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INLEIDING 

CAPSULAIRE CONTEXT 

Vooraanstaande sociologen en cultuurfi losofen als Rene 
Boomkens, Michael Sorkin, Mike Davis en Lieven de eauter 
betogen met klem dat de hedendaagse urbane cultuur 
steeds verder door een voortschrijdende privatisering van 
de openbare ruimte beïnvloed wordt. Dit fenomeen lijkt 
een nieuw urbanistisch en architectonisch paradigma te 
genereren. Op stedenbouwkundig niveau is er sprake van 
grote in zichzelf gekeerde ensembles en op architectonische 
schaal wordt de metafoor 'capsule' opnieuw geïntroduceerd; 
een uit de ruimtevaart overgenomen begrip dat staat voor 
zelfverzorgend en p\aatsongebonden. In een radicale 
poging de hedendaagse urbane cultuur te duiden spreekt 
de cultuurfilosoof De eauter binnen deze context van de 
opkomst van een 'capsulaire architectuur'. 1 

In het afstudeeratel ier 'Architectural Prototypes \' wordt de 
opkomst van de capsulaire architectuur op een systematische 
wijze bestudeerd door middel van architectonische analyses 
en tekstanalyses. Om niet in de val van de hedendaagse 
hype te trappen wordt het fenomeen in een breed historisch 
kader geplaatst. De betekenis van capsulaire architectuur 
wordt in de op elkaar volgende historische fases onderzocht: 
de premoderne, de moderne en de postmoderne fases. De 
centrale vraagstell ing is of het capsulaire, al dan niet in een 
ander jasje gestoken, een al bestaand fenomeen is. Met 
andere woorden, verschijnt het begrip capsulaire architectuur 
pas in de tweede helft van de twintigste eeuw aangezien het 
hypermoderne ruimteschip (maar ook vliegtuigen, auto's en 
caravans) als sleutelreferentie bli jken te dienen. Wat maakt 
een gebouw capsulair en is hier werkelijk sprake van een 
nieuw type? Daarbij zullen we de aandacht vooral richten op 
overeenkomsten tussen onderzochte objecten om tot een 
meer objectieve classificatie te komen. 

MATRIX 

Aan de hand van enkele voorbeelden wordt de ontwikkeling 
van capsulaire architectuur bestudeerd. Om de vergelijking van 
de verschillende onderzochte objecten te vergemakkelijken 
zijn deze uitgezet in een matrix. In deze matrix worden de 
kernbegrippen van capsulaire architectuur en hun betekenis voor 
de onderzochte objecten duidelijk. Het begrippenkader is niet 
vooraf bepaald maar heeft zich tijdens de analyse ontwikkeld. 
De definitie van de relevantie overkoepelende en de specifieke, 
aan elk besproken voorbeeld gerelateerde kenmerken vormen 
het eindproduct van dit M4 atelier, gematerialiseerd in 
diagrammatische tekeningen en een beschouwend essay. 

TYPE 

Zoals de titel van het atelier al laat vermoeden willen wij 
prototypes onderzoeken. Daarbij volgen wij J.H. Luiten's 
definitie van een prototype: "Een model dat zodanige 
kwaliteiten heeft dat het representatief geacht kan worden voor 
een type, wordt aangeduid met prototype, terwijl archetype 
slaat op een model waarin historisch gezien voor het eerst het 
type herkenbaar wordt. " 2 

In dit atelier zullen wij ons ervoor hoeden in een oeverloze 
discussie over het begrip 'type ' te belanden. Dit vormt 
vooralsnog niet het centra le onderwerp. De focus van het M4 
ligt op de architectonische analyse van capsulaire gebouwen, 
hun vorm, techniek, programma en maatschappel ijke 
betekenis. Elke deelnemer van het atelier heeft een aantal 
gebouwen/ objecten geanalyseerd. Het gebundelde 
gezamenlijke verslag, met als doel inzicht te krijgen in 
de historische en maatschappelijke referentiekaders van 
'capsulaire architectuur' ligt nu voor u. Het zal als uitgangspunt 
en kritisch ontwerpinstrumentarium gelden voor het tweede 
deel van het afstudeeratelier en in de individuele ontwerpen 
worden toegepast. 

1. Lieven De Cauter, 'De capsulaire beschaving', Nai Uitgevers 

2. J.H.Luiten, 'Het Typologische Gereedschap', Faculleit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven, p. 37, Eindhoven 1987 



Onderzoek naar het archetype van capsulaire architectuur. 
De stelling die bevestigd of weersproken dient te worden 
is dat de capsule al bestaat en het willen creëren van een 
gecontroleerd artificieel milieu eigen is aan de eeuwige 
zoektocht van de mens naar houvast, veiligheid en het wil len 
uitstellen van het onbekende. Daarmee kan ontkracht worden 
dat capsulaire architectuur een uniek fenomeen van het 
moderne tijdperk zou zijn. 

Essentie Ie teksten die als uitgangspunt zijn genomen voor de 
essays in dit hoofdstuk zijn: 

'De primitieve hut' Marc Antoine Laugier (1753) 
'Gezichtslijnen/vuurli jnen', Tzonis, Lefaivre (1972) 





'DE PRIMITIEVE HUT' 
Een onderzoek naar capsulairiteit in premoderne architectuur 
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INLEIDING 

Dit onderzoek probeert licht te werpen op de vraag of het 
ogenschijnlijk (post)moderne verschijnsel van capsulaire 

architectuur op een of andere manier niet altijd al verankerd is 

in het bouwen of in de architectuur. De stelling die bevestigd 

of weersproken dient te worden is dat de capsule al bestaat 
en het willen creëren van een gecontroleerd artificieel milieu 

eigen is aan de eeuwige zoektocht van de mens naar houvast, 

veiligheid en het willen uitsluiten van het onbekende. Daarmee 
kan ontkracht worden dat capsulaire architectuur een uniek 

fenomeen van het moderne tijdperk zou zijn '. 

Deze stelling impliceert dat de capsule en een artificieel 
milieu gelijk zijn. Als dat zo is, dan is architectuur per definitie 

capsulair omdat het artificieel is. Maar niet alle gebouwen 
worden als capsulair ervaren, getuige de diverse keuzes voor 

objecten. Een belangrijke aanwijzing volgt uit de moderne en 
postmoderne context: mensen trekken zich terug in capsules 
om zich te bevrijden van de samenleving, of om zich te 

beschermen tegen de samenleving. Maar waarom ervaren we 
bepaalde vormen van wonen, verblijf of gebruik als capsulair? 

Waarom is de mens gaan bouwen? En wat betekent het 
bouwen van een muur? 

De vraag waarom bepaalde objecten als meer of minder 

capsulair worden ervaren wordt door het hele atelier 
complementair (en soms overlappend) onderzocht en is 

vermoedelijk context afhankelijk. Ons onderzoek begint met 
een studie naar de 'primitieve hut' van Laugier en andere 

oorsprongsideeën. Nadat we de verschillende ideeën in tijd en 

context hebben geplaatst, zullen we bestaande (historische) 

voorbeelden van primitieve architectuur analyseren om ons 
begrippenkader over de primitieve hut verder in te vullen. 

Ook zullen we de hut relateren aan de moderniteit en aan het 

1 0 ontstaan van de stad. Wat hieruil voortvloeit zijn een viertal 

typen met eigenschappen die als meer of minder capsulair 

kunnen worden beschouwd. Om aan te tonen dat deze 

eigenschappen tegenwoordig nog steeds werkzaam zijn zullen 

we een aantal premoderne en moderne objecten en hun relatie 
met de omgeving toetsen op het architectonische middel 

de wand. Op deze manier hopen we vanuit de premoderne 

context een bescheiden inzicht te kunnen verschallen in de 
capsulaire werking van architectuur. 

1.1 

DE 'PRII\/IITIEVE HUT' ALS 
IDEE 

De primitieve hut is geïntroduceerd door de abt Marc
Antoine Laugier in zijn "Essai sur l'architecture" uit 1753. 
In de desbetreffende beroemde passage2 uit dit tractaat stelt 
hij dat architectuur, net als alle andere kunsten, gebaseerd 
is op de natuur en haar wetten. 

Waarom bouwt de mens? Laugier schetst een rustieke, 
plezierige ervaring van een primitieve mens op een verse 
groene weide (had de primitieve mens al vrije tijd?). Er is 
geen vuiltje aan de lucht totdat de brandende zon hem het 
bos in jaagt. Wat volgt is een vertoog over hoe de mens door 
beschutting te zoeken voor opeenvolgende fysiologische 
omstandigheden komt tot het bouwen van het eerste 
bouwwerk: de primitieve hut. Hierbij imiteert hij de principes 
van de natuur een kolom als boom, bladeren als dak etc. 

Wat ontstaat is de meest basale vorm van een Griekse 
tempel. Volgens Laugier moeten alle bouwwerken op 
deze constructieprincipes geënt zijn: daarom is Griekse 
architectuur goed. Hij vervolgt met een soort handleiding 
voor de juiste manier van bouwen volgens deze principes: 
orde 's, maten, decoratie, stapelen etc. 

De primitieve hut van Laugier is een idee en geen historische 
waarheid. De nobele wilde is fictief en de primitieve hut is geen 
bestaand bouwwerk. Het verl1aal dient ter rechtvaardiging van 
één gewenste (Griekse) architectuur en moet gezien worden 
in zijn context (gotlliek). Maar hoe onwetenschappelijk het 
verhaal ook is, Laugier legt wel de vinger op een enorm 
vruchtbaar bouwprincipe. Bovendien blaast hij een traditie 
nieuw leven in die sinds Vitruvius stil lag : het zoeken naar 
een oorsprong van de architectuur. Na hem volgden nog vele 
anderen. 



ANDERE 
OORSPRONGSIDEEËN 

Al zolang de mens bouwt z4n er theorieën geformuleerd over 
de oorsprong van het bouwen. Vaak reageren deze theorieën op 
elkaar bij wijze van het doorbreken van een paradigma. 

Zo pakt Laugier de draad op van Vitruvius (1 e eeuw voor 
Christus) die als eerste een architectuurtractaat schreef: De 
architectura libri decem. In zijn tweede boek stelt Vitruvius 
over de oorsprong van het bouwen dat mensen zich van dieren 
onderscheiden, doordat "ze niet voorover maar rechtop liepen, 
daardoor de pracht van de sterrenhemel konden aanschouwen 
en bovendien met hun handen en vingers met alles wat ze 
maar wilden gemakkelijk konden omgaan''3 Om het vuur en de 
groepsvorming daaromheen te beschermen begon de mens op 
allerlei manieren te bouwen, steeds ingewikkelder en verfijnder 
als gevolg van het ingewikkelder worden van gemeenschappen. 
Vitruvius maakt een duidelijk onderscheid tussen het ontstaan 
van het bouwen en het ontstaan van bouwkunde. De relatie tussen 
deze twee rust in het imiteren van de natuur, de kosmos en de 
omgang met de ondeelbare elementen water, vuur, lucht en 
aarde. Bouwkunde bestaat uit ordening, harmonie, evenwichtige 
verhouding en decorum. Gebouwen zouden gebouwd moeten 
worden volgens traditie, natuur of voorschriften: "Voor 
Minerva, Mars en Hercules moeten tempels in Dorische stijl 
verrijzen, want bij de krijgshaftigheid van deze godheden past 
het bouwwerken zonder franje te ontwerpen"4 

Het idee van bouwen refererend aan een externe orde is door 
Laugier opgepikt. Zonder een expliciete koppeling aan een 
godenrijk of de kosmos blijft het idee van het nabootsen 
van de natuur de basis van het idee. Antoine Chrysostome 
Quatremère de Quincy (1755 - 1849) borduurt voort op 
het verhaal van Laugier, maar hij relativeert het door een 
onderscheid aan te brengen tussen type en model : waar het 
model precies nagebootst dient te worden, is het type een 
idee, dat bepaalde grondregels bevat, maar nog niets zegt 
over de vorm5. De primitieve hut is bij De Quincy meer een 
type dan een model6 Daarnaast onderkent hij nog twee typen: 
de massieve stenen Egyptische architectuur stamt af van de 
grot en de lichte, houten Chinese architectuur van de tent. 
De hut bestaat niet als model en is een soort bemiddeling 
tussen tent en groF 

In de tijd van de revolutionaire architectuur verandert de rol 
van arcllitectuur in de maatschappij. Architectuur bestaat 
uit type en karakter. Het type (zoals De Quincy het al zag) 
beantwoordt aan een instinctieve sensatie als gevolg van 
absolute regels, die daardoor iedereen aanspreekt. Karakter 
daarentegen is de morele dimensie van architectuur en 
daardoor te ontwerpen. Architectuur is dus niet meer een 
uitdrukking van de oorsprong van de mens, maar de oorsprong 
van de samenleving8. 

Jean-Nicolas-Louis Durand (1760 - 1834) zet de volgende 
stap in de verwetenschappelijking van de zoektocht naar de 
grondprincipes van architectuur. Hij verwerpt de primitieve 
hut van Laugier en breekt met de Vitruviaanse traditie van 
het geloof in een externe orde: "Now, if a hut is nol a natura/ 
object; and if the human body can never have served as a 
model tor architecture; and if, even on a contrary assumption, 
the orders are nol an imitation of ei/her; the necessary 
conclusion must be that these orders are nol the essence of 
architecture''9. Het type wordt bij Durand een classificatie van 
alle mogelijke soorten gebouwen in verschillende elementen 
die op zich weer onderverdeeld kunnen worden etc. Dit werd 
al gedaan door Vitruvius, Laugier en De Quincy, maar ditmaal 
was het alles wat Durand deed: geen oorsprongsverhaal 
erbij, geen symboliek! Architectuur als utiliteit: "fitness & 
economy"10. Zelfs de morele dimensie van architectuur was 
voor Durand niet van belang. In zijn methode was hij hierdoor 
een voorloper of wegbereider van het modernisme. 

1.1 Oe primitieve hut van Laugier 

1.2 Studie naar types Ou rand 

1.3 Hut als berging van het vuur. Semper 
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Gottfried Semper (1803 - 1879) had een belangrijke rol in 
het 19' eeuwse debat over de mogelijkheid van een nieuwe 
stijl die aan de moderne architectuur voorafging. Semper 
bouwde voort op de notie van Vitruvius dat architectuur 
was ontstaan ter bescherming van het vuur. Echter, door de 
opkomst van de antropologie kon hij zich laten inspireren door 
werkelijke primitieve hutten en hij ontwikkelde een theorie 
die maakbaarheid als uitgangspunt had. Deze maakbaarheid 
hing hij op aan vier basiselementen van architectuur: 
haard, basis, dak en verticale insluiting. Zij stonden voor 
resp. keramiek- en metaalbewerking; dam- en kanaalbouw; 
skeletbouw en schilder- en weefvaardigheden. Ten grondslag 
aan architectuur lagen hier dus niet quasi-mythologische 
waarden, maarmenselijke cultuur, door reproduktie, oefening, 
traditie, aanpassing en verbetering 11 . 

De zoektocht naar de oorsprong van architectuur wordt 
intensief vervolgd in de twintigste eeuw, met de opkomst van 
de moderne architectuur. Adolf Loos vernieuwt de gedachten 
van Semper over het functionele wezen van de mens en 
de natuur (van ieder ontwerp blijft uiteindelijk slechts het 
hoofdnoodzakeliJke over). Le Gorbusier refereert aan de mens 
die beantwoordt aan een innerlijk idee van "het goede" 12 . 

Een van de uitgangspunten van de moderne beweging is 
het programma en het daaruit logisch voortvloeien van een 
gebouw. Durand is ~lier de grondlegger van, maar waar 
Durand een soort puur positivistische wetenschap nastreefde, 
kreeg deze methode in het modernisme een utopische 
bijsmaak kreeg13 Zodoende riepen deze geluiden uiteindelijk 
veel weerstand op, waardoor ook iemand als Quatremère de 
Quincy weer actueel is geworden door o.a. Aldo Rossi en 
Leon Krier. Tenslotte zijn daar ook nog de personen die buiten 
iedere discussie lijken te staan omdat hun ideeën zo uniek 
zijn. Een voorbeeld hiervan is Dorn Hans van der Laan, die de 
oorsprong van architectuur zocht in de behoefte van de mens 
om de oneindige ruimte af te bakenen, waarbij het verstand 
zich spiegelt aan het instinct en de natuur. 

IEDERE TIJD ZI ... IN PRIMITIEVE HUT 

De primitieve hut is een gedachte, een wetenschappelijke 
constructie, van alle tijden. Bijna ieder tijdperk heeft 
geprobeerd licht te werpen op de oorsprong van architectuur. 
Nog interessanter dan wat er werkelijk gezegd is, is daarom 
de tijd en context waarin het gezegd is. Hierin is een 
ontwikkeling te bespeuren: van een platonische waar~1eid die 
de kosmos en het menselijk lichaam nabootst bij Vitruvius 
tot een veelvoud van wetenschappelijke, deterministische, 
culturele ideeën in de twintigste eeuw. Het feit dat er altijd 
weer nieuwe ideeën worden geformuleerd, betekent dat men 
altijd op zoek is naar een fundering van de architectuur die 
zinvol is voor de tijd waarin we leven14 In het debat rondom 
het begin van de moderne architectuur aan het begin van de 
twintigste eeuw kristalliseert de relevantie van het formuleren 
van het opnieuw uitvinden van de architectuur zich helder uit. 
Zo is de villa Savoye tegelijkertijd een van dé toonbeelden 
van de moderne architectuur, ware het een nieuwe primitieve 
hut, maar werd het gebouw tegelijkertijd verguisd door critici 
die een meer oorspronkelijke vorm van wonen aanhingen, als 
tegengif tegen de moderne tijd. 

0 

1.4 

DE PRIMITIEVE HUT 
ALS VORM 

In plaats van de hut als idee zoals in het vorige hoofdstuk, 
bekijken we nu de hut als vorm. Hierbij moet je natuurlijk 
het woord 'hut' niet letterlijk nemen, en sowieso is de hut 
te generiek. Door te kijken naar daadwerkelijke hutten, 
kunnen we gebouwen analyseren en daar (capsulaire) 
architectonische kenmerken aan hangen. Het jezelf 
afzonderen, het afbakenen van terrein en groepsvorming zijn 
allemaal aanleidingen om capsulair te gaan bouwen of leven. 
We zoeken architectonische kenmerken die op verschillende 
plekken terug komen zonder dat er een bewust ontwerpend 
proces achter zit. Het gaat hierbij om het vormgeven van de 
binnenruimte als andere ruimte dan de buitenruimte. Hiervoor 
zijn er niet altijd feitelijke muren nodig; ook andere regels en 
gewoonten kunnen dit onderscheid maken tussen de groep 
en de buitenwereld. 

NOMADISCHE GEMEENSCHAPPEN 

Het rondtrekken van plek naar plek gaat vooraf aan, maar 
staat tegelijkertijd ook recht tegenover het westerse idee 
van de stad. Het verschil tussen nomadische en sedentaire 
gemeenschappen ligt in de relatie met het landschap en de 
plek. De Australische Aboriginals beschouwen, als meest 
extreme voorbeeld, het land op een andere manier dan wij 
nu gewend zijn. Zij zien de aarde als heilig en het landschap 

10-12 fT ft!~ 'Po~...-es v/t!+-l 
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als mentale laag waarin de goden zich voortbewegen. De 
plekken die de goden aandoen krijgen speciale betekenis. 
Deze plekken nemen de vorm aan van objecten, zoals 
rotsen, grotten of bomen en worden op eenvoudige wijze 
gemarkeerd, bijvoorbeeld door beschildering van object 
of lichaam. Het belangrijkste element van de (tijdelijke) 
nederzettingen is een vuur, dat altijd op iedere plek ter 
markering ervan wordt opgericht. De groep schaart zich 
rondom dit vuur15• Soortgelijke mechanismen doen zich ook 
voor bij de Bosjesmannen uit Zuid-Afrika, waar de kampen 
worden gegroepeerd naar heilige elementen als een boom, 
rivier of windrichting. Bosjesmannen en Aboriginals bouwen 
allebei slechts zeer eenvoudige hutten die niet veel meer zijn 

1.5 

dan schuilplaatsen voor de wind zijn. Ze bestaan slechts uit 
enkele stokken die constructief tegen elkaar zijn geplaatst. 
In plaats van architectuur van het gebouw is er sprake van 
architectuur van het object of het territorium, ingegeven door 
een soort hogere goddelijke machP6 of zoals Peter Sloterdijk 
zegt: "een oppermachtig existentieel vormimperatie/"17

. 

Het feit dat arc~litectuur meer in organisatie of objecten 
wordt uitgedrukt dan in gebouwen kent natuurlijk nog meer 
oorzaken. Nomadische gemeenschappen zijn vaak minder 
groot en minder complex dan gevestigde gemeenschappen. 
Er heersen andere sociale verhoudingen, die meer horizontaal 
dan verticaal lopen, deze maken de nomadische gemeenschap 
mobiel en wendbaar. De stad daarentegen is gebaseerd op 
een hiërarchische pikorde, waarin mensen verschillende 
rollen vervullen en erfschap, klasse en rang een belangrijke 
rol speelt. De stad hoort bij de familie. Dit alles uit zich in 
de architectuur; specifieker nog, in de architectuur van het 
gebouw en de stad. In de stad gaan de gebouwen relaties met 
elkaar aan. Deze relaties zijn star en gefixeerd. Nomadische 
gemeenschappen zijn mobiel, strategisch en flexibel. 

De tent geeft vorm aan deze flexibele dynamische hechte 
gemeenschappen. Zij dient niet alleen als afbakening van de 
ruimte, maar gaat een flexibele relatie aan met de context en 
is uitdrukking van een soort evenwichtige relatie met het land. 
Uiteraard zijn de tenten mobiel en omdat ze vervoerd moesten 
worden door rijdieren, en daarom ook demontabel. Ze bestaan 
uit een constructie en een bedekking van doek, huiden of ander 
natuurlijk plaatselijk materiaal. De tenten worden door leden 
van de gemeenschap uit natuurlijke hulpbronnen gemaakt 
en zijn door de eeuwen heen geperfectioneerd wat betreft 
bouwwijze, materiaalgebruik en functionaliteit. De tenten zijn 
niet overladen met betekenissen zoals een modern huis maar 
getuigen in al hun gelijkenis en eenvoud des te meer van 
enkele basale, krachtige overtuigingen. De eenvoud van de 
constructie geeft een onvervuild beeld van de gemeenschap; 
de rol van de man en vrouw, de religie en sociale verbanden. 
Zo heeft bijvoorbeeld iedere Mongoolse Yurt18 tent een rond 
gat in het midden van het dak dat symbool staat voor het 
contact met de hemel, en zie je bij Arabische nomaden een 
generieke plattegrond met immer dezelfde plek voor mannen 
en vrouwen 19 . 

1.6 

1.7 

1.4 Organisatie van het terrirorium bij Aboriginals 

1.5 Organisatie van het territorium bij Bosjesmannen 

1.6 Isometrie van een Chinese grotwoning 

1. 7 Hof van een Chinese grotwoning 
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Als de rondtrekkende gemeenschappen te groot worden om 
als een sociale groep verder te kunnen trekken, het land 
niet genoeg oplevert en de hiërarchie ingewikkelder wordt, 
voldoen regels of gewoonten niet meer om de groep ten 
opzichte van de buitenwereld te definiëren en deze buiten te 
sluiten. Voor het vasthouden van de belangrijke endasteer 
(de groepssfeer) moeten ze zich meer af gaan bakenen ten 
opzichte van de buitenruimte, bijv. door het claimen van de 
grond door vestiging (in eerdere vormen is er sprake van het 
tijdelijk vestigen, bijvoorbeeld een winter- en een zomerdorp). 
D_e s_gciale stres.s.llie....e.er:l-GmteFe--en.LoQ.Qece gemeeoscbap 
met zich mee brengt, uit zich in het meer claimen van een 
plek, lelterlijk door vestiging en landbouw, maar ook figuurlijk 

door een sterker hiërarchisch sociaal netwerk. Hierdoor gaan 
de mensen in de gemeenschap complexere relaties aan met 
elkaar en de buitenwereld. Dit uit zich in de omgang met 
de plek. Ter illustratie kijken we naar enkele vormen van 
(primitieve) architectuur waar een plek wordt afgebakend. 

PRIMITIEVE VESTIGING 

De Chinese grotsteden in de Löss-riem bestaan al 6000 jaar 
en zijn tot zeer kort geleden vrijwel onveranderd gebleven. In 
het gure, winderige klimaat zijn de grotwoningen uit de aarde 
gesneden, gekapt en gegraven. Oe woningen hebben vrijwel 
geen exterieur, maar slechts interieur. Er zijn een aantal typen 
te onderscheiden en deze vertellen iets over het diverser en 
complexer worden van relaties in een permanente vestiging en 
de rol die architectuur daar in speeiF0. De enkele yaodong is uit 
een bergwand uitgesneden en gaat een relatie aan met de plek. 
De woning biedt bescherming tegen de elementen en kadert 
het uitzicht in. Uit een klimatologische noodzaak ontstaat zo 
de notie van landschap. Als de yaodong een buurman krijgt 
dan ontstaat er naast een fysieke en psychogische nu ook een 
sociale relatie: de relatie tussen twee mensen. Naarmate de 
gemeenschappen complexer worden, worden de structuren 
van de yaodongs ook ingewikkelder. De voordelen van hel 
wonen in een 'samenleving' worden bewust gereproduceerd 
en geïntensiveerd in een nieuw type hofwoning: er ontstaan 
ingewikkeldere sociale relaties. Dit is te zien wanneer 
meerdere families één hof gaan bewonen: de muur wordt 
ingezet am territoria af te bakenen, waardoor er exterieur 
ontstaat. De yaodongs zijn vooral ook als gemeenschap een 
capsule; bijna onzichtbaar voor de buitenwereld. 

Hoewel het minder primitief voordoet, zijn de pet architectures 
in Tokyo toch een aardig studievoorbeeld. Doordat ze niet 
ontworpen zijn door architecten vertellen ze wellicht iets 
over een instinctieve manier van bouwen ter afbakening 
van een plek. Pet architecture ontstaat als het gevolg van 
een (economische) noodzaak om een plek af te bakenen. 
De context is het hedendaagse stadslandschap van Tokyo. 
In de vorm van kleine gebouwen vult pet architecture de 
leemtes, kieren en gaten in het toch al zeer dichte stedelijk 
weefsel op. De gebouwen zijn erg klein en als gevolg van 
hun situering in de restruimtes zijn veel pets vaak extreem 
in maatverhoudingen: zeer smal, hoog of breed en ondiep. 

Ze zijn vaak overladen met tekens en symbolen om te 
communiceren met de omgeving, terwijl van architectuur 
geen sprake is. Ze geven de plek van het individu (de kleinste 
maar meest voorkomende sociale eenheid) in de complexe 
maatschappij van de stad een fysieke vorm 21 . 

MODERNITEIT 

Tegenwoordig is de stad de dominante samenlevingsvorm van 
de mens: in 20071eeft 50% van de wereldbevolking in steden. 
Hoewel ziJ haar oorsprong vindt in zowel de nomadische 
gemeenschappen als de primitieve vestiging, staat zij daar 
qua grootte en complexiteit echt mijlenver vanaf. Door de 
geschiedenis heen zijn er botsingen geweest tussen steden 
(als voortvloeisel van industrialisering) enerzijds en primitieve 
nederzettingen en nomaden anderzijds. De nomaden van 
tegenwoordig verplaatsen zich bijvoorbeeld niet meer met 
dieren maar met piek-up trucks. Ze behouden en verbeteren 
hun manier van leven met moderne middelen. Oe Mongoolse 
Yurt tenten worden tegenwoordig gedeelte! ijk geprefabriceerd 
en worden soms ook gebruikt voor permanente bewoning. Oe 
Chinese grotwoningen zijn een nog beter voorbeeld. van de rol 
van een primitieve stad in een moderne omgeving. Hoewel 
zij worden gebruikt voor beschutting, bijvoorbeeld ten tijde 
van oorlog, worden ze bij economische groei gedegradeerd 
tot holen. Welvaartsverschillen uiten zich in deze dorpen en 
steden doordat rijkere inwoners bovengronds 'modern' gaan 
bouwen en doordat jongeren wegtrekken. 

In het licht van modernisering neemt de Oosterse primitieve 
hut als idee én als gebouw een speciale plek in. Waar 
de westerse primitieve hut in al zijn kenmerken vooral 
een theoretische basis dient, kent de primitieve hut in 
Oosterse filosofieën een meer existentiële benadering. In 
tegenstelling tot de westerse primitieve hut kent de Oosterse 
een programma: de hut is binnentuin of theehuis en er is 
plek voor rituelen en tradities, zoals de Chinese of Japanse 
theeceremonie. Oe primitieve hut wordt gezien als plek om 
je terug te trekken, om afstand te nemen van het dagelijkse 
leven in de stad of zelfs van de verschrikkingen van oorlog. 
De hut komt hiermee tegenover de moderniteit te staan. 
Moderniteit draait om vrijheid, snelheid en verandering. Het 
ritueel belichaamt traagheid, zorgvuldigheid en traditie22 . De 
betekenis van het bewonen van een hut schuilt in het gevoel 



van controle en veiligheid, het zitten in een eigen wereld, 
afgesloten van de rest. 

Dit gevoel van veiligheid en afsluiten ligt in diep in de 
menselijke ziel. Religieuze verhalen zoals de ark van Noach 
en de zondvloed duiden op een oerangst voor het onbekende. 
Vrijwel elke cultuur kent eefl dergelijk rampverhaal, dat 
daarmee wel eens verankerd in de menselijke psyche kan 
zijn. In de christelijke versie dobbert Noach's ark rond, 
overgeleverd aan Gods wil, zonder richting. Het is een geen 
schip met een duidelijk doel maar meer een vlot, dat als 
object niets doet met de allesomvattende context. behalve 
dan dat hij het kan weerstaan. Het verhaal herinnert ons aan 
een naderend onheil waarvoor we ons maar beter kunnen 
verschansen in een moderne ark. Deze maniervan omgaan met 
de context en het object is te projecteren op de hedendaagse 
maatschappij zoals Lieven de eauter die beschrijft. Door de 
alomvattendheid van kapitalisme, de suburbanisatie en de 
explosie van technologische ontwikkelingen zijn we geneigd 
ons terug te trekken in eigen kleine stukjes maatschappij. Het 
is vooral de technologie die het mogelijk maakt ons terug 
te trekken uit de stad. Het is alsof de hut zich tegenwoordig 
afkeert van de stad terwijl die er juist aan ten grondslag ligt. 

DE HUT ALS ARCHITECTONISCHE 
BOUWSTEEN VAN DE STAD 

Het vestigen op een plek is een fundamentele keuze. Op 
moment dat mensen permanente structuren gaan bouwen 
kan er een stad gaan groeien. Maar het begin van de stad is 
meteen het einde van de primitieve, basale hut. In het vervolg 
gaat hij namelijk aan allerlei invloeden gaan beantwoorden, 
en daardoor steeds complexer, gedifferentieerder en 
allesomvattender worden, uitmondend in de bouwwerken die 
we tegenwoordig kennen. De hut is dus het startpunt én de 
tegenhanger van de stad, en heeft zichzelf bij zijn ontstaan 
bijna overbodig gemaakt ... maar net niet helemaal! Als idee 
is de hut nog springlevend en vertegenwoordigt voor mensen 
een verlangen of wens om zich terug te trekken uit de stad 
en de hedendaagse samenleving of deze opnieuw vorm te 
geven. 

1.9 

DE PRIMITIEVE HUT 
ALS IDEE 

DE PRIMffiEVE HUT 
ALS VORM 

DE TYPES VAN QUA
TREMERE OE QUI.NCEY 

NIEUW MODERN 1YPE 

ARCHITECTURALE TYPEN 

Nu de hut als architectonische bouwsteen én als verlangen, 
als middel én als doel is gedefinieerd, kan hij als type 
vorm krijgen. Aan de hand van de besproken theoriën en 
voorbeelden onderscheiden we een aantal typen: tent, grot 
en de al genoemde hut. Hierbij volgen we Quatremère de 
Quincy. Niet omdat we, zoals hij, van deze typen direct alle 
architectuur af zien stammen, maar omdat we etenken dat ze 
samen een veld op kunnen spannen dat bepaalde capsulaire
kenmerken genereert. Die kenmerken kunnen ons iets over 
capsulariteit kunnen vertellen. Aan de ene kant staat de tent 
voor mobiliteit, lichtheid, tijdelijkheid, ongebondenheid, en 
aan de andere kant de grot als radicaalste vorm van vestiging , 
naar binnen gekeerd, afzonderend, excommunieerend en 
gefixeerd. Net als Quatremère de Quincy stellen we dat de 
hut zich tussen deze twee uitersten bevindt en kan neigen 
naar zowel de tent als de grot. Dit spectrum verbreden we 
met een vierde type; de boot als extreem mobiel, gesloten en 
afgezonderd; een supermobiele grot. 
De eigenschappen van de typen zijn te herleiden tot twee 
fundamenten: de relatie van het type met de omgeving en het 
type op zich. Het begrip omgeving is hier zo breed mogelijk 
bedoeld: land, landschap en plek. Onder het type op zich 
verstaan we kenmerken als organisatie, hiërarchie, controle, 
collectiviteit en identiteit. We zullen nu de fundamenten van 
de typen afzonderlijk beschrijven. 

1.10 

TENT 
De tent heeft een constructie die wand en dak ineen is, met 
daar omheen een bekleding. De vervaardiging van de tent is 
als onderdeel van traditie eeuwenlang geoefend en daardoor 
min of meer gestandaardiseerd. Er is een directe relatie tussen 
maker en produkt. De tent is vernieuwbaar in onderdelen. Zonder 
eeuwigheid te claimen is hij toch duurzaam. De tent is niet erg 
flexibel in gebruik maar dat is ook niet nodig, want de eisen van 
de gebruikers zijn niet aan verandering onderhevig. De tent is 
mobiel en runtioneert in een horizontale organisatie, waarin één 
leider over de gemeenschap regeert. De organisatie als geheel 
is llexibel, maar daarbinnen is weinig ruimte voor afwijking. De 
tent is architectonisch weinig gedifferentieerd en wordt geholpen 

1.8 Pet architecture als moderne hut 

1.9 De primitieve hut als idee, verlangen, vorm en type 

1.10 Tent 
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door andere tenten of objecten om een tijdelijke plek te creëren 
en te communiceren me\ de omgeving. Aan de architectuur 
of organisatie ligt vaak een existentieel vormimperatief ten 
grondslag. 

GROT 
Ook van de grot is de constructie wand en dak tegelijk, maar 
in tegenstelling tol de tent is de grot wel enorm duurzaam. De 
grot is een gevonden ruimte en is extreem immobiel, rigide 
en nauwelijks aanpasbaar. Met minimale (architectonische) 
middelen wordt hij leefbaar gemaakt. De grot wordt gebruikt 
door nomaden op een tijdelijke basis: hij wordt gevonden 
en weer achtergelaten. De grot is onzichtbaar want hij heeft 
geen exterieur, alleen interieur. Hij keert zich totaal af van het 
landschap, is daar zelfs een soort inverse van. Door niet (direct) 
te communiceren met andere plekken blijft de grot een soort 
eenling, een afgezonderde plek. Soms echter neemt hij plaats in 
een netwerk, maar dan is dit hele netwerk verborgen. 

HUT 
De hut is opgebouwd uit vloer, dak en wand. Soms is hij van 
tijdelijke aard, vaker aspireert de hut een eeuwig leven. De hut 
bemiddelt altijd tussen zichtbaar en onzichtbaar. Hij kan zowel 
uniek als generiek zijn en door zijn gekunsteldheid, is de hut 
enorm flexibel en aanpasbaar. De hut is de bouwsteen van de 
stad, gefixeerd en communicerend, door middel van architectuur. 
Hij bestaal in een gemeenschap met rollen en rangen, maar 
daarbinnen bestaat een bepaalde vrijheid. De hut bemiddelt 
eigenlijk in al zijn eigenschappen tussen boot, tent en grot. Hij 
kan alleen zijn of in een groep, communiceren of zich afzonderen 
en de omgeving negeren of er in verdwijnen. 

BOOT 
De boot is een hut in een capsule; een mobiele hut. Hij is enorm 
duurzaam want r1ij verkeert in gevaarlijke omstandigheden. De 
boot is zichtbaar, maar wel op reis, dus toch onzichtbaar. Als 
vervoersmiddel heef\ de boot een tijdelijke aard. De boot keert 
zich af van de omgeving, het landschap is aanwezig als decor. 
De boot creeërt een eigen plek. Op grotere schaal, als schip, is 
hij te beschouwen als een mobiele, gesimuleerde stad, of de 
stad als een gestrande arc23. 

De hut als gefixeerd maar communicerend object is de bouwsteen 
van de stad. We stellen daarom dat hoe meer een gebouw 
typische kenmerken aanneemt van de boot, de tent of de grot, 
des te meer we dit gebouw ervaren als een capsulair gebouw. 

1.11 

1.12 

1.13 

OBJECTANALYSE 

In alle tijden en stromingen zijn capsulaire kenmerken te 
vinden in gebouwen. Nu we de typen hebben gedefinieerd 
blijkt dat ze onderling en in hun relatie met de omgeving 
verschillen. Om de capsulaire werking van bepaalde 
architectonische middelen aan te tonen testen we ze op 
verschillende voorbeelden uit verschillende tijden. 

Maar hoe gaan we nu van idee naar werkelijkheid, van type 
naar model, van type naar objectanalyse? We staan voor 
dezelfde vraag als Quatremère de Quincy maar het antwoord 
ligt al voor ons: via de architectuur! Architectuur is echt, het 
bestaat, het is materie. In iedere architectuur liggen ideeën, 
gedachten, machtsverhoudingen, gewoontes, rituelen en 
andere culturele uitingen besloten die het object en zijn relatie 
met de omgeving vormgeven. Het belangrijkste middel is de 
wand, in al zijn gedaanten: bekleed, kaal, dragend, hangend, 
gesplitst, dik, dun, zwaar, licht, verticaal, horizontaal, hard, 
zacht, aanwezig of atwezig. 

Aan de hand van een aantal premoderne en moderne 
woningen zullen we laten zien hoe de wand, als belangrijkste 
middel om het object op zich en zijn relatie met de omgeving 
vorm te geven, meer of minder capsulair functioneert. De 
wand is namelijk niet eenduidig capsulair, maar afhankelijk 
van de manier waarop hij ingezet wordt, zoals het gebruik ter 
afscherming of als communicatiemiddel. We concentreren 
ons op de woning omdat schaal en functie aansluiten bij dat 
van de typen. 

DE SCHIL EN DE RELATIE TUSSEN 
GEBOUW EN OMGEVII\JG 

ledere bouwwerk gaat een relatie aan met zijn omgeving. Een 
belangrijk architectonisch middel dat gebruikt wordt om deze 
relatie te bepalen is de schil. Soms is de schil permeabel en 
dringt de omgeving diep in de woning binnen, dan weer is hij 
ondoordringbaar en negeert hij daarmee de context totaal. De 
schil kan oneindig veel gedaantes aannemen. Met de typen 
als basis onderscheiden we: de totaal ondoordringbare schil 
die tegelijkertijd dak en wand is (grot); de lichte schil waarbij 
constructie en bekleding zich splitsen en die tegelijkertijd 



dak en wand zijn (tent) ; de schil die is opgebouwd uit 
wanden, daken en vloeren en daarbij iedere eigenschap 
van grot en tent kan imiteren (hut); de schil die beiden 
teetonieken in een vorm verenigd (boot). We expliceren hier 
twee woningen, waarbij we ingaan op aspecten als vorm, 
tectoniek, materialisering en constructie. 

Villa Savoye maakt zich compleet los van de omgeving door 
alle woonvertrekken boven het maaiveld te plaatsen, er is 
nauwelijks sprake van een afbakende muur; het is een bak 
op poten. De materialisering maar ook de tectoniek laten 
duidelijk de bedoeling van Le Gorbusier zien: een contextloos 
object in het eindeloze landschap. De aanwezige muren 
laten het landschap binnenstromen in de vertrekken op een 
zeer doordringende manier, maar altijd omkadert waardoor 
de omgeving verwordt tot landschap, schilderij of zelfs 
ansichtkaart. Villa Savoye is een boot. 

Tadao Ando heeft met het Azuma House iets extremers voor 
ogen. De betonnen monoliet wil het hectische, oneindige 
Tokyo buitensluiten. Dit doet het door de stad te negeren. De 
stad bekruipt de de dikke betonnen muren en wordt daardoor 
het exterieur van de woning: de woning als inverse van het 
allesomvattende exterieur, de stad. Het licht komt binnen 
door een patio in het midden en daarnaast is er slechts één 
opening: de toegangsdeur. Azuma House is een grot. 

DE ONTWIKKELING VAN EEN 
COLLECTIEF MIDDEN 

Wonen is een uitdrukking van een collectief belang. Nomaden 
koesteren het vuur en groeperen daar hun tenten in een 
cirkel omheen. In een hut wordt het vuur geïnternaliseerd 
en getemd door er wanden omheen op te richten en zo 
een ruimte te scheppen. Daarmee is het nog slechts tot de 
beschikking van de bewoners, en ontstaat het onderscheid 
tussen privé en openbaar. Later wordt het vuur een haard 
en in moderne woningen is het vuur vervangen door de 
televisie. Het collectieve element heeft een eigen ommuurde 
ruimte in de woning. Tegenwoordig lijkt wonen niet meer om 
een collectief midden te draaien, want iedereen heeft zijn 
eigen televisie en computer op zijn eigen plek in het huis. 
Daarmee valt de samenhang in de woning weg en kunnen 
de verschillende ruimtes evengoed los van elkaar worden 

1.14 

1.15 

bekeken, als alleenstaande tenten , bestaande uit een ruimte. 
De inzet van de wand binnen de woning vertelt dus iets 
over de manier van samenleven. Wederom leggen we twee 
woningen uit. 

De Prairie Home van Frank Lloyd Wright vertegenwoordigt 
een soort klassieke manier van wonen: in contact met de 
natuur, in een suburbane omgeving, en met een huiskamer 
met haard als midden van het huis. Alle bewegingen draaien 
rondom de warme kern die het gezin bij elkaar brengt. Prairie 
Home is een hut. 

1.16 

1.17 

1.11 Grot 

1.12 Hut 

1.13 Boot 

1.14 Villa Savoye, Le Gorbusier 

1.15 Villa Savoye, omgang met de context 

1.16 Azuma House, Tadao Ando D 
1.17 Azuma House, omgang met de context 
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Hier tegenover staat R128 van Werner Sobek. In deze 
supermoderne woning zijn de vloeren geheel open en zijn de 
buitenwanden van glas. De klassieke kern is versplinterd tot 
een aantal kleine kernen , zoals een natte cel , een keukenblok 
en een trappenhuis Deze elementen zijn over de gehele 
plattegrond verspreid en geven blijk van de impact van 
techniek op ons leven. Waar de kern van de Prairie Home 
natuurlijke warmte en licht verspreid en getuigt van een 
geworteld wonen in een hechte familie, staan de verstrooide, 
koele, gladde, metalige apparaten met hun artificieel LED
licht en elektrische afvalwarmte symbool voor een tijd 
van individualisering, onthechting en afhankelijkheid van 
techniek. R128 is een tent. 

;.:·····------···· ... :·~ 
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1.19 

GROT, TENT EN BOOT IN MAISON Á 
BORDEAUX, REM KOOLHAAS 

Speciale aandacht in de objectanalyse verdient de Maison 
á Bordeaux van Rem Koolhaas. De woning bestaat uit drie 
lagen waarvan de onderste ingegraven is in het maaiveld, 
de bovenste een zwevende doos is en de middelste een 
pav ljoen daarlussen in geklemd. Dil maakt de woning een 
hedendaagse vertaling van de typen grol, hut en daartussenin 
tent. De opdrachtgever is een man die verlamd is geraakt. Hij 
wilde een complex huis, aangezien hij daar de meeste tijd 
van zijn verdere leven zou doorbrengen. Hel centrum van hel 
huis is de kamer van de (invalide) opdrachtgever, bestaande 

1.20 

1.21 

uil een platform dal in zijn geheel naar boven en beneden 
kan bewegen; een machinaal harl van de woning. De andere 
gezinsleden gebruiken conventionele (spiraal)trappen. 

De woning demonstreert de typische kenmerken van grot, lenl 
en hul. Hel leven speell zich grotendeels af op de bovenste 
en onderste verdieping. De geheel transparante en open 
lussenverdieping beval een studieplek en een terras. Hel zicht 
wordt ingekaderd de dak en vloer en er ontstaat een groene 
begrenzing door de omgeving. De vloer lijkt op het dek van 
een schip, inclusief schoorsteen in de vorm van de wentelirap 
in constructieve koker. Het uilzicht moet zo overweldigend 
zijn dat de meer delicate bezigheden van het wonen hier niet 

1.22 

1.23 



plaats kunnen vinden. De slaapkamers en badkamer liggen 
in de doos bovenop. Deze doos is ingevuld met wanden 
waardoor verschillende (in elkaar overvloeiende) ruimtes 
ontstaan. De schil is geperforeerd met ronde gaten, die doen 
denken aan patrijspoorten of vliegtuigraampjes. De bovenste 
verdieping is eigenlijk meer boot dan hut, balancerend op 
het fragiele paviljoen, met uitzicht over Bordeaux. De keuken, 
eetkamer en wijnkelder liggen in de onderste laag. De ruimte 
lijkt te zijn uitgegraven uit de bergwand. Hij grenst aan een hof 
en bezit, op de grote glazen pui na, geen exterieur. Daarmee 
is deze laag afgescheiden van de omgeving en ontstaat er 
een kleine wereld op zich. 

1.24 

CONCLUSIE 

/In dit onderzoek proberen we te bewijzen dat capsulaire 

architectuuur, als gevolg van het willen creëren van een 

gecontroleerd artificieel milieu, hetgeen eigen is aan de 

eeuwige zoektocht van de mens naar houvast, veiligheid 

en het willen uitsluiten van het onbekende, niet een uniek 

fenomeen van het moderne tijdperk is. 

Deze stelling verbindt bouwen, het maken van architectuur, 

met een instinct; een oorsprong. Over de oorsprong van 

architectuur is door talloze architecten en theoretici geschreven. 

Waarom en hoe bouwt de mens? De opvattingen hierover 

zijn afhankelijk van de tijd en plaats waarin de uitspraken zijn 

gedaan. Zo ziet Vitruvius de oorsprong van het bouwen in het 

beschermen van het vuur en de groepsvorming daaromheen 

en Laugier in het imiteren van de natuur tijdens het zoeken 

van bescherming tegen barre weersomstandigheden. 

Belangnjker dan wat de diverse auteurs zeggen, is het feit dat 

de oorsprong van architectuur blijft terug komen en telkens 

als reactie op wat er in de wereld gebeurt. Er is een constante 

hang naar een verleden of toekomst waarin alles "anders" is. 

Als we terug willen gaan naar de echte oorsprong van 

architectuur, dan kunnen we twee dingen doen: ofwel het 

bestuderen van hutten die al zo lang hetzelfde zijn dat ze 

als primitief aangemerkt kunnen worden, ofwel hutten die 

niet oud zijn, maar waarvan we zeker weten dat ze zonder 

architect of ontwerper zijn gebouwd, waardoor ze mischien 

aan een soort instinct zijn ontsproten. Talloze voorbeelden 

dienen zich aan, die grofweg in twee categorieën vallen: 

nomadische en sedentaire gemeenschappen. Deze twee 

categorieën staan tegenover elkaar: nomaden zijn mobiel, 

clan-based, strategisch en hebben een evenwichtige band 

met de natuur of goden. De tent draagt weinig betekenissen, 

maar het territorium en objecten des te meer. Sedentaire 

gemeenschappen zijn gefixeerd op één plek, hiërarchisch en 

gedifferentieerd. Als gevolg van complexere samenlevingen 

wordt architectuur belangrijker als drager van betekenissen. 

De primitieve hut lijkt, net als de tent of de grot, nog in weinig 

op de gebouwen die tegenwoordig een stad vormen, maar is 

daar, door zijn permanente aanwezigheid en zijn bemiddeling 

tussen communiceren en afschermen, wel de bouwsteen 

van. In dit licht is het verlangen naar een oorsprong, een tijd 

dat alles nog goed was, goed te begrijpen: dit verlangen staat 

voor de onvrede met de huidige stad. De oosterse primitieve 

hut is een goed voorbeeld van een plek die lijnrecht tegenover 

de moderne stad staat, als plaats voor ritueel, contemplatie 

en traagheid. 

Na de formulering van de hut als idee én als vorm, kunnen 

er eigenschappen aan de typen opgehangen worden. Boot, 

tent, hut en grot verschillen enorm als typen op zich én in hun 

relatie met de omgeving. De tent is licht en mobiel, de grot is 

gesloten en introvert .. maar beiden zijn anti-stedelijk! De hut 

1.18 Prairie Home, Frank Lloyd Wright 

1.19 Prairie Home, organisatie 

1.20 R 128, Werner Sobek 

1.21 R 128, organisatie 

1.22 Maison a Bordeaux. Rem Koolhaas 

1. 23 Maison a Bordeaux als grot, tent en boot 

1.24 Maison a Bordeaux, organisatie 
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bemiddelt als gefixeerd object tussen deze twee en de boot 

is een mobiele hut, of het schip is een mobiele stad. De tent 

en de grot impliceren collectiviteit en gehoorzaamheid (AI

Qaida bijv.), terwijl de hut in ieder geval een mogelijkheid van 

keuzevrijheid laat bestaan. 

Van de verschillende typen kunnen we een stap zetten naar 

objectanalyses. Dit is de stap die ook Quatremère de Quincy 

en Durand hebben gezet, en hij verloopt via de feitelijke 

gerealiseerde gebouwen: de architectuur. Het architectonische 

middel dat we hebben onderzocht is de wand. De wand kan 

scheiden, bij elkaar brengen, projecteren en camoufleren en 

is daarmee het middel bij uitstek om het object op zich en 

zijn relatie met de omgeving tot stand te brengen. Niet iedere 

wand functioneert namelijk zo capsulair als de Berlijnse 

muur en juist die andere mogelijkheden willen we aan het 

licht brengen. Om de stap van typen naar objecten te kunnen 

maken, kiezen we ervoor om de analyse te beperken tot alleen 

maar woningen, in schaal vergelijkbaar met de typen. 

De verschillende woningen laten zien dat de wand op 

verschillende manieren ingezet kan worden. De schil van 

de woning is belangrijk in het bepalen van de relatie met de 

omgeving. De wand wordt hier op verschillende manieren 

ingezet. Bij R128 en de tweede verdieping van Maison à 

Bordeaux is de wand transparant, als glazen pui. De woningen 

proberen op te gaan in de omgeving, die alomaanwezig is. 

Door de lichtheid van constructie en bekleding zijn ze te 

beschouwen als tenten. R128 gaat een stapje verder in zijn 

relatie met de omgeving: de woning is voorziet zelf in zijn 

energie door middel van zonnepanelen en energiezuinige 

installaties. Moderne middelen worden ingezet om een de 

verschijningsvorm en/of autarkische eigenschappen van de 

tent in de praktijk te brengen. De villa Savoye gaat op een 

andere manier met de omgeving om: het landschap wordt 

een ansichtkaart door het zorgvuldig te vangen in de ramen. 

Door de loskoppeling van het wonen van de grond zou je 

de Villa Savoye kunnen vergelijken met een schip. Een 

andere plek in de context wordt ingenomen door de Matai 

tenten. Deze Arabische tenten communiceren niet zozeer op 

een architectonische manier met de omgeving maar zijn er 

materieel onderdeel van: de tenten worden door de clanleden 

zelf gemaakt van materialen uit de omgeving. Ze bieden met 

minimale middelen voldoende bescherming tegen een bar 

klimaat. De schil van het Wenger House, bestaande uit slechts 

een dak, biedt op dezelfde wijze bescherming tegen een 

zware sneeuwval in een bergachtig gebied. Tenslotte zijn er 

de woningen die de omgeving negeren. De Masakin hut heeft 

één opening in de schil en keert zich naar binnen. De chinese 

grotwoningen ontduiken het barre klimaat en het Azuma House 

laat de stedelijke context afketsen op het betonnen exterieur. 

Deze woningen hebben vrijwel geen exterieur. 

Via deze introverte woningen verschuift onze blik van de 

relatie tussen woning en omgeving naar de woning op zich. 

De Masakin hut, de Chinese grotwoningen en het Azuma 

House zijn alledrie rond een centraal punt georganiseerd, een 

hof. De hof is een collectief element waar andere ruimtes aan 

liggen. In de primitieve voorbeelden ligt er vaak een goddelijk 

gegeven aan ten grondslag, zoals bij aboriginals, die het 

heilige vuur koesteren. In de Mongoolse Yurtzen is het vuur 

geïnternaliseerd en in de yaodongs is er in de hof een nis 

voor aanbidding. Een collectief element is ook bij recentere 

woningen aanwezig. De Prairie Home heeft een klassieke 

huiskamer waar het vuur in een haard is ondergebracht. In de 

twintigste eeuw is de haard als collectief element vervangen 

door de televisie. Tegenwoordig is het collectieve centrum 

weer getransformeerd of zelfs verdwenen. In de villa Savoye 

is het middelpunt geen punt maar een lijn: een hellingbaan als 

bewegend centrum. Rem Koolhaas doet hetzelfde door een 

lift als kern van de Maison á Bordeaux te nemen. R 128 gaat 

het verst van allemaal: er is geen aparte ruimte meer waar het 

gezinsleven om draait, want de hele woning is één ruimte. Wat 

voorheen de haard was is nu transportruimte en/of utilitaire 

kern. Ook het Wenger House bestaat uit één ruimte, waarin 

een op een kookpot lijkend keukenblok centraal staat. 

Uit het onderzoek blijkt hoezeer de schil en de 

verschijningsvorm verweven zijn met het interieur en de 

organisatie van de woningen. Woningen die niet of nauwelijks 

communiceren zijn vaak georganiseerd rond een collectief 

element of een collectieve ruimte. Verschillende functies 

krijgen ieder hun eigen ruimte. Er zijn ook woningen die uit 

een ruimte in het geheel bestaan. Het wonen in woningen als 

deze vereist een soort van compromis, aanpassing, flexibiliteit 

en zelfs zelfkastijding. Uiteraard is het wonen in de Prairie 

Home comfortabeler dan in het R128, tenzij je een aantal 

spelregels volgt: je vind het niet erg om bekeken te worden, 

je bent in constante nabijheid van de rest van de familie en 

je gebruikt de ruimte op een multifunctionele manier. Als de 

architectuur de spelregels niet oplegt, dan moet de bewoner 

zich aanpassen. 

Dit brengt ons terug bij het onderscheid tussen nomaden en 

stedelingen. Als een gemeenschap in zijn functioneren gebruik 

maakt van milieuvormende middelen buiten architectuur, dan 

is de behoefte om architectuur te maken minder aanwezig. 

Architectuur van het gebouw versus architectuur van het 

territorium of het object. Een nomade hoeft zijn tent geen 



eigen kleur te geven, want die desbetreffende nomade is 

alleen man of vrouw. In een stad echter, wil de bakker wel 

een uithangbord, om aan tonen dat hij behalve man of vrouw, 

ook bakker is. Soortgelijks geldt ook voor het interieur: als 

iedereen gelijk is, dan hoeven er geen verschillende ruimtes 

te zijn om iedereen zijn eigen plekje te geven, want dan is alle 

ruimte collectief bezit. 

Het feit dat de mens een eigen milieu wil creëren wil niet 

zeggen dat alle architectuur capsulair is. Architectuur is 

namelijk slechts een van de middelen om een milieu te 

creëren, naast vuur, kleding en existentiële vormimperatieven. 

Architectuur sluit zich hierbij aan. Zij is tegelijkertijd oorzaak 

en gevolg. Tegenwoordig zijn er nog veel meer middelen 

om een milieu te creëren; wetgeving, normen en waarden, 

camera 's en biometrische paspoorten etcetera. Zij gaan hand 

in hand met architectuur 

Architectuur is het meest directe, zichtbare, subtiele én banale 

middel om een milieu te creëren. 

1.25 Bijlage 1 

1.26 Bijlage 2 

1.27 Bijlage 3 
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INLEIDING 

Atberfi's heuristische plan integreert in zijn hogere 

systematische organisatie vestingelementen tot een 

hiërarchisch systeem van bewaking en verdediging. 'de muur 

[wordt] verdedigd door ... de torens ... , de torens onderling 

door elkaar'(boek IV, hoofdstuk 4), en alle torens samen 

door één hoofdtoren binnen in de vesting, zo stevig mogelijk 

gebouwd, zo goed mogelijk versterkt, die boven elk ander 

deel uitsteekt' boek V, (hoofdstuk 4) Het meest vernieuwende 

aan dit ontwerp is dat het niet alleen is opgezet als een 

doelgericht system, maar ook - voor zover we het steunend 

op de hellenistische mathematica kunnen analyseren - als 

een optimaal systeem. 

Tzonis en Lefaivre, 1991 1 

In het essay Gezichtslijnen I vuurlijnen bespreken Alexander 

Tzonis en Liane Lefaivre de wijze waarop het hoekvormige 

bastion en de vestingstad ontstaan zijn. Daarbij gaan 

zij voornamelijk uit van de cognitieve factoren en het 

'revolutionaire ontwerpdenken' welke ten grondslag liggen aan 

de ontwikkeling van de militaire logica en de bouw van militaire 

complexen. Binnen het essay wordt verder niet ingegaan op 

de redenen of het hoe en waarom van de oorlogsvoering. De 

architectuur en de ontwikkeling van de verdedigingswerken 

staan centraal. Deze tekst was de aanleiding om verder te 

denken over de wijze waarop de militaire logica de architectuur 

van een militaire structuur vormt en of er daarbij capsulaire 

aspecten binnen het architectonische object naar voren 

komen. De theorie van de onderzochte teksten zijn vervolgens 

bekeken binnen de context van een concreet militair object: 

het legerkamp Kamp Holland dat op dit moment bij Tarin Kowt 

in Afghanistan aanwezig is. 

Het moderne (westerse) legerkamp lijkt sterke capsulaire 

aspecten te hebben. Het is een hard omsloten ruimte die 

een (geselecteerde) groep mensen binnenlaat en beschermt 

tegen de oncontroleerbare en gevaarlijke buitenwereld. Het 

kamp is altijd geplaatst binnen een vreemd territorium; het 

territorium van een andere groep mensen met een andere 

cultuur waarmee men in oorlog is. Het creëert een kunstmatig 

binnenmilieu dat aansluit op de wensen van zijn inwoners. Het 

kamp is als een enclave: een geïsoleerde en autonome eenheid 

die door zijn positie zeer afhankelijk is van een netwerk, want 

het kamp maakt altijd deel uit van een groter geheel. Het is 

een van de vele schakels binnen een hiërarchisch systeem 

van een regering, het leger, andere legerkampen en autonoom 

functionerende soldaten. Het netwerk is binnen een dergelijk 

systeem van fundamenteel belang Het netwerk moet zorgen 

voor de aanvoer van voedsel, wapens, munitie, manschappen 

en het moet ook de communicatie tussen de verschillende 

legereenheden bewerkstelligen. Het legerkamp lijkt dus sterk 

capsulaire aspecten te hebben. 

Het legerkamp als capsule bevindt zich altijd in een zeer 

barre en extreme situatie: die van de oorlog. Het kamp vormt 

als fysieke structuur de scheidslijn tussen twee botsende 

culturen en vormt daarmee de scheiding tussen (over)leven 

en dood. De extreme context van het legerkamp heeft zijn 

weerslag in de wijze waarop het kamp en het leger zelf intern 

gestructureerd worden. Binnen het leger heerst een extreem 

regime gebaseerd op een hiërarchisch machtssysteem 

Binnen dit systeem worden de beste mensen geselecteerd en 

gedrild om de meest effectieve legercultuur te creëren. Deze 

militaire cultuur vindt dan ook zijn weerslag in de architectuur 

van het legerkamp. Maar op welke manier schept deze 

architectuur een (capsulaire) conditie waarin een selecte 

groep mensen tijdelijk gehuisvest wordt binnen het territorium 

van een vreemde cultuur? Om deze vraag te beantwoorden 

moeten we eerst kijken naar het functioneren van het leger 

en het legerkamp binnen een vreemd territorium Vervolgens 

bestuderen we hoe de militaire structuur invloed heeft op 

de architectonische opzet van het kamp om daarna te kijken 

hoe de inwoners van het kamp militaire structuur ervaren en 

gebruiken. 

Uiteindelijk wordt er geprobeerd om de kernaspecten van 

het militaire kamp te beschrijven en te duiden. Wat zijn de 

capsulaire condities van het legerkamp? Is er een specifiek 

architectonisch kernidee te vinden van het kamp? En wat is 

de taal van de militaire architectuur? 



DE ETYMOLOGIE VAN HET 
KAMP 

De betekenis van het woord kamp heeft verschillende 
oorsprongen. Enerzijds duidt het 'kamp ' op het actieve 
strijden of op de tweestrijd ; anderzijds heeft het een meer 
landschappelijke betekenis zijnde een akker of veld : een 
omheind stuk grond. Deze actieve en landschappelijke 
betekenis worden samengevat in het Latijnse woord 
campus dat open veld of slagveld betekend en duidt op 
een verblijfplaats van een leger buiten de eigen thuisbasis. 
Opvallend is dat het camp altijd een tijdelijk karakter heeft. 
~o wordt het onder andere omschreven als: tijdelijk verblijf 
1n tenten of andere verplaatsbare of geïmproviseerde 
onderkomens e.d . Dit vormt de basis voor het begrip dat wij 
tegenwoordig nog gebruiken: het kamperen. 
Als tijdelijk onderkomen en het omsluitende karakter 
van de kampmuren heeh het kamp de functie van het 
huisvesten of het herbergen Maar het tijdelijk huisvesten 
is niet de oorspronkelijke betekenis van het woord herberg. 
Oorspronkelijk is het woord namelijk afkomstig van het woord 
heribergi wat legerplaats betekent. (Het Franse equivalent van 
herberg: de auberge is eveneens afkomstig van een militaire 
term: alberga wat barak of kampement betekent.) 
Het begrip is etymologisch uiteen te halen in de begrippen: 
harja = leger, en bergó, het bergen dat betekent: in 
veiligheid brengen, het redden, opbergen of het verbergen. 
Het herbergen als een verbergen maakt de soldaat binnen 
het kamp dus onzichtbaar en onaantastbaar. Naast een meer 
nauwkeurige interpretatie van het woord 'kamp' krijgt ook het 
woord 'herberg ' en het 'herbergen' dus binnen deze tekst 
een extra betekenislaag. Het herbergen van mensen, het 
huisvesten, is van militaire aard . In het herbergen schuilt de 
wijze waarop de mens zich afsluit van de oncontroleerbare en 
onvoorspelbare buitenwereld. 2 

Tegenover het herbergen staat het ontbergen: entbergen , 
oftewel het openbaren. Het ontbergen is een openen; een 
voortbrengen. En het ricl1t zich op iets dat zich onthult en met 
die onthulling zijn veilige omhulling en zijn geborgenheid 
achter laat. Heidegger (1977) concludeert via dit begrip 

'entbergen' dat dit het moment is dat de dingen in wezen 
komen. Door het anibergen komt de waarheid of veritas in 
wording . 3 

Het herbergen en het anibergen zijn dus twee aan elkaar 
verwante activiteiten die direct toepasbaar zijn op het militaire 
kamp en de vreemde context waarin het kamp zich bevindt. 
Het militaire kamp is een machine die herbergt en ontbergt. 
Degene die zich binnen het kamp bevindt is veilig en geborgen. 
Maar in het proces van naar buiten gaan anibergt hij zichzelf; 
en wordt hij geconfronteerd met een andere cultuur. Buiten 
het kamp bevindt de militair zich in het territorium van de 
'barbaar'; het territorium van de onbekende die niet voldoet 
aan de standaard van de superieure legermacht en die 
gecontroleerd of overwonnen moet worden. 

MILITAIRE LOGICA 

"Volken die leven in contact met andere volken, of het nu 
honderd jaar duurt of duizend, vinden die andere volken niet 
altijd sympathiek. Het is zelfs mogelijk dat ze altijd een hekel 
aan hen hebben gehad [. .. 1 Mijn impressie van het leven 
aan de Zwarte Zee is echter van treurige aard, namelijk dat 
het latente wantrouwen tussen verschillende culturen nooit 
uitsterft. " 
Neal Ascherson, 1995 4 

Ascherson (1995) beschrijft in zijn boekZwarte Zee de situatie 
tussen de Grieken en de Scythen omstreeks 400 v.c. aan de 
Zwarte Zee ; de Grieken die vanu it hun zeevarende stadstaten 
de beweeglijke beschaving van de steppenomaden, de 
Scythen, ontmoeten. 

"Alles wat de Atheense ideologie vreemd en weerzinwekkend 
vond, heette voortaan 'barbaars ' in plaats van 'monsterlijk'. 
Het 'andere' werd dichterbij gehaald, weg van de onbekende 
randen van de wereld, tot aan de grenzen van het Griekse, de 
overkant van de Zwarte of de Egeïsche Zee. " 5 

"De Grieken bleven echter eerder gasten dan heersers, 
ondanks alle culturele betekenis van de juwelen en het 
beschilderde aardewerk en de wijn die ze te koop aanboden. 
{. .. 1 De Scythen waren soms vijanden, maar meestal traden 
ze op als gastheren. {. .. 1 Niemand in Olbia twijfelde aan het 
voor de hand liggende feit dat de macht in laatste instantie 
berustte bij de Scythen." 6 

De botsing tussen de culturen van de Grieken en de Scythen 
komt duidelijk naar voren in het gevoel van superioriteit dat 
beide volken hebben. De Grieken beschouwden zichzelf en 
hun stadstaten als autochtoon en uiten dit door het 'andere' 
barbaars te noemen. Een soortgelijke superioriteit is in de 
huidige westerse maatschappij te herkennen bij het gebruik 
van de benaming 'terrorist. ' De westerse wereld gelooft in 
democratie en vrijheid, alle krachten die hier tegenin gaan 
lijken gelabeld te worden als terroristisch. Op ruimtelijk 
niveau uit het conflict tussen deze twee denkbeelden zich 
in de oorlog in Afghanistan. De westerse wereld is in oorlog 
met de Taliban. De twee verschillende legers blijken een 
verschillende militaire logica te gebruiken, een logica 
waarbinnen de functie van een netwerk groot is. Wat is 
precies de functie van het verbindende netwerk binnen 
een militaire logica en hoe werken deze twee verschillende 
militaire logica's? 

DE ORGANISATIE VAN HET 
WESTERSE LEGER 

De organisatiestructuur van het westerse leger is gebaseerd 
op een hiërarchisch systeem. Omdat een leger stand moet 
houden en als een geheel moet functioneren in een oorlog 
heeft de organisatiestructuur zich ver ontwikkeld. Het 
westerse leger kent een verticale hiërarchie waarbij ieder 
deel altijd wordt ondersteund door een hoger deel. Deze 
hiërarchie is terug te vinden in zowel de sociale structuur van 
het leger als in de fysiek gebouwde (kamp)structuur van het 
leger. De (efficiency van) logistiek en informatievoorziening 
blijkt een belangrijke rol te spelen in de fysieke constellatie 
van de westerse legerkampen. 
Figuur 2.1 is een ruimtelijke weergave van de westerse 
kampstructuur in Afghanistan . De bollen zijn de 3 soorten 
legerkampen die aanwezig zijn ; de main base, hieronder 
zijn drie FOB's weergegeven (Forward Operating Base), 
en daaronder zijn een twintigtal FB 's (Fire Bases) 
weergegeven. 
Main Base: de Main Base vormt het centrum van het 
legersysteem in het buitenland. Een main base bestaat 
hoofdzakelijk uit kantoren en ligt vaak in een grote stad waar 10. I 
voorzieningen als een vliegveld e.d. voor handen zijn. De 
Main Base staat zowel op logistiek als op informatief niveau 
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in directe verbinding met hel thuisland. 
FOB: Een Forward Operating Base vormt het tweede 
verdeelpunt in het hiërarchische systeem. Vanuil een FOB 
worden patrouilles gelopen en vooral missies met een 
opbouwend karakter georganiseerd. Een FOB functioneert als 
tussenstation voor een regio. 
FB: Een Fire Base is de kleinste van de drie soorten 
legerkampen. Een FB ligt in een gebied waar veel vijandige 
activiteit is en vormt de directe uitvalsbasis voor militaire 
missies. 
De bollen, legerkampen, worden verbonden door lijnen 
met een verschillende dikte. Deze lijnen geven enerzijds 
informatiestromen aan en anderzijds de logistieke stromen 
die tussen de kampen plaatsvinden. De informatiestromen 
gaan op twee manieren door het systeem heen, van boven 
naar beneden en van beneden naar boven. De Main Base 
heeft de meeste macht. Boven worden beslissingen 
genomen die in de vorm van informatie, mission briefings 
etc. door het systeem naar beneden gaan. Onder worden de 
beslissingen uitgevoerd middels de laatste lijn in het model. 
Deze laatste lijn staat als enige in contact met hetlandschap 
en representeert een missie. Via missies wordt vervolgens 
weer informatie verworven die als basis kan dienen voor het 
maken van beslissingen. Dat is de informatiestroom die van 
beneden naar boven gaat. 
Op logistiek niveau gaat alles van boven naar beneden. De 
logistieke lijnen zijn belangrijk voor de kampen omdat ze de 
kampen in staat stellen te functioneren zonder hun omgeving . 
De logistieke lijnen voorzien de kampen van voedsel , 

manschappen, wapens munitie etc. Voedsel wordt dus 
bijvoorbeeld ingevlogen naar de Main Base en vervolgens 
met verzegelde vrachtwagens verder gedistribueerd . 

Het westerse leger heeft een systeem ontwikkeld waarbij de 
legerkampen zichzelf in staat stellen te functioneren zonder 
hun omgeving. Dit is in het model weergegeven door de 
kampen los te maken van het landschap. Het hoogst in de 
hiërarchie betekent: het verst van de strijd verwijderd, het 
dichtst bij het logistieke beginpunt, een grotere autonomie 
en daarmee een zo minimaal mogelijke relatie met zijn 
omgeving. De relatie die het kamp aangaat met hetlandschap 
wordt bepaald met behulp van het computerprogramma 
Fatcon View. Door situatie te vereenvoudigen tot militaire 
parameters (hoogte type wapens van de tegenstander etc) 
kiest het computerprogramma de juiste locatie voor het 
kamp. 

Het complete systeem werkt als een superpositie dat op 
zijn grootste oppervlak rust, de lire bases. Hoewel deze lire 
bases de meest kwetsbare elementen in het systeem zijn, 
kan er door het achterliggende hiërarchische netwerk snel 
gereageerd worden. Het netwerk is de bindende factor tussen 
de kampen. Het netwerk uit zich zowel op fysiek niveau als 
op virtueel niveau. Er worden fysieke verbindingen tussen 
de grotere kampen gelegd in de vorm van nieuwe directe 
snelwegen. Alle kampen staan via satellietverbinding met 
elkaar in verbinding. leder kamp beschikt over de modernste 
radar en communicatie technologieën . 7 

DE ORGAI\IISATIE VAN HET 
HORIZONTALE LEGER 

De vijand van hetwesterse leger is in het geval van Afghanistan 
de Taliban. Het leger van de Tal i ban heeft geen kampen. Het 
gebruikt geen centrum als basis voor hun leger. Het leger van 
de Taliban gebruikt objecten in het landschap zoals grotten en 
tunnels om zich te verdedigen. Deze objecten zijn verbonden 
middels lijnen, routes en paden door het landschap die 
de verschillende plekken verbinden tot een horizontaal 
netwerk. 8 

In het geval van Afghanistan is het horizontale leger de 
Taliban. De Taliban kent in zijn opzet weinig hiërarchie. Het 
leger is opgebouwd uit kleinere groepen strijders die elk 
hun leider hebben. Deze verdeeldheid heeft te maken met 
de geschiedenis van Warlords en verschillende stammen 
in Afghanistan. De kleine groepen strijders opereren 
afzonderlijk en ieder met een eigen tactiek. Dit maakt dat de 
Taliban een moeilijk te voorspellen leger is. Het is moeilijk 
te duiden waar de Taliban is, wie de Taliban is en wat de 
Taliban gaat doen. Een ander voordeel dat de Taliban haalt uil 
zijnfragmentarische karakter is de mogelijkheid tot oplossen 
in de lokale bevolking. Door het verstoppen van zijn wapen 
kan een strijder zich gemakkelijk schuilhouden tussen de 
bevolking. Naast deze voordelen die voortkomen uit de 
fragmentarische opbouw van het leger, verenigt de Taliban 
zich door collectief gebruik te maken van hetzelfde netwerk 
dat niet verticaal maar horizontaal georganiseerd is. 



terrilorium Taliban 

;-o, hori1.on1aal nct\verk Taliban 

- rerritorium legerkamp 

D fysieke legerkamp 

2.4 

De verschillende groepen strijders gebruiken allemaal 
hetzelfde horizontale netwerk. Dit horizontale netwerk is 
weergegeven door de lijnen op het model. Deze lijnen 
vormen een netwerk dat direct op het landschap ligt (zie 
figuur 2.5) De knooppunten van het netwerk symboliseren 
natuurlijke objecten in het landschap die door de Taliban 
gebruikt worden als schuilplaatsen, grotten en tunnels. De 
lijnen tussen de knooppunten zijn de routes tussen deze 
plekken. Deze lijnen staan net als de knooppunten op vrijwel 
geen enkele kaart en gaan volledig op in het landschap. De 
Taliban gebruikt dus, in tegenstelling tot het westerse leger, 
het landschap als basis voor hun verdediging waardoor ze 
onbenaderbaar worden ; net als de Scythen voor de Grieken. 

"Ik bewonder niet alles van de Scythen, maar op dit hoogst 
belandrijke punt hebben ze een systeem bedacht dat inhoudt 
dat niemand die hen aanvalt, kan ontsnappen, en dat niemand 
hen kan vangen als ze niet gevonden willen worden. In plaats 
van stand te houden en te vechten trokken ze zich terug in 
hun eindeloze land, en lokten ze de vijand mee totdat hij 
verhongerd was of aan wanhoop ten prooi viel " 
Neal Ascherson, 1995 9 

Herodotus beschrijft in zijn Historiën hoe de Scythen aporoi 
(Grieks voor onbenaderbaar) werden. Het terugtrekken en het 
gebruiken maken van de eindeloze leegte van het landschap 
werd ingezet als militaire strategiew De Taliban is tot 
hetzelfde in staat. Figuur 2.6 is een voorbeeld van een knoop 
in het horizontale netwerk van de Taliban. De obseNatiepost 

ligt op een natuurlijk verhoogd punt in het landschap. Deze 
post heelt middels tunnels een verbinding met de rest van 
de omgeving. Het horizontale netwerk is vrijwel nooit fysiek 
zichtbaar. Dit stelt de Taliban in staat om zich te verspreiden 
over het landschap. 

TWEE VERSCHILLENDE 
MILITAIRE LOGICA'S. 

Door de twee modellen (van het westerse leger en de Taliban) 
op elkaar te plaatsen wordt de tegenstelling in militaire logica 
duidelijk. Enerzijds is er de hypergeorganiseerde structuur die 
vanuit zijn eigen organisatie als een superpositie gebieden 
probeert te controleren waardoor een groter territorium 
geclaimd kan worden. Anderzijds is er het horizontale 
leger dat vanuit een landschappelijke invalshoek een groter 
territorium verdedigt door het territorium als plek flexibel te 
benaderen. 
In figuur 2.4 is de territoriale werking van de twee 
verschillende mil itaire logica's te zien. In drie stappen is te 
zien hoe het netwerk van de Taliban gebruikt wordt om het 
gebied te verdedigen. De grijze cirkels geven het territorium 
aan dat door middel van de knooppunten in het netwerk 
verdedigd wordt. Het territorium dat de Taliban beheerst is 
niet groot, maar is dankzij het netwerk wel flexibel. 
Het tweede schema geelt de confrontatie tussen het legerkamp 
en het netwerk aan. Het legerkamp bakent een territorium af. 
De Taliban zal na het bouwen van een kamp zijn territorium 
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verplaatsen en het gebied anders gaan verdedigen. 
Op het derde schema is het territorium te zien dat door middel 
van patrouilles geclaimd wordt. Patrouilles door een gebied 
insinueren de grens van een territorium. Deze grens is echter 
door het ontbreken van continu toezicht niet permanent en 
ook niet fysiek. 

2.1 Ruimtelijke weergave van de westerse. kampstructuur. 

2.2 Het horizontale netwerk van het nomadische leger; de Taliban 

2.3 De twee militaire logica's op elkaar geplaatst. 

2.4 Schematische weergave van de twee militaire logica's. 

2.5 Luchtfoto van enkele grotcomplexen van de Taliban . 

2.6 Protoypische reductietekening van het legerkamp 
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DEELCONCLUSIE 

Binnen de context van twee met elkaar botsende culturen 
die ieder hun eigen militaire logica's hebben zijn duidelijke 
capsulaire aspecten te vinden. De landschappelijke 
onderlegger van de oorlog zoals die op dit moment plaatsvindt 
in de Afghaanse woestijn biedt ruimte aan twee culturen: 
de eigen Afghaanse cultuur, en een geïmplementeerde en 
ingevlogen cultuur van de westerse legermacht. Het eerste 
leger, dat uitgaat van een horizontale militaire logica, gebruikt 
het bestaande fysieke landschap als hun gevechtsterrein. 
De westerse legermacht, met zijn hiërarchische logica, 
gebruikt het kamp om binnen het vreemde territorium te 
kunnen overleven en een centrum, een kunstmatig thuis, te 
hebben. Dit kamp is duidelijk op te vatten als een capsule: 
een technologisch geavanceerde cocon, die een selecte 
groep mensen binnensluit en beschermt van de extreme 
buitencondities. Het militaire kamp sluit dus heel letterlijk 
een bepaalde cultuur in, binnen het territorium van een 
andere cultuur. Maar hoe krijgt de militaire logica van het 
westerse leger concreet vorm? Of met andere woorden: op 
welke manier wordt het militaire systeem toegepast in de 
architectuur van het kamp? 

DE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR VAN HET 
WESTERSE LEGERKAMP 

De militaire logica waar het kamp deel van uitmaakt, werkt 
door in alle schaalniveaus. Het militaire hiërarchische 
systeem is daarmee allesomvattend. Het kleinste element 
binnen het systeem is afhankelijk van de bovenliggende 
structuur die hem aanstuurt. En de hoogste macht in het 
systeem is afhankelijk van de kleinste elementen onderin het 
web. Maar hoe wordt deze logica toegepast op de concrete 
bouwkundige vormgeving van het kamp? 
Het hiërarchische systeem structureert niet alleen de militaire 
maatschappij maar vormt ook de onderlegger voor de opzet 
van het kamp. De logica is dus terug te vinden in de fysieke 
bouwkundige opzet van het kamp. De hiërarchische zonering 
creëert een bouwkundige opzet van ruimtes die het beste 
omschreven kan worden als een systeem van kampen binnen 
kampen: capsules binnen capsules. In figuur 2.6 wordt deze 
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opzet schematisch gevisualiseerd. leder kamp (binnen de 
context van het grotere kamp} heeft zijn eigen muren, zijn 
eigen torens die deze muren beschermen en controleren, 
en poorten waar de juiste mensen toegelaten worden tot 
het kamp. De verschillende ruimtes binnen het kamp zijn 
zodoende toegewezen aan verschillende groepen mensen 
die hoger of lager op de ladder van de militaire hiërarchie 
staan. De militairen met de hoogste militaire rang worden in 
het centrum van het kamp gehuisvest; ver verwijderd van het 
gevaar dat buiten het kamp ligt. Zij worden door meerdere 
kampmuren omsloten. Anderen zitten meer naar de grens 
van het kamp en zij worden door enkel één muur beschermd 
van de buitenwereld. 

Het kamp dat zich op dit moment in Tarin Kowt, Afghanistan 
bevindt huisvest meerdere legers van verschillende 
nationaliteiten. Binnen het kamp zijn op dit moment het 
Afghaanse, het Australische en het Nederlandse leger 
aanwezig. leder land heeft zijn eigen kamp binnen het grotere 
kamp. En binnen deze aparte kampen zijn weer subkampen 
aanwezig die verschillende mensen huisvesten die hoger 
staan binnen de militaire hiërarchie. De militaire hiërarchie 
wordt daardoor letterlijk zichtbaar in de ruimtelijke opzet 
van het kamp. Binnen het grotere geheel van het kamp zijn 
vervolgens verschillende wetten en regels, verschillende 
talen en andere culturele gebruiken aanwezig. 
Het hiërarchische systeem van de militaire logica organiseert 



de verschillende landen en culturen binnen de context van 
één groot kamp door een duidelijke zonering aan te brengen. 
Maar hoe wordt deze zonering concreet gemaakt? Wat 
zijn de architectonische middelen die ingezet worden om 
het kamp vorm te geven en het militaire systeem te laten 
functioneren? 

DE MUUR 

Men heeft de excessieve muurdiktes van burchten, paleizen 
en steden van het vroeg-urbane, meestal toegeschreven 
aan een hypertrofische veiligheidsbehoefte - als zouden de 
ommuringsorgiën vooral een militaire betekenis hebben, die 
zou zijn te herleiden tot de voor die tijd typische, chronische 
botsingen tussen agressieve nomaden en defensieve 
sedentaire stads- en streekvolken. Wil men deze interpretatie 
laten gelden, dan zit men met een nieuw probleem: waarom 
deze verdedigingswallen het militair zinvolle in zoveel gevallen 
ver overtroffen. Eenvoudige overwegingen geven te zien dat 
de veiligheid van stadsbewoners niet evenredig is aan de 
dikte van de fortificaties; ook op vestingwerken is de leer van 
het grensnut van toepassing, en boven een bepaalde, relatief 
bescheiden muurdikte zorgt toename niet meer automatisch 
voor meer veiligheid. 
Peter Sloterdijk, 2003 11 

Het binnenste van het kamp wordt gescheiden van de 
buitenwereld door de muur. De muur is een middel om 
concreet bescherming te bieden tegen de gevaren die buiten 
het kamp liggen. Maar de muur vormt ook het middel om de 
militaire zoneringen binnen het kamp mogelijk te maken. 
De muur van het kamp is naast een functionele omkadering 
ook de concrete verschijningsvorm van het kamp. Deze zware 
schil, opgebouwd uit gestandaardiseerde uitvouwbare zakken 
die gevuld worden met woestijnzand, is niet alleen veilig ; 
hij is hyperveilig . De muren van het kamp worden opzettelijk 
overdreven groot, hoog en dik gemaakt. Ze zijn vele malen 
overgedimensioneerd. Ondanks dat dit gegeven ingaat tegen 
de militaire logica van efficiëntie en doelmatigheid biedt het 
een tweeledig voordeel. Enerzijds laat het de vijand buiten 
het kamp zien dat het kamp en zijn legermacht oppermachtig 
en superieur is. De grote muur laat zien dat zij er is en dat 
zij daarom graag gezien wil worden. Of zoals Peter Sloterdijk 
het zegt: "Elke stadsmacht moet vóór alles laten zien dat ze 

om zich heen kijkt; ze moet bewijzen dat allen weten dat zij 
alles weet. ( ... )" 12 Anderzijds geven de zware muren aan zijn 
inwoners een gevoel van grootse veiligheid. Degenen die 
zich binnen het kamp bevinden zullen zich overdreven veilig 
voelen. Hierdoor is het mogelijk dat binnen de gevaarlijke 
context van een vreemd en ongecontroleerd territorium de 
kampbewoner een veilig centrum heeft, een thuis of een 
milieu dat door hem zelf gecontroleerd wordt. Zodoende 
vervullen de enorme muren een tweeledig doel. 

DE TORENS 

Farms that seem to indicate territory are constantly tested. 
When no response follows a boundary incursion, it becomes 
evident that a marker is just a stone: of historica/ value 
perhaps, but indicating no "live" territory Boundaries may 
!hen be crossedat wil/. Only !he marked boundary backed up 
by real control is taken seriously 
John Habraken, 1998 13 

Territoriale afbakeningen zoals muren dienen gecontroleerd 
te worden om ervoor te zorgen dat het voor iedereen 
duidelijk is dat er zich hier een ander territorium is welke 
zich onderscheidt van de omgeving waarin hij staat. Ondanks 
enorme technologische verbeteringen op het gebied van 
bewaken en controleren worden bij het moderne legerkamp 
nog steeds torens gebruikt om de muren te beschermen en 
om te laten zien aan de buitenwereld dat de muren altijd 
bewaakt worden. 

DE POORTEN 

All space is continuously linked by the combined principle 
of selective entry and unrestricted exit. In moving trom one 
place to another, we go freely up the territoria/ hierarchy 
and !hen down again somewhere else, where we may be 
permitled to enter. 
John Habraken, 1998 14 

In de muren zijn poorten opgenomen die het mogelijk 
maken om bepaalde ruimten of bepaalde kampen binnen 
te gaan. De militaire logica met zijn hiërarchische systeem 
wordt hier omgezet in concrete toegankelijkheid en selectie. 
Enkel degenen die voldoen aan zekere vastgelegde culturele 

of militaire eigenschappen mogen een bepaalde omsloten 
ruimte betreden. Anderen moeten noodgedwongen buiten 
blijven. 
Door de selectie ontstaat er achter de poort een homogene 
groep die allemaal de eigenschappen waarop ze geselecteerd 
zijn met elkaar gemeen hebben. Binnen het kamp in Uruzgan 
worden enkel de mensen toegelaten die voldoen aan de eisen 
en denkbeelden van het westerse leger. Dat zijn niet alleen 
Nederlandse, Australische of Amerikaanse soldaten, maar ook 
Afghaanse soldaten die zich bij de buitenlandse troepenmacht 
hebben aangesloten. Binnen het kamp in Uruzgan bevinden 
zich vervolgens meerdere subkampen, waaronder Kamp 
Holland. Dit is het kamp waar de Nederlanders gehuisvest 
zijn. De Afghaanse soldaten hebben een eigen subkamp, 
evenals de Australiërs. Binnen ieder subkamp bevinden zich 
vervolgens weer aparte kampen waarin speciale eenheden 
die hoger op de hiërarchische ladder staan gehuisvest zijn. 
leder (sub)kamp heeft dus zijn eigen muren, zijn eigen 
torens die de muren controleren, en zijn eigen poorten met 
zijn eigen selectiecriteria. Dit patroon is een directe afgeleide 
van de militaire logica. 
De poorten van het militaire kamp worden gevormd door een 
zig-zag patroon in de muur op te nemen. Door deze chicane 
wordt het onmogelijk om direct het kamp binnen te kijken, 
te rijden of te schieten. Maar het is evenmin mogelijk om 
van binnen naar buiten te kijken De poorten worden dus 
van dezelfde gestandaardiseerde elementen gemaakt als de 
muur. De poort wordt zodoende een labyrintiscll patroon: een 
ruimte an sich. 

DE HUISVESTINGEN 

Binnen de muren van het kamp vormen tenten, barakken en 
gepantserde containers de onderkomens voor de soldaten. Net 
als de architectuur van de muren, de torens en de poorten zijn 
dit gestandaardiseerde elementen die in grote hoeveelheden 
aangeleverd worden. De onderkomens zijn dus kaal en 
uniform en enkel uitgerust met het hoogstnoodzakelijke. 
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DEELCONCLUSIE 

Muren, torens en poorten vormen de basiselementen die de 
grenzen van het kamp vormgeven en die een uitgesproken 
capsulaire conditie scheppen binnen de extreme context 
van het kamp. Binnen de grenzen van het kamp vormen 
gestandaardiseerde elementen zoals tenten, barakken en 
gepantserde containers de huisvestingen voor de militairen. 
Het zijn architectonisch middelen die concreet vorm geven 
aan een specifiek binnen- en buitenstuilen van groepen 
mensen en zijn simpel, elementair en verplaatsbaar zodat ze 
vrijwel overal inzetbaar zijn. Al deze elementen zijn gebaseerd 
op de rigiditeit van de militaire logica. De architectuur van het 
kamp is dus te allen tijde uniform, helder en rigide en vormt 
zodoende de letterlijke ruimtelijke vertaling van de militaire 
logica en het hiërarchische systeem waarop het gefundeerd 
is. 
De muren, torens en poorten vormen verschillende domeinen 
waarbinnen door middel van strenge selectie homogene 
groepen gehuisvest worden. Deze domeinen krijgen hierdoor 
ieder hun eigen condities: de ruimten die in het centrum 
liggen van het kamp zijn het moeilijkst toegankelijk, zijn het 
meest veilig en bieden de meeste privacy. Ruimten die aan 
de rand liggen van het kamp zijn minder veilig en bieden 
minder privacy. 
Maar binnen de domeinen beginnen de verschillende 
groepen ook hun eigen 'thuis' te maken. Want binnen de 
extreme context van oorlog binnen een vreemd territorium 
wordt het kamp opgevat als een plaatsvervangend thuis: 
een nieuw centrum waar je na een missie naar terug kunt 
keren. Binnen Kamp Holland wordt hierdoor heelletterlijk de 
Nederlandse cultuur geïmplementeerd om dit 'thuis' concreet 
vorm te geven. Maar hoe krijgt de capsularisatie van de eigen 
cultuur binnen een vreemd grondgebied nu concreet vorm? 
En hoe gaat men om met deze bouwkundige enveloppe die 
gebaseerd is op enkel de regels van de mililaire logica? 

DE CAPSULARISERING 
VAN DE EIGEN CULTUUR 
BINNEN EEN VREEMD 
GRONDGEBIED. 

Natuurlijk horen ze de reacties van de eters. "Iedereen maakt 
dezelfde flauwe opmerkingen. Ik kan er ook niets aan doen dat 
er bijvoorbeeld zoveel stampotten worden geleverd. Maar ze 
realiseren zich niet dat anderen met gevaar voor eigen leven 
deze voorraden brengen. We zijn al zo'n acht jingletrucks 
verloren; de chauffeurs worden doodgeschoten en de 
ladingen vernietigd. Daarom is er nu bijvoorbeeld al een paar 
dagen geen melk". En natuurlijk weten deze mannen van de 
keuken dat er op de basis in Kandahar een Burger King en 
een Pizzahut is en op Kabul een Thais restauranlje. Maar ze 
vinden dat niemand mag klagen. "In Oeh Rawod eten ze al 
drie weken chili con carne. 
'embedded journalist' van RTL-nieuws 15 

Binnen het legerkamp moeten duizenden militairen afkomstig 
uit een ander land met een andere cultuur voor langere 
tijd gehuisvest worden. Hiervoor biedt het kamp goede 
capsulaire condities. Het kamp vormt binnen het vreemde 
ongecontroleerde territorium van een andere cultuur een 
veilig centrum dat een kunstmatig thuis is voor de troepen. 
Om dit effect te bereiken wordt binnen de mililaire context van 
het kamp schijnbaar moeilelaas de cultuur van het thuisland 
geïmporteerd. Zo is het dus mogelijk dat op dit moment in de 
Afghaanse woestijn er zich een hechte gemeenschap bevindt 
van Nederlandse soldaten die boerenkool eten, Nederlands 
praten, en oranje voetbalshirts dragen als het Nederlandse 
elftal speelt. Het is alsof de Nederlandse cultuur, als een 
kunstmatig eiland, gesimuleerd wordt in de Afghaanse 
woestijn. 
Deze 'capsularisering ' van de eigen cultuur vindt plaats 
in verschillende lagen binnen de muren van het Kamp 
Holland. Er zijn zeer concrete, door het leger georganiseerde 
lagen; en er zijn lagen die heel subtiel en klein toegelaten 
worden binnen het strenge militaire regime. Zaken zoals 
Nederlandse wetgeving, het gebruik van taal en typisch 
Nederlandse gerechten worden van bovenaf, door het leger 
of de eigen regering, geregeld. Maar de soldaat geeft ook 
zelf invulling aan de rigiditeit van de architectuur van het 

kamp. Een foto van kind of vrouw in de slaaptent, oranje 
slingers in de eettent, of een pak stroopwafels geven het 
kamp een Nederlandse identiteit. Het militaire netwerk, dat 
voornamelijk gebaseerd is op goede communicatie, maakt 
het ook mogelijk voor de soldaten om met de thuisblijvers 
in Nederland te communiceren. Hierin vormen de digitale 
virtuele communicatiemiddelen zoals internet, mobiele 
telefonie en programma'sals Skype de belangrijkste middelen. 
Delen van het militaire netwerk worden opengesteld voor 
deze 'recreatieve' bezigheden. De communicatie wordt door 
middel van webcams ook nog verbeterd waardoor het echte 
Nederland wel erg dichtbij lijkt. 1s 
De gesimuleerde cultuur is een extra laag bovenop de 
militaire logica die de basis vormde voor het kamp. Uilingen 
van culturele identiteit worden enkel binnenin het kamp 
gemaakt. Buiten het kamp, waar de confrontatie tussen de 
twee culturen plaats vindt, is de soldaat nog enkel een soort 
militaire machine die werkt via militaire logica. Buiten het 
kamp wordt de soldaat namelijk geconfronteerd met de 
onveiligheid en de onzekerheid van het (over)leven. 
Deze overgang tussen het uiten van culturele identiteit en het 
uitoefenen van een puur militair doel is alleen te zien in het 
proces van 'het naar builen gaan': het verlaten van het kamp. 
Bij het verlaten van het kamp zal de soldaat de verschillende 
zones van het kamp doorgaan voordat hij buiten is. Bij 
iedere muur die de soldaat door gaat wordt hij minder goed 
beschermd. De soldaat 'ontbergt' zich, en daarbij wordt 
hij steeds meer geconfronteerd met de werkelijke situatie 
waarin hij zich bevindt: een oorlogsgebied aan de andere 
kant van de wereld. Bij het anibergen van de soldaat wordt de 
capsulaire wand van het kamp steeds dunner. Werd hij eerst 
nog beschermd door twee of meerdere muren; buiten het 
kamp beschermt geen enkele muur hem nog. Om dit gebrek 
aan een veilige omhulling op te vangen trekt de soldaat zelf 
nieuwe omhullingen aan in de vorm van een kogelvrije vest, 
een camouflagepak, een helm, hij neemt wapens ter hand 
en hij wordt ondersteund door allerhande technologieën 
die hem in staat stellen te communiceren met het kamp of 
die hem in de nacht laten zien. Hij wordt dus als het ware 
zelf capsulair. Met een beschermende schil, verbonden met 
het militaire netwerk. De soldaat die zich buiten het kamp 
bevindt is als het ware de laatste en kleinste capsule binnen 
het hiërarchische netwerk van het westerse leger. 
De capsularisering van de soldaat treedt nadrukkelijk op 
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wanneer hij zich binnen het territorium van een andere 
cultuur begeeft. Binnen de zelf gecontroleerde capsule van 
het kamp voelde hij zich hyperveilig. Maar buiten het kamp 
is hij kwetsbaar, en staat hij angstig in de ongecontroleerde 
wereld van de 'barbaar'. 

DEELCONCLUSIE 

De militaire logica van het westerse leger schept binnen de 
context van oorlogen op vreemde territoria kunstmali soldaat 
van waaruit hij zijn missies uitvoert en waar hij naar terug 
kan keren. Hierbij ontstaat een specifieke capsulaire conditie: 
het echte thuis wordt gesimuleerd binnen de muren van het 
kamp. 

2.8 

Dit heeft te maken met de wijze waarop de capsulaire 
architectuur gebruikt en ingericht wordt door zijn bewoner. 
In het geval van de soldaat, die zich in één van de meest 
extreme situaties bevindt; de oorlog, kunnen de kleinste 
dingen daarom al een zeker thuisgevoel geven. Met een 
simpel telefoongesprek, een bord boerenkool of een oranje 
vlaggetje kan de rigiditeit van de militaire architectuur al meer 
leefbaar gemaakt worden. Verschillende weblogverslagen van 
soldaten en diverse gesprekken met soldaten lieten blijken 
hoe het leven binnen het kamp niet veel hoeft te verschillen 
met het leven hier in Nederland. Het militaire netwerk maakt 
het mogelijk om snel en gemakkelijk de Nederlandse situatie 
in de Afghaanse woestijn na te maken. 

De militair kampen vormen dus vreemde, met hun eigen 
cultuur ingerichte capsules in het landschap van een 
andere cultuur. Maar deze culturele identiteit wordt niet 
concreet ruimtelijk vormgegeven binnen het kamp. Bepaalde 
culturele elementen en uitingen worden toegelaten binnen de 
strengheid van het militaire systeem. Maar het is te allen tijde 
de militaire logica die als primair principe de onderlegger 
vormt van het leven in het kamp, en welke daardoor de rode 
draad vormt binnen de architectuur van legerkamp en van het 
leger op zich . Dit is het beste te zien bij de militair die het 
kamp verlaat voor een missie. Hij verandert in een militaire 
machine, terwijl zijn culturele identiteit achterblijft binnen 
de muren van het karnp. Enkel de militaire logica blijft over 
wanneer de soldaat zich ontbergt. 

2.7 Dwarsdoorsnede over het legerkamp. Links de gevaarlijke buitenwereld 
en rechts het hyper veilige centrum van het kamp. 

2.8 De capsularisering van de soldaat. In het centrum van het kamp leeft de 
soldaat vrij en onbezorgt; bij het naar buiten gaan omhuld de soldaat zich 
meer en meer met beschermende kledij en wapens. 
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CONCLUSIE 

Het westerse kamp lijkt als een autonoom functionerende stad 

in de Afghaanse woestijn te staan. Het is bijna een letterlijke 

capsule. En net als alle andere capsules is het dan ook zeer 

afhankelijk van het militaire hiërarchische netwerk waar het 

deel van uitmaakt. Zonder het netwerk zou het kamp niet 

kunnen overleven binnen deze extreme context. 

Het is de militaire logica die de capsulaire condities van het 

kamp schept en die daarmee ook de ruimten van het kamp 

bepaalt. De militaire hiërarchie wordt overal in doorgevoerd 

waardoor het systeem letterlijk leesbaar wordt in de zonering 

en de fysieke opbouw van het kamp. Dit gebeurt binnen 

de militaire context op een zéér totalitaire manier waardoor 

het legerkamp gereduceerd wordt tot zijn uiterste essentie. 

Hierdoor is het fysieke legerkamp een letterlijke concretisering, 

een letterlijke bouw, van het 'abstracte' prototypische model 

van het legerkamp. 

De architectuur van het kamp is dus gefundeerd op ditzelfde 

principe van militaire eenheid en uniformiteit. Maar de 

rigiditeit van de architectuur van het kamp draagt daarom ook 

bijna geen fysieke culturele uitingen in zich mee. Uitingen van 

culturele identiteit moeten eigenhandig toegevoegd worden 

aan deze starre architectuur. Maar binnen de extreme context 

van het kamp kan een klein element zoals een vlag of een 

bepaalde activiteit een enorm contrast vormen. Hierdoor 

worden aan relatief kleine zaken een grote betekenis gehangen 

door de bewoners van de capsule. Maar deze 'gesimuleerde· 

cultuur is alleen mogelijk binnen de muren van het kamp. Het 

militaire regime laat deze uitingen toe binnen de starre context 

van het kamp. Bij het naar buiten gaan laat men deze cultuur 

en identiteit achter binnen de muren van het kamp. Buiten het 

kamp wordt er geen ruimte gegeven aan culturele uitdrukking. 

Enkel de militaire logica blijft over. Bij het proces van 'naar 

buiten gaan', het ontbergen van de soldaat, wordt de soldaat 

zich bewust van de capsulaire werking die het legerkamp 

heeft. De bescherming van het legerkamp wordt vervangen 

door een persoonlijke capsule, de soldaat trekt verschillende 

beschermingslagen aan. De mogelijkheid tot het uitdrukken 

van de eigen cultuur wordt in het kamp gelaten en er blijft 

enkel nog militaire logica over: de soldaat als vechtmachine. 

De capsulaire condities van het legerkamp worden dus bepaald 

door de militaire logica van het westerse leger. leder aspect 

van het leger op zich, ieder onderdeel van het kamp en ieder 

kenmerk van de soldaat is gebaseerd op het hiërarchische 

systeem van het westerse leger. leder onderdeel heeft een 

plek binnen het geheel en is daarmee noodzakelijk om het 

geheel te laten functioneren. En het geheel is op zijn beurt 

noodzakelijk voor het laten functioneren van de aparte delen. 

De gehele militaire logica werkt als een geoliede machine 

waar noch iets aan toegevoegd kan worden, noch iets 

weggehaald kan worden. Deze machine is dus geheel gericht 

op pure efficiëntie. En daarmee is dus ook ieder onderdeel 

van het leger te allen tijde gefundeerd op pure efficiëntie. Of 

zoals Tzonis en Lefaivre stellen in hun tekst: 

2.10 

(. .. ) Afgezien van een paar algemene zaken zijn er geen 

duidelijke bewijzen van een verband tussen de systematisering 

van de vestingbouw en de rationalisering van het leger. Ook al 

domineren de abstracte idealen van bureaucratie, hiërarchie, 

onderschikking, geleding en orde in toenemende mate het 

vestingontwerp, toch vormen zij niet de overheersende 

normen van het systeem. lij zijn zelf onderworpen aan een 

nog hogere maatstar doelmatigheid. 

Tzonis en Lefaivre, 1991 17 

Het kamp is als een machine. Een simulatiemachine. 

Een beschermingsmachine. Een insluitingmachine en 

een buitensluitingmachine. Een moordmachine en een 

overlevingsmachine. 

2.9 De Nederlandse vlag van Kamp Holland nabij Tarin Kow1, Afghanistan. 

2.10 Een militair kamp huisvest verschillende landen binnen het territorium 
van een ander land. 
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MODERNE CAPSULE 
Onderzoek naar de 'moderne' interpretatie van het begrip 
capsule binnen de loenmalige cutturete context van euforie 
en vooruitgang Ruimteschepen, afs referentie hieraan, maar 
ook andere technische voertuigen zullen nader worden 
geanalyseerd en hun ruimtelijke, lechnologische en 
programmatische elementen zullen nader in kaart worden 
gebracht. De iconografische betekenis van de ruimtecapsule 
als technisch wonderwerk en hel resul1aal van het menselijke 
vernutt voor het architectonische ontwerp staan centraal, 

Essentiele teksten die als uitgangspunt zijn genomen voor de 
essays in dit hoofdstuk zijn: 

'Over wegwerparchiteclUur', Peler Cook (1963) 
'Capsule declaration', Kisho Kurokawa (1969) 
'Mobile architecture' , Yona Friedman, (1958) 





DE CAPSULE BEVRIJDT 
11 

De positieve houding van de Weense avant-garde 

Olaf Janson & Mark Schrurs 
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3.1 

INLEIDING 

In de tekst van Peter Cook, mede-oprichter van Archigram, 

over wegwerparchitectuur1 vraagt hij zich af waarom 

architectuur niet evengoed de wegwerpeigenschappen van 

talloze producten uit de consumptiemaatschappij zou kunnen 

hebben. Dat het idee van een wegwerpomgeving door zowel 

samenleving als architecten wordt afgeschilderd als iets 

anarchistisch vindt hij ridicuul. Peter Cook ziet juist geweldige 

mogelijkheden voor het wegwerpbouwen die hij tot dé bouwstijl 

van de tweede helft van de 20" eeuw bombardeert. Omdat 

men het idee van niet permanente gebouwen altijd worden 

geassocieerd met strak, zuinig en goedkoop wordt, volgens 

Cook, bij bestaande gebouwen met een ingebouwde korte 

levensduur dit feit zelfs kunstig verdoezelt. "ze zijn vermomd 

als permanente gebouwmonumenten voor het verleden. " 2 

In Wenen stond in de jaren 60 echter een groepering op die 

de tijdelijkheid van zijn ontwerpen alles behalve verdoezelde. 

"Tijdelijke architectuur is agressief Het kraakt lang verworven 

gewoontes van perceptie. Een school van verwondering, 

die het in zich heeft om zich vrij te bewegen, vrij van de 

verplichtingen van lokale politiek omdat het geen honderd 

jaar hoeft te blijven bestaan" 3 

Haus-Rucker-Co. achtte het onmogelijk verder in de toekomst 

te kijken dan de komende vijf a tien jaar. Vanuit dit perspectief 

bood tijdelijke architectuur een experimentele vlak waar 

Haus-Rucker-Co. mogelijkheden zag voor de toekomst. 

De stad zou verworden tot laboratorium waarin tijdelijke 

structuren de elementen van het experiment vormden. 

Vanaf de eerste projecten in 1967 probeerde Haus-Rucker

Co. de samenleving esthetisch te shockeren. De objecten, 

vaak gelijkenis vertonend met menselijke baarmoeders en 

apparaten uit de ruimtevaart, deden dienst als architectonisch 

lichaam om de psychologische en fysieke ervaringen van de 

gebruiker te verbreden. De artificiële verlengstukken van het 

eigen lichaam creëren een afgesloten milieu waarbinnen men 

veiligheid, vrede en rust zou moeten vinden. 

Moe van de rechthoekige architectuur en geïnspireerd door 

de ruimtevaart, ontwikkelde Haus-Rucker-Co. een beeld voor 

een alternatieve architectuur. Dit beeld kwam tot stand door 

een zoektocht naar nieuwe ruimtelijke condities die zowel 

een versterking van de ervaring als een reductie in nodig 

bouwmateriaalzou moeten bewerkstelligen. De ontwikkelde 

objecten en gecomprimeerde ruimten zouden een zelfde 

effect moeten opleveren: de ontleding van de waarneming 

van eenzijdige perceptie tijdens gelijktijdige versterking en 

vervreemding zou moeten zorgen voor een intensivering van 

de visuele belevenis. Kogelvormige membramen wiens vorm 

door luchtdruk gedragen wordt, boden daarvoor het beste 

vooruitzicht. De constructie en de façade vallen ineen, de 

overgang onzichtbaar. 

Haus-Rucker-Co. zocht naar strategieën waarmee de 

stedelijke bewoner aangemoedigd zou worden om de 

stedelijke omgeving te herlezen. Volgens Haus-Rucker

Co. was dit nodig omdat de mens niet bij machte was om 

de enorme hoeveelheid beschikbare nieuwe informatie te 

verwerken. "Het lijkt voorlopig onmogelijk om de constante 

stroom aan wetenschappelijke ontdekkingen en resultaten 

toe te passen in het eenvoudige alledaagse leven. Zozeer als 

de explosie van ontwikkelingen naar buiten is gericht, zozeer 

wordt de richting naar de mens toe en het binnenste van de 

mens genegeerd. " 4 



CONTEXT 

In de vroege 60er jaren bracht Wenen meer creatieve avant
garde architectuur dan elke andere vergelijkbare stad . Het 
intellectuele klimaal in Wenen werd bepaald door hel werk 
van mensen als Walter Pichler, Hans Hollein, Raimund 
Abraham, Herbert Czech, Gustav Peichl, Günter Feuerslein 
en Herbert Krischanitz. Zij bernvloedden in de jaren 70 en 
80 met hun publicaties, en later met het gerealiseerde werk, 
de architectuur over heel de wereld. Coop Himmelblau 
(opgericht door Wolf-Dieter Prix, Helmul Swiczinsky en 
Michael Holzer) en Haus-Rucker-Co. (in 1967 opgericht 
door Laudris en Mantred Ortner, Günler Zamp-Kelp, en Klaus 
Pinler) die eind 60-er jaren ontstonden, hebben misschien 
een nog grotere invloed uilgeoefend op architectuur dan deze 
extreme individuele architecten. 

Wat maakte Wenen zo bijzonder? Waarom bloeide de avant
garde daar zo weelderig? In hel voor de oorlog zo machtige 
Wenen droeg de enorme cultuurschat die de stad rijk was, in 
combinatie met de economische en politieke zwakheid bij aan 
de stagnering van nieuwe bouwopdrachten. Uit onvrede over 
het uitblijven van werk verlegden architecten noodgedwongen 
de focus in deze naoorlogse jaren op het schrijven van 
manifesten en hel ontwerpen van samenleving veranderende, 
utopische projecten. De technische ontwikkelingen in 
de oorlog en de ruimtevaart waren voor veel architecten 
een grote inspiratiebron voor utopische projecten. Hel 
samenwerken van nieuwe technieken en het lichaam, zoals 
bij de astronauten die met de hulp van techniek in nieuwe 
ruimtes konden overleven, werd gezien als het model voor 
een nieuwe bewustzijnsverruimende architectuur. 

In 1967 werd er door de Duitse firma Holzäpfel een 
competitie uitgeschreven om de nieuwe manier van 'leven' 
Ie onderzoeken. De toekomstige oprichters van Haus
Rucker-Co. deden mee met twee projecten; Mind-Expander 
en Pneumacosm. De 'plug-in' leefeenheid Pneumacosm zou 
moeten werken als een lamp: wanneer hel werd ingeplugged 
in zijn station zou zijn gastheer de stroom, hel water en de 
telecommunicatie leveren. Mind-Expander was een stoel 
voor twee personen waar een helm, gesitueerd in een ballon 
van pvc, overheen werd getrokken. Zowel helm als ballon 
hadden levendige patronen. De ervaring van de gebruiker 
werd bepaald door de lagen waar ze zich op focusten . 

Dieter Bogner beschouwt, in Denkräume- Stadlräume5 

Pneumacosm en Mind Expander als het fundament van de 
groep. Hij maakt een onderscheid tussen Pneumacosm, 
als een radicaal voorstel om opnieuw na te denken over de 
notie van de fysieke ruimte, die behoort tol de wereld van 
vooruitziende en utopische architectuur, en Mind Expander 
als een project binnen hel rijk van psychologische ruimte, 
de kwestie van de innerlijke ruimte aansprekend. "(. . .) de 
ene is een architectonisch voorstel om een ruimte voor een 
lichaam te creëren en de ander is een artistiek instrument 
om de ruimte van het bewustzijn binnen te gaan" 6 Beiden 
thema's zouden later worden verenigd in Gelbes Herz 

3.1 Entree Gelbes Herz 

3.2 Pneumacosm, Haus-Rucker-Co. 

3.3 Bation Fur Zwei, Haus-Rucker-Co. 

3. 4 Interieur Mind Expander 

3.5 Mode Is wearing Environment Transfarmers 

3.6 Gelbes Herz 

41 
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OPRICHTING 
HAUS-RUCKER-CO. 

Aangemoedigd door de erkenning die Pneumacosm en 
Mind-Expander kregen, richten Zamp Kelp samen met 
Laurids Ortner en Klaus Pinter de groep Haus-Rucker-Co. op 
in september 1967. Hausruck is de naam van de omgeving 
waarin Kelp, Orlner en Pinter hun kindertijd doorbrachten. 
Haus komt van huis en Ruck van het Duitse woord rücken 
wat verplaatsen belekenl. De naam Haus-Rucker-Co. verwijst 
dus niet alleen naar de achtergrond van de oprichters maar 
bevat ook een programma: "Het conceptueel verplaatsen van 
huizen in onze ideeën en realisaties. " 7 

Het eerste gezamenlijk uitgevoerde project van Haus-Rucker
Co was de Ballon Für Zwei. In een interview uit februari 
1988 zegt Zamp Kelp hierover: "( . .)de Ballon Für Zwei was 
een voorloper [van virtuele realiteit] (. . .) Hij verscheen zes 
maal tussen 12:00 en 18:00 ( . .) door een raam van een 
Weense (. . .) facade. ledere verschijning duurde ongeveer 
tien minuten, waarin een koppel de mogelijkheid kreeg om de 
( . .) stedelijke omgeving te ervaren door het getatoeëerde, 
transparante membraam van de bolvormige ballon. In de 
Ballon Für Zwei (. . .) werd het membraan gelegen tussen het 
orgaan van visuele perceptie (het oog) en de omgeving. Deze 
obstructie of hindering zou ervoor moeten zorgen dat men 
opnieuw leert waarnemen." 8 Ballon Für Zwei gaf duidelijke 
uildrukking aan Haus-Rucker-Co's interesse in, en fascinatie 
van, de conditie van menselijke perceplie en zijn causale 
relatie mei hel besef en hel bewuslzijn. Hel overbruggen van 
de kloof lussen de aniwikkeling van ons lichaam, dat nog 
steeds 19' eeuws was, en onze geest, dal werd blootgesteld 
aan de fenomenen van perceptie die behoorden tol de 21 ste 

eeuw, was hel doel. 

"Als men drie steekwoorden moest noemen (. . .) van cruciaal 
belang voor de ontwikkeling op lange termijn van Haus
Rucker-Co, zouden dat Buckminster Fuller, de utopie van 
een non-individuele maar collectieve beoefening van kunst 
en Pop Art moeten zijn." 9 In zijn essay 'Kunst und Technik: 
Direktkoppelungen' '0 trekt Stanislaus von Moos een lijn 
tussen het Russische Constructivisme en Futurisme via 
Dada en Surrealisme, Pop Art, Alison en Peter Smithson 
en Archigram tol Haus-Rucker-Co. Hel feil dal de strategie 

van Van Moos werkt brengt de formele architectuurlaai 
van Haus-Rucker-Co aan het licht; hel is non-specifiek en 
niet verbonden lot een enkele formele benadering, wal hel 
mogelijk maakt de stijl van de groep te bestempelen als 
non-modernistisch. Haus-Rucker-Co bleef echter minimaal 
twee uilgangspunten trouw die getypeerd zouden kunnen 
worden als Modernistische gedachten: ten eerste zagen ze 
technologie als een positieve uildaging vol mogelijkheden en 
ten tweede geloofde de groep sterk in het overbruggen van de 
kloof tussen kunst en hel dagelijkse, gewone leven. 

Met Pichler en Hollein deelde de groep hel verlangen 
om de bestaande omstandigheden te bekritiseren en het 

architecturale debat op te laten laaien. Tegelijkertijd, ontslaan 
er sterke positivislische tendensen in hel denken van de groep 
die een relatie hebben met het Enlightenment Project in het 
feit dat erg specifieke doelen worden bereikt met specifieke 
middelen. Er is echter, zoals Von Moos duidelijk maakt, ook 
een besef van historische ontwikkeling geworteld in Haus
Rucker-Co's werk. De versmelting van deze verschillende 
fragmenten van denkwijzen in hun projecten wijst op Haus
Rucker-Co's rol als een van de eerste groep van architecten die 
handelden binnen de invloedsfeer van het Postmodernisme. 

Een van de hoofddoelen van Haus-Rucker-Co. was het besef 
van de omgeving van de stedelijke bewoner te vergroten, wal 



zou moeten leiden tot veranderingen in de maatschappij die 
de groep nodig achtte. Hier werd een hele serie aan projecten 
aan gewijd onder de titel Mind Expanding Program. Haus
Rucker-Co.'s concept van sociaal bewustzijn vindt zijn 
voorganger in de ideeën van het Russische Constructivisme 
en het vroege utopische denken. Bij het Constructivisme 
was de wens om de creatieve kracht van de massa te 
openbaren en de kloof tussen de kunstenaar en de rest van 
de maatschappij te overbruggen sterk gekoppeld aan een 
ideologie. Haus-Rucker-Co's concepten zijn echter nooit 
verbonden geweest met een specifieke politieke beweging. 
De sterkste overeenkomst tussen Haus-Rucker-Co. en 
het Constructivisme en de vroege modernistische ideeën 
was het geloof dat de massa cultuur uiteindelijk de 'hoge' 
kunst zou vervangen. Projecten zoals de Mind Expanding 
Program en later de Temporary Architecture Series waren 
vooral gelokaliseerd in de stedelijke omgeving in de vorm 
van installaties die er voor zorgden dat de stedelijke bewoner 
nieuwe fysieke en psychologische ervaringen opdeden van 
hun omgeving. "Het object ... [dient] ... het effect te bepalen 
dat de totale omgeving heeft op de menselijke conditie en de 
reacties die het genereert, en om de vitaliteit van de stad uit 
te drukken, te vangen. " 1' 

Behalve de geschriften van Archigram, waren de illustraties 
die de groep produceerde een inspiratiebron voor de leden 
van Haus-Rucker-Co. Het verschil tussen Archigram en Haus
Rucker-Co. is het feit dat de laatstgenoemde altijd de stad als 
laboratorium heeft beschouwd voor zijn experimenten Een 
idee testen door hel publiek er fysiek mee te confronteren 
was geen onderdeel van Archigram's programma Archigrams 
veld van expertise was gericht rond de media waarmee de 
groep hun ideeën verspreidde. De leden van Haus-Rucker
Co. waren, ondanks hun activiteiten als schrijvers, gericht op 
het daadwerkelijk realiseren van de objecten die ze hadden 
ontworpen. Archigram geloofde dat architectuur een medium 
was voor communicatie, en ook het werk van Haus-Rucker
Co. is diep geworteld in dit geloof, dit heeft ertoe geleid dat 
de activiteit architectuur van een variatie van verschillende 
standpunten werd bekeken. 

3.4 

ACTIEVE ARCHITECTUUR 

In de jaren zestig was Haus-Rucker-Co. een van de groepen 
die voor het eerst bewust de media gebruikten om het grote 
publiek op zich opmerkzaam te maken naar voorbeeld van 
de popgroepen die in die tijd opkwamen. Architectuur werd 
gepresenteerd als een psychedelische ervaring en 'gehyped' 
als de Jimmy Hendrix Experience.12 

In Engeland waren de Smithsons in het midden van de jaren 
vijftig al begonnen met het ontdekken van de effecten en 
potent ie van de massamedia voorarchitectonische activiteiten. 
In Londen werden twee bepalende tentoonstellingen gehouden 

waaraan de Smithsons meededen: 'Parallel of Life and Art', 
in 1953, en 'This is Tomorrow' in 1956. Parallel of Life and 
Art onderzocht wat later door Marshall Mcluhan zou worden 
omschreven als 'The Medium is the Message' 

Mcluhan beschouwde kunst als een ideaal tegengif voor de 
afstompende hoeveelheid informatie die het publiek door 
de media krijgt voorgeschoteld. Of beter gezegd: hij hoopte 
dat een bepaald soort experimentele multimediakunst het 
publiek immuun zou kunnen maken voor de toenemend 
agressieve wijze waarop de media hun informatie op het 
publiek alvuurde.13 Projecten als de Mind-Expander uit 1967 
en Gelbes Herz en Environment Transfarmer uit 1968 waren 43 
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een direct gevolg van Mcluhans invloed. De nadruk in deze 
'milieus' lag op het onderzoek naar de psychische en fysieke 
beleving van de architectuur, die door het gebruik van nieuwe 
technische hulpmiddelen en communicatie media werd 
verhevigd . "Beperkte begripsbepalingen en de traditionele 
definitie van architectuur en hun middelen hebben vandaag 
de dag hun geldigheid in hoge mate verloren. (..) De 
mens schept kunstmatige toestanden. Dat is de architectuur. 
Fysiek en psychisch herhaalt, transformeert, en vergroot hij 
zijn fysisch en psychisch domein, bepaalt hij zijn 'omgeving' 
in de breedste zin van het woord. ( .. .) hij vergroot zichzelf 
en zijn lichaam. Hij deelt zich mede. Architectuur is een 
communicatiemedium. " 14 

Wat opvalt, is dat er bij Hollein geen sprake is van 
terugkoppeling; het is de mens die zijn wil oplegt. Van 
Holleins aanspraak op totaliteit blijft bij Haus-Rucker-Co. 
weinig meer over. Laudris Ortner schreef in 1978: "Het is 
niet de mens waaraan de omgeving wordt aangepast, maar 
het is de mens die aan de omgeving moet aanpassen. Een 
paradox. als men ziet hoe de mens in Bijbelse zin de aarde 
in de loop van duizenden jaren aan zich heeft onderworpen 
om uiteindelijk door zijn eigen voortbrengselen te worden 
gedomesticeerd. " 15 

Wat blijft is het geloof in een onvermijdelijke kunstmatigheid 
van de omgeving, waarbij er eigenlijk geen echt onderscheid 
meer bestaat tussen natuur en techniek. Laudris Ortner wijst 
er bij herhaling op dat door de medische wetenschap ook de 
mens in toenemende mate een technisch product wordl. 16 

UITBREIDEN VAN DE RUIMTE 

In de afgelopen dertig jaar heeft er een kwantitatieveverplaatsing 
plaatsgevonden van fysieke naar virtuele en geprojecteerde 
waarnemingen. Vanuit dit oogpunt zijn de zestiger jaren, met 
hun zoektocht naar nieuwe waarnemingsvormen, visionair 
te noemen. De drang om nieuwe ervaringsgebieden en 
belevingswerelden te ontdekken was erg sterk en er waren 
vele experimenten waarmee men nieuwe ervaringen kon 
winnen. Wetenschappelijke theorieën over het verbreden van 
de menselijke waarneming door het gebruik van drugs werden 
in de praktijk getest. Haus-Rucker-Co. paste gelijksoortige 
concepten toe in hun Mind Expanding Program, maar dan 

zonder de hulp van drugs. Je zou de bouwwerken van Haus
Rucker-Co. ook een soort smartdrugs kunnen noemen. Vanaf 
het jaar 1967 werden een aantal prototypes ontworpen met als 
doel het prikkelen van de menselijke perceptie om daardoor 
nieuwe manieren van ervaren te ontdekken. Perceptiefilters, 
geplaatst tussen de menselijke organen van perceptie en 
de alledaagse omgeving, werden gebruikt om de visie van 
de gebruiker te veranderen. In een ogenschijnlijk veilige 
en geordende wereld, was het doel nieuwe fenomenen van 
ruimte en perceptie te veroveren. 

Dertig jaar later zijn deze projecties realiteit geworden. De 
expansie van onze belevingswereld door geprojecteerde media 
representeert een potentieel waar we mee om moeten leren 
gaan. De definitie van 'ruimte' zal geherdefinieerd moeten 
worden. Ruimte bevindt zich niet alleen buiten de mens: het 
bevind zich, dankzij de geprojecteerde beeldenwereld, ook in 
het menselijke brein, waar deze uitwendige projecties worden 
verwerkttot werelden van ervaring die, in de huidige vorm, 
nog niet eerder bestonden. 
''Afstanden en volumes, in de zin van de klassieke betekenis 
van ruimte, zijn aan het verdwijnen. Dit is niet het geval voor 
individuele perceptie. Integendeel, we worden geconfronteerd 
met een groeiende keuze aan ruimtelijke ervaringen die 
verwerkt moeten worden. Het verdwijnen van afstanden wat 
betreft de verhoudingen tussen tijd en ruimte leiden tot een 
expansie van de individuele belevingswereld. " 17 

Dus hoewel objectief gezien ruimte verdwijnt, breidt subjectief 
gezien de ruimte uit. Ruimtelijke projecties, gegenereerd door 
televisies en computers, ontstaan uit de verhouding tussen 
fysieke realiteit en de representaties ervan. Computers en 
monitoren zijn de bemiddelaars tussen projecties, de fysieke 
wereld en het waarnemende individu. 
Objectief gezien lijkt het duidelijk dat deze keten van onderlinge 
relaties tot een reductie in ruimtelijke afstanden leidt. Aan de 
andere kant veroorzaakt het een expansie van de subjectieve 
belevingswereld, die het individu gestrest en gedesoriënteerd 
achter laat. "Geen enkel moment van ons dagelijkse leven is vrij 
van informatieve projecties van reële of fictieve verhalen. Of nu 
een Walkman een extra laag creëert tijdens onze route door de 
stad, of een televisiescherm openbaar leven projecteert in een 
privé woonkamer, de ruimte van projectie manifesteert zich als 
derde element naast de geometrische en biologische ruimte." 1 
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"Architectuur blijft statisch, in fysieke zin. Maar de toevoeging 
van projecties en geprojecteerde ruimte in onze dagelijkse 
realiteit zorgt ervoor dat we de stabiele architecttektonische 
elementen elke dag op een andere manier ervaren. (. . .) 
Of we nu willen of niet, de informatiewereld haalt ons in en, 
zoals bij een camera, kiest ons bewustzijn wat we erkennen 
van hetgeen dat ons wordt voorgeschoteld. (. . .)Aan het eind 
van de twintigste eeuw worden we weer nomaden, al zij het 
in een andere vorm. Zonder onszelf te hoeven verplaatsen, 
ervaren we de voorbijdrijvende geprojecteerde wereld. Onze 
onvermijdelijk veranderde beleving van perceptie zal een 
impact hebben op de architectuur. Het vaak bediscussieerde 
einde van de mechanische wereld betekent ook een afscheid 
van een heldere en definitieve context . ... (. .. ) ... Architectuur 
zal niet meer rol van demonstratieve macht hebben. De 
media elementen van de geprojecteerde ruimte zal deze rol 
overnemen." 19 

Vanaf het begin is artificiëliteit een karakteristiek gedeelte 
van architectuur geweest. Architectuur is een uitvinding 
van de mens die, terwijl het in de praktische behoefte aan 
onderdak voorzag, altijd een medium van communicatie is 
geweest voor de mythische, religieuze en machtsstructuren 
van de mens. Het Modernisme en de latere toename aan 
media factoren hebben de rol van architectuur ten opzichte 
van representatie veranderd. Het creëren van een aura met 
de middelen die multimedia tot zijn beschikking heeft, zal 
een grote rol gaan spelen in het herstructureren van sociaal 
problematische gebieden. Een andere factor is de creatie van 

een fysieke/virtuele belevingswereld, die bijdraagt aan een 
constructieve ontwikkeling van sociaal bewustzijn. 

Een mobiele, flexibele verplaatsbare omgeving was een 
van de basis ideeën van de jaren 60. Het idee van een 
flexibele permanent veranderende samenleving zou terug 
moeten komen in het ontwerp van ruimte en gebouw, 
stad en landschap. De aspiratie om voor de eeuwigheid te 
bouwen werd door veel architecten opgegeven. De nieuwe 
concepten in architectuur waren dynamisch en mobiel. 
De volgende stap hierin zou leiden tot een denkbeeldige 
immateriële architectuur. Het Mind-Expanding-Program, van 
Haus-Rucker-Co. moest een verandering in het bewustzijn 
bewerkstelligen en dus een interactie tussen architectuur en 
individu vormgeven. Met het project Gelbes Herz gingen zij 
door de van vorm veranderende ruimte nog een stap verder. 
Door het inkrimpen en het uitzetten van de ruimte ontstond 
een nieuwe relatie tussen het individu en de beleving van 
de ruimte. Friedrich St. Florian experimenteerde met ruimtes 
gecreëerd door licht en laserstralen. Dit waren de eerste 
voorbeelden van het idee van een elektronisch milieu, een 
anticipatie op virtuele realiteit en cyberspace. 

INTERACTIEVE 
ARCHITECTUUR 

Een architect die heden ten dage bezig is met de fysische en 
psychische beleving van de architectuur, een architectuur die 
spreekt tot alle zintuigen, is Kas Oosterhuis20 

Om architectuur grenzeloos te maken, en dus geen onderscheid 
te hoeven maken tussen wand, vloer en plafond, gebruikt 
Oasterhuis de capsul ai re vorm. "Het vloeiend samenvoegen van 
actie en vorm, wat interactie wordt genoemd omdat het punt van 
actie tussen het subject en object ligt, begint bij de orhtogonale 
basis van perceptie met de horizontalHeit van de vloer loodrecht 
op de verticaliteit van het raam. Door het samenvoegen van vloer 
en wand, van vloer en scherm, van oppervlak en 'interface', 
ontstaat een meer plastische, vloerbare, haptische ruimte, waar 
actie en visie een synergie vormen." 21 De capsule zorgt er 
voor dat het kunstmatige binnenmilieu in stand kan worden 
gehouden. Er ontstaat een ruimte als een vloeistof met een hoge 
viscositeit. Een organische vorm die aan sluit bij 11et menselijk 
lichaam maar ver ligt van de tektonische rechtlijnigheid die 
heden ten dagen nog steeds het architectuurbeeld bepaald. 
Oasterhuis wil sculpturale gebouwen ontwerpen die zich 
gedragen als een levend organisme. 

Het Zoutwaterpaviljoen op het voormalige werkeiland Neeltje 
Jans, was het eerste permanente gebouw waarin Oasterhuis 
zijn ideeën over interactieve en vloeibare architectuur kon 
realiseren. In het paviljoen vindt een voortdurend spel tussen 
echte en virtuele elementen plaats. De een gaat naadloos 
over in de ander, waardoor het gebouw zich transformeert 
tot een interactieve ruimte. In deze nieuwe tektoniek spelen 
de technische installaties, maar misschien nog meer de 
elektronische coördinatie van de effecten, een buitengewoon 
fundamentele rol in de breedste zin van het woord. Data vanuit 
de context wordt door het paviljoen opgenomen en omgezet 
in een 'e-motive factor' van het paviljoen. Deze 'e-motive' 
factor wordt bepaald door de computers die in het paviljoen 
het licht en de geluiden controleren. De omstandigheden 
bepalen het bioritme van het gebouw. 

De indrukwekkende ontwikkeling van de computertechnologie 
definieert een groot verschil tussen het werk van Oasterhuis 
en dat van Haus-Rucker-Co. Haus-Rucker-Co. had niet 45 
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kunnen voorspellen wat voor ontwikkeling de computerchips 
hebben doorgemaakt. Het Zoutwaterpaviljoen is niet alleen 
een geconditioneerde machine, maar geeft ook aanleiding tot 
een complexe, dynamische, wederkerige verhouding tussen 
mens en techniek. gebouw en context. Hier zien we dus de 
overeenkomst tussen Oasterhuis en de jaren 60 architectuur 
en visies van Haus-Rucker-Co., Archigram, Hollein en o.a. 
Coop Himmetb(l)au. Het verenigen van mens en techniek 
in de architectuur. Oasterhuis lijkt nog een stap verder te 
gaan. Terwijl Virillio in zijn boek 't:lnertie Polaire ' een beeld 
schets waarin de mens onderworpen is aan de techniek. ziet 
Oasterhuis het meer dat de mens nog moetleren leven met de 
nieuwe techniek. ':Je zou het kunnen vergelijken met een mens 
met een geamputeerd ledemaat die net een nieuwe prothese 
heeft gekregen. In eerste instantie gaat het wat ongemakkelijk, 
maar naarmate hij meer één wordt met zijn verlengstuk biedt 
het hem in zijn beleving oneindige mogelijkheden. " 22 

Een ander voorbeeld van de interactieve bewegende 
architectuur van Kas Oasterhuis is ParaSITE. ParaSITE is een 
opblaasbare sculptuur wiens interieur computers bevat die 
verbonden zijn met een website. Componisten en artiesten 
kunnen van afstand het gedrag van ParaSITE beïnvloeden. 
Hun collectieve productie wordt omgezet in geluid en 
beweging. Het object is verplaatsbaar en is onderdeel van 
een wereldtournee. Het computersysteem is zelf-lerend en 
het geluid en de bewegingen die worden geproduceerd zijn 
nooit hetzelfde door de constante data-stromen aan informatie 
die de centrale processor te verwerken krijgt. 

Voor het project Trans-ports, een project voor de Bienale 
in Venetie van 2000, werkte Oasterhuis samen met Ole 
Bouman 23 . Zij ontworpen een serie actieve structuren en 
hun virtuele 'paren!' structuren op het internet. Bezoekers 
van de bijhorende webpagina konden door het spelen van 
een reai-time spel de bouwwerken manipuleren. In het Trans
poris concept worden de externe krachten vertegenwoordigd 
door data gegenereerd van het internet, terwijl de fysieke 
bezoeker de parameters creëren die de vorm van het bouwerk 
beïnvloeden. Het belangrijkste kenmerk van Trans-ports is, 
dat de architectuur niet meer statisch is. Hier krijgt het project 
verband met verschillende projecten van Haus-Rucker-Co. 

De bouwwerken van Kas Oasterhuis zetten data om in real
time. In tegenstelling tot statische architectuur, die de meest 
grote krachten moet kunnen weerstaan, zijn deze 'active 
structures' ontworpen om met krachten mee te bewegen. De 
structuren ontspant zich wanneer interne of externe krachten 
gering zijn en spant zich aan wanneer de krachten heviger 
worden. De bouwwerken zijn opgebouwd uit pneumatische 
staven die kunnen veranderen in hun lengte. Ze werken samen 
als de vezels in een spier. Geprogrammeerd door software 
maken zij de vormverandering van het bouwwerk moge I ijk. 
In het essay "Hyperarchitecture" 24 onderscheidt Bouman 
vier ontwerp methodes om ruimtes meer vloeibaar te maken. 
Ten eerste wordt dit bereikt door de ruimte te laten bewegen. 
Architectuur hoeft niet meerstatisch te zijn, maar kan de ruimte 
inspireren. Gevels en wanden kunnen totleven gewekt worden 
d.m.v. projecties en elektronische displays. Een tweede stap is 
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interactieve architectuur. D.m.v. sensoren kan de architectuur 
een interactie ondergaan met de bezoeker. Architectuur wordt 
een met de ervaring. De gebouwde omgeving beweegt door 
het individu of de groep die dit aanstuurt. Een volgende 
stap is om deze architectuur online beschikbaar te maken. 
Aangesloten op het wereldwijde netwerk van internet, kan het 
bouwwerk van buitenaf beïnvloed worden. Een vierde, laatste 
en ultieme stap is door een virtuele architectuur beschikbaar 
via het internet te ontwikkelen. Zo ontstaat een virtuele ruime 
die voor iedereen toegankelijk is. 

Alhoewel Bouman stap 4 als het ultieme beschouwt, is dit in 
feite makkelijker te bereiken dan stap 2 en 3. Het immers veel 
makkelijke een programma te schrijven dan bouwmaterialen 
te ontwikkelen die een vloeibare vorm mogelijk maken. 
Aangezien Trans-ports hoofdzakelijk een virtueel project is, 
suggereren Oasterhuis en Bouman stap 4 al bereikt hebben. 
Dit is ze misschien dan wel gelukt maar ze hebben voor 
het gemak 2 en 3 min of meer overgeslagen. Ook al heeft 
Oasterhuis al verschillende projecten gerealiseerd met 
zijn File-to-Factory proces is hij er nog niet in geslaagd 
een volledige vloeibare architectuur te ontwikkelen. 25 In 
feite is Trans-ports dan niet veel meer dan een reai-time 
computerspel. 

3.9 



UITGELICHTE OBJECTEN 

Een van Haus-Rucker-Co's meest tot de verbeelding 
sprekende experiment is Gelbes Herz. Het ontwerp, dat deel 
uit maakte van het 'Mind Expanding Program', is gebaseerd 
op de mogelijkheid dat een compacte ruimtelijke ervaring tot 
een bewustzijnsverandering zou leiden. Gelbes Herz verkent 
het idee dat architectuur kan fuseren met de mechaniek van 
het lichaam. Het werd ontworpen om de gebruikers een 
ruimte te bieden waar men kon ontsnappen aan de druk van 
de echte wereld. Een mini-habitat voor ontspanning. Binnenin 
het object worden verschillende zintuigen geprikkeld om zo 
een andere kijk op de wereld te verwezenlijken. Er vindt geen 
selectie plaats bij de entree van het object. Men is ook vrij 
om het object weer te verlaten. Hoewel het binnenkomen 
een belangrijk onderdeel is van de ervaring van Gelbes Herz, 
zijn er geen voorwaarden waaraan men moet voldoen. Het 
ontwerp is niet gebaseerd op afsluiting maar op tijdelijke 
afzondering. Gelbes Herz is niet gebaseerd op angst maar 
op het beïnvloeden van het bewustzijn. Gelbes Herz bevrijdt 
de gebruiker van aloude denkpatronen en zet de leefwereld in 
een ander daglicht. "Ge/bes Herz biedt de mogelijkheid om 
voor een bepaalde tijd te ontsnappen aan het milieu van de 
reële wereld, door een ruimte in te gaan die een sterk contrast 
vertoont met de natuurlijke omgeving. De tijd ontwikkelt een 
eigen ritme, wanneer men zich in Gelbes Herz bevindt, 
waaraan men zich moet aanpassen. (. . .)Op je gemak en 
ontspannen keert men terug naar de 'echte' wereld." 26 

De pneumatische constructie bestaat uit een star opblaasbaar 
sluiswerk en een schil met daarin de zogenaamde Plus
Minus-Zeilen. De Plus-Minus-Zeilen zijn blaasvormige cellen 
die zich vergroten en weer samenknijpen.De pneumatische 
constructie wordt door een compressor in fasen van luchtdruk 
voorzien. Alle pneumatische delen bestaan uit PVC-folie die 
d.m.v. lasnaden aan elkaar verbonden zijn. Het dragende 
deel van het apparaat bestaat uit een stalen raamwerk 
waarop het pneumatische platform binnenin de ballon vast 
zit. De compressor is aangesloten op een aggregaat en 
een bedieningsmechanisme die twee fasen van luchtdruk 
onderscheidt. In de eerste fase zuigt de compressor lucht 
van buiten en vult de Plus-Minus-Zeilen van de schil. Deze 
vergroten zich en groeien in de binnenruimte waardoor de 
interne ruimte kleiner wordt. In de tweede fase wordt de lucht 

uit de Plus-Minus-Zeilen gezogen en in de binnenruimte van 
het Gelbes Herz geblazen. De Plus-Minus-Zeilen worden 
platgedrukt, de schil wordt ogenschijnlijk wijder en de 
binnenruimte wordt groter. In de weder opvolgende eerste 
fase van het expanderen van de Plus-Minus-Zeilen wordt 
de oplopende luchtdruk in de binnenruimte ontlast d.m.v. 
een ventiel. Door de regelmatige opeenvolging van fase 1 
en 2 ontstaat een ritmische beweging van het apparaat die 
overeenkomt met het kloppen van een hart. De schil en de 
Plus-Minus-Zeilen zijn bekleed met puntrasters. Door de 
beweging van de tweezijdige wand verschuiven de uitwendige 
en inwendige puntrasters regelmatig over elkaar en versterken 
zo de golvende beweging van het apparaat. 
Men betreedt Gelbes Herz door via een trapje op handen en 
knieën door een sluis te kruipen. De benauwde ruimte verstrekt 
de ervaring van het binnentreden. De bol wordt opgetild van 
de grond en ondersteunt door een metalen frame. Het feit dat 
het trapje waarmee men de capsule bestijgt, de grond niet 
raakt, versterkt het loskomen van de omgeving. 

Het uiterlijk van het architectonische object draagt bij aan 
de vervreemding van de omgeving. Het gebruik van ronde, 
organische vormen en transparante PVC als bouwmateriaal, 
zorgt voor een ontheemd uiterlijk. Het architectonische object 
wordt bevrijdt van zijn rechtlijnige vorm met behulp van 
nieuwe technieken. "Een klein apparaat transformeertlucht 
tot een bouw materiaal. Architectuur gemaakt van lucht. Een 
technologische comeback naar de wortels van het bouwen. 
De nieuwe eisen voor mobiliteit en veranderlijkheid kunnen 
worden gehaald met zachte en flexibele gebouwvormen. We 
kunnen de rechte hoek overwinnen door de capaciteiten en 
de mogelijkheden van de nieuwe materialen. De transformatie 
van de maatschappij simpelweg omdat het beweegt binnen 
zachte en flexibele structuren: op zachte vleugels naar een 
andere manier van denken. " 21 

Door een sluis, bestaande uit de drie gele luchtringen, 
komt men bij een transparant matras van plastic, dat net 
genoeg plaats bied aan twee personen. De matras bevindt 
zich in een bolvormige capsule met een omvang van drie 
meter in doorsnee. Binnengekomen nestelt men zich op een 
doorzichtig platform dat maar net voldoende ruimte biedt 2 
personen. Je lichaam wordt net wel/net niet geraakt door de 
met lucht gevulde kussens van de wand. 

3.10 

3.11 

3.7 TRANS-ports, Kas Dosterhuis 

3.8 TRANS-ports, Kas Dosterhuis 

3.9 para-SITE, Kas Dosterhuis 

3.10 Maquette Gelbes Herz met on opgeblazen schil. 

3.11 Maquette Gelbes Herz met opgeblazen schil. 
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3.12 

Liggend op het matras kon men ervaren dat de met lucht 
gevulde kussens, wiens opzwellende zijkanten de gebruikers 
bijna raakten, langzaam bewogen. Het groeien en krimpen 
van het object, vergleek Haus-Rucker-Co. met het ritmisch 
pulseren van een hart. De grote punten, gearrangeerd op 
een grid op zowel de buiten als de binnenwand veranderen 
door de pulsering in ritmische golven, van vlekkerige 
vormen tot rigide patronen. De overdenkingen dat door een 
geconcentreerde ruimte-ervaring een directe aanleiding 
tot bewustzijnsverandering, zou kunnen plaats vinden, was 
de aanleiding tot het construeren van een pneumatische 
ruimtecapsule. 

ENVIRONMENT TRANSFORMER 

De 'Environment Transformers' waren een essentieel 
onderdeel van het experiment 'Gelbes Herz'. De bezoekers 
van het pulserende gele micromilieu droegen het als een 
hulpmiddel voor maximale vergroting van hun individuele 
zintuiglijke ervaringen in de capsule. Ze waren ontworpen om 
een buffer te vormen tussen de gebruiker en zijn perceptie 
van de wereld om zo de visuele en akoestische input te 
versterken. De 'Environment Transformers' waren niet bedoeld 
om de hersens te beschermen, zoals een helm behoort te 
doen, maar juist om gedachten te bevrijden. 

"Environment Trantarmers zijn apparaten die de sensuele 
perceptie voor een gelimiteerde periode van tijd op een visuele 
en akoestische manier veranderen. (. . .) we registreren zaken 
maar ervaren ze niet meer. De wereld lijkt minder complex 
te zijn dan hij daadwerkelijk is. Het leven wordt leeg. Door 
de Environment Transfarmer 'Fiiegenkopf', 'Drizzler' en 
'8/ickzerstäuber' ervaar je de wereld op een andere manier." 
28 

De vorm van deze draagbare capsules lijkt niet alleen 
te refereren aan de ogen van insecten, maar ook aan de 
altijd aanwezige visuele kenmerken van de technische 
hoogtijdagen van de ruimtevaart worden ook in dit ontwerp 
niet overgeslagen. De Environment Transfarmers diende 
als katalysator die de maatschappij een blik in de toekomst 
gunde. Een toekomst waarin ontwerp, wetenschap en 
technologie een magische drie eenheid vormen. 



IS HAUS-RUCKER-CO. 
CAPSULAIR? 

Bij het denken aan de architectonische vertaling van het 
woord capsule ziet men al snel de transparante bolvormige 
objecten van Haus-Rucker-eo. voor zich. De fysieke afsluiting 
van de omgeving lijkt inderdaad aan te tonen dat het hier om 
capsules gaat. Maar een capsule bestaat uit meer dan een 
omhulsel. Wat maakt een object tot een capsule? 

In het boek 'De eapsulaire beschaving ' van Lieve de eauter 
heeft het begrip capsule een negatieve betekenis. Volgens 
De eauter staat het begrip synoniem voor uitsluiting en 
isolatie. "(. . .) capsulaire architectuur is de architectuur 
van de nieuwe (d. wz. de eigenschaploze) stad. Het is een 
architectuur die als een ruimtecapsule functioneert, die er 
een artificiële ambiance creëert, de (fysieke) communicatie 
met buiten minimaliseert en een afgesloten (gecontroleerd) 
eigen milieuvormt. " 29 

Bij Haus-Rucker-eo. was de capsule een middel om de 
participant af Ie zonderen zonder hem te isoleren. In plaats 
van uitsluiten probeerde Haus-Rucker-eo. de participant juist 
open te laten staan voor nieuwe denkbeelden. Door tijdelijke 
afzondering kon men bevrijdt worden van de vaste patronen 
en openstaan voor nieuwe waarnemingen. Zijn de ontwerpen 
van Haus-Rucker-eo. wel capsulair te noemen? 

Wanneer men focust op de werking van de ontwerpen van 
Haus-Rucker-eo., kan men alleen maar concluderen dat 
het om objecten gaat met capsulaire eigenschappen. De 
artificiële ambiance die De eauter noemt in zijn tekst vindt 
men terug bij meerdere ontwerpen van Haus-Rucker-eo. In 
Gelbes Herz wordt een kunstmatige omgeving geschept door 
de beweging van de schil. De opeenvolging van opblazen 
en leeglopen van de buitenwand veroorzaakt een ritme die 
los staat van de ritmiek van de 'buitenwereld'. De beperkte 
ruimte van de sluis fungeert als symbolische overgang 
tussen de twee werelden. 

De ontwerpen van Haus-Rucker-eo. stellen grenzen aan de 
communicatie met de omgeving. Bij Gelbes Herz wordt door 
het opblazen van de buitenwand het visuele contact met de 
buitenwereld beperkt. Er wordt als het ware een perceptiefilter 

tussen de buitenwereld en de organen van perceptie van de 
participant geplaatst. Haus-Rucker-Co. vreesde dat de grote 
hoeveelheid aan informatie waarmee de mensen door de 
massamedia werden gebombardeerd, diezelfde mensen 
zou afstompen Zij achtten het daarom nodig de toevoer 
aan informatie te beperken waardoor de gebruiker zich niet 
zou overbelasten. De geluiden en beelden uit de omgeving 
worden verstoord en bereiken niet meer in originele vorm de 
gebruiker. De toestroom van informatie wordt bepaald door 
het object, niet door de gebruiker. 

Haus-Rucker-eo. gebruikt de afzondering, het 
materiaalgebruik en de vormentaal als middel om de mens 
te vervreemden van zijn gebruikelijke leven. Alleen wanneer 
vervreemding is bereikt, kan de gebruiker open staan voor 
nieuwe denkbeelden. De objecten van Haus-Rucker-eo. zijn 
weldegelijk capsules. Het feit dat ze een ander doel voor ogen 
hebben dan de huidige capsules, doet daar niets aan af. 

3.12 Environment Transformer, Haus-Rucker-Co 

3.13 Mind Expander, Haus-Rucker-Co. 
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BALLON FUR ZWEI 

GELBES HERZ 

VROEGE WERKEN 
HAUS-RUCKER-CO. 
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CONCLUDEREND 

DE CAPSULE IS INTERACTIEF 

Gelbes Herz laat een dialoog plaatsvinden tussen de gebruiker 
en zijn omgeving. De opzwellende wanden bepalen de 
ruimte en het ziehtsveld van de gebruiker. Door het dan weer 
uitzettende, dan weer krimpende beeld van de buitenwereld 
wordt de gebruiker zich bewust van de dimensies van zijn 
directe omgeving. De grens wordt nog eens benadrukt door 
een geometrisch patroon op de wanden . Dit patroon, duidelijk 
herkenbaar wanneer de buitenwand is opgeblazen, slinkt tot 
een organische vorm. In zekere zin kan men hier de overgang 
van geometrie naar organische architectuur in terugvinden. 
Gelbes Herz is ontworpen om enerzijds met behulp van een 
geconcentreerde ruimte een bewustzijnsverandering teweeg 
te brengen, anderzijds is het ontwerp er op gericht twee 
individuen dichter bij elkaar te brengen. Doordat de twee 
individuen zich in een compacte afgesloten ruimte bevinden, 
is interactie onmogelijk uit de weg te gaan. 

De gebouwen van Oasterhuis zijn ook gericht op interactie 
maar dan niet zozeer op individuen onderling. Het object 
fungeert hier als een medium. Data van zowel de omgeving, 
als virtuele en fysieke gebruikers, wordt door middel van 
sensoren opgevangen en verwerkt door computergestuurde 
systemen, die deze informatie binnenin de capsule omzetten 
tot projecties en geluiden. Er ontstaat een interactieve relatie 
tussen de bezoeker en het object. De architectuur heeft zijn 
passieve houding verloren. 

DE CAPSULE ZET ZICH AF TEGEN 
HET REGIME 

Gelbes Herz zet zich af tegen de gevestigde architectuur. 
De toepassing van organische vormgeving lleeft enerzijds 
het doel de techniek dichter bij de mens te brengen, 
anderzijds is het een afkeer tegen de rechtlijnige, gevestigde 
architectuur. Ook Oasterhuis zet zich af tegen het regime van 
de gevestigde, statische architectuur. De ontwerpen zijn een 
voorbode van een mogelijke toekomst en passen daarom 
niet in het hedendaagse architectuurbeeld. Beide ontwerpen 
treden buiten de gebaande paden met een gedurfde 
vormgeving en het gebruik van nieuwe materialen. Door het 

creëren van nieuwe waarden bevrijden zij de wereld van de 
statische architectuur. 

DE CAPSULE IS ONAFHANKELIJK 
VAN EEN NETWERK 

De ontwerpen van Oasterhuis zijn aangesloten op het 
internet, waarbij het door individuen van buitenaf kunnen 
beinvloeden van de verschijningsvorm van de capsule, 
een wezenlijk onderdeel van het ontwerp is. Wanneer de 
capsules afgesloten worden van het World Wide Web of van 
zijn sensoren, houdt de dynamiek op te bestaan en gaat het 
concept van de interactieve architectuur verloren. De capsules 
van Oasterhuis kunnen dus niet zonder het netwerk. 
Gelbes Herz daarentegen is in hoge mate autarkisch. Het 
is weliswaar denkbaar dat Gelbes Herz zich aanluit op een 
netwerk, een infrastructuur dan wel een sociaal netwerk, maar 
het is geen uitgangspunt van het ontwerp. De constructie is 
praktisch overal plaatsbaar en het kunstmatige binnenklimaat 
dat gecreëerd wordt door een aggregaat, maakt het object 
zeer onafhankelijk van zijn omgeving. Het object is vrij om 
zich overal te vestigen. 

DE CAPSULE IS MOBIEL 

Door lucht als constructiemiddel te gebruiken en de beperkte 
grootte van het object kan men Gelbes Herz makkelijk 
vervoeren . Het gewicht van het geheel is minimaal dankzij 
het gebruik van hoofdzakelijk PVC en slechts in beperkte 
mate metaal. Dit feit, in combinatie met de onafhankelijkheid 
van zijn omgeving, maakt de capsule uitermate geschikt om 
te worden verplaatst. Gelbes Herz vertoont overeenkomsten 
met een neergedaald ruimteschip dat de mensheid een blik 
in de toekomst gunt en daarna weer vertrekt naar de volgende 
groep onwetenden. 

ParaSITE van Oasterhuis is ontworpen om op wereldtournee 
te gaan. Zijn doel is te reizen en ook hier vergemakkelijkt 
het gebruik van lichte materialen het verplaatsen van het 
object. Door de pneumatische constructie hoeft men geen 
gebruik te maken van metalen, wat aanzienlijk scheelt in 
gewicht. Bijkomend voordeel is de beperkte ruimte die het 
leeg gelaten object inneemt. 



DE CAPSULE IS TIJDELIJK 

Gelbes Herz is gemaakt om even te ontsnappen aan de 
werkelijkheid. In deze kunstmatige omgeving kom je door 
het ritme tot rust om vervolgens weer fris naar de echte 
wereld weer terug te keren. Het verlaten van Gelbes Herz is 
dus een essentieel onderdeel van het proces. Het verblijf is 
slecht tijdelijk. Het doelligt voorbij de capsule. De capsule is 
dan ook niet met faciliteiten uitgerust die een langer verblijf 
mogelijk maken. De objecten van Haus-Rucker-Co. zijn door 
hun tijdelijke karakter vrij van de verplichtingen van de lokale 
politiek. Ze hoeven immers geen honderd jaar te blijven 
staan. Doordat men niet ontwerpt voor de eeuwigheid is men 
vrijer in het ontwerp. 
De door Oasterhuis zo verlangde objecten, zijn nooit 
hetzelfde. Doordat ze data opnemen uit de omgeving is het 
onmogelijk naar eenzelfde situatie terug te keren. Dit schept 
telkens weer nieuwe condities voor de gebruiker. 

CONCLUSIE 

Uit het onderzoek komt naar voren dal de capsule niet 

gebaseerd hoefile zijn op beperkingen, maar juist verruiming 

na kan streven. Natuurlijk heeft dit verschil in visie te maken 

met de tijdsgeest. In de zestiger jaren verkeerde men in de 

roes van de 'space race' en zag men de toekomst rooskleurig 

in. "Voor veel mensen is de toekomst angstaanjagend. Vol 

met verschrikkelijke robots en vreemde stralen. Voor ons 

is de toekomst licht geel, als vanille ijs. Verfrissend, lekker 

ruikend en zacht. Een vanille toekomst." 3' 

Tegenwoordig is die houding ten opzichte van de toekomst 

echter 180 graden gedraaid. De doemprofetie van Lieven de 

eauter is daar een voorbeeld van. De eauter, ziet de mens 

een veilige plaats zoeken om zich te beschermen tegen al 

het ongewenste. Haus-Rucker-eo. probeerde hun tijdgenoten 

voorzichtig te laten wennen aan de nieuwe technologische 

vondsten, door deze in hun ontwerpen en materialen op te 

nemen. Het onbekende drijft de mensen de capsule in. De 

eauter ziet niet dat dit puur een verdedigingsmechanisme 

is. Haus-Rucker-eo. vreesde 40 jaar eerder al dat de mens 

zich zou afkeren van nieuwe technieken wanneer deze in 

sneltreinvaart op hen af zou komen. De eerste treinreizigers 

schijnen hele ritten voor zich uit te hebben gestaard om maar 

niet uit het raam te hoeven kijken. Deze angst voor een te 

grote hoeveelheid aan informatie bestaat nog steeds. Kas 

Dosterhuis probeert, op een zelfde manier als Haus-Rucker

eo. in de zestiger jaren deed, de mens te laten wennen aan 

weer een nieuwe technische revolutie. Het idee van een 

flexibele permanent veranderende samenleving zou terug 

moeten komen in het ontwerp van ruimte en gebouw, stad en 

landschap. Zowel Dosterhuis als Haus-Rucker-eo. is ervan 

overtuigt dat de mens zich moet aanpassen aan de nieuwe 

situatie. Een capsule creerd de mogelijkheid de inkomende 

informatie te controleren, waardoor de gebruiker langzaam 

maar zeker bekent wordt met zijn nieuwe omgeving. Wanneer 

men eenmaal gewend is aan de nieuwe situatie, verdwijnt 

automatisch ook de angst. Door op een gecontroleerde 

manier de zintuigen te stimuleren wordt de mens bevrijdt uit 

hun vaste denkpatronen. Met behulp van capsules kunnen 

de eerste stappen gezet worden naar een vanillekleurige 

toekomst. 

De capsule beperkt niet. De capsule bevrijdt. 

3. 14 Capsulaire werking van de objecten van Haus-Rucker-Co 

3.15 Capsulaire werking van de objecten van Haus-Rucker-Co 

3.16 Bouwplaats van het politiebureau waarin Gelbes Herz werd geopend 

3. 17 Gelbes Herz, Haus-Rucker-Co .. 53 
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INLEIDING 

Binnen het brede kader van hetthema 'capsu/aire architectuur' 

richt dit onderzoek zich op de interpretatie van het begrip 

capsule binnen de sociaal culturele context van optimisme 

en vooruitgang in de jaren '60. Voor hettheoretische kader 

wordt de tekst 'Capsule Declaration' van Kisho Kurokawa 

bestudeerd. Als referentie worden twee architectonische 

voorbeelden geanalyseerd: 'Capsule Home· van Archigram en 

'Futura' van Malt i Suuronen. Door middel van een analytische 

vergelijking proberen we de parameters voor capsulaire 

architectuur boven water te halen. 

4.1 

4.2 

SOCIAAL CULTURELE 
CONTEXT 

De tekst van Kisho Kurokawa en de twee nader te bespreken 
objecten kunnen niet los gezien worden van de tijd waarin 
deze geplaatst zijn De jaren '60 worden gekenmerkt door 
grote sociale en maatschappelijke veranderingen en een 
enorme vooruitgang op technologisch gebied. Er heerste 
een onbegrensd vertrouwen in de toekomst en een enorm 
geloof in de vooruitgang, maar naar de schaduwkanten werd 
niet omgekeken. Het ideaal was een nieuw tijdperk, een 
'space-age', waarin technologie alle denkbare problemen 
zou oplossen.De technische ontwikkelingen zouden 
leiden tot een nieuwe samenleving die gebaseerd was op 
(hyper)individualiteit, mobiliteit en plaatsongebondenheid. 
De maatschappelijke veranderingen kunnen ontbinden in een 
aantal aspecten. Op de eerste plaats veranderde de relatie 
tussen burger en overheid. Burgers wilden inspraak. Deze 
verschuiving zorgde ook binnen de ontwerpwereld voor een 
nieuwe kijk op de relatie tussen architect en opdrachtgever 
of gebruiker. De houding van de architect veranderde van 
een leidende rol naar een meer sturende rol. Mensen wilden 
een meer actieve rol spelen binnen het ontwerpproces. Er 
kwamen steeds meer bouwsystemen op de markt waar 
mensen zelf mee aan de slag kunnen. Archigram, een Britse 
architectengroep, pleit bijvoorbeeld voor massaproductie en 
standaardisering waardoor het voor de consument mogelijk 
wordt om hun eigen woonomgeving te creëren. 

Ten tweede zorgde de enorme technologische ontwikkelingen 
voor maatschappelijke veranderingen. Zo werden mensen 
steeds mobieler en kwamen er verschillende technische 
apparaten binnen handbereik van burgers die het huishouden 
makkelijker maakten. 
Behalve nieuwe apparatuur kwam er ook een nieuw materiaal 
op de markt; kunststof. De lage kostprijs, de gunstige 
materiaaleigenschappen en de schijnbaar onbeperkte 
voorradigheid brachten tot dan toe onbetaalbare producten 
en gebruiksartikelen in kunststof onder handbereik van 
de grote massa. Een interieur vol glanzende en kleurrijke 
oppervlakken, onbreekbare goederen en afgeronde hoeken, 
waarin stof en bacteriën zich niet konden ophopen. 

Volledig uit kunststof vervaardigde huizen spraken van alle 
kunststoftoepassingen nog wel het meest tot de verbeelding 
van het grote publiek. Uitgangspunten bij het ontwerp 
waren demontage en een gering gewicht, vanwege de 
verplaatsbaarheid van de woningen. Hierdoor was het ook 
mogelijk om de woningnood door zelfbouw te verminderen. 
Ook vormde het alsmaar toenemende autogebruik binnen 
de steden een groot probleem voor stadsbestuurders. Er 
werd gesproken over totale dichtslibbing van stadskernen 
en op termijn zou dit zelfs leiden tot het uitsterven van het 
stadscentrum. Er moesten nieuwe oplossingen worden 
gezocht om deze enorme mobiliteitstoename in goede banen 
te leiden, zoals bijvoorbeeld verticale scheiding van wegen. 
Behalve het toenemende autogebruik binnen de stad 
veranderden ook de opvattingen over het wonen. In de jaren 
na de oorlog kampte de stad met grote woningtekorten en 
deze werden onder andere aangepakt door het ontwerpen van 
meergezi nswoni ngen. 

Ten slotte worden de jaren '60 gekenmerkt door de 
ruimterace tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. De 
technologie maakte op dit gebied grote vorderingen en wordt 
aangeduid met de term Space-Age. De eerste maanlanding 
is wereldwijd bekeken door 500 miljoen mensen en wordt 
gezien als één van de meest bepalende gebeurtenissen van 
de twintigste eeuw. Deze ruimtevaarttechnologie zorgde ook 
voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computer- en 
communicatietechnologie. 

4.3 



CAPSULE DECLARATION 

De Japanse architect Kisho Kurokawa schreef in 1969 de 
'Capsule Declaration' 1

, waarin ~1 i j zijn ideeën voor de capsule 
als model voor een nieuwe architectuur voor de toekomst 
uiteenzet. Hij pleit voor een symbiose tussen mens en 
machine "De capsule is cyborgarchitectuur. Mens, machine 
en ruimte vormen een nieuw organisch lichaam dat geen 
interne conflicten meer kent. " 2 Dit nieuwe, ingewikkelde 
toestel is volgens Kurokawa geen 'gereedschap', zoals 
een werktuig , maar een onderdeel dat in een leefpatroon 
geïntegreerd dient te worden . Een toestel dat op zichzelf 
een objectief bestaan heeN. Kurokawa is in grote mate 
geïnspireerd door de ontwikkelingen in de ruimtevaart en 
vergelijkt de capsule dan ook met een ruimtevaartuig die, net 
als de capsule, een eigen milieu creëert en zich daarmee ook 
onderscheidt van andere type 'houders' zoals bijvoorbeeld 
een kottiebekertje. Cyborgarchitectuur is volgens hem een 
object dat op zichzelf staat. Het toestel is zelf leefruimte 
geworden en hij ziet de mens die zich in de capsule bevindt 
samen met de wand van de capsule als een nieuwe extensie 
die volgens hem in het verleden niet bestond. 
Volgens Kurokawa was de capsulevorm noodzakelijk door 
veranderingen in de maatschappij. 
Op de eerste plaats wijst hij op de desintegratie van de 
samenleving en de opvallende migratie als oorzaak voor 
de intrede van de capsule als nieuwe woonvorm. Deze 
verandering naar een mobiliteitsmaatschappij zou ervoor 
zorgen dat de capsule de verblijfplaats van de 'Homo Movens' 
zou worden. Mobiliteit van de capsule is een belangrijk aspect. 
Kurokawa omschrijff deze mobiliteit als de emancipatie van 
het gebouw ten opzichte van de grond. Volgens Kurokawa 
zouden mensen minder belang gaan hechten aan hun grond 
en grote woningen, en meer aan de mogelijkheid om zich 
vrij te verplaatsen Deze ontwikkeling hangt samen met de 
toenmalige gedachte dat de werkweek korter zou worden en 
het weekend, de vrije tijd, langer en belangrijker. De capsule 
als mobiele woning voor de moderne mens. 
Vervolgens wijst Kurokawa op het feit dat er een nieuwe 
samenleving zou ontstaan die gebaseerd was op het individu 
in plaats van het gezin, waarbij de capsule als woonvorm de 
basis zou vormen. "De samenleving van de toekomst moet 
worden opgebouwd uit onderling afhankelijke, individuele 
ruimten die worden bepaald door de vrije wil van ieder 

individu." 3 Er zouden wel systemen nodig zijn, maar het 
beleid zou er volgens Kurokawa op gericht moeten zijn 
om binnen het systeem een grotere bewegingsvrijheid 
voor individuen te ontwikkelen. Binnen het systeem zou 
de capsule een in hoge mate onafhankelijke schuilplaats 
moeten zijn waar de bewoner zijn individualiteit volledig kan 
ontplooien. De capsule daarom als uiting van het individu 
door de aanpasbaarheid aan de vrije wil van ieder individu. 
Ook vormt de capsule de bescherming van de mens tegen 
teveel en/of ongewenste informatie. "De capsule is een 
terugkoppelingsmechanisme in een informatiegerichte, een 
'technotronische' samenleving. Het is een toestel dat ons 
in staat stelt ongewenste informatie buiten te sluiten." 4 

Deze informatiestroom was het gevolg van de opkomende 
communicatienetwerken. Door deze informatie buiten te 
sluiten of te filteren krijgt volgens Kurokawa elk individu de 
mogelijkheid zijn 'subjectiviteit' en 'onafhankelijkheid ' te 
herwinnen. 
Ten slotte voorzag Kurokawa in de behoefte aan een thuishaven 
binnen een alsmaar mobieler wordende samenleving van 
de caspulaire stad. Individuele capsules konden aan elkaar 
gekoppeld worden, zodat sociale ruimtes zouden ontstaan . 
Binnen de stedelijke ruimte zijn er een aantal die de functie 
van rustpunt kunnen vervullen: een openbare ruimte, een 
terminal , een warenhuis, een hotel of de campus van een 
universiteit. Voorwaarden zijn dat het plaatsen zijn waar 
een groot aantal mensen samenkomt en dat de plaats 
meerdere keuzemogelijkheden biedt. Een terminal is een 
knooppunt van vervoer en mensen en biedt daarnaast 
verschillende keuzemogelijkheden in de vorm van winkels
en recreatiemogelijkheden. Daarom "kan een terminal 
makkelijk uitgroeien tot en-space5 voor algemeen gebruik van 
capsules. (. . .) een nieuw soort gemeenschap zal ontstaan 
waar individuen samenkomen. Een dergelijke gemeenschap 
kunnen we 'tijdelijke gemeenschap· noemen. "6 

Kenmerkend voor deze periode was het geloof in de 
vooruitgang. Dit kan verklaren waarom Kurokawa alles 
alleen van de positieve kant bekeek en zijn capsule ziet 
als een technisch product. Hij bewonderde de technische 
ontwikkelingen en mogelijkheden van zijn tijd. De fascinatie 
voor de ruimtetechniek waarmee de mens kunstmatige 
milieus mee kan creëren, de omarming van de mobiliteit als 
middel om los te komen van de grondgebondenheid en de 
verheerlijking van opkomende netwerken zijn thema 's die 

niet alleen bij Kurokawa spelen , maar we ook terug vinden 
bij zijn tijdgenoten zoals Yona Friedman en Archigram. 
Kurokawa baseert zijn ideeën en theorieën op ontwikkeling die 
hij verwacht dat in de toekomst zal gaan gebeuren. Wanneer 
een dergelijke ontwikkeling anders loopt dan verwacht, valt er 
een stuk logica weg en staat het idee los van de werkelijkheid. 
Bijvoorbeeld het thema vrijetijd wordt herhaaldelijk genoemd 
en aangewezen als een bijzonder snel groeiend fenomeen 
waarvoor de capsule uitkomst zou kunnen bieden. Achteraf 
kunnen we concluderen dat we met ons alle wel iets meer 
vrije tijd gekregen hebben, maar lang niet in de mate die in 
de tekst genoemd worden. De minder grote toename in vrije 
tijd dan verwacht, betekent dat men nog steeds een grote 
binding heeft met een plek, door bijvoorbeeld werk. Hierdoor 
kan de wens vanu it het ind ividu om volledig vrij en flexibel te 
zijn niet tot uitvoer worden gebracht. 
Verder noemt Kurokawa twee tegenstrijdige begrippen: 
vrijheid van beweging tegenover het afsluiten van de 
buitenwereld. Aan de ene kant zou de capsule als woonvorm 
een soort van flexibiliteit en vrijheid in de wereld moeten 
waarborgen, terwijl Kurokawa juist deze capsule ook als een 
informatiefilter ziet, waarb innen het individu beschermd en 
afgesloten is van de wereld . Waarom die grote vrijheid van 
beweging wanneer je als individu toch alleen in je capsule 
verblijft? 
Wat ons ook nog opvalt, is de tegenstrijdigheid tussen 
massaproductie en individualiteit in de zin van de 
aanpasbaarheid aan persoonlijke wensen. Kurokawa 
benadrukt de individualiteit van de capsule in dubbele 
zin, zowel in de betekenis van een woonvorm voor het 

4.1 Interieur uit de jaren '60. 

4.2 Badkamer volledig uit kunststof. 

4.3 Ontwikkelingen in de ruimtevaart prikkelen de fantasie. 
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individu als de individuele aanpasbaarheid. Toch ziet hij 
deze individuele capsule als een onderdeel van een grotere 
megastructuur waarin hij massaproductie aandraagt als 
drager voor deze uitwerking. Terwijl massaproductie juist 
zorgt voor een herhaling van het product, waardoor alle 
capsules vergelijkbaar zijn. 
Ten slotte vragen we ons af in hoeverre het mogelijk is om 
binnen een bepaald systeem toch de vrijheid te hebben waar 
Kurokawa voor pleit. Stel dat je in een dergelijke capsule zou 
wonen en je hebt de mogelijkheid om te gaan en te staan 
waar je wilt, zou je er dan voor kiezen om binnen het systeem 
van de grote stad te blijven? Of zou de stad dan meer een 
soort netwerklocatie worden waar men alleen overdag 
aanwezig is? 

CAPSULAIRE KENMERKEN 

Uit de tekst 'Capsule Declaration' van Kisho Kurokawa zijn 
een aantal algemene kenmerken van een capsule af te leiden. 
Deze kenmerken zijn tijdsongebonden, de uitwerking van 
deze kenmerken in een object heeft daarentegen wel een 
tijdsgebonden karakter. Deze capsulaire kenmerken zijn 
schematisch weergegeven in pictogrammen. 

WOONVORM VAN HET INDIVIDU: De capsule wordt gezien 
als de nieuwe woonvorm voor het individu. Een onderling 
onafhankelijke ruimte die wordt bepaald door het individu. 

MOBILITEIT: De capsule als verblijfplaats voor de 'Homo 
Movens', binnen een steeds mobielerwordende maatschappij. 
Volgens Kurokawa staat bewegende architectuur voor de 
emancipatie van het gebouw ten opzichte van de grond. 

INFORMATIEFIL.TER: Bescherming van de mens tegen teveel 
en/of ongewenste informatie. 

KOPPELBAAR: Individuele capsules kunnen aan elkaar 
gekoppeld worden, zodat sociale ruimten ontstaan. 

GROEIENDE MEGASTRUCTUUR De capsuleals basiseenheid 
van een continu groeiende en aanpasbare megastructuur 

TECHNISCHE ONTWIKKELING: Adoratie van technische 
60 mogelijkheden en ontwikkelingen 
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CAPSULE HOME 

Een architectengroep die zeer invloedrijk was in de jaren 
zestig was Archigram. Archigram is een samenvoeging 
van de woorden architectuur en telegram. Archigram 
begon als naam van een tijdschrift waarvan het eerste 
nummer werd uitgebracht in 1961. Verder was Archigram 
een samenwerkingsverband tussen Warren Chalk, Dennis 
Crompton, Ron Herron, David Green, Mike Webb en Peter 
Cook. Archigram verzette zich tegen de gevestigde orde van 
de jaren zestig. Archigram liet een ander geluid horen dan 
men tol dan toe gewend was te horen: dat architectuur meer 
was dan gebouwen, dat het niveau van de stad ook een rol 
dient te spelen in het ontwerp, dat een stad meer is dan een 
serie gebouwen en wonen gezien dient te worden als een 
logische voortzetting van de menselijke emancipatie. 
Warren Chalk ontwierp in 1964 de Capsule Home. De 
structuur van de Capsule Home van Archigram is opgebouwd 
uit losse, demontabele onderdelen die men na verloop van 
tijd ook kan vervangen. Er wordt hierbij door Archigram een 
verwijzing gegeven naar de opkomende auto-industrie waar 
bijvoorbeeld een onderplaat van een Ford verwisselbaar is met 
die van een Crysler. Om deze onderlinge uitwisselbaarheid 
van onderdelen te realiseren, wordt gebruik gemaakt van 
massaproductie. Deze onderlinge uitwisselbaarheid zou 
mensen in staat moeten stellen om zelf onderdelen te kiezen 
uit verschillende typen en deze later weer te vervangen. De 
bedoeling was dat mensen hierdoor zelf keuzes konden 
maken over hoe hun woning eruit zou moeten komen te zien. 

De units zijn onderling niet gekoppeld, maar worden 
ingeplugd aan een groter constructie element dat tevens 
dienst doet als ontsluiting en ontmoetingsruimte tussen 
bewoners onderling. Via deze weg worden de Capsule 
Homes gekoppeld tot een megastructuur die een belangrijke 
rol zou gaan spelen in het stadsbeeld van de Plug-in-city. De 
Capsule Homes worden rondom de constructie gerangschikt 
en zijn naar binnen gericht. De ramen zijn klein en van een 
dusdanig materiaal dat er amper door naar buiten gekeken 
kan worden. 
Het idioom van de Capsule Home bestaat uit een sterke hang 
naar de toekomst. Dit valt onder andere af te lezen aan de 
hightech uitstraling en het gebruik van de capsule als een 
zelfstandige woonunit. De woning is speciaal ontworpen voor 

gebruik door één persoon. Dil individuele aspect komt tot 
uitdrukking in de plattegrond van de woning . De inrichting 
is ontworpen voor één persoon, dus één bed, één bank, 
één tafel en een minimale bewegingsruimte. Technische 
apparatuur is geïntegreerd in het interieur en zou vervangbaar 
moeten zijn bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Op 
een aantal kleine ramen na is de unit geheel afgesloten van 
de buitenwereld en staat het individu centraal. Heel frappant 
wanneer je het ingekeerde en op het individu gerichte van 
het interieur vergelijkt met het massale karakter van de 
buitenkant. 
Het programma van de Capsule Home bestaat uit een woning 
binnen een groter geheel aan capsules in een torenvorm. 

De wereld waarin Archigram zijn projecten plaatst, is 
futuristisch van karakter door de snelle technologische 
ontwikkeling en de ruimtevaart. De kracht van Archigram lag 
misschien wel in het feit dat zij niet bouwden. De beeldende 
schetsen hebben generaties architecten geïnspireerd. 
Architectuur die, door nooit gebouwd te zijn, ook nooit door 
het grote publiek kon worden aangetast. 

4.4 Plattegrond Capsule Home 

4.5 Aanzicht Capsule Home 

4.6 Capsulaire kenmerken van Capsule Home. De pictogrammen verbeelden 
de algemene capsulaire kenmerken volgens Kurokawa. Daarna is gekeken 
hoe deze kenmerken in hel object tot uiting komen. 
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FUTURO 

De Finse architect Matti Suuronen ontwierp de Futura in 
1968, oorspronkelijk bedoeld om te gebruiken als ski-cabine 
of vakantiehuis. Het idee achter het ontwerp reflecteert het 
optimisme van de jaren '60. De Futuro is het voorbeeld van 
space-age wonen en bevat de thema's van de utopische 
architetuur uit die tijd - mobiliteit, meer vrije tijd en gebruik 
van nieuwe materialen - De oliecrisis van 1973 en de 
daardoor sterk stijgende prijzen van kunsstof betekende het 
einde van de Futuro. doordat de productie niet meer rendabel 
was. Er zijn uiteindelijk bijna 100 Futuro 's gebouwd en de 
mallen waarmee dat gebeurde bestaan nog steeds. 
De structuur van Futura bestaat uit een modulaire opbouw van 
kunststof platen, gerangschikt rond een middelpunt. Er wordt 
gebruik gemaakt van het materiaal polyester in combinatie 
met fiberglas voor de versteviging. De onderdelen waaruit de 
Futuro is opgebouwd zijn verwisselbaar en demontabel om 
hem te kunnen verplaatsen. Er wordt gebruik gemaakt van 
massaproductie om aan een eventuele grote vraag te kunnen 
voldoen. Massaproductie en kunststof zijn typische aspecten 
van de jaren '60. 
Het idioom verwijst naar een archetype UFO. De futuristische 
uitstraling wordt bereikt door de hoogglans van de kunststof 
platen en de verschillende onderdelen die verwijzen naar de 
ruimtevaarten/of vliegtuigbouw. Bijvoorbeeld de uitklapbare 
entreedeur die vervolgens dienst doet als trap lijkt op een 
neergelaten vliegtuigtrap. Het object verwijst naar een 
hoge mate van mobiliteit, maar in werkelijkheid zal het 
gedemonteerd moeten worden tot vervoerbare onderdelen. 
De massaproductie van deze onderdelen zorgt voor een 
overeenkomstige uitstraling tussen verschillende Futuro's 
onderling. Alleen de context van het landschap waar de 
Futuro in staat verandert de beleving van het object. 
De Futuro is ontworpen voor een vakantieverblijf voor 
maximaal acht personen. Sfeer en gezelligheid zijn 
belangrijke uitgangspunten. Met de hele familie rond de 
open haard verwijst meer naar een oertype hut, dan naar een 
toekomstige woonvariant. Individualiteit speelt binnen dit 
interieur dan ook geen grote rol. 
Van oorsprong is de Futuro bedoeld als vakantiewoning en 
wordt niet gedefinieerd als capsule. Hoewel Matti Suuronen 
vermoedelijk geïnspireerd werd door het werk van Archigram 
en Kurokawa op capsulair gebied. 

4.7 

. .... 
A B 

Mobiel 

Demontabele onderdelen 

Verplaatsbaar 

Technische ontwikkeling 

Futuristische desi!J1 dat wordt bereikt 
Door gebruik van kunsstof 

63 



1. Woonkamer 
2. Slaapkamer 
3. Keuken 
4. Enlree 
5. Badkamer 
6. Bed-sioei combinalie 
7. Vuurplaals 

4.8 

Cf) 

j 
0 
m 
)> 
G) 
m 
c 4.9 4.11 

--l 
0 
"U 
m 
OJ 

"' "' c: 
< 
"' v; 
c 

"' --o 
;;J 

~ 

I 
s 
64 

4.10 4.13 



CONCLUSIE 

Na analyse van de twee objecten - Capsule Home van 

Archigram en Futura van Matti Suuronen - en het bestuderen 

van de tekst 'Capsule Declaration' van Kisho Kurokawa kunnen 

we concluderen dat volgens de theorie van Kurokawa, het 

object Capsule Home van Archigram meer capsulair genoemd 

kan worden dan het object Futura van Matti Suuronen. Terwijl 

volgens de eerste indruk beide objecten vergelijkbaar zouden 

zijn op capsulair gebied. 

Op de eerste plaats wordt dit misleidende beeld gevormd door 

de vorm en het materiaalgebruik van Futura. Daarnaast verwijst 

de buitenkant van de Futura naar het beeld van een UFO zoals 

wij dat in ons hoofd hebben. Een UFO staat voor technologie, 

toekomst en de mogelijkheid om je vrij te kunnen bewegen 

in het universum. De praktijk wijst echter heel anders uit. De 

werkelijke mobiliteit van de Futura is niet zo buitenaards als 

het lijkt. De futura is demontabel en kan in onderdelen worden 

verplaatst met behulp van een vrachtwagen. 

De binnenkant van de Futura daarentegen verwijst meer naar 

het oertype hut met de centrale vuurplaats, dan naar een 

toekomstige woonvariant. 

De Capsule Home van Archigram ziet er als beeld minder 

capsulair uit dan Futura, omdat de individuele capsules 

opgaan in de massa van de grotere netwerkstructuur en 

daardoor minder opvallen als individueel element. De capsule 

is bedoeld als woonruimte voor één persoon, maar kan zonder 

drager niet bestaan. Dit zorgt ervoor dat alle individuele 

capsules één grote massa vormen, wanneer ze geplaatst zijn 

in hun drager, de plug-in tower. Een andere tegenstrijdigheid 

is de massaproductie tegenover het individu. De capsule 

is bedoeld voor het individu, maar wordt geproduceerd in 

massaproductie, wat een repetitie van het product oplevert. 

Daarnaast zijn de ideeën van Archigram nooit in praktijk 

uitgevoerd Dit is waarschijnlijk van belang geweest voor 

hun visionaire invloed, omdat het verschil tussen denkbeeld 

(theorie) en werkelijke vertaling (praktijk) vaak verlies aan 

zeggingskracht oplevert. 

Verder zien we bij de Capsule Home van Archigram dat het 

aspect tijd een grote stempel drukt op de huidige beoordeling. 

Wat veertig jaar geleden nog hypermodern en innovatief 

was, is nu gedateerd. Terwijl Futura als beeld nog steeds 

futurischtisch is omdat het imaginaire beeld van de UFO door 

de jaren heen niet is verandert. De Futura spreekt daardoor 

juist vandaag de dag nog tot de verbeelding als voorbeeld van 

de ultieme capsule. 

Wanneer wij de twee objecten met elkaar vergelijken zien we 

dat ze een aantal overeenkomsten en verschillen hebben. 

Belangrijke aspecten bij beide objecten zijn de assemblage en 

het tijdsaspect. De tijdsgeest heeft veel invloed gehad op het 

ontwerp van de objecten. In de jaren '60 was er sprake van een 

onbegrensd vertrouwen in de toekomst en een enorm geloof in 

de vooruitgang. De technische ontwikkelingen zouden leiden 

tof een nieuwe samenleving. Bij deze nieuwe samenleving 

hoorde ook een nieuwe woonvorm, de capsule. De capsule 

was het ideaalbeeld voor de moderne mens, vanwege de 

mobiliteit, de aansluiting op communicatienetwerken, het 

gebruik van nieuwe technologieën en de bescherming 

tegen de stedelijke complexiteit. Het doel van de capsule 

als bescherming tegen de stedelijke complexiteit, vormt een 

verklaring voor het verschil in capsulariteit tussen de Futura 

en Capsule Home. De noodzaak tot capsule als woonvorm is 

binnen de context van de Capsule Home groter. De capsules 

van Archigram zijn vormgegeven binnen het kader van de 

stad, terwijl de Futura een natuurlijke context had. 

4.14 

4.7 Capsulaire kenmerken van Futura. De pictogrammen verbeelden de 
algemene capsulaire kenmerken volgens Kurokawa. Daarna is gekeken hoe 
deze kenmerken in het ob ject tot uiting komen. 

4.8 Pla"egrond Futura 

4.9 Bewegingsruimte Futura 

4.1 0 Aanzicht Futura 

4.11 Futura gemeenschap 

4.12 Interieur Futura 

4.13 Futura in sneeuwlandschap 
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Tenslotte, kunnen wij aan de hand van het gedane onderzoek 

ons idee geven omtrent het begrip 'capsule als woonvorm'. 

Wij zijn van mening dat binnen de complexiteit van het huidige 

stadsleven de capsule als woonvorm haar intrede zou kunnen 

doen. Wanneer dit het gevalzou zijn, moet de capsule volgens 

ons aan een aantal criteria voldoen. Een capsule zou flexibel 

moeten zijn in aanpasbaarheid, zodat ieder zijn eigen identiteit 

kan waarborgen. Daarnaast is het begrip mobiliteit een 

belangrijk aspect. Door de verplaatsbaarheid van de capsule 

is het mogelijk om je eigen woning mee te nemen naar de 

omgeving de je wenst. Verder is ook de beschermende factor 

van de capsule van groot belang. Het voornaamste doel van 

een capsule is namelijk het geven van een bepaalde mate 

van bescherming tegen datgene wat buiten is. Maar wanneer 

we stilstaan bij de vraag of er daadwérkelijk behoefte is aan 

een capsulaire woonvorm vandaag de dag, dan moeten we 

concluderen dat we aan de hand van dit onderzoek hierover 

geen uitspraak over kunnen doen. 

1. In: Kisho Kurokawa, Metabolisme in Architecture, Studio Vista, 
Londen (1977), p. 75-82,85 

2. Kisho Kurokawa, 'Capsule Manifest'; in: Hilde Heynen, Dat is 
architectuur: sleutelteksten uit de twintigste eeuw, Uitgeverij 
010, Rotterdam (2001 ), p. 434 

3. Idem p. 437 
4. Idem p. 438 
5. en-space is een term die Kurokawa gebruikt om de ruimte aan 

te duiden tussen de openbare ruimie en de privé-ruimte. Deze 
'tussenruimte' is een semi-openbare ruimte, zonder een 
scherp onderscheid tussen binnen en buiten of privé en 
openbaar. 

6. Kisho Kurokawa, 'Capsule Manifest'; in Hilde Heynen, Dat 
is architectuur: sleutelteksten uit de twintigste eeuw, Uitgeverij 
010, Rotterdam (2001 ), p. 438 





• SNELHEID & MOBILITEIT 

I Van iPod tot Orgone energy accumulator 

Floris van Geel 
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INLEIDING TOT 
CAPSULARITEIT 

Het woord capsule komt van het Latijnse woord capsa, 

dat doos of container betekent, en capsa komt weer van 

capere, dat omvatten, vasthouden, bewaren betekent, in 

gevangenschap houden, zou men kunnen zeggen. Een 

capsule is een houder. Een capsule is een werktuig of een 

verlengstuk van het lichaam dat zich heeft ontwikkeld tot een 

kunstmatige omgeving die de vijandige externe omgeving 

buitensluit. Het is een medium dat omhulsel is geworden. 

Korte samenvatting "de Capsulaire beschaving" 

Lieven De eauter richt zich vooral op de ruimtelijke 

kenmerken van de eigentijdse stedelijke samenleving. De 

eauter gebruikt hiervoor het begrip capsule. De capsule 

is de andere kant van het netwerk; geen netwerk zonder 

capsules. Volgens De eauter verscherpt de tweedeling in 

de globale samenleving zich en worden dientengevolge de 

tegenstellingen tussen het centrum en de periferie groter 

Het onderscheid tussen het centrum en de periferie wordt 

wellicht op een andere manier georganiseerd - van lokaal 

naar globaal - maar het verdwijnt zeker niet. Globalisering 

-snelle transport- en communicatielijnen, het wegvallen van 

sommige fysieke grenzen, Internationale handel enzovoort 

- leidt niet tot onbegrensde vrijheid van alle wereldbewoners. 

Hij ziet in de generieke stad niet de vrijheid die Koolhaas 

ontwaart. Het wegvallen van de grenzen leidt eerder tot een 

grotere obsessie met controle op andere schaalniveaus of 

met andere middelen. Voor De eauter is begrenzing een 

fundamentele voorwaarde van onze samenleving. Zowel de 

technologische ontwikkelingen als de economische logica 

van het kapitalisme en de daarbijhorende dualisering van de 

samenleving drijven ons in de richting van wat hij noemt een 

Snelheid Angst 

Capsualisering 

Hyperindividualisme 
Suburbanisatie 

non-piace & 
space of flows 

bicpolitiek controlemaatschappij 
5.1 

capsulaire 'beschaving'. 

Wetten van de capsularisering: 

1) Hoemeerdelichamelijke snelheid endesnelheidvaninformatie 

toenemen, hoe meer de mens capsules nodig zal hebben. 

2)Angstleidttotcapsularisering, encapsulariseringleidttotangst. 

3) Hyperindividualisme + de suburbanisatie 

van het alledaagse leven---> capsularisering 

4) Hoe meer de 'non-place' en de 'space of flows ' de 

dominante ruimtelijke dynamiek wordt, hoe meer heterotopisch 

urbanisme en capsulaire architectuur zullen bloeien. 

5) Hoe grimmiger en lelijker de werkelijkheid buiten 

wordt, hoe meer de hyperrealiteit de binnenkant 

van de capsulaire samenleving zal domineren. 

6) De toename van migratie, legaal en illegaal, en de 

exponentiële groei van het vluchtelingen probleem, zal 

de opkomst van de biopolitiek versterken: de wrede in- en 

uitsluiting van ongewilde lichamen als louter dierlijk leven. 

7) Capsules zijn de knooppunten van de netwerksamenleving 

en per definitie een gecontroleerde atmosfeer. daarom vormt 

de capsule een ideale ruimtelijke configuratie voor een 

controlemaatschappij. Geen netwerk zonder controle. Hoe 

meer de controle uitwendig wordt, hoe meer onze omgeving 

ingekapseld zal raken. 

5.1 Motivatie voor capsularisering 



YONA FRIEDMAN 

Friedman is een Franse architect van Hongaarse 
alkomst. Hij studeerde architectuur aan de Tec~1nische 
Universiteit van Boedapest (1943), hij verliet Hongarije 
in 1945, voltooide zijn opleiding in Technion, 
Haifa (diplome 1948) waarna hij ging lesgeven. 
In 1956 woonde hij CIAM X in Dubrovnik bij, die zijn 
overtuiging bevestigde dat de door technologische 
vooruitgang en demografische druk onstane probelemen 
te groot waren om door de traditionele, sociale, stedelijke 
waarden en structuren te worden opgelost. 

In 1957 richtte ~lij in Parijs de Groupe d'Etude d'Architecture 
Mobile (GEAM) met Paul Maymont, Frei Otto, Eckard 
Schultze-Fielitz, Werner Run~1au en D. G. Ernmerich op. 
Het manifest van de groep was mobiele L:Architecture 
van Friedman (1958), waarin ~lij het idee van een 
statische stad verwierp. In tegenstelling ontwikkelde hij 
een principe infrastructuur, een skeletachtig net van het 
metaal als ruimtekader van verscheidene niveaus, waarop 
de mobiele lichtgewicht elementen worden geplaatst. 
Hij stelde voor om deze ideeën voor grote steden aan te 
passen door dit net op de bestaande stof van Londen, Tunis 
en New York toe te voegen, of door commerciële faciliteiten 
toe te laten om over het netwerk van hoge snelheidswegen in 
LosAngeles worden gebouwd. 

De grondgedachtevan de theorie dieFriedman in L:Archtiecture 
Mobile gedefinieerd heeft is dat ontwerpactiviteit overgelaten 
moet worden aan de bewoners. 
Een voorwaarde voor de toepassing van deze theorie is dat 
de bewoners geleerd moet worden zich bewust zijn van alle 
consequenties van alle ontwerpbeslissingen die zij maken. 

Friedman zijn overtuiging is dat architecten, niet capabel 
zijn om rekening te houden met alle persoonlijke smaken 
en voorkeuren van elke individuele bewoner, gezien 
de enorme hoeveelheid verschillende gebruikers. 
Architecten zijn verleid om gebouwen Ie maken binnen hun 
eigen referentiekader en voorkeuren. Echter wonen doen 
architecten niet in de gebouwen die ze ontwerpen. 
Dit leidt er toe dat ontwerpen veelal niet ideaal geschikt zijn 
voor de bewoners. 

De methodologie die in Mobiele L:Architecturewordt geschetst 
brengt niet de illusie van een vooraf uilgekristalliseerd plan 
met zich mee. 
Doelstellingen van Friedman waren tweevoudig: 

-zorgen dat de voorkeur van alle bewoners compatibel was; 
- zorgen dat zodra de bewoner een ontwerp heeft gekozen en 
geïmplementeerd, 

- mogelijkheden totlatere aanpassing open gelaten. 
Beide doelstellingen proberen om bewoners het initiatief van 
architectuur te geven. 

Het idee verschilt fundamenteel van het vaakbepleite 
concept bewonersparticipatie Dit bepaalt dat de gebruiker 
om zijn meningen zou moeten worden gevraagd, maar het 
bepaalt niet de relevantie van mogelijk ongewenste vragen 
aan de bewoner, of dat de ondervrager de antwoorden op 
een willekeurige manier kan interpreteren. Derhalve blijft de 
architect volgens zijn eigen persoonlijke voorkeur bouwen. 
Het basisverschil tussen gebruikersparticipatie en het 
concept Mobiele L:Architecture is dat in de laatstgenoemde 
het de gebruiker is die het project maakt met hulp van de 
ontwerper. 

Het originele manifest: 
-Een realiseerbaar systeem: De opheffing en periodieke 
vernieuwing van elke organisatie, instelling en 
maatschappelijke relatie. Kortom de afschaffing van het 
'eeuwigdurende' in contracten en verbintenissen 
-Het fysieke obstakel: De stedelijke massa verandert niet in 
hetzelfde ritme als maatschappelijke veranderingen. De 
algemene mobiliteit vereist dientengevolge veranderbare 
constructie methoden: dat is mobiele architectuur en zij gaat 
op twee manieren te werk:. 
door middel van de onderlinge inwisselbaarheld van 
vormen en constructiemethoden (hiervoor zijn constructies 
geschikt die na hun verplaatsing een nieuw gebruik toelaten, 
demonteerbare of tijdelijke constructies en constructies met 
een korte afschrijvingsduur). 
door middel van de onderlinge inwisselbaarheld van de 
gebruikte oppervlakten of ruimten, zonder de dragende 
structuur van de constructies te veranderen, door de 
introductie van een systeem van platformen, een netwerk 
van wegen, van voeding en van kanalisaties die veranderd en 
verplaatst kunnen worden in en op de dragende structuren. 

-Technische organisatie: De wereldbevolking groeit op 
duizelingwekkende wijze. In vijflig jaar is ze mettwee tot drie 
miljard mensen toegenomen. De snelheid van die groei wordt 
groter door de vooruitgang van de geneeskunde, waardoor 
de kindersterfte vermindert en de levensduur wordt verlengd. 
Dat is het belangrijkste probleem van dit ' sciencefiction'
tijdperk. Die bevolkingsgroei heeft (zoals we hebben gezien) 
gevolgen voor onze maatschappelijke organisatie, onze 
morele code, onze levenswijze, onze techniek en onze 
vrijetijdsbesteding. 
Het gaat de menselijke mogelijkheden te boven om al die 
veranderingen ten opzichte van elkaar te coördineren. De 
enige manier om dit probleem te regelen is door gebruik te 
van de elektronische computer. 

-De biologische behoefte aan vermaak: Terwijl de behoefte 
aan voeding is bevredigd, is de biologische behoefte aan 
vermaak daarentegen behoorlijk veronachtzaamd door de 
wetenschappen. 

-Het bestaansrecht van steden: De stad is de basis van het 
Leven in gemeenschap. 
Sociologen hebben Lange tijd gemeend dat het gezin deze 
basis was. Maar het gezin is slechts een voorbijgaande 
biologische eenheid en een periodieke organisatie, die met 
de leeftijd van zijn leden verandert. De banden van het gezin 
zijn niet solide: ze bestaan slechts voor de duur van bepaalde 
biologische noodzakelijkheden. Biologische banden volstaan 
niet als sociale banden. Dat de stad daarentegen een stabiel 
kader blijft, komt doordat we er samen wonen om ons niet te 
vervelen. Het bestaansrecht van de steden ligt in vermaak en 
gemeenschappeil jke ontspanning. 

-Waarom desintegreren steden? De omvang van een stad hangt 
of van de individuele uitrusting van haar bewoners, dus van de 
industriële productie, die door de automatisering toeneemt. 
Hoe meer deze individuele uitrusting zich ontwikkelt, des te 
minder behoefte er is aan publieke diensten. Zo worden, sinds 
de heerschappij van het conservenblik, ook de grote markten 
minder belangrijk. De omvang van een stad en haar wijken 
wordt ook nog bepaald door de vormen van vermaak van haar 
bewoners: de televisie maakt theaters overbodig en versterkt 
de versnippering van de stad, auto's doen de wandelwegen 
verdwijnen en duwen de stad richting platteland, enzovoort... 
De ontwikkeling van deze verkeerstechnieken (en van de 
communicatie in het algemeen) brengt van jaar tot jaar weer 
grotere verrassingen met zich mee. Er is een dusdanige 
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hoeveelheid auto's dat we niet langer weten wat voor soort 
wegen we moeten aanleggen. Nu dan, hoe een stad te 
bouwen die zich kan aanpassen aan de onbekende gegevens 
van de nabije toekomst? Hoe een stad te bouwen in functie 
van het verkeer van toekomstige tijden? Een verkeer dat 
vooralluchtverkeer dreigt te worden. Deze vraag proberen we 
uitgaande van statistische voorspellingen te beantwoorden, 
maar statistieken zijn helaas alles behalve betrouwbaar. 
Onvoorziene ontwikkelingen blijven altijd mogelijk, zo niet 
zeker, en brengen grote veranderingen met zich mee die de 
statistici niet konden voorspellen. Niemand wordt een profeet 
door statistieken. De enige rationele oplossing zou zijn de 
steden pakweg iedere vijljaar opnieuw te bouwen. 
Natuurlijk betekent de uitdrukking 'mobiele architectuur' niet 
de mobiliteit van de constructies in hun totaliteit, maar hun 
geschiktheid voor alle gebruiksvormen van een mobiele 
maatschappij. 
De architect creëert een van de grootste obstakels: de steden. 
De huidige steden missen het vermogen zich aan te passen 
aan veranderingen: de steden worden obstakels!Obstakels 
leiden tot crisissen, en crisissen tot oorlogen. Niemand wenst 
oorlog, maar iedereen werkt ijverig mee aan het bouwen van 
die obstakels, door zijn kleine beroep naar eer en geweten 
uit te oefenen. 
De eerste stap die gezet moet worden om oorlogen te 
vermijden bestaat uit het herzien van de beroepen. De tweede 
bestaat uit het creëren van nieuwe beroepen door het creëren 
van nieuwe technieken. Vandaar de mobiele architectuur. 
Wij proberen steden elastisch te maken. Laten we enkele 
mogelijkheden noemen: 
Op pijlers rustende brugblokken kunnen de 
huisvestingscapaciteit van de bestaande steden onmiddellijk 
vergroten: de in de hoogte geassembleerde wijken hebben 
de belangrijkste rol doordat ze het centrum van de bestaande 
steden worden. Zo wordt een grote woningdichtheid mogelijk, 
evenals de toepassing van moderne technieken, zoals de 
airconditioning van de stad. De in de hoogte geassembleerde 
agglomeraties staan een ontwikkeling in vrijwel iedere 
richting toe (totale mobiliteit). De wereldbevolking zou 
kunnen aangroeien (door de formule van de in de hoogte 
geassembleerde agglomeraties toe te passen) en tot 
3000 miljard bewoners kunnen omvatten. Het is een ware 
kolonisatie van de ruimte ... 

Samenvatting van het programma voor mobiele stedenbouw. 
De concepten die het maatschappelijk leven bepalen zijn 
voortdurend aan verandering onderhevig (organisatie en 
vrijetijdsbesteding). De concepten van het samenwonen 
in gezinsverband zijn, evenals de concepten van het 
samenwonen in de steden (gebaseerd op de huidige vorm 
van stedelijk grondbezit) voorbijgestreefd. 
De nieuwe eisen leiden tot onderzoek naar de 'mobiliteit' 
van de stad: 
1) Nieuwe gebouwen die dienen als individuele onderkomens 
moeten 
een minimaal grondoppervlak in beslag nemen; 
demonteerbaar en verplaatsbaar zijn; geheel volgens de 
wensen van individuele bewoners aanpasbaar zijn. 
2) De plaatsen waar zich de funderingen bevinden met de 
verbindingen voor de wegen, kanalisaties en toevoer van 
water en elektriciteit, enzovoort... moeten op maximale 
afstand uit elkaar worden geplaatst, naar gelang de actuele 
technische mogelijkheden. 
3) De vervoermiddelen binnen de stad dienen 
gemeenschappelijk te zijn. Auto's en andere individuele 
vervoermiddelen blijven buiten de stad en zullen uitsluitend 
voor de inter-stedelijke circulatie dienen. De stad behoort 
aan de voetgangers. Voetgangersroutes moeten tegen het 
klimaat worden beschermd. 
4) Wat de publieke onderkomens betreft: de centra van 
toeloop zijn, naar gelang hun gebruik, 'statisch' of 
'ambulant' (basilieken of promenades). De constructies die 
als overkapping (publieke onderkomens) dienen, moeten 
onderling verwisselbaar en verplaatsbaar zijn, net als de 
woningen. 
De technieken: De overbruggende structuren rusten op zeer 
ver uit elkaar staande pijlers [structures a l'enjambée]; De 
structuren bestaan uit een doorlopend driedimensionaal 
skelet, waarvan de tussenruimten als kamers worden gebruikt; 
deze noemen we de bevattende structuren, ter onderscheid 
van de overige structuren die de kamers, enzovoort dragen 
en die een soort platform vormen. Deze laatste noemen we 
de dragende structuren. 
De drie voor te stellen soorten gebouwen verschillen 
uitsluitend in hun algemene grootte. hoewel een verschil in 
kwantiteit altijd een verschil in kwaliteit impliceert. 
Terwijl de op pijlers rustende overbruggende blokken 
overeenkomen met de gebruikelijke gebouwen, zij het 

rekening houdend met de pnnc1pes van de mobiele 
stedenbouw. komt de in de hoogte geassembleerde wijk al 
overeen met de mobiele stad. Wat betreft de in de hoogte 
geassembleerde agglomeraties, deze vormen een eenheid 
die superieur is aan de stad: misschien dat men het geheel 
een artificiële topografie of een artificieel landschap zou 
kunnen noemen. 

In 1960 voegde Friedman een theoretische inleiding aan 
het originele manifest toe. Hij schetste waarom zowel het 
menselijke gedrag als de snelle bevolkingstoename de 
flexibiliteit inherent aan het concept LArchitecture Mobiele 
vergen. Hij stelde deze theorie in tien beknopte stellingen 
op. 
De toekomst van steden: zij zullen centra van vrije tijd 
en recreatie, centra van openbare het levenscentra van 
organisatie en besluiten in het openbare belang zijn. 
Andere functies (arbeid, productie) worden meer en meer 
geautomatiseerd, en en minder in belangrijke conglomeraten 
minder dientengevolge gevestigd. De primaire nadruk op 
de arbeider zal zijn betekenis losmaken en hij zal in de 
toeschouwer of de cliënt worden omgezet. 
De nieuwe stedelijke maatschappij moet niet door urbanist 
worden gestalte gegeven. De sociale verschillen tussen 
diverse districten zouden spontaan moeten evolueren. Een 
huisvestingssurplus van ongeveer tien percenten volstaat om 
inwoners toe te laten om hun respectieve buurten, volgens 
hun sociale voorkeur te kiezen. 
De grote steden zouden landbouw samen met industriële 
activiteit moeten bundelen. De urbane boer is noodzakelijk 
Het klimaat in steden zou moeten worden gereguleerd. Dit 
zou een grote graad van vrijheid introduceren en efficiency 
vergemakkelijken: de straten worden centra van het openbare 
leven. 
De structuren die de fysieke materie van de stad vormen 
zouden, zouden een afspiegeling moeten zijn van moderne 
technologie 
Een nieuwe stad die van kras in de woestijn wordt gebouwd 
is in het algemeen geen haalbaar voorstel. De grote steden 
hebben uit kleine, oude steden geëvolueerd: de nieuwe stad 
moet een intensivering van bestaande steden zijn. 
Deze driedimensionale techniek voor urbanisatie biedt 
naast juxtapositie ook de mogelijkheid om districten toe te 
voegen. 



De structuren die de stad vormen moeten skeletten zijn, die 
moeten worden ingevuld zoals gewenst. De toevoegingen 
aan de skeletten zijn afhankelijk van het initiatief van elke 
inwoner. 
Wij kennen niet de optimale grootte voor een stad. Niettemin, 
vertelt de ervaring ons dat de steden van minder dan drie 
miljoen inwonersgootsteen in provincialisme, en de steden 
groter dan dit immens worden. De empirische grens van drie 
miljoen inwoners zou daarom de optimale grootte schijnen 
te zijn. 
Ten gevolge urbanisatie, is het niet overdreven om te schatten 
dat in de nabije toekomst 80-85 procent van de mensen 
stedeling zal zijn. Megasteden met het inwoner aantal van ca. 
drie miljoen inwoners. (Frankrijk paste in die tijd in 10 a 12 
steden. heel Europa bedroeg 1 00-120steden, China ging op 
in 200 steden en de gehele wereld bedroeg 1000 steden) 

CONSTANT EN WAT NOG 
GAAT KOMEN. 

Constant Nieuwenhuys heeft een gelijkwaardige visie als 
Friedman omtrent stedenbouw ze discussiëren zelfs samen 
op een congres. (zoek bron) 
Nadat de COBRA groep uiteenviel verbleef hij met Asger 
Jorn in Parijs. Waar hij deel neemt aan de "Situationiste 
internationale" zij stellen onder andere een programma op 
voor de Unitaire Stedenbouw. Voor zijn Nieuw Babylon project 
leent hij van Huysinga de term Homo Ludens, "de spelende 
mens", en creëert een visie, waar de mens al spelend een 
nomadisch bestaan leidt. 

Opvallend is dat binnen de architectuur kritiek deze plannen 
lacherig als utopisch worden weggewimpeld. 
Ik heb hier nu niet de tijd of ruimte om er dieper op in te 
graven, maar vermoedelijk is het de schuld van Mark Wigley 
met zijn boek New Babylon, The hyper architecture of desire. 

Een mooi voorbeeld hiervan kwam op woensdag 08-11-06 
tijdens de lunch lezing van Hil de Heynen aan de orde, zij 
vroeg zich tijdens de discussie af wat de plaats van het 
kind zou zijn in de wereld van Constant, in het voorbeeld in 
verband gebracht met vrije seks en een nomadisch bestaan. 
Achteraf realiseer ik mij dat die vraag retorisch was, iedere 
homo ludens is in wezen een kind. 

Ook Buckmeister Futier is interessant om nader te 
onderzoeken. 

Wanneer we de snelheid nog wat gaan opvoeren komen we 
uit bij Paul Virilio. 

PAUL VIRILIO 

De theorieën van de urbanist Paul Virilio, beinvloed door 
Baudrillard , handelen over ruimte. tijd , afstand, snelheid en 
versnelling en de impact van deze factoren op informatie, 
esthetica, politiek en de maatschappij . 
Het belangrijkste verschil tussen Baudrillard en Virilio is dat 
Baudrillard virtualiteit ziet als simulatie van de werkelijkheid 
genoemd hyperrealiteit, waar Virilio van mening is dat 
virtualiteit een substituut wordt van de realiteit. 
Tijdens de jaren '70 en '80 beperkte hij zich voornamelijk tot 
de gevolgen van versnelling. In de jaren '90, met de opkomst 
van het Internet, onderging zijn theorie een radicalisering 
waardoor hij over ging tot een meer moreel geladen kritiek. 
Paul Virilio. zo zegt men, is de meedogenloze denker van de 
toekomst. 
Hij beschrijft de wereld niet, maar heeft een hand in haar 
creatie. 
Hij beschrijft de geschiedenis van een nog toekomstige 
ontwikkeling. 
Niet hoe het zou moeten zijn , maar hoe het dreigt te worden. 

Voor Virilio is alle toekomst hedendaagse toekomst. Zoals 
het voor de geschiedenis slechts van belang is hoe we er 
vandaag op terugzien, zo is het voor de futurologie slechts 
van belang hoe we er vandaag naar vooruitzien. 

De toekomst ontstaat bij Virilio niet uit het verlangen of de 
verbeelding, maar heeft haar oorsprong in huidige feiten. 
Hij maakt de toekomstige gebeurtenissen door middel van 
trendextrapolatie, 'fotografische inzoomen' en overdrijving 
zichtbaar. 

De kern van Virilio's toekomstvisies is reeds aanwezig in 
de huidige tijd, hij daagt techno-conservativen en techno
progresiven uit door een overexposie van de negatieve kanten 
van technische mogelijkheden ten toon te spreiden. 
De ruimte is tijdelijk geworden en de technologie en media 
cultuur vormen het centrale proces van een 'ethiek der 
perceptie' en bekommert zich niet om ons gevoel van plaats, 
identiteit of gemeenschap. 

Een belangrijk begrip is 'telepresentie'. De Ielepresentie 
leidt tot de overbodigheid van het bewegen van de mens. Het 73 
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handelen gebeurt van op afstand , met behulp van een aantal 
elektronische controlemiddelen. 

Een verwante term is de 'mobiliteit ', die wijst op een mobiliteit 
zonder dat beweging noodzakelijk is. De elektronische 
middelen worden hierbij niet aangewend voor controle, maar 
voor gesimuleerde verplaatsing. Virilio gaat in op de vraag 
wat deze nieuwe situatie betekent voor onze wooncultuur 

"door de automatisering wordt een volledig autarkische 
woning mogelijk, die zich niet meer naar buiten hoeft te 
openen, daar zij zich op zichzelf concentreert. " 

Zo ook dromologie: de studie en analyse van snelheid en 
communicatie op de ontwikkeling van de 'global village'. 
Door de moderne snelheid van transport en communicatie 
komt de mobiliteit van het bewegend lichaam door de 'wet 
van de minste weerstand ' tot een sedentair misschien zelf 
gehandicapt lichaam. 
Wanneer de technologische snelheid overheerst op onze 
metabolische snelheid en fysieke inspanning tot een 
minimum is gereduceerd is kan men zich een architectuur 
voorstellen die de deur is kwijtgeraakt, als men zich ervan 
bewust is dat tot nu toe de deur de voorwaarde voor elk soort 
architectuur is geweest? 

Het was mogelijk om van vensters af te zien- er bestonden 
architecturen voordat het venster was uitgevonden, maar nog 
nooit om van de deur af te zien. 
Hij stelt zich het antwoord op deze situatie voor waarbij het 
beeldscherm niet alleen het venster op de wereld vormt, 
zoals in het geval van de televisie, maar ook de deur. Als 
men in de woning aangesloten is op bepaalde netwerken kan 
men thuis activiteiten uitoefenen waarvoor men vroeger de 
deur uit moest: geen televisie dus, maar Iele-actie. 

DE NOSTALGIE VAN HET WONEN 

De Ielepresentie en de mobiliteit blijken bij nadere analyse 
helemaal niet de sfeer van innovatie en progressie te ademen 
die de geschriften erover in eerste instantie lijken op te 
roepen. Feitelijk zijn ze op te vatten als verlate oplossingen 
voor ons gebrek aan vooruitgang en gebrek aan inventiviteit. 

De woning is altijd een conservatief fenomeen en wenst deze 
snelle veranderingen niet (altijd) op te nemen in zijn eigen 
ontwikkeling Oude waarden, in de loop der eeuwen verworven 
door het wonen, worden niet zomaar ingeruild voor wat 
modeverschijnselen kunnen blijken te zijn. Geen wonder dat 
het wonen op gespannen voet staat met de trendextrapolatie. 
Maar de situatie is gecompliceerder, Het wonen heeft het de 
hele eeuw al moeilijk gehad met de vervreemdingstendensen 
die kenmerkend zijn voor het modernisme. 

Virilio is een resolute hoog modernist die niet in 
poststructuralistische, postmodernistische of sociologisch
kritische hokje te plaatsen is. Zijn werk heeft vergaande 
gevolgen voor architectuur vooral als technologie architectuur 
van tijd wordt. 

"La vi/Ie surexposée: De overbelichte stad. 
De opvoering van snelheid en de algemene penetratie van 
elektronische media zijn verantwoordelijk voor de verschuiving 
van betekenis in de stad. Haar plaatskarakter gaat achteruit, 
ze voedt niet langer een gemeenschapsleven en dreigt een 
stad zonder stedelijkheid te worden. "2 

De modernste elektronische middelen worden ingezet voor 
een in wezen nostalgische reactie. De woonmachine die 
Virilio beschrijft belichaamt een antistedelijke en antimoderne 
houding. Zij verzet zich tegen de chaos en tegen de massa. 
zij toont een verlangen naar een thuis, naar beheersbaarheid, 
naar privatisering. Haar technische vindingen zijn ontwikkeld 
om weerstand te bieden aan de verwarrende en verontrustende 
aspecten van het modernisme 

Het antwoord op de chaos van de moderniteit lag niet in de 
openbare ruimte, maar ligt in het openbare beeld. 

In de hypothetische wooncultuur van Virilio vindt confrontatie 
niet plaats op straat, maar op het beeldscherm. In plaats 
van ontmoetingen 'face to face ', vind interactie plaats 
via het 'interface '. Het is hier van belang om niet over de 
interface te spreken wat een koppeling tussen verschillende 
computersystemen betekend maar over het interface ofwel 
uiterst puralistisch het tussenvlak, een koppeling van een 
mens aan computer systemen. 

De inzet van de Ielepresentie en de mobiliteit is het openen 
van alle beschikbare opties. Men is zelf weer de beheerser 
van de omgeving. Men kan zich inpluggen op een netwerk en 
men kan het eigen bolwerk openstellen voor de buitenwereld, 
maar dit is noch verplicht, noch noodzakelijk. Daarmee is 
het verlies van de continuHeit tussen interieur en exterieur, 
waarvoor de transparantie van de glasarchitectuur en 
de continue ruimte van de modernisten onvoldoende 
compensatie boden, eindelijk overwonnen, zij het in 
een radicale omkering: de hedendaagse mens is niet de 
sedentaire die contacten maakt met de buitenwereld, maar 
de nomade die bestookt wordt met indrukken van de wereld 
om hem heen en deze naar believen filtert. 

De controle mechanismen die zich momenteel opwerpen in de 
huidige maatschappij, vormen een wezenlijke belemmering 
voor onze vrijheid, zowel virtueel als reëel. 
Virilio spreekt over de subiete synchronisatie van de globale 
publieke emotie en een andere notie van censuur. Kritische 
wetenschappelijke media analyse in de traditie van politiek en 
economie tonen ons de heruitvinding van censuur als filter van 
de liberale 'democratische' media. njdelijke gebeurtenissen 
en rampen krijgen buitengewoon veel aandacht in de media 
met als doel om de lange termijn catastrofes te ontzien. 
Televisie is het museum van deze accidenten. 
Waar in het huidige nieuws oorlog in de traditionele zin, 
tussen naties onderling, plaats maakt voor een globale oorlog 
tegen 'het terrorisme'. Niet alleen de leiten en aannames 
vertroebelen zo in het nieuws, ook verdwijnt het onderscheid 
tussen door de mens veroorzaakte rampen en natuurlijke. Dit 
is moderniteit op zijn gevaarlijkst. 
Zelfs de eeuwenoude klasse strijd verschuift van het 
fiscaal publieke domein naar een strijd tussen snelheden. 
Biologische, sociale en technologische snelheden zullen 
versmelten tot een mengsel van genetica en digitale codes. 



DE IPOD EN DE STAD 

"De stad weekt de individuele ervaring los uit de continuïteit 
van een collectief leerproces, een geleidelijk proces van 
gewenning en training, maar biedt tegelijketijd een podium 
waarop individu en collectief elkaar op een nieuwe wijze, open 
en onzeker inderdaad kunnen treffen. De stedelijke ervaring is 
met andere woorden onbestaanbaar zonder het podium van 
de openbaarheid "1 

Juist de iPod is interessant omdat ze symbool staat voor 
allerhande gadgets die ons een urbane cocon verschaffen, 
mobieltjes zijn al dermate onderdeel van ons bestaan 
geworden dat de vraag "Waar ben je?" belangrijker is 
geworden dan "hoe gaat het?". 
De marketing strategie van Apple TM berust op het uitdragen 
van "simplicity" tegen een relatief hoge prijs. Hierdoor 
heeft ze een hip imago en is net als mobieltjes onderwerp 
geworden van het alledaags gesprek. 

De draagbare muziek werd in 1979 gemeengoed met 
de introductie van Sony's Walkman. Hiermee kwam een 
verandering in de manier hoe wij ruimte ervaren. Door het 
wegfilteren van natuurlijke en menselijke geluiden openbaart 
zich een alternatieve werkelijkheid, volledig onderhevig 
aan de gemaakte muziek keuze. De iPod is de draagbare 
muziekspeler van deze tijd, een apparaat wat na aanschaf 
relatief goedkoop van muziek voorzien kan worden , volledig 
naar eigen smaak. Het levert een (bijna) ongelimiteerde 
keuzevrijheid die in de huidige samenleving als een vorm 
van geluk wordt ervaren . 
Een tegenspraak werpt zich op met de introductie van de iPod 
shuffle, een muziekspeler ter grote van een luciferdoosje waar 
willekeurig door Apple zelf muziek op gezet kan worden met 
slogans als: "Enjoy uncertainty" "Life is Random" "choose 
to lose control ". 
Wederom is hier van belang het verlies aan keuzevrijheid en 
een toenemende controle. 
Vandaag de dag krijgt de computer, de navigatieset. de pda 
of zelfs de plotter de schuld van falen waar blijkt dat de 
gebruiker zijn macht over een systeem heeft onderschat. 

Een ander fenomeen in hedendaagse cultuur is dat de 

artiest curator wordt. deze maakt een set van samples die 
als een nieuw kunstwerk gepresenteerd worden. Een uiterst 
interessant fenomeen met betrekking tot architectuur. 

Ook de steeds grotere verweving van technologie met ons 
menselijk bestaan heeft invloed op hoe wij architectuur zien 
en bouwen. 

DE ORGONE ENERGY 
ACCUMULATOR 

Orgone energie werd ontdekt door Wilhelm Reich voor 
het Duitse Rijk in 1940. De accumulator is bedoeld om, 
organische energie te concentreren. De accumulator belast het 
organisme met bio-energie. De Orgone energie accumulator 
kan worden gebruikt bij het begin van verkoudheid of 
andere ziekte; bij vermoeidheid of uitputting; na operaties 
of bevalling; voor chronische lage, zwakke, of vermoeide 
geestelijke toestanden; bij shock; bij voedselvergiftiging; 
tegen lage weerstand en tegen besmetting. 

Het wordt geplaatst over beïnvloede gebieden, dicht bij maar 
niet rakend aan het lichaam. Voor de behandeling worden 
eenmaal daags gebruik van een half uur geadviseerd. De 
accumulator is het meest efficiënt onder 50 percenten 
vochtigheidsgraad, rond het middag uur en in een goed 
beluchte atmosfeer. 
Bij overbelasting van het lichaam met orgone energie kan 
het overtollige worden door de beïnvloede lichaamsdelen in 
vloeistoffen onder te dompelen of door het hele lichaam in 
een bad te doorweken. 

De accumulator dient opgeslagen te worden op een droge 
en luchtige plaats. 

Waarschuwing: Gebruik nooit de accumulator dichtbij 
televisie, fluorescente lampen, horloges die radium bevatten, 
magnetrons, X-ray machines of in kerncentrales. 
Gebruik het niet tijdens periodes van radioactieve neerslag of 
tijdens onweersbuien. 
Niet in contact brengen met elektriciteit. 

De orgone energie accumulator is een van de meest pregnante 
voorbeelden van capsulaire objecten, ze staat symbool voor 
allerhande psychologische elementen die de hedendaagse 
maatschappij met zich mee brengt. Van new age ideologie tot 
ecotoerisme allerhande facetten die de leegte van zingeving 
die in ons is ontstaattrachten op te vullen. 

Dit object is een voorwerp van Joep van Lieshout uit 1996. 

75 
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CONCLUSIE 

Wanneer alle zeven mechanismen samen beginnen te 

werken en elkaar in een wederkerig proces of vicieuze cirkel 

versterken, zal dit pas echt het signaal zijn van de aanvang 

van de capsulaire beschaving. Voorbij een bepaald punt 

worden individuen gedwongen tot een capsularisering 

van hoge intensiteit. De basistendensen in het tijdperk van 

mondialisering, welke voornamelijk de technologische 

logica van capsu/adsering en de logica van uilsluiting 

in een gepolariseerde samenleving zouden kunnen zijn, 

sturen aan op een capsularisering van hoge intensiteit. 

We kunnen slechts hopen dat deze tendens zal worden 

tegengewerkt door een politieke wil om zowel sociale 

correcties op te leggen aan het transcendentale kapitalisme, 

als de welvaartstaat te verdedigen en kosmopolitische 

stedelijkheid te promoten. Een dergelijk optimisme kan 

echter naïef voluntarisme blijken te zijn tegenover de reeks 

van hierboven geschetste mechanismen. Het enige antwoord 

op de dualisering van de maatschappij is desalniettemin: een 

rechtvaardig wereldsysteem In de huidige historische context 

komt dit neer op verspreiding van de welzijnsstaat over de 

gehele aardbol. Dit zal niet van vandaag op morgen gebeuren. 

Natuurlijk moeten we niet vergeten dat inkapseling altijd 

lokaal is, en in essentie een fenomeen van minderheden: de 

buitenkant is altijd groter dan de binnenkant. Wanneer we 

dus deze ene diepgewortelde tendens in onze samenleving 

beschrijven, kunnen we niet ontkennen dat veel dingen 

zich buiten deze logica afspelen. Buiten de archipel 

bevindt zich een zee van verschillende interacties in oude 

en nieuwe gemeenschapsvormen. We kunnen alleen 

hopen dat alle soorten netwerken sterker blijken te zijn dan 

inkapseling. Misschien zal de proliferatie van netwerken 

uiteindelijk de proliferatie van capsules overwinnen. 

Mobiliteit, naar de militaristische term mobilisatie is een 

prominent begrip binnen het modernisme wat in staat is 

geweest het modernisme te overleven. Mijn onderzoek heeft 

de focus op mobiliteit. 

1. Boomkens, René, Een drempelwereld, p50-51 

2. Dat is architectuur p769 
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Onderzoek fWI· de postmoderne periode, me! nadruk op 
de periode na 9111 dat gedomineerd wordt door culturele 
instabititeil, sociale spanningen, groeiende economische 
verschillen llIl !IlÎgm1ie. [leze !actoren leiden lol een strikte 
afbakening l'3Il ruimtes waar binnen een artificieel milieu 
een alledaags IMn wordt gesimuleerd. 

Essen!iele teksten die als uitgangspunt zijn genomen voor de 
essays in dit hoofdstuk zijn: 

'Atanta', Rem Koolhaas (1996) 
'Niet-plaatsen', Marc Augé (1992) 
'Over andere ruimten' Michel Foucaull (1967) 
'Oe capsulaire beschaving', Lieven de Cauler (2004) 
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WOORD VOORAF 

Dit document maakt onderdeel uit van het afstudeeronderzoek 

behorende bij het M4 projectverricht binnen het afstudeeratelier 

'Urbane Prototypen' aan de faculteit Architectural Design 

and Engineering (ADE) aan de Technische Universiteit 

Eindhoven'. 

Het afstudeeratelier heeft als doel het definiëren van de 

capsulaire kenmerken in architectuur middels een onderzoek 

in deze capsulaire architectuur. 

Het volgende onderzoek haakt in op de tekst 'Atlanta · 2 van Rem 

Koolhaas waarin hij de architectonische ingrepen in deze stad 

van John Portman bekritiseert. Volgens hem worden de atria 

in Portrnan's handen capsulaire elementen die zich afkeren 

van de buitenwereld en bezoekers opsluiten als vrijwillige 

gevangenen. Het primaire doel van dit onderzoek is het 

achterhalen of er sprake is van capsulaire eigenschappen in 

de atria van Portman en zo ja, welke caps u faire eigenschappen 

dit zijn en met welke architectonische middelen zij worden 

opgeroepen. 

In vier delen trachten w1j de door ons verrichte analyse 

uiteen te zetten, waarin deel één het atrium wordt neergezet 

als historisch en maatschappelijk/cultureel architectonisch 

fenomeen, deel twee een vergelijking is tussen de ideologieën 

van Portman en die van architectengroep Archigram om een 

uitspraak te kunnen doen op welke manier de ruimte van 

Portman wordt beteugeld, deel drie een objectstudie is waarin 

getoetst wordt op welke manier de ideologie van Portman 

vorm krijgt in architectonische middelen en ten slotte deel 

vier een conclusie vormt waarin stelling wordt genomen aan 

de hand van de verrichte studies. 

6.1 

"Marks on the floor show the place where guests drop !heir 
bags and exclaim - it is called 'profanity corner'." 3 

VAN STEREOTYPE NAAR 
PROTOTYPE 

Het Hyatt Regency Atlanta (1967) was het eerste hotel 
in Atlanta van architect-ontwikkelaar John Portman. Het 
was vernieuwend voor die tijd en daarom een mijlpaal in 
hotelarchitectuur en in de ontwikkeling van het atrium. 
De totstandkoming van dit nieuwe type markeert de 
wedergeboorte van het moderne atrium en een ontsnapping 
aan de status quo waarin het stereotype hotel in de 60-er 
jaren verkeerde: ''An idea whose time had come. " 4 

Het HRA is een reusachtige doos met een markant element 
op het dak die qua verschijningsvorm het meeste weg heeft 
van een typische paddenstoelvorm die men eerder zou 
verwachten als verkeerstoren op een vliegveld. Het uiterlijk 
van de markante doos is in lijn met de verwachting van de 
bebouwing in een Downtown gebied in een gemiddelde 
Amerikaanse stad uit dit era: een ornamentloos, monotoon 
gevelbeeld waarin prefab beton domineert. Het exterieur 
is allerminst een voorbode van een nieuw type hotel 
dat ooit alle conventies op het gebied van hotelbouw 
doorbrak, maar wanneer we een blik werpen op het interieur 
begrijpen we waarom. De doos blijkt slechts de omhulling 
van een gigantische kern van leegte die over de volledige 

verdiepinghoogte van het gebouw reikt. Als korst van de kern 
zijn in deze omhulling alle hotelkamers opgenomen. Deze 
zijn via een galerij niet enkel ontsloten aan de rest van het 
hotel maar staan ook in direct (visueel) contact met de kern. 
De centrale kern belichaamt in zekere zin- weliswaar overdekt 
-de publiek/private eigenschappen van het klassieke atrium, 
gecombineerd met de functionele behoeften van de jaren 
zestig. 

Dit gebouw was de juiste belichaming van de behoeften op 
dat moment: "ft appeared at once to combine the excitement 
of /he city of the future with the enjoyment of the city of /he 
past. " 5 

Daarbij bracht Portman moderne architectuur weer op het 
niveau waar het communiceerbaarwas met een breed publiek. 
Wellicht is het aan zijnon-Europesepositie te danken dat hij 
niet schroomde zijn architectuur in een populariteit te laten 
'vervallen', en omarmde hierdoor juist het toegankelijke 
karakter. Portman verkoos de mainstream boven het alternatief 
dat het krampachtig vasthouden inhield aan het erfgoed 
van de International Style - zoals het leeuwendeel van zijn 
(Europese) tijdgenoten deed - met het gevaar te worden 
bestempeld als nostalgisch. 

Het was Portrnan's sensibiliteit voor populariteit en het 
commerciële succes dat dit tot gevolg had, dat de wereld 
zou overtuigen van de significantie van zijn atriumhoteL 
"[. .. ] buildings with atria of such vertical scale and sheer 



architectural bravura that they summoned the attention of 
the entire world of architecture. They were both daring and 
briljant in conception and execution. Their creation expanded 
the horizons of atrium design and initialed a new era of 
possibilities and opportunities. " 6 

Portrnan's aanpak was een succes voor de hotelbranche en 
het was al gauw duidelijk dat het HRA de eerste in zijn soort 
zou zijn. Men snapte hoe het gebouw moest werken maar kon 
het nog niet goed schalen op architectonische kwaliteiten. 
Peter Cook schrijft hierover "[ ... ] most of us without our 
rationalist European training and weather-eye open only to the 
recognizable parti of 'worthwhile' buildings wil! dismiss the 

6.2 

exterior on !he grounds of disinterest and !he interior a/most 
completely on !he grounds of vulgarity " 7 

Dit is waarom Portman wel een plek heeft gekregen binnen 
het postmoderne archi tectuur debat, maar binnen de recente 
moderne architectuurgeschiedenis wordt ontweken of 
genegeerd Het is een makkelijke weg om inspanningen te 
verwerpen wanneer ze in onze ogen niet smaakvol genoeg 
zijn. Het atriumhotel mogen we niet afdoen puur vanuit een 
architectonische smaakkwestie maar we moeten het oordelen 
als een pragmatische oplossing voor heersend probleem. Het 
atriumhotel als sociaal experiment, waar het meeste uit de 
ruimte wordt gehaald ten behoeve van comfort en opwinding 
die gepaard gaat met (economische) haalbaarheid. Cook: 
"The styling is different, the gimmicks come thick and tast, 
but intention and expressionare always sustained. Real use of 
the conditioned environment is not yet so commonplace that 
we can afford to ignore it. " 8 

Het volgende hoofdstuk wordt uitgewijd aan de sociaal/ 
maatschappelijke parameters die liggen besloten in 
Portrnan's atriumhotels. Dit doen we aan de hand van een 
beknopte beschrijving van de (moderne) evolutie van de 
geconditioneerde ruimte, die we uiteen zetten in de volgende 
typen atriums, passages en de latere mails, tegenover de 
ontwikkel ing van het hotel. 

DE MODERNE ONTWIKKELING VAN 
HET HOTEL 

De hotels uit 19" eeuw waren van buitenaf gezien imposante 
doosjes, met een veelal luxe bekleed interieur, en volop 
aandacht voor ruimtel ijke sequentie van de binnenruimte. 
Hotels fungeerden als brandpunten voor de financiële 
bourgeoisie, waar exclusiviteit en individualiteit de deel 
uitmaakten. De meest prototypische moderne interpretatie 
van het 19e eeuwse hotel kwam vanuit Arne Jacobsen's SAS 
Hotel (Kopenhagen, 1960). Typerend is de ranke hoogbouw 
gehuld in een groenglazen façade. Het was een moderne 
versie van het 
Gesammtkunstwerk, aangezien Jacobsen de regie had 
om het gebouw en het interieur tot in de fi jnste detai ls te 
ontwerpen 

De naoorlogse periode markeert de omslag in de clientèle van 
het hotelwezen. De hotelbezoeker werd niet meer gekenmerkt 
door maatschappelijke klasse, maar enkel nog door 
beroepsgroep. Vooral in de Verenigde Stalen ontwikke lde de 
toeristenindustrie zich in hoog tempo wat zich direct uitte in de 
kwistige aanbouw van talloze hotels. Toerisme was niet meer 
voor een selecte bevolkingslaag weggelegd, maar was nu ook 
voor de middenklasse een financieel haalbaar fenomeen. 
Individuele hotels werden al gauw genoeg hotelketens, die in 
nauwe sa menwerking onder! i ng en metvlieg tuigmaatschappij en 
gestaag terrein veroverden over de hele wereld. Het is dan ook 
voor de hand liggend dat de dimensies van de hotels ook 
afgestemd waren op de capaciteit van een vliegtuig . Sinds 
de introductie van de Boeing 7 47 werden er geen hotels 
gebouwd met minder dan vijfhonderd bedden. Waar vroeger 
hotels stonden voor individuele exclusiviteit en een gekleurde 
invloed hadden op de stad, stonden de moderne hotels voor 
het tegenovergestelde: uniformiteit.9 

Het resultaat was een zo rationeel mogelijke indeling van 
het hotel gebaseerd op efficiëntie en kostenbesparing. De 
vloerindelingen van de hotels werden zo vol mogelijk gepakt, 
gestandaardiseerd waardoor goedkope productiemethoden 
mogelijk waren en op attractieve locaties gebouwd. Het 
hotel zat gevangen in haar eigen keurslijf: een toren met 
daaronder over meerdere verdiepingen een onderstructuur 
met publieke ruimten en dienstenruimten: een schematische 
'architectonisch' (stereo-)type. 

6.1 Interieur toto van Portrnan's eerste atrium-hotel, het Hyatt Regency in 
downlawn Atlanta 

6.2 Exterieur toto van het Hyatt Regency, de gevel doet niets vermoeden van 
de gigantische binnenruimte die in het gebouw is cecreëerd. 

83 



:D 
m 
G) 

m 
N 
0 z 
0 
m 
:D 
:D 
m 
G) 

$; 
m 
)> 
::::> 
~ 
'< 

"' "' ó' 
;:). 

3 
"' ::::> 
V>-

~ ;;:; · 

84 

DE MODERNE ONTWIKKELING VAN 
HETATRIUM 

Het oer-atrium was semi-private ruimte als 'grijs gebied' 
tussen openbare en private ruimte die in de routing en 
ontsluiting van de woning voorzag. In de 19e eeuw kon er 
door de uitvinding van staal/glas-constructies een vertaalslag 
worden gemaakt in de richting van wat wij de voorloper van 
het moderne atrium noemen. Dit nieuwe bouwprincipe was 
een sterke impuls voor het ontstaan van nieuwe gebouwtypen 
en het atrium bleek een architectonisch middel waar 
omringende gebouwen in bouwkundig aspect van konden 
profiteren. De Greenhouse was een gebouw dat simpelweg 
inspeelde op de materiaaleigenschappen van glas. Door 
enkel de toepassing van voldoende zon-georiënteerd glas 
kon men een binnenklimaat creëren die sterk verschilde met 
het buitenklimaat. Zonne-energie die het glas kan penetreren 
vindt immers maar voor een deel zijn weg terug door het glas, 
zodat het klimaat van de ruimte verandert ten opzichte van 
de rest van de omgeving, waar andere gebouwen ook weer 
van konden profiteren door middel van warmte opslag. Het 
atrium kon fungeren als spilruimte voor connectie (kantoren 
of winkels) of als container van daglicht binnen een hoge 
concentratie (stedelijke) bebouwing. Grote overspanningen, 
veelal toegepast door spoorwegen of door tuinders, zetten de 
trend in gang om het atrium met conventionele gebouwen 
te omhullen. De ultieme omhulling van conventionele 
gebouwen rondom het atrium werd de Passage: een overdekte 
winkelstraat binnen een uitgestrekt gebouw. De uitvoering 
van dit gebouwtype hing sterk af van de economische 
haalbaarheid ervan: een groot aantal winkels zijn nodig 
voor het economische draagvlak voor het dak, zodat dit type 
eigenlijk enkel in grote dimensies voorkwam. 

Begin jaren zestig lag de weg open voor een volgende 
(logische) stap in de ontwikkeling van het moderne atrium, 
nadat onder meer architectuurkopstukken zoals Berlage en 
Wright de vertaalslag hadden gemaakt naar het moderne 
atrium: het omringende gebouw en het atrium werden niet 
meer gezien als twee aparte aspecten maar gaan een synergie 
aan: "The whole building as a single in/erior volume". 10 

Wright's Johnson Wax kantoorgebouw werd binnen dit 
concept ontworpen. 

Met de opkomst van de skyscrapers in Noord-Amerika en de 
International Style in Europa was er een tijdperk aangebroken 
waar de vertrouwde toepassingen van het atrium geen 
aansluiting konden vinden met de heersende idealen binnen 
de moderniteit. 
In Europa werden de grootse 
atriumruimten afgedaan als onfunctionele, nostalgische 
artefacten behorend lol het verleden. In de Verenigde Staten 
dreigde vergetelheid door de invoering van ruimtelijke 
wetgeving die enorme hoeveelheden vloerveld haalbaar 
maakte in kleine gebouwen: het functionalisme won het 
van de hoogwaardige open ruimte. Wright is de schakel 
tussen de eerste moderne interpretatie van het atrium en 
de tweede , waarmee hij het atrium uit het verdomhoekje 
van de moderniteit haalde. Gefixeerd op de flow of space 
van verdieping naar verdieping, mogelijk gemaakt door de 
verticale oriëntatie van het atrium, wist hij hoogwaardige 
architectonische ruimte terrein te laten veroveren in de vorm 
van het Guggemheim Museum in New York of de VC Morris 
Store. De spiraalvormige gebouwen en visueel centrale 
ruimten die van bovenaf worden aangevuld met daglicht 
hebben duidelijk tot de verbeelding van Portman gesproken, 
evenals de kooivormige liftgondel , loopbruggetjes en 
gekromde balkonvormen. 

Na De Tweede Wereldoorlog kreeg de moderne variant op 
de 19e eeuwse arcades, de shopping mali, vanuit regionale 
hoek een impuls omdat de buitenwijken zich sterk begonnen 
te ontwikkelen. Om de decentralisatie in de 50-er jaren die 
hiermee gepaard ging aan banden te leggen kregen de eerste 
buitenwijken hun mails die nog in direct contact stonden 
met de buitenruimte. Het afsluiten kwam vervolgens puur 
vanuit de behoefte om zich te beschermen tegen het klimaat 
(M inneapolis Mali , 1953). Om de kosten te drukken waren 
deze mails klein en verdeeld over twee verdiepingen. Het 
resultaat was een urbane sfeer met een aangenaam klimaat 
dat ongekend was in noordelijke steden. 

In contrast met de suburbane ontwikkelingen werd in New 
York de mogelijkheden verkend om binnen hoge stedelijke 
dichtheden het atrium. De overdekte shopping mali Midtown 
Plaza (1961) van Victor Gruen was het meest volledig in zijn 
idealen. Het project bestond uit een hotel, twee warenhuizen, 
een parkeergarage en een publieke binnenplaats. De laatste 

diende als centrale kern van het systeem die een interpretatie 
was van het Europese plein. Gruen pionierde met het inzetten 
van de mali om aansluiting tussen bestaande winkels en 
nieuwe structuren te vinden om zodoende Downlawn weer 
nieuwe impuls te geven. Het project slaagde waardoor het 
netwerk rond Midtown Plaza zich snel - veelal verticaal -
uitbreidde met kantoren, winkels en hotels. 
Gruen's plan kan gezien worden als prototype shopping mali 
omdat hij een suburbaan archetype wist te conformeren aan 
een Downlawn locatie, waardoor er nieuwe mogelijkheden in 
de ontwikkeling van de mali gegenereerd werden. 

HET BALANCEREN VAN PARAMETERS 

Het atriumhotel is prototypisch te noemen omdat het een 
afweging is tussen de parameters van het hotel en het atrium: 
publiek/privaat versus functioneel en economisch. Portrnan's 
HRA was opstap naar een tweede moderne generatie atrium 
en daarmee het alternatief voor stereotype hotelarchitectuur. 
De tweede generatie moderne atrium baseert zich op 
het aantrekken en entertainen van mensen boven de 
architectonische doelen. Dat wat er schortte in het Downlawn 
gebied van de steden van de Verenigde Staten wilde hij weer 
terugbrengen in het atrium: publieke ruimte zonder rook en 
herrie, met groen en water, waar mensen elkaar kunnen zien 
en op informele wijze bijeen kunnen komen. 
Portman was niet de enige die modellen aandroeg voor een 
opleving van het atrium, maar wel degene die de link wist 
te leggen tussen menselijke behoeften en commerciële 
behoeften. Mede hierdoor associeerde het PR-team van 
hotelcorporatie Hyatt de term 'atrium' aan de lege ruimte 
van het hotel. Vanaf dit punt was het luxebeeld versmolten 
met het woord atrium waardoor het nu dikwijls geassocieerd 
wordt met 'cachet'. 
De functionele en economische parameters van het hotel 
werden in Portrnan's model losgekoppeld. Hij bewees dat 
het atrium, vervult van hoogwaardige architectonische ruimte 
die ook gebruikt zou kunnen worden voor meer bedden, een 
meerwaarde kan bieden voor het hotel als onderneming. 
Hij is degene die ontdekte dat lege ruimte een economisch 
waardevolle cammoditeil is: een rendabele 'potlatch van 
ruimte '. 11 
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Portman zag het hotel als een publieke en open ruimte: 
"Portman rejected the attitude that the hotel could be 
concieved as a monofunctional bed silo. He viewedit as pubtic 
and open space." 12 Kanttekening kan hierbij gemaakt worden 
dat op deze manier weliswaar de publieke ruimte benaderd 
wordt, maar dan altijd nog maar een deel ervan. Het deel van 
een grote multifunctioneel complex dat een breed scala aan 
diensten biedt. 

ATLANTA OF ATLANTIS 

Koolhaas gelooff niet in het atrium als benadering van de 
openbare ruimle. Hij ziet eerder het alrium vervallen in een 
steeds verder toenemende vervreemding en afsluiting van de 
openbare ruimte. Het gaat hem niet om de architectonische 
uitwerking maar hel is juist de manier waarop Portman te werk 
gaat die in Koolhaas' ogen deze factoren doet accelereren in 
hun vervreemding 

In zijn boek S,M,L,XL spreekt Koolhaas over de generieke stad 
als een fatalistisch eindstadium van de stad in gang gezet 
door de hedendaagse ontwikkeling van steden wereldwijd. 
Als onderlegger voor ons onderzoek is dit concept niet direct 
interessant, echter het prototype van deze theorie des te meer. 
Het concept van de generieke stad is die van een verschuiving 
van het centrum naar het buitengebied, waardoor feitelijk het 
centrum verdwijnt en uitwaaiert in de periferie en ervoor zorgt 
dat de begrippen centrum en periferie komen te vervallen. 
Aangezien Atlanta (mede) dankzij de bijdrage van de 
architect/ontwikkelaar John Portman hierin een voorbeeld 
rol heelt gespeeld gebruikt hij de analyse van deze stad 
als voorbeeld om deze omslag in stedelijkheid te verfijnen . 
De problematiek van het Downlawn-gebied van Atlanta is 
analoog aan die van andere steden waar er sprake is van 
een hevige ontwikkeling van de suburbs. "The cores of most 
American cities we re in tata!, demonstralive stafes of disrepair 
- crime, rotting infrastructure, erading fax bases, etc. there 
was an apocalyptic atmosphere of downlawn doom, doubt 
that they could ever be rescued." 13 

Portman was ervan overtuigd als architect en ontwerper 
tegelijkertijd dat hij het 'cosmetische' niveau van de architect 
kon overstijgen en zo pas echt zoden aan de dijk kon zetten. 
Die positie stelde hem ter dege in staat om het ruimtelijke 

plan dat hij met Atlanta voorhad door te zetten: hij wilde het 
Downlawn gebied nieuw leven in te blazen door een blok 
te bebouwen, vervolgens herontwikkelen, om ten slotte dit 
procédé blok voor blok te herhalen. Een ogenschijnlijk heldere 
en pragmatische oplossing voor het probleem. Koolhaas stelt 
echter dat hij het gebied heelt ontwikkeld, maar het probleem 
niet heeff aangepakt: volgens hem zijn de gebouwen van 
Portman introverte fortificaties geworden, die onderling een 
wel netwerk vormen maar enkel nog verbonden zijn aan de 
stedelijke omgeving door hun fysieke aanwezigheid. Deze 
introverte ontwikkeling in grote bouwblokken heelt plaats 
kunnen vinden door een herinterpretatie van het bouwkundige 
element 'atrium'. Portrnan's renaissance van het atrium ziet 
Koolhaasals grootste kwaad in het uitsluiten van de omgeving: 
"In Portman's hands it became the opposite: a container of 
artificiality that allows its occupant to avoid daylight torever 
- a hermetic interior, sealed against the real. " - "Downtown 
becomes an accumulation of voided panoptieons inviting their 
own voluntary prisoners: the center as a prison system. " 14 

Volgens Koolhaas zijn de uileindelijke gevolgen voor de 
stad enorm. Downlawn en Uptown bestaan niet meer; zij zijn 
opgelosl in wat hij liever een landschap dan een stad wil 
noemen. 

In l1et kort stelt Koolhaas drie stadia van Atlanta: 
1. CAPSULAIR GEBOUW I Portrnan's atrium 
2. CAPSULAIR (STEDELIJK) WEEFSEL I loopbruggen/ 
gekoppelde gebouwen 
3. CAPSULAIRE STAD 1 gebouwen op willekeurige of zelfs 
contextloze locaties 

Portman gaat ervan uit dat de connectie met de stad uit 
zichzelf zal wederkeren. Daarmee moet hij de kritiek ten dele 
onderkennen. Niet dat onder een dergelijke kanonnade van 
beschuldigingen dil verweer ooit overeind kan blijven staan. 
Toch blijff Koolhaas' relaas in de ontwikkeling van Atlanta voor 
een deel in het luchtledige hangen wanneer hij zich weerhoudt 
van uitspraken over capsulaire kenmerken van het atrium. Hij 
laat als een kat Portman als prooi bungelen om met grote 
slappen een schaalsprong maakt van hel capsulaire atrium in 
Downlawn naar de capsulaire stad. Over wat nu de capsulaire 
eigenschappen zijn die atrium tot een prison system maken 
rept Koolhaas geen woord. Herbert Keek diept dit verder uit: 
"The most conspicuous feature of these agglomerations 

are the immense interslices among component volumes. 
Portman hotels are vertically articulated urban spaces, 
offering accommodation, lood, and entertainment - and, in 
addition to a complete palette of services, a over powering 
spatial setting." 15 Grootsheid van de ruimte en de grootse 
onderlinge afstand tussen de volumes noemt Keek 'verdacht': 
het neigt naar het alsluiten van de stad. 

Keek neemt anders dan Koolhaas de historische ontwikkeling 
van het hotel in acht. De bezoeker van het hole I is veranderd 
maar ook het gebruik van het hotel zelf: "ft is nat the vacationer 
whopasses through, nor the businessman on a short-term 
stay on whom this urban simuiaera relies tor its pro fits, but on 
a close succession of large-scale events." 16 Volgens Keek 
heelt het atrium twee functies. Aan de ene kant laat het open 
ruimte toe in een hoge dichtheid van de stad. Het is een soort 
omgekeerd hotel, waardoor het concept agora terugkomt in 
het gebouw, als reactie op een steeds vijandigere builensleer. 
Aan de andere kant dient het atrium de functie als distributeur 
van toegang tot de hotelkamers. De structuur van het hotel is 
te overzien, en de route naar de kamers toe wordt overdadig 
gevierd. Dit leidt ertoe dat de gasten zich niet in individualiteit 
hullen wanneer ze zich naar hun kamer begeven binnen een 
circulair stelsel waar elke gang op de andere lijkt en oriëntatie 
onmogelijk is. We moeten onderkennen dat het hotel meer 
weg heelt van een stad dan van privaat bezit. De ervaring 
van het bezoeken van een Portman hotel is analoog aan het 
bezoeken van een stad. 

6.3 Luchtfoto van het Peachtree-district in downtown Atlanta, de loop
bruggen die het hele netwerk van Portrnan's gebouwen aan elkaar koppelen 
zijn op de foto terug te vinden (zie ook fig. 6.8). waarbij vijf atria in het 
netwerk voor een alternatieve openbare ruimte zorgen . (De atria van de drie 
hotels; Hyatt regency, Marriott Marquis, Peachtree Plaza Hotel en van de 
twee winkelcentra; de Apparel Mart en het Peachtree Center.) 

6.4 Het indrukwekkende 47 verdieping teltende atrium van het Marriott 
Marquis hotel in Atlanta. Of zoals Portman het zelf zegt "I wanted to 
explode the hotel; to open it up; to create a grandeur of space, al most a 
resort, in the center of the city." 
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Toch heeft de toenemende schaal grote gevolgen waar Keek 
al argwanend voor was het Bonaventure Hotel is hier het 
resultaat van. Keek ziet een verandering van Portman naar 
een "new privi/eging of privacy": Portman gebruikt wederom 
het basisprincipe van de volledige-hoogte atrium, maar er 
heerst temeer het gevoel van een privé club of salon dan 
van een commerciële onderneming. De catch zit hem in het 
priviligeren van de publieke ruimte. "The atrium, na langer 
conceived as an enclosed pubtic space, became the discrete 
stage on which to display the new salon bourgeois lifestyle 
of the BO's" 

De ontwikkeling van Portrnan's gebouwen omhelzen een 
steeds grotere zucht naar schaal. Met steeds groter wordende 
afstand tussen de sferen onderling binnen het bouwvolume 
die met elke schaalsprong gepaard gaan ontstaan barrières. 
Het atrium overstijgt de entertainment factor om enkel nog 
te fungeren als torenhoge generatoren van het shockeffect, 
die vanwege hun voorkomen een desoriënterende werking 
hebben die zijn gelijkenis vindt in de carceri van Piranesi. 
Zulke grote gebouwen staan niet meer voor een commerciële 
machine, maar een podium waarin de bezoeker enkel nog 
een acteur is. De stad eromheen wordt ontkend: het wordt 
gereduceerd tot decor, een substituut voor de stad. 
"The atrium demands a specific context, the contrast 
between 'neutra/' surroundings and a spectacular. half
inside, half-outside space. Portman himself abandoned this 
concept in his later. far-bigger projects, magnifying his idea 
of the Atrium as 'shared space' info gigantic dimensions with 
multi-functional and vast interconnecting spaces encased in 
concrete and completely unrelated to the surrounding city; a 
good example of this is the Renaissance Center in Detroit, a 
kind of consumer fortress tor middle-class suburbanites who 
trom their underground carparks leave the city again without 
ever having really entered it." 19 

Het wordt ons duidelijk dat er een capsulaire omslag 
plaatsvindt in het atriumhotel wanneer niet enkel meer in 
dienst stelt van de entertainment: 
'f1t its best, the atrium hotel is hotel as entertainment, 
an elevator ride to the future. [ ... ] At its worst, the atrium 
hotel represents the antipathy of an urban hotel experience 
that is based on the interaction and sensual comfort of its 
guests. "20. 

Om de capsulaire werking te onthullen waar Portman van dreigt 
te worden veroordeeld, gaan we dieper in op de eerste functie 
van het atrium: het atrium als 'geassimileerde' buitenruimte. 
De woonkamer-agora ten gevolge van buitenruimte die een 
omwenteling maakt en binnenruimte wordt. 
Hiervoor zullen we de atriumhotels van Portman zowel 
vanuit een theoretisch perspectief als een objectperspectief 
benaderen. De wisselwerking tussen filosofie en uitwerking 
vormt een rode draad in de analyse, en kan het beste worden 
ge'fllustreerd door de wisselwerking van taal en architectuur
taal. Er is sprake van een drie-eenheid: Hoe staat de taal van 
Portman tot zijn architectonische taal, en hoe staat deze taal 
tegenover de taal die spreekt uit het object. 

6.5 Overzicht van Portrnan's Atrium-hotels, een ontwikkeling waarbij de 
atria steeds autarkischer worden en zich onder het daadwerkelijke hotel 
gaan manifesteren is hierin waar te nemen. 

6.6 Marriott Marquis Atlanta 1 John Portman 
De collectieve capsul ai re ruimte bestaat uit het gigantische atrium dat is 
opgespannen tussen de hotelkamers en schept een alternatief voor de stad. 

6.7 Capsule Tower 1 Archigram 
Oe individuele minimale woonruimtes vormen de capsules waardoor de 
interactie met de openbare ruimte aangemoedigt wordt. 

6.7 
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HET ATRIUM ALS 
WOOI'\IKAMER-AGORA 

"/ wanted to explode the hotel; to open it up; to ereare a 
grandeur of space, almast a resort, in the center of the city. 
The whole idea was fa[. .. ] take the hotel trom ifs closed, tight 
posifion and explode it [. .. ]. "2 1 

Portrnan's ideaalbeeld is vergelijkbaar aan die van Gruen 
waneer hij spreekt over het ereeren van een grootse open 
ruimte in stedelijke context. Toch bespeuren we in het 
taalgebruik van Portman een zekere inconsistentie: 

Definiëren we de term resort, dan kunnen we de term op twee 
manieren interpreteren: 
-Programmatisch; het archetype resort, een parkachtig 
vakantieoord. 
-Theoretisch; de filosofie achter het resort, heterotopie, de 
zelfvoorzienend/autarkische plek 

Hij ziet atria als centrale punten in zijn stedelijke structuur. 
Plekken die fungeren als de courtyards in de shopping 
mails van Gruen, maar dan een schaalsprong groter. Wat hij 
maakt neigen naar de resorts in de theoretische betekenis: 
autarkische plekken die hun omgeving ontkennen. De atria 
worden vol gestopt met functies dat de mens geen behoefte 
meer heeft om ergens anders te zijn. 

In zijn boek 'The architect as developer' beschrijft Portman 
zijn theorie over de Coordinate Unit 22 . Het concept spreekt 
van een gedachte om over een uitgestrekt binnenstedelijk 
oppervlak een 'complete' omgeving te creëren dat in de 
behoeften van de gebruikers voorziet. en tegelijkertijd de 
noodzaak wegneemt om zich op een andere manier voort te 
bewegen dan lopend: 
"/ have come to the conclusion that cities ought to be 
designed in a cel/u/ar pattem whose scale is the distance 
that an individual wil! walk befare he thinks of wheels. - the 
average American is willing to walk trom se ven to ten minutes 
without looking tor some farm of transportation. Using this 
time-distance factor as a radius gives a surprising/y large 
area. lf this area is developed info a tata/ environment in which 
practical/y all of a person's needs are met, you have what I cal/ 
a coordinate unit. " 
"Peachtree center is the beginning of such an urban coordinate 

. 
V ! 

6.8 

unit - tor a coordinate unit to succeed, it must lift the hu man 
spirit: at the same time it must be economical/y feasible 
and follow a sensible, efficient plan. In addition to providing 
p/aces tor work, residence, shopping, and recreation, if must 
draw on all the e/ements that I have been discussing: a 
strong sense of order, camplemenled by a variety of incident 
and unexpected change; light and color, nature and water 
to soften the constructed environment and make it more 
humane; shared space; and opportunities tor people to watch 
people and all that movement entails. There must be a tata/ 
life involvement. "23 

l '======:::::" ___________ '::::=::::::)D L ___ _ 
Uit deze ideologie blijkt een behoefte te bestaan in de 
binnenstedelijke structuur voor een omgeving gebaseerd op 
menselijkheid, comfort en luxe, kortom een aangenamere 
leefbaarheid. Het atrium is daarbij een instrument om deze 
ideale omgeving een gezicht te geven. 

VERSCHILLEf\IDE IDEOLOGIEËN, 
DEZELFDE AANPAK 

In het project Plugin-City (1965) van Archigram zien wij een 
ideologie die veel aspecten gemeen heeft met de Coordinate Unit. 
De stedelijke studie van Archigram toont een geprogrammeerd 
systeem/netwerk, waarbij de capsule wordt ingezet om, net als 



in Portmans handen, een ge1dealiseerde leefomgeving op te 
spannen. 

Plugin-City was een experiment als alternatief voor de 
industriestad uit de jaren zestig. Het project stoelde vooral 
op het geloot in het slim inzetten van technologie, en vooral 
een synergie van allerhande technologische apparaten met de 
mens, die de mens dienden door hel leven aangenamer en 
comfortabeler te maken. 
Daarbij schroomde de architectengroep niet de stad tevens 
als een enorme 'vriendelijke' machine te zien. Het concept 
ging uit van een geprogrammeerde, georganiseerde structuur 
waarbij de termen Hardware en Software symbool staan voor 

6.9 

de hiërarchische opzet van het systeem. De Hardware werd 
gevormd door de 'drager', de megastructuur waar de Soliware 
in de vorm van functionalistische, individuele en gereduceerde 
ruimten (capsules) 'ingeplugd' kon worden. 
In dit systeem was de Capsule Tower een van de oplossingen 
voor het wonen in de megastructuur. 

De Capsule Tower is een enorme hub waar woningen als boten 
aan een pier kunnen doeken. De capsule zelf is een woonruimte, 
die in tegelstelling tot wat het woord doet vermoeden een alles 
behalve autonome container. In de capsule is het wonen tot 
het uiterste gereduceerd: "Functionalistic parodies shrinking 
the established 'existezminimum' packed in the capsules to 

/he maximum ... taking the best (economie) benefit out of the 
building site potential. .. "24 Archigram's gedachten over hoe 
toe wonen laat duidelijk zien dat een dergelijke reductie van 
ruimte ook direct gevolgen heef\ voor de manier waarop deze 
ruimte gebruikt wordt. Binnen de capsule is er enkel nog plek 
voor een geprogrammeerde, 'pure' manier van wonen wat 
directe gevolgen heef\ voor hetleven binnen die capsule. Alle 
soliware in de stad wordt in extreme mate gereduceerd tot 
geconcentreerde, (hyper)tunctionele ruimte. Door de maximale 
reductie van stedelijke ruimte ontstaat er een juist een maximale 
uitgestrektheid van de openbare ruimte. Dat wat zich dus niet 
laat programmeren is dus het meest vertegenwoordigd in de 
geoptimaliseerde systeemstad. Het proces van Archigram is 
een recht onevenredige verhouding: hoe meer de capsule naar 
het type cel neigt, hoe meer de openbare ruimte een plek is 
voor uiting van maximale vrijheid. Het gevolg van de ideologie 
van Archigram is het geven van maximale (speel)ruimte in de 
openbare ruimte door de individuele ruimte te minimaliseren. 

De tot in het detail gevoerde regie van de ruimte uil 
beide ideologieën wordt vertolkt in architectuur door een 
geoptimaliseerde leefomgeving. De geoptimaliseerde 
leefomgeving houdt in dat binnen een gereduceerde of 
georchestreerde ruimte alle voorzieningen die de bewoner 
nodig heeft binnen beperkte afstand bereikbaar zijn. Verschil is 
dat Archigram zich richt op de optimalisatie van de individuele 
ruimte en deze capsule noemt, terwijl Portman zich richt op 
de optimalisatie van openbare ruimte binnen het gebouw. 
Portrnan's atrium wordt niet enkel geoptimaliseerd door een 
breed scala aan diensten maar ook door elementen die in dienst 
staan van grandeur en entertainment. Het uitbalanceren van deze 
elementen noemt hij het orchestreren van de ruimte. 

6.8 Peachtree District 1 Downlawn Atlanta 
De grijze gebouwen maken deel uit van het netwerk dat Portman heeN 
aangelegd in het centrum van Atlanta. Hel geheel maakt deel uit van zijn 
idyle om een leefomgeving te creëren dat volgens de gedachte van de 

'coordinate unit' is opgebouwd. 

6.9 Plugin city 1 Study Archigram 
De Plugin City is een netwerk dat is opgebouwd uit 'soN'- en 'hardware'. 
de Capsule Towers in de vorm van gigantische silo's zijn één van die 
componenten. De stad fungeert als een frame waar de verschillende 
componenten op 'ingeplugd' kunnen worden. Net zoals de wooncapsules 
op hun beurt 'ingeplugd' kunnen worden op de Capsule Tower. 91 
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PORTMAN'S PUBLIEKE 
WERKEN 

PORTMAN-TAAL 

John Portman is architect noch ontwikkelaar: hij is beide. 
Dit maakt hem een superwezen binnen de bouwindustrie. 
De gebouwen die hij bedenkt kan hij zelf financieren en de 
projecten die hij ontwikkelt richt hij zelf in. Deze dual iteit 
roept meteen vraagtekens op en moet met een kritische 
blik beschouwd worden. Normaliter, wanneer architect en 
ontwikkelaar verschillende personen zijn, behartigen zij 
individuele belangen waardoor een voorldurend compromis 
de kwaliteit van het project moet garanderen. De situatie van 
Portman kan het beste verwoord woorden in een schizofrenie 
van belangen en idealen. Hij heeft geen rechtlijnig doel, maar 
raakt telkens met zichzelf in conflict. 

Deze ontwerphouding is ook terug te vinden in zijn boek. In 
'The Architect as Developer' zijn uitspraken als "neutraal, 
maar niet saai", "orde en variatie tegelijkertijd bereikt", "een 
hevige ervaring, maar niet overweldigend" eerder regel dan 
uitzondering. Ze bewijzen Portrnan's afspiegeling van dat 
eeuwige compromis. Hij neemt nooit een uitgesproken houding 
aan maar laat de interpretatie aan de toeschouwer over. 

Binnen dit kader is het onmogelijk om vast te stellen wat de 
werkelijke uitgangspunten tijdens Portrnan's ontwerpproces 
zijn. Hoofdthema's worden benoemd, maar enkel oppervlakkig 
uitgewijd. Aan de hand van de (globale) uitspraken die hij 
wél doet en onze eigen bevindingen zullen we een analyse 
maken van zijn architectuur en hoe deze capsulair verwordt. 
Eerst laten we de architect zelf aan het woord om zijn 
architectonische beginselen toe te lichten. 

'AN ARCHITECTURE FOR PEOPLE AND 
NOT FOR THINGS' 

Er zijn een aantal hoofdthema's te onderscheiden binnen 
Portrnan's architectuur, welke ookals dusdanig naar voren komen 
in zijn monografie. Het boek is opgedeeld in drie delen. In het 
tweede deel ' Architecture as a social art' licht John Portman zijn 
architectuur toe. Aan de hand van een aantal thema's beschrijft 
hij de uitgangspunten voor het ontwerpen van de openbare 

ruimte in zijn gebouwen. De belangrijkste zijn: 
- het element van beweging in de gebouwde omgeving 
benutten en versterken 
-de combinatie van rationele en emotionele elementen in de 
ruimte toepassen om een aangenamer klimaat te creëren. 

Het element van beweging is tweezijdig: enerzijds bedoelt hij de 
beweging van de mens door het gebouw als een sequentie van 
gecomponeerde indrukken en anderzijds heeft hij het over de 
beweging in het gebouw als ervaringselement: een 'kinetische 
ruimte' om deze ruimte tot leven te wekken. 
"Different architectural spaces ereale different emotional 
responses. When people move through a building, their journey 
should be orchestrated. Architects should articulate the journey 
info a sequence of spaces, ranging trom light enclosures to large 
volumes. - there should a/so be spaces that produce a neutral 
emotional effect, - whatl cal/ 'people scoops' are designed to 
be such places of transition, trom outdoors to indoars or trom 
one kind of space to another "- "Movement in people, objects, 
and water, and even the sounds of movement are important[. .. } 
people are innately interested in movement, tor movement means 
life, and hu man beings are kinetic creatures. You can incorporate 
kinetics in a building and strike a responsive hu man reaction. "25 

De beide vormen van beweging zijn terug te vinden in de 
architectonische middelen zoals de people scoops en de 
glazen liften en roltrappen. Andere middelen die hi j gebruikt 
zoals het verwerken van natuurlijke elementen en het plaatsen 
van kunstobjecten beargumenteerd hij door de combinatie 
van rationele en emotionele vormen in de ruimte om een 
gebalanceerde en aangename omgeving te creëren . 

Portman stelt dat vormgeving vanuit twee invalshoeken benaderd 
kan worden. Hij illustreert deze met het verschil tussen een 
rechte en een gebogen lijn. De rechte lijn staat voor het intellect, 
wetmatigheid en praktischer voor een economische oplossing. 
Architectuur ontstaat vanuit deze parameters en is daarom ook 
rechtlijnig. "But it is easier tor a human being to teel affinity with 
curviliniear farms; they are more /ifelike, more natura/. "26 

Het introduceren van de gekromde lijn in zijn omgevingen 
moeten ook het emotionele gevoel van de mens behagen. 
"For these reasons, I use curvilinear farms in my buildings in 
apposition to the rectilinear constructed environment. Colared 
fabrics, 1/owers, and landscaping are other means that can be 

used to soften the rigidity of architecture, making it easier tor 
people to relale to a building. "27 

LUCHTKASTELEN 

Om te zien hoe Portrnan's architectuur capsulair wordt, tonen we 
aan dat de uitgangspunten van Portman wellicht geen capsule 
nastreven, ze deze in werkelijkheid wel degelijk genereren. 
Zowel op het vlak van de schil, het filter als bij de inrichting 
van de capsulaire ruimte zijn duidelijke uitgangspunten 
te herkennen , die een capsulaire omgeving versterken en 
onderhouden. Aan de hand van de transitional space en de 
living space brengen we deze kenmerken aan de oppervlakte. 

TRANSITIONAL SPACE 

In het geval van het binnentreden van de gebouwde omgeving 
introduceert Portman het architectonische middel van 
de transitional space. Het doel van de transitional space 
moge duidelijk zijn; een neutrale onderbreking tussen twee 
uitgesproken emotionele ruimten. Maar in werkel ijkheid zijn ze 
niet alleen uitgesproken, in het geval van binnen en buiten zijn 
ze ook aan elkaar reflecterend. Door eerst een kleine compacte 
ruimte als transitiegebied in te zetten, krijgt de artificiële buiten 
ruimte veelmakkelijker dezelfde status als de werkelijke buiten 
ruimte. Portman gebruikt zijn 'neutraliseren van de emotie' , 
als middel om zijn artificiële wereld geloofwaardig te maken. 
Hij reset als het ware het beeld dat zijn bezoeker heeft van de 
openbare ruimte, om vervolgens zijn alternatief de plaats in te 
kunnen laten nemen. 

Een ander effect van de people scoops vanwege de neutraliteit 
en de scheiding tussen binnen en buiten, is dat ze een 
vernauwing tot gevolg hebben. Deze sluizen, die de 'wereld' 
aan het andere eind van de tunnel verborgen houden, zijn een 
reductie van het raakvlak met het openbare. In feite zijn het de 
fysieke filters voor Portrnan's capsules. De betere wereld wordt 
eflicient aan het oog ontrokken. 

Het onttrekken van het andere eind van de tunnel perfectioneert 
Portman gedurende zijn projecten, en komen pas echt goed 
tot uiting met de introductie van de zogenaamde 'transitional 
experiences' . Deze term gebruikt hij voor het sturen van 
de passant om zodoende de compositie van de sequentie 



beter tot zijn recht te laten komen. In werkelijkheid maken 
ze de werking van de people scoops steeds dwingender. Ze 
verhogen Portrnan's grip tot het regisseren van de ervaring. 
De 'transitional experience ' verandert de overgangszones 
vanuit een passieve geleider van de passant in een dwingende 
geregiseerde sturing. Waarbij routes ontstaan die meerdere 
stijg- en daalpunten bevatten en het andere eind van de tunnel 
tot aan het bizarre verstoppen 
Het gebruik van de roltrap is hierbij zijn meest waardevolle 
middel. Wat ook terug te zien is in de ontwikkeling van de 
people scoops van het Hyatt Regency-Atlanta via het Hyatt 
Regency-San Francisco tot het Atlanta Marrioll Marquis 
"Riding an escalator is also a transitional experience, and it 
can be used in such a way that the space you are entering is 
gradually revealed. [. .. ]I wanled a more gradual realization than 
you get in the HRA, where you walk through a low entranceway, 
a people scoop, directly info the central atrium. When you enter 
on an escalator, I want the space to unfold rather than explode 
u pon you all at once. " 2a 

Het psychologische effect van deze architectonische elementen 
is wellicht nog veel interessanter. Portman is er in geslaagd om 
zijn capsulaire omgeving te beschermen tegen de ongewenste 
elementen van hel downtown, zonder een werkelijk fysieke 
blokade in te zetten. Zijn hoteldeuren staan immers altijd open 
en zijn (in principe) voor iedereen toegankelijk Echter zolang 
men niet op de hoogte is van de achterliggende wereld of geen 
reden heeft om de gebouwen te betreden zal men niet geneigd 
zijn om de neutrale toegangtunnels te betreden. 

6.10 Drie doorsneden van Portrnan 's Atriumhotels: in de figuren zijn de 
routes van de 'Transitional spaces' aangegeven met de pijlen. De bezoeker 
moet een steeds langere en moeilijkere route afleggen om in hel atrium 
van het hotel te komen. Niet alleen de atria zijn steeds meer verticaal 
georienteerd, maar ook raken ze steeds verder verwijderd van het maaiveld. 
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LIVINGSPACE 

Portman voert zijn regie niet alleen op het vlak van de filtering, 
ook bij de vormgeving en werking van de capsulaire omgeving 
zelf grijpt hij in. Om een maatschappelijke capsule te kunnen 
bouwen moet hij in de (semi)publieke ruimten het openbare 
vrijblijvende reconstrueren. Architectuur is statisch en de 
artificiële ruimte in de atria pretenderen niet enkel architectuur 
te zijn, ze vormen het contrast ten opzichte van de gebouwde 
omgeving waarin gewerkt, gewoond, geleefd wordt. Zowel het 
effect van de transitional experience, als de combinatie van 
rationele en emotionele elementen dragen hieraan bij. 

Beweging maakt de ruimte veranderlijk en onvoorspelbaar, 
net als de openbare ruimte. In dit kader speelt het spel van 
de transitional experience weer een belangrijke rol. Het 
inzetten van gestuurde/geplaatste bewegingen maximaliseert 
zijn kinetische sculptuur Glazen kogelliften die omhoog en 
omlaag schieten, krijgen een prominente plaats in het midden 
van de ruimte en ook de roltrappen zijn zo geplaatst dat de 
beweging van de gebruikers vanuit meerdere perspectieven 
waarneembaar is. 

Niet alleen het ervaren van bewegende objecten in de ruimte, 
maar ook het ervaren van de ruimte vanuit het bewegende 
object, maakt de ruimte tot een kinetische sculptuur. Het 
verschil in ervaring is duidelijk te maken in de vergelijking hoe 
je een straat ervaart als je deze met een auto passeert, te voet 
doorloopt of zittend vanaf een bankje aanschouwd. Wat het 

6.11 

medium van de een is, is het decor van de ander. 
"Riding in an elevator is another important transitional 
experience, [. .. 1 Putting /he elevator out of its shaft and opening 
it up with wa/Is of g/ass makes it another way of experiencing 
architectural space. "29 

Naast het kinetisch sculptuur somt Portman een scala aan 
middelen op die variëren van globale architectonische thema's 
tot concrete bouwkundige elementen. Allen gerelateerd aan het 
emotionele element dat hij introduceert. De combinatie van deze 
elementen met de architectuur vormen een uitgebalanceerd 
totaalbeeld in zijn publieke ruimten. Deze lijnen, elementen, 
objecten, sferen vertegenwoordigen datgene van de openbare 
ruimte die de architectuur niet kan vervullen. Die elementen die 
on-ontworpen zijn en als niet vanzelfsprekend aandoen binnen 
een klimaat dat functioneel vormgegeven is. 

Elementen die hieraan voldoen volgens Portman, zijn de 
elementen die niet voortkomen uit logica maar in principe 
willekeurig en uniek zijn. Concreet vertaalt hij dit naar het 
gebruik van water, natuur en kunst. De dualiteit in vormentaal 
tussen wetmatig en natuurlijk gebruikt hij om het strenge 
regime van de architectuur te onderdrukken. 

PERFECTIE DOOR STRUCTURELE 
ONVOLLEDIGHEID 

De geregisseerde (stedelijke) ervaring is de voorwaarde voor 
de capsule: "a container of artificiality [. .. 1 a hermetic interior, 

6.12 

sealed against the real. "30 

Niet alleen de fysieke elementen maken Portrnan's atria 
capsulair. Het werkelijke filter is net zo zeer psychologisch 
als fysiek. De atria pretenderen alles behalve capsulair te zijn 
en toch zijn ze het. De afzonderlijke elementen van portrnan's 
architectuur zijn zeker niet capsulair en pas gedeeltelijk nadat 
ze gecombineerd worden. De capsulariteit wordt dan ook niet 
enkel bepaald door fysieke beperking, maar tevens door de 
beperking van de ervaring. 

Niet de ervaring van wat er is, maar juist wat er niet is, maakt de 
capsule De structurele onvolledigheid van de setting creëert 
de basis van de capsulaire omgeving. Een stad kenmerkt zich 
niet alleen door oppervlakte en hoge dichtheden maar ook door 
stadse problemen Wanneer je in staat bent die stedelijkheid 
te regisseren kan je lilteren en/of uitsluiten; termen waar het 
capsolaire zich op baseert. De ruimte verwordt capsulair. 

"i/ is a wor/dof its own, with takes, shops, restaurants and trees. 
The buildings are above, but in these pub/ie spaces you are 
a ware only of the elevators. "31 

Schrijft hij over het Renaissance Center in Detroit, dat hij als 
een optimale versie van het Peachtree netwerk ziet. Aangezien 
het in één keer ontworpen en uitgevoerd kon worden is het 
compromisloos en zonder belemmeringen opgezet. Zijn 
de atria in de eerste hotels nog afzonderlijke ruimten, in het 
Renaissance Center creëert hij een omgeving die zich uitstrekt 
onder een verzameling gebouwen. De publieke ruimten in 
Portrnan's complexen worden autarkischer. Zowel fysiek en 

6.13 



Capsulaire 
Omgeving 

6.14 

Architectonische 
Ruimte 

programmatisch koppelen ze zich steeds verder los van de 
eigenlijke functie van het gebouw. Ze worden generiek. 
In de evolutie van zijn atria is deze ontwikkeling duidelijk waar 
te nemen. Ze worden grootser, completer waardoor de relatie 
met het specifieke gebouw verdwijnt. Het gevoel van een 
buitenruimte neemt toe en de context van het atrium vervaagd. 
Op verschillende lolo's is het onderscheid tussen binnen en 
buiten zelfs niel meer te zien. 

PORTMAN'S ASYMPTOOT 

Dat de atria van Portman zijn ideaal van de openbare ruimte 
steeds dichter benaderen, komt paradoxaal tot uiting in de 

Architectonische 
Middelen Elementen Componenten 

Emotionele 
Elem~ . 

steeds verder geregisseerde invulling van deze ruimten. De stad 
kenmerkt zich door een combinatie van regels, toevalligheden, 
en invloeden uit collectieve en individuele belangen, die een 
ongestructureerde en veranderlijke collage tot resultaat hebben. 
Om dit na te streven, moet Portman in zijn gebouwen echter 
een totaal regie voeren. 

Sleutelelemenlen worden ingezet om een vergelijkbare sfeer 
en ervaring te creëren. Deze ruimtes zullen echter altijd een 
benadering van het 'echte' publieke blijven, ze zijn als hel ware 
te vergelijken met een kromme die een asymptoot benaderd. 
Net als de kromme zullen de atria vanuit hun eigen beperkingen 
het doel nooit raken hoe dichl ze er ook bij komen. 

6.11 - 6.13 Collage's; gefilterd straatbeeld 
Na het toepassen van de Portman regels ontstaat er een gefilterd, idylisch 
straatbeeld van de stedelijke omgeving. Een zekere mate van leegte en 
zuiverheid 1 perfectie is te herkennen in de beelden van het alledaagse. De 
beelden illustreren de onvolledigheid en beperking van de gecreërde omgeving 
en tonen de impact van een geregiseerde ruimte. 
De beperking van de bewegingsvrijheid komt hierbij het best naar voren. Elke 
vorm van vrije verplaatsbaarheid wordt onderdrukt en enkel geleide vormen van 
transport zijn aanwezig. De tram in de collage staat symbool voor de liften en 
roltrappen. terwijl de auto's, brommers en fietsen uit het beeld zijn verdwenen. 

6.14 Capsulair schema; De architectonische opbouw 
Het schema toont de verwording van de capsulaire ruimte. de individuele 
componenten zijn neutraal. echter door de combinatie en de manier van 
toepassing ontstaat er na een aantal stadia een capsulair klimaat. 

95 
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HET SUBLIEME 
BEKOORLIJKE OF HET 
BEKOORLIJKE SUBLIEME 

Tot dusver hebben we drie functies kunnen zien van de 

(architectonische) componenten binnen de capsulaire 

structuur: het oproepen van een transitional experience of 

kinetic sculpture en het gebruik van vloeiende vormen die 

contrasteren met rechtlijnigheid. 

Wat zijn nu de prototypische kenmerken van deze 

componenten? 

Portman ontleent zijn componenten rechtstreeks aan de 

openbare ruimte. Er is geen soortelijk verschil tussen de 

instrumenten binnen of buiten Portrnan's atrium. Toch blijven ze 

immer een interpretatie van componenten uit de buitenruimte. 

Deze transformatie van buiten naar binnen stelt Portman 

als createur/regisseur in staat de componenten aan een 

geregisseerde conditie te laten voldoen. De regie uit zich in twee 

prototypische kenmerken. Enerzijds worden de architectonische 

middelen ingezet om het gevoel van het sublieme op te wekken, 

anderzijds om een gevoel van bekoorlijkheid te genereren. 

6.15 

Het sublieme gevoel kenmerkt zich door een samensmelting 

van verrukking en ontzag; het nederige dat gepaard gaat 

wanneer men geconfronteerd wordt met invloeden die grootser 

in voorkomen of kracht zijn dan onszelf. Een voorbeeld: de 

roltrap is een element dat ons doet bewegen en in dit geval ons 

doet bewegen richting het enorme atrium. De gebruiker wordt 

overrompeld door de opwindende ervaring van de grootse 

atriumruimte die over deze persoon ontvouwt. Dit procédé 

wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen 

gestuurde beweging en gestuurde toevoer van beelden, 

waarbij de controle over de manier van bewegen of de mate 

(hoeveelheid en intensiteit) van input niet ligt bij de gebruiker. 

Het gevoel van bekoorlijkheid wordt gegenereerd door een 

geoptimaliseerde conditie van de componenten, zodanig dat 

zij in hun meest geidealiseerde, geadoniseerde weergave 

voorkomen. Een voorbeeld· natuur binnen het atrium is een 

geidea/iseerde natuur, immer juist van vorm, kleurrijk, in bloei 

en binnen de daarvoor bestemde bakken groeiend. 

In de atriumruimte van Portman wisselen deze special effects 

met elke verandering van zich/punt. Het is mede daarom 

6.16 

dat we in het ene beeld van het atrium het sublieme gevoel 

ervaren coherent aan die uit de film 'Metropolis' (waar de 

architectonische ruimte modern, onberispelijk maar vooral 

overrompelend in voorkomt) en op een ander moment de sfeer 

kunnen proeven van een pittoresk en gemoedelijk terras; in de 

openbare ruimte weliswaar. 

6.17 
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7.1 

INLEIDING 

Treinen, metro's en de hier bijbehorende stations, 

snelwegstopplaatsen en vliegvelden maar ook shoppingmails 

zijn interessante plaatsen in de wereld van nu. Zij zijn allen te 

positioneren onder de kop 'transportruimten' en spelen allen een 

belangrijke rol in het verplaatsen van grote groepen mensen. Wat 

hen zo fascinerend maakt, is de wijze waarop de mensen zich door 

deze ruimten voortbewegen; de wijze waarop zij zich gedragen en 

zich tot elkaar verhouden. Uitgesproken emoties zijn nauwelijks 

te herkennen; de neutraliteit voert de boventoon. Mensen 

bewegen zich parallel aan elkaar en kruisen elkaar daardoor 

nauwelijks. Er ontstaat zodoende een ietwat steriele sfeer op 

deze plaatsen en er bekruipt je wellicht een gevoel van ongemak. 

Maar waardoor ontstaat dit? Is het de kille en afstandelijke 

architectuur die meestal wordt ingezet om deze plaatsen vorm te 

geven? Of zijn er meerdere elementen die een rol spelen? Welke 

krachten zijn het die een dusdanige invloed uitoefenen op de 

verschillende individuen zodat er een neutrale massa ontstaat? 

Deze vraag staat centraal in ons essay, waarin wij aan de hand 

van verschillende theorieën en objecten trachten onze fascinatie 

te ontleden en te ontcijferen. 

DE GEMAAKTE NIET-PLAATS 

PLAATS, NIET-PLAATS & GEMAAKTE 
NIET-PLAATS 

Onze zoektocht begint bij het boek 'Non-Lieux· van de 
Franse antropoloog Marc Augé. Hij beschrijf1 hierin het 
feit dat we meer en meer tijd doorbrengen op zielloze en 
onpersoonlijke plaatsen als een gevolg van een nieuw 
tijdperk. het supermodernisme. Hans lbelings benoemt het 
supermodernisme tot de architectuur van de globalisering: 
"Globalisering in de architectuur wordt meestal gezien als 
negatieve kracht, die leidt tot vervlakking en gelijkvormigheid. 
Onder invloed van processen van globalisering tekenen zich 
echter de laatste jaren de contouren af van een intrigerende 
nieuwe architectuur waarin oppervlakkigheid en neutraliteit 
een speciale betekenis hebben gekregen. " Vooral het 
begrip neutraal I ijkt een sleutelwoord te zijn in de huidige 
samenleving. 

Augé spreekt ook over deze supermoderne conditie . Hij 
bedoelt daarmee dat er tegenwoordig een overdaad aan 
ruimte en een overvloed aan tekens is(doordat in de huidige 
samenleving voortdurend informatie op iedereen afkomt) en 
dit in combinatie met een toenemende individualisering. 
Augé benoemt het verschil tussen plaats en ruimte. waarbij 
plaats antropologisch wordt gedefinieerd als een ruimte die 
door menselijke handelingen betekenis heef1 gekregen. Deze 

plaatsen worden gekenmerkt door historische betekenis, 
door de mogelijkheid om er identiteit aan te ontlenen en door 
de onderlinge relaties die mensen hier met elkaar aangaan. 
Uit deze antropologische plaatsen kan de samenstelling van 
de bevolking en hun betekenis worden afgelezen. Volgens 
Augé ontbeert steeds meer ruimte deze betekenis in de 
klassiek antropologische zin, omdat niemand zich ermee 
verbonden voelt. Dit benoemt hij met het begrip, non
lieux. in het Nederlands vertaald 'niet-plaats'. Deze ruimtes. 
zonder historie, zonder identiteit en zonder relaties komen 
voornamelijk voor op het terrein van mobiliteit en consumptie . 
Een belangrijk kenmerk van de niet-plaats die Augé benoemt 
is dan ook het transitokarakter ofwel het doorstroomkarakter. 
Het niet bewust beleven van een plaats zorgt ervoor dat 
het slechts wordt ervaren als een doorgangsruimte en een 
doorgangsruimte is erbij gebaat dat mensen deze ruimte niet 
bewust beleven. 

De reiziger is de verpersoonlijking van de supermoderne 
mens die zich voortbeweegt in de netwerkstad, waarin stad 
en periferie zijn versmolten tot een stedelijk veld. Hij vormt 
zijn identiteit voor een groot deel aan de hand van de plaatsen 
die hij bezoekt. Deze bezochte plaatsen worden beheerst 
door specifieke bevolkingsgroepen waarbinnen de reiziger 
zich prettig voelt. In deze context spreken Maarten Hajer en 
Arnold Reijndorp in hun boek 'Op zoek naar een nieuw publiek 
domein' over de "archipelisering van de maatschappij". 
Ongewenste individuen worden buitengesloten De ruimte 
tussen de door de reiziger bezochte plaatsen is voor hem 
niet meer dan doorvoerruimte. waardoor hij deze niet ervaart 
als antropologische plaats Om de confrontatie met 'de 
andere ' in deze ruimte te voorkomen. stelt de reiziger zich 
neutraal op of hij sluit zich af door middel van zijn eigen 
capsule, bijvoorbeeld in zijn auto of achter zijn zonnebril en 
koptelefoon. De reiziger stelt zo als het ware zijn eigen stad 
samen. bestaande uit de voor hem interessante plaatsen. 
Deze stad is voor ieder afzonderlijk individu anders en 
veranderlijk. Dit zorgt ervoor dat eenzelfde punt voor de ene 
persoon een plaats met antropologische betekenis kan zijn, 
terwijl dit voor de andere persoon een totale niet-plaats is. 
Vanuit dit oogpunt is het onmogelijk om het begrip niet
plaats ruimtelijk te duiden. 
De niet-plaats vormt een ideaal dat wordt nagestreefd door 
tal van instellingen: verscheidene commerciële instellingen 



(bijvoorbeeld lkea en Shell) en al dan niet geprivatiseerde 
overheden (zoals Nederlandse Spoorwegen en Verkeer en 
Waterstaat) . Personen zijn voor hen middelen die zo efficiënt 
mogelijk doorgevoerd moeten worden om de economische 
motor draaiende te houden en om de consumptiesnelheid zo 
hoog mogelijk te houden. Het ontbreken van historie en het 
weerhouden van onderlinge relaties en identificatie zorgen 
ervoor dat mensen zich neutraal opstellen en geen interactie 
aangaan met deze gebouwde omgeving. Zij proberen 
daarom niet-plaatsen te creëren, door de kenmerkende 
antropologische eigenschappen uit te schakelen. Deze 
plaatsen kunnen dan ook aangeduid worden als 'gemaakte 
niet-plaatsen '. De ingrepen die door de instelling worden 
gedaan om dit te bereiken, zijn op meerdere vlakken 
aanwezig. Ten eerste stellen zij hun eigen regels op, waaraan 
de bezoeker zich dientie houden. Door middel van borden, 
tekens, machines, displays, etc. communiceert de instelling 
met zijn bezoekers. Ten tweede wordt er ruimtelijk ingegaan 
op het transitokarakter door een heldere opzet om de 
stroming te kunnen overzien en te kunnen reguleren. Samen 
zorgen zij er voor dat er een uniforme identiteit is, die aan 
alle bezoekers wordt opgelegd. Wie zich daar niet aan houdt 
wordt buitengesloten. Groepen die stations, winkelcentra en 
supermarkten wel als traditionele openbare ruimte wensen 
te gebruiken, zoals zwervers en drugsverslaafden, zijn niet 
gewenst en worden zoveel mogelijk geweerd door vooral 
(elektronische) surveillance. Onderlinge communicatie 
tussen de bezoekers wordt onnodig , doordat alle informatie 
van 'bovenaf' overzichtel ijk wordt geleverd en doordat er een 
uniforme identiteit is; de bezoeker ziet alleen reflecties van 
zichzelf en hoort echo's van zichzelf. 
De relatie tussen plaats, niet-plaats en gemaakte niet-plaats 
wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een schema (afb. 
7.2). 

HET NETWERK EN DE GEMAAKTE 
NIET-PLAATS 

Het netwerk vormt de belangrijkste voorwaarde voor het 
ontstaan van de gemaakte niet-plaatsen, maar daar tegenover 
staat ook dat deze niet-plaatsen de belangrijkste vereiste 
vormen voor de werking van het netwerk. Zij vormen de 
motoren die het verkeer in het netwerk draaiende houden. De 
netwerken zijn in wezen niet meer dan verkeersroutes waar 

7.2 

vervoerscapsules overheen bewegen. Veiligheid en efficiëntie 
zijn daarbij belangrijke thema's ter ondersteuning. Om deze 
twee begrippen zo goed mogelijk terug te laten komen 
probeert men van bovenaf zoveel mogelijk de touwtjes in 
handen te houden. Door de sturing van de stroming te blijven 
bepalen (door de besturing zelf uit te voeren zoals bij de 
treinen, of door middel van regels , borden en aanwijzingen 
zoals bij snelwegen en in stations) wordt met name de 
efficiëntie gewaarborgd. Vanuit het oogpunt van veiligheid 
is controle zeer belangrijk. Omdat het netwerk niet meer is 
dan een vlak waar overheen wordt bewogen is het belangrijk 
dat de macht hebbende partij van bovenaf zijn aanwezigheid 
laat blijken. Gebouwen zijn hier een fysieke vertaling van, als 

wachters die toezicht houden. Maar het zijn ook uitstekende 
middelen waar geconcentreerd de regels van de macht 
duidelijk gemaakt kunnen worden. Daarnaast moeten deze 
elementen ook aan de eisen van de reizigers kunnen voldoen 
door te beantwoorden aan hun behoeftes. De gebouwen die 
van hieruit ontstaan hebben als enige voorwaarde dat zij in 
directe verbinding staan met het netwerk. De ligging in de 
omgeving is van geen belang. 

Meer en meer vormt het netwerk de basis voor een nieuwe 
stedelijkheid, ook wel de netwerkstad. De reiziger brengt 
hierbinnen meer en meer tijd door en probeert dan ook een 
zo groot mogelijk deel van zijn behoefles binnen dit netwerk 
te vervullen. Steeds vaker vinden sociale ontmoetingen ook 
plaats op punten direct aan het netwerk. Wegrestaurants zijn 
ideaal als verzamelpunt vanwege hun sterke bereikbaarheid 
en herkenbaarheid. Steeds meer functies worden zich bewust 
van het voordeel van een bereikbaarheid die verder reikt dan 
hetlokale circuit en zoeken aansluiting op het grotere netwerk. 
Volgens Urban Unlimited, een bureau voor netwerkgerichte 
stedebouw, ontstaan er woon-, werk-, recreatie- en 
vervoersmarkten die lokale, regional en zelfs nationale 
grenzen overstijgen. Binnen deze markten wordt een steeds 
groter en daardoor minder specifiek publiek aangesproken. 
Dit vraagt om algemeen herkenbare functies , met dus een 
minder specifiek plaatsgebonden karakter. Het gevolg is 
dat grote ondernemingen en met name multinationals 
richting de netwerken trekken waardoor hier een landschap 
ontstaat dat in het teken staat van anonimiteit, vluchtigheid 

1.1 Voetgangers tunnel Rotterdam CS. 

1.2 De relatie tussen de stedelijke ruimtes en de interpretatie van de mensen. 
het maakt duidelijk dat de niet-plaats maakbaar is. 
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en plaatsongebondenheid. Het is dus van groot belang dat 
de stromingen die hier plaatsvinden snel en probleemloos 
kunnen plaatsvinden. Om dit in stand te kunnen houden 
worden de netwerken zoveel mogelijk tot niet-plaatsen 
gemaakt. 

Netwerken komen op verschillende schaalniveaus 
voor, maar ook op verschillende wijzen. Zo zijn er de 
fysieke transportnetwerken (van lokale autowegen 
tot en met intercontinentale vliegroutes) en de 
telecommunicatienetwerken (van telefoonverbindingen tot en 
met het World Wide Web). Om de nadruk in het onderzoek te 
laten liggen op de ruimtelijke eigenschappen kiezen we ervoor 
om ons vanaf nu te richten op de fysieke transportnetwerken. 
leder netwerk bestaat fysiek uit twee hoofdcomponenten: de 
routes en de knopen, die vaak aangevuld worden met een 
derde component de plug-in (afb 7.3) De routes zijn de 
verbindingen, meestal zo direct mogelijk gelegd, tussen 
de verschillende punten. Het transport verloopt door deze 
lijnen. Bij deze routes kan gedacht worden aan spoorlijnen, 
autowegen en het luchtruim. De knopen zijn de punten die 
de verbinding vormen tussen de verschillende netwerken en 
daarmee tegelijkertijd de toegangspoorten tot het netwerk 
zijn. De filtering die nodig is om het netwerk zo goed 
mogelijk te laten werken vindt hier plaats. Voorbeelden van 
knooppunten zijn het treinstation, de op-/afrit van snelwegen 
en het vliegveld. De plug-in wordt vaak aan netwerken 
toegevoegd als een ondersteunende functie, die er zorg 
voor draagt dat het netwerk optimaal kan functioneren. Het 
vangt zoveel mogelijk behoeftes op zonder dat het netwerk 
verlaten hoeft te worden. Exemplarisch hiervoor zijn het 
fastfoodrestaurant. het tankstation en de to-go winkels. Een 
vierde component die niet direct deel uit maakt van het 
netwerk, maar wel van groot belang is voor de werking ervan 
is het middel dat doorgevoerd wordt. Het kan hierbij gaan om 
reizigers in auto's of treinen. 

De fysieke netwerken worden zeer duidelijk vormgegeven als 
niet-plaatsen, met als doel een zo soepel en snel mogelijk 
transport. In de knooppunten wordt de toegang bepaald en 
worden de regels van het netwerk opgelegd aan de individuen 
die samen de stroming vormen, waarmee de snelheid wordt 
bepaald. Door de samenkomst van verschillende stromen 
zijn deze punten zeer kwetsbaar. Deze staan dan ook in het 
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teken van een heldere regulering, een strikte controle en het 
uitsluiten van het ongewenste. De routes zelf zijn zeer sterk 
gereguleerd, en hier wordt een eenduidige beweging van 
de massa nagestreefd. Hoewel de plug-ins vaak niet direct 
bevorderlijk zijn voor de snelheid van de beweging , spelen 
zij wel een grote rol in het versterken van de positie van 
het netwerk en daarmee het bevorderen van een degelijke 
vloeiende doorstroom. 

CAPSULAIRE EIGENSCHAPPEN 

Niet alleen de begrippen netwerk en gemaakte niet-plaats 
lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn , maar 
zeker ook de begrippen netwerk en capsule. Zoals eerder al 
bleek komen plaats en niet-plaats voort uit het ontstaan van 
de netwerkstad. Hierdoor is een stad ontstaan die bestaat 
uit interessante plaatsen met daar tussenin transitruimte, 
die door Manuel Gastelis als de 'space of flows' wordt 
beschreven. Door deze ruimte verplaatsen mensen zich van 
capsule naar capsule. 

Lieven de eauter zegt hierover: "Hoe meer de niet-plaats 
en de space of flows de dominante ruimtelijke structuur 
gaan vormen, hoe meer de capsulaire architectuur zal 
bloeien." Mensen met verschillende achtergronden krijgen 
steeds meer hun eigen plaats waardoor ze het contact met 
de spreekwoordelijke 'ander' kunnen vermijden. Deze 
archipelisering werkt capsularisering van de verschillende 
plaatsen in de hand; iedereen schermt zijn eigen veilige 
plekje af voor ongewenste andere individuen. Volgens 
De eauter ontstaat er zo een stad van losse capsules, met 
daartussen verschillende netwerken die de capsules met 
elkaar verbinden. Hierbij stelt hij dat hoe hoger de mobiliteit 
en de snelheid hiervan, hoe sterker de capsule moet zijn. 
De snelheid van het netwerk heeft niet alleen gevolgen voor 
de plaatsen die hierdoor worden verbonden, maar zeker ook 
voor de onderdelen binnen het netwerk zelf. De toename aan 
snelheid van mobiliteit en informatie brengt schokken met 
zich mee, zowel fysiek als mentaal. Hoe hoger de snelheid, 
hoe meer bescherming nodig is om deze schokken op te 
vangen. De eauter ziet de capsule als het middel dat voor 
deze schokken wordt ingezet. Hieruit volgt dat hoe meer de 
mobiliteit toeneemt, hoe capsulairder het menselijke gedrag 
zal worden. Dit toont aan dat capsules afhankelijk zijn van 



het netwerk, ze kunnen functioneren dankzij de aanwezigheid 
van het netwerk. Hoe meer netwerken, hoe meer capsules er 
zullen zijn. 

Dus de capsularisering die hieruit voortkomt is tweeledig . 
Enerzijds zijn het de individuen zelf die zich door het 
netwerk begeven. Zij zoeken bescherming door zich binnen 
capsules voort te bewegen. Auto 's, telefoons en mp3-
spelers zijn hier voorbeelden van. Anderzijds wordt er door 
hogere instellingen van bovenaf geprobeerd zoveel mogelijk 
schokken weg te nemen en te voorkomen. Externe krachten 
worden geweerd. Doordat de netwerken steeds meer het 
centrum van de huidige samenlevingen gaan vormen, zijn zij 
ook zeer terreurgevoelig. Wanneer de belangrijkste netwerken 
worden platgelegd , is direct de hele samenleving lam 
gelegd. Vooral de knooppunten in de netwerken zijn hierdoor 
zeer kwetsbaar en vragen om een zorgvuldige bescherming. 
Het netwerk kan gezien worden als een capsule op zich, 
die wordt afgeschermd en gecontroleerd door middel van 
camera's, pasjes en controlepoortjes. Bij netwerken I ijkt er 
dus sprake van capsules die zich door een grote capsule 
heen bewegen. 

De vraag of de niet-plaats een capsule is, is niet eenduidig 
te beantwoorden. Het is eigenlijk ook niet van belang binnen 
ons onderzoek. Wat wel belangrijk is, is de constatering 
dat bij het maken van niet-plaatsen er veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt van capsulaire elementen. Het creëren van 
een ideaal binnenklimaat door middel van het uilfilteren van 
ongewenste invloeden en personen kan worden beschouwd 
als een capsulaire benadering Ook de plaatsongebondenheid 
die ontstaat doordat de positie aan het netwerk belangrijker is 
dan de plaats zelf is een sterk capsulaire eigenschap. 
Het netwerk ontneemt het begrip plaatsgebondenheid, de 
positie aan het netwerk is belangrijker dan de plaats zelf. Dil 
levert enerzijds nieuwe inzichten op voor stedebouwkundigen 
en planologen, anderzijds is er een zoektocht naar de sociaal 
verantwoorde identiteit. 

Waar kun je identiteit aan ontlenen als de plaats geen plaats 
is, maar alleen een ideale connectie aan het netwerk. In 
een capsulaire tijd is de consument altijd een individu, een 
eenling. Casteli voorspelt een nieuwe identiteit, één die 
gericht is op verandering van de gehele sociale structuur. 

Dit zou het defensieve en elkaar uitsluitende karakter van de 
nieuwe maatschappij, wat het gevolg is van in- en uitgeplugd 
zijn, vervangen door identiteitsontwikkeling en versterking van 
de netwerken. Hel samen vormgeven aan netwerkidentiteiten 
zal een verantwoorde betekenis geven aan ons bestaan en 
proberen de verschillen tussen de in- en uitgeslotenen te 
verminderen. Het is begrijpelijk dat, wil men het netwerk 
versterken, de aandacht dan gevestigd moet worden op 
de knooppunten. Dit zijn de belangrijkste krachten bij de 
aansturing, vormgeving en inrichting van de samenleving, 
aldus Castells. 

DE OBJECTEN 

HET TREINSTATION EN HET 
SNELWEGPOIVIPSTATION 

De conclusie die we getrokken hebben uit de voorgaande 
theorie is: de niet-plaats kan bewust worden gemaakt door 
het wegnemen van identiteit, relaties en historie, met als doel 
snel~1eid en doorstroom. 
Om een beter begrip te krijgen van de werkelijke werking van 
de gemaakte niet-plaats en zijn capsulaire eigenschappen, is 
het belangrijk om enkele objecten, die een concrete vertaling 
vormen, nader te bestuderen. Hierbij is gekozen voor twee 
voorbeelden , namelijk een treinstation (Rotterdam CS) en een 
snelweg-pompstation (Shell Hoezaar, gelegen aan de A58). 
Het eerste object vormt een interessant voorbeeld waarin 
steeds opnieuw wordt ingegrepen om te kunnen anticiperen 
op de toenemende dynamiek van de mensenstromen. De 
ingrepen van de instelling (de Nederlands Spoorwegen) 
zijn hier heel duidelijk aanwezig. Door de toename van 
de dynamiek in de loop der jaren is dit aantal ingrepen 
ter bevordering van de controle en de doorstroming ook 
enorm toegenomen. Het centrale station van Rotterdam 
vormt hiervan een specifieker voorbeeld, en is daardoor 
zeer geschikt voor verdere analyse. De stad is in constante 
maatschappelijke ontwikkeling, waardoor ook het station keer 
op keer aangepast moet worden om de controle op de massa 
te kunnen houden. Hel vormt een voorbeeld van een object 

7.3 Schematische weergave van het Netwerk, met zijn verschillende 
componenten. 
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dat zich constant bevindt op de grens tussen niet-plaats en 
publiek domein. 

Hiertegenover staat het tweede object, dat juist centraal in 
het begrip niet-plaats staat; het pompstation aan de snelweg. 
Er is bewust voor deze gekozen omdat de snelweg specifieke 
stations met zich meebrengt en omdat de snelweg als netwerk 
zeer goed is af te zetten tegen het spoorneL Een van de 
tegengestelde kenmerken die hieruit voortvloeit is het feit dat 
het treinstation aan het begin van het netwerk staat, het is een 
knooppunt, het tankstation is als het ware ingeplugd op het 
netwerk. Een ander kenmerk is dat het tankstation niet uniek 
is, alle snelwegpompstations vertonen een groot aantal van 
dezelfde kenmerken. Het treinstation daarentegen is specifiek 
bedoeld voor die ene locatie. Het pompstation is in zijn geheel 
vormgegeven ter bevordering van de doorstroom, een niet
plaats optima forma. Voor een concretere analyse is er dan 
ook gekozen voor een zo algemeen mogelijk pompstation, 
namelijk de Shell Hoezaar. Het pompstation toetst de 
algemene werking van de gemaakte niet-plaats, terwijl het 
treinstation juist de grenzen van het begrip opzoekt. 

CAPSULAIRE KENMERKEN 

Om een beter inzicht te krijgen in de capsulaire kenmerken 
van de gemaakte niet-plaatsen worden de typologieën van 
het treinstation en het snelwegpompstation geanalyseerd aan 
de hand van capsulaire kenmerken. Door middel van kleine 
maquettes worden deze begrippen onderzocht. De begrippen 
communicatiefilter en controle staan hierin centraal. De 
begrippen omhulsel, koppelbaar en plaatsongebonden 
behoren tot het begrip verschijningsvorm. Hierdoor kan 
een koppeling gemaakt worden met het basisschema van 
de onderzoeksgroep Prototypes I, waarin de capsule wordt 
benaderd vanuit de volgende begrippen: regime, filter en 
verschijningsvorm. 

Omhulsel 

Moment van betreden en moment van verlaten. 
Treinstation: Men betreedt het station op het moment dat 
men de entreedeuren passeert. Eenmaal in het station is het 
einddoel de weg naar de perrons te vinden, hier aangekomen 
stapt men vervolgens in de capsule, de trein. Pas wanneer 
men via het aankomststation de stationshal verlaat is de 

ervaring van de capsule totaal beëindigd. Dus de stationshal 
zelf speelt mee in de casule-ervaring. (afb. 7.4) 
Pompstation: De grenzen van dit object zijn lastiger te bepalen 
omdat het tankstation geen duidelijke muren om zich heen 
heeft. Toch is er enig verschil, de wand naar het landschap toe 
is duidelijk aanwezig, al is dit geen hekwerk of afscheiding. 
De wand wordt meer opgebouwd uit het 'geen relatie met de 
omgeving zoeken', een bomenrij en een sloot. De wand aan 
de kant van de snelweg is minder goed zichtbaar. De snelweg 
en het tankstation staan in een open verbinding met elkaar, op 
wat struikgewas na. De hoge snelheid van het langsrazende 
verkeer zorgt voor de afbakening van het pompstation aan 
deze zijde. (afb. 7.5) 

Plaatsongebonden 

Het ontbreken van relatie met de omgeving. 
Treinstation: Het treinstation is geografisch bepaald in 
zijn omgeving, omdat het afhankelijk is van een bepaald 
draagvlak van reizigers. Dit is alleen in de stad of in een 
groot dorp te vinden waardoor het station plaatsgebonden is. 
Het interieur daarentegen is uniform, zodat alle NS-stations 
direct herkenbaar en helder zijn, waardoor reizigers zich in het 
netwerk overal eenvoudig en probleemloos kunnen oriënteren. 
Op dit vlak zijn de stations juist zeer plaatsongebonden. Het 
ligt er dus aan welk aspect van het station je aanhaalt om dit 
begrip op te toetsen. (afb. 7.6) 



Pompstation: Het tankstation aan de snelweg is totaal 
plaatsongebonden. Hel enige vereiste is dat het zich aan 
het snelwegnetwerk bevindt (op een bepaalde afstand van 
elkaar) en dit netwerk is de meest efficiënte verbinding 
tussen geografisch bepaalde plaatsen. In de maquette 
wordt duidelijk dat het pompstation los staal van zijn directe 
omgeving. (afb. 7.7) 

Koppelbaar 

Zonder netwerk geen capsules en zonder capsules geen 
netwerk. 
Treinstation: De ligging aan het netwerk is essentieel voor 
het station dat het knooppunt vormt in het treinnetwerk. Maar 
het station functioneert alleen goed wanneer er bepaalde 
afstanden tussen de stations worden aangehouden. Een 
andere essentiële eis is de geografische agglomeratie, 
zoals beschreven bij het begrip 'plaatsongebonden'. Het 
treinstation is dus koppelbaar mits aan deze afstands-eis en 
geografische eisen wordt voldaan. (afb. 7 .8) 
Pompstation: Ook de pomp moet direct aan het netwerk 
ingeplugd worden. Net zoals bij het treinstation, functioneren 
de pompstations alleen wanneer een bepaalde afstand 
(+I- 20 kilometer) wordt aangehouden tussen de stations. 
Teveel stations is vanuit het oogpunt van economie en 
van doorstroom niet rendabel. Dus zolang de onderlinge 
afstanden niet te klein worden kan de pomp overal aan het 
netwerk gekoppeld worden. (afb. 7 .9) 

Gecontroleerd 

De mate van regulering die wordt opgelegd. 
Treinstation: Een capsulair kenmerk wat overduidelijk 
aanwezig is in het treinstation is de controle. De voornaamste 
controle die in het station plaatsvindt, is de regulering van 
de mensenstroom en van het individuele gedrag. Tegenover 
een totale wir-war van mensen en identiteiten buiten de 
deuren staat een zwaar gecontroleerde eenduidige stroom 
in de stationstunneL Deze controle wordt overgebracht door 
toepassing van signalen op de vloer, cameratoezicht, borden, 
tekens en andere informatie van de NS. (afb. 7.10) 
Pompstation: De stroom van auto's is op de snelweg al 
totaal gereguleerd. Deze regulering wordt doorgezet in 
het pompstation, waar bijvoorbeeld personenauto's en 

vrachtauto's van elkaar worden gescheiden. De positie van 
de shop van het tankstation ten opzichte van de pompen is 
zo ontworpen dat de klant er als het ware boven op ri jdt. Het 
gebouwtje benadrukt het sterke toezicht. Controle wordt ook 
hier uitgevoerd door middel van cameratoezicht en ruimtelijk 
ontwerp. (afb. 7.11 ) 

Communicatiefilter 

Er vindt filtering plaats van informatie en personen die de 
capsule willen betreden. 
Treinstation De filtering van personen is belangrijk, omdat er 
alleen betalende re izigers gebruik mogen maken van de trein. 

7.4 Omhulsel Treinstation 

7.5 Omhulsel Pompstation 

7.6 Plaatsongebonden Treinstation 

7.7 Plaatsongebonden Pompstation 

7.8 Koppelbaar Treinstation 

7.9 Koppelbaar Pompstation 

7.10 Gecontroleerd Treinstation 

7.11 Gecontroleerd Pompstation 
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Om de stroom vloeiend te laten verlopen is het belangrijk dat 
reizigers niet worden opgehouden door onnodige informatie 
of door storende individuen. Het treinstation heeft niet een 
duidelijk communicatiefilter, maar vormt zelf een gelaagd 
filter. (afb. 7 .12) 
Pompstation: Omdat het snelwegtankstation middenin het 
netwerk ligt en niet aan het startpunt, is dit begrip lastiger 
toe te passen. De snelweg neemt de filterende werking op 
zich, waardoor het pompstation geen filter nodig heeft. (afb. 
7.13) 

7.12 

7.13 

7.14 

HET SNELWEGPOMPSTATION: 
HOEZAAR 

In de huidige tijd van het supermodernisme staan juist de 
begrippen mobiliteit en snelheid en centraal. De auto heeft 
mede gezorgd voor de inbedding van globalisering; de auto 
maakt het overbruggen van grote afstanden makkelijker. 
Hiervoor is de snelweg de uitvinding, hel woord zegt het 
al. De snelweg is natuurlijk het ultieme voorbeeld van 
een transitruimte zoals Marc Augé die beschrijft. Deze 
ontwikkeling van snelwegen is een van de voornaamste 
oorzaken van het ontstaan van de netwerkstad. De stad is 
niet meer een doorvloeiende ruimte, maar een optelsom van 
interessante plaatsen, aan elkaar gekoppeld door een netwerk. 
De bewoner van de netwerkstad is een reiziger, die zich via 
het netwerk begeeft van het ene voor hem interessante punt 
naar het andere. 

De ruimte tussen deze interessante plaatsen heeft een sterk 
transitokarakter, wordt nauwelijks ervaren en kan gezien 
worden als niet-plaats. De autowegen zijn specifieker gezegd 
'gemaakte niet-plaatsen'; plaatsen waar de overheid, als 
hogere macht, ingrijpt ter bevordering van de doorvoer van 
mensen door de ruimte. Dit uit zich in een uniforme herkenbare 
vormgeving, het ontkennen van relatie met de omgeving en 
de vele borden en tekens die alle benodigde informatie direct 
aan de bestuurders presenteren. Maar ook de aanwezigheid 
van de pompstations kan van hieruit verklaard worden. Men 
moet zich zo doelgericht mogelijk kunnen voortbewegen 

en dus moet men zonder af te wijken van de route grote 
afstanden af kunnen leggen. Om de snelwegmachine zo 
soepel mogelijk draaiende te houden is het belangrijk dat 
de auto's zo min mogelijk opgehouden worden en dat het 
tanken dus zo min mogelijk tijd in beslag neemt. Vanuit 
een simpele economische en functionele gedachte volgt 
dat er om de zoveel kilometer een station nodig is voor een 
ideale doorvoer. De plaatsing van de stations is dan ook niet 
geografisch bepaald (de omgeving vormt geen aanleiding, 
hooguit een beperkende factor), maar puur vanuit het idee 
van de snelweg als machinale mensendoorvoer. Van bovenaf 
gekeken is het tankstation een geografische verdikking in de 
snelweg, die dus geen contact maakt met zijn omgeving. 

De snelweg en hel pompstation zijn dus echte niet-plaatsen. 
Mensen wordt een gedeelde identiteit opgelegd; iedereen is 
automobilist. Er is nauwelijks relatie tussen de automobilisten 
in hun individuele capsules, omdat zij zich allen richten op de 
tekens en borden die door de overheid zijn geplaatst om hen 
te sturen. Daarnaast is men nauwelijks in staat de ruimte waar 
men doorheen raast als plaats te ervaren. Men beweegt zich 
voort binnenin zijn eigen capsule, de auto, die hem beschermt 
tegen gevaren van buitenaf. Zoals blijkt uit de voorgaande 
analyse kent het pompstation aan de snelweg zelf een aantal 
capsulaire eigenschappen: met name het plug-in karakter en 
de plaatsongebondenheid. Uit de vormgeving blijkt duidelijk 
dat het pompslation gemaakt is als niet-plaats. De pomp en 
het bijbehorende gebouw zijn duidelijk ontworpen vanuit het 
oogpunt van efficiëntie. Niet de ruimtelijke verblijfskwaliteil 



maar een zo soepele mogelijke verwerking van klanten staat 
voorop. Het gebouwtje staat direct achter de pompen, zodat 
de klanten er niet om heen kunnen dat ze betalen moeten. 
Daarnaast moet niet alleen de auto bijgetankt worden, ook 
de bestuurder dient regelmatig energie bij te 'tanken'. De 
snelwegshops vormen dan ook een belangrijke toevoeging 
aan de snelwegmacrtine. Er kan in een haast vloeiende 
beweging getankt en geconsumeerd worden, zonder de 
snelweg daadwerkelijk te verlaten. Er wordt een hoop 
programma, bijvoorbeeld verkoop van speelgoed, krasloten 
en barbequekolen, extra aan de shop toegevoegd, omdat dit 
juist het winstgevende deel van het tankstation is. Er wordt 
meer verdient aan de verkoop van etenswaren en overige, 
dan aan de benzine. Het tankstation staat vol met borden en 
tekens die direct aan de reizende consumenten laten zien 
waar zij heen moeten en waar ze wat kunnen vinden, zowel 
rondom de pompeilanden als in de shop. 

Afbeelding 7.15 laat de verschillende lagen zien die van 
belang zij voor het pompstation als niet-plaats. Het materiaal 
van het grondoppervlak, het programma, de veiligheid en 
controle, de informatie en de ruimtelijkheid hebben samen 
een zeer sterke invloed op het verloop van de routes die de 
reizigers afleggen. 

De uiteindelijke vormgeving komt voort uit een puzzel, waarbij 
alle regels, wetten en eisen ingepast moeten worden. Na een 
interview de beheerder van een aantal Shell tankstations, 
Jan van de Meuten namens het bedrijf Mabem, bleek dat de 
onderdelen uit deze puzzel moeten zijn: maximale oppervlakte, 
brandveiligheid, milieueisen, 24-geopend zijn, bescherming 
tegen overvallers, kogelvrije kassakooi, cameratoezicht, 
nummerbord registratie, vluchtwegen, daglichttoetreding 
en commercie. Daarnaast is er eigenlijk geen plaats meer 
voor vrije invulling. Deze regels, wetten en eisen zorgen dan 
ook voor een zeer functionele en herkenbare architectuur 
van pompstations. Helaas leidt dit tot een saai en eentonig 
pompstation. De vraag is of hier kansen liggen om het ontwerp 
anders aan te pakken en het tankstation wel architectonisch 
vorm te geven, zodat het een uniek of ruimtelijk interessant 
object wordt. Helaas is er binnen dit onderzoek geen ruimte 
meer om hier verder op in te gaan, maar het kan wel een 
aanzet zijn tot een hierop volgend ontwerpproject. 

7.15 

ROTTERDAM CS TUSSEN PUBLIEK 
DOMEIN EN NIET-PLAATS 

Het treinstation van nu is een transitruimte en zodoende 
een typische niet-plaats volgens de definitie van Augé. 
In de praktijk is het lastiger te duiden, omdat het door de 
toenemende mobil iteit voor steeds meer mensen een centrale 
plaats gaat innemen binnen de stad. Vanuit de denkwijze 
van Hajer en Reijndorp kan het zelfs gezien worden als het 
meest publieke domein binnen de stedelijke context omdat 
hier meer verschi llende groepen van alle sociale klassen 
bij elkaar komen dan op iedere andere plaats in de stad. Dit 
is in strijd met het ideaal van het leidende instituut, de NS, 
dat het toch vooral als niet-plaats wil laten functioneren. In 
de loop van de tijd moet zij steeds meer ingrijpen om de 
toenemend gediHerentieerde massa tot een uniform geheel 
te hervormen. Neem Rotterdam Centraal, dat in de beginjaren 
nog een zuiver architectonisch ontwerp was met een mooie 
ruimtelijkheid. Deze architectuur is langzaam maar zeker 
teruggedrongen. Alle aanwezige informatieborden, reclames, 
kiosken, displays en automaten leiden de aandacht af van 
deze architectonische ruimtes waardoor niemand ze nog 
ervaart. Het enige waar de NS de zorg over heeft is een 
soepele en frictieloze doorstroom van de mensenmassa. Een 
punt dat hierbij een steeds belangrijkere rol gaat spelen is 
veiligheid. Zoals eerder al duidelijk werd zijn stations zeer 
kwetsbare punten in de netwerkstad. Het eHect (als in een 
vicieuze cirkel) is dat ervoor wordt gekozen om de bewaking 
te verbeteren en bedreigende en rust verstorende groepen 

7.16 

buiten te sluiten. Hoewel deze veiligheidsmaatregelen 
de pure snelheid van de doorstroom iets vertragen zijn zi j 
onontbeerl ijk, omdat hun afwezigheid zou kunnen zorgen 
voor chaos, die de doorstroom totaal kan ontrege len. Dus een 
kleine afname van snelheid van de massa wordt geaccepteerd, 
omdat de doorstroom ermee wordt bevorderd. Zonder de 
veiligheidsmaatregelen is doorstroom onmogelijk. 

Een andere tegenstrijdigheid is het feit dat alles is gebaseerd 
op een zo vloeiend mogel ijke doorstroom, en dat tegelijkertijd 
steeds meer commerciële functies worden toegevoegd aan 
de stations. Vanuit het economische oogpunt is de verklaring 
eenvoudig: het station is wellicht de plaats met het grootste 

7.12 Communicatiefi lter Treinstation 

7.13 Communicatiefi lter Pompstation 

7.14 Het snelwegpompstalion: Hoezaar 

7.15 Schematische maquette van de gelaagde opbouw van het 
pompstation 

7.16 Voorkant Rotterdam CS 

Volgende Pagina: 

7.17 Collage van 'Niet-plaats'elementen op Rotterdam CS 

7.18 Tabel met alle 'Niet-plaats' elementen van Rotterdam CS 
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Informatie 

Commercie 

7.17 

publiek in de hele stad en daardoor een perfecte plaats 
voor winkeltjes en restaurantjes. Deze zijn eigendom van 
een dochteronderneming van de NS. Dit betekent dan ook 
een onmiskenbare inkomstenbron voor de NS, die hiermee 
wellicht meer verdient dan met de verkoop van treinkaartjes. 
Toch is ook vanuit het oogpunt van de gemaakte niet-plaats 
een heldere verklaring mogelijk voor de plaatsing van deze 
functies. Met name de centrale stations zijn belangrijke 
knooppunten geworden van de netwerksteden. Daarbij zijn 
mensen steeds meer onderweg met het openbare vervoer en 
dus wordt een steeds groter deel van de tijd doorgebracht in 
het treinnetwerk. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer behoeftes 
voldaan moeten worden binnen dit netwerk. Daarbij komt dat 
de tijd die men over heelt tussen de reizen door gedood 
dient te worden om verveling en de daarmee gepaard gaande 
problemen te voorkomen. Winkeltjes, kioskjes en eettentjes 
vormen hier de oplossing voor. Tegeli jkertijd is de tijd tussen 
de verschillende reizen in afgenomen, omdat mensen door 
een gebrek aan rust zo snel mogelijk verder willen, en dit leidt 
ertoe dat de consumptie op het station zo spoedig mogelijk 
moet gebeuren. Het ideaal is daarin het 'to go' principe, zoals 
toegepast door de Albert Heijn; men koopt snel iets om dit 
vervolgens in de trein te consumeren. De eet-'tentjes' hebben 
dan ook nooit tafeltjes, of hooguit tafels om aan te staan. Ook 
de non-lood winkels staan in teken van snelheid. Ze voeren 
een ander assortiment dat gericht is op de reiziger en ook de 
inrichting is aangepast. Ze lijken qua functie en assortiment 
latere verveling in de trein tegen te gaan. Te zien is dat zelfs 
de commerciële functies in het teken staan van de vloeiende 
doorstroom van de mensen. Men hoeft niet van de route af te 
wijken om aan zijn behoeftes te kunnen voldoen en kan zich 
zodoende snelter door en langer in het netwerk begeven. 

SCHEMATISCHE ANALYSE 

Om er achter te komen welke elementen op welke manier een 
rol spelen binnen het station als gemaakte niet-plaats worden 
al deze factoren overzichtelijk in kaart gebracht. Door ze in 
een tabel te categoriseren en uit te zetten tegen het eHect dat 
ze hebben ontstaat een helder overzicht. 

Deze tabel 7.18 wordt hierna ingevoegd. Alle elementen, 
objecten en ingrepen die in het Rotterdamse station 
aanwezig zijn, hebben we geregistreerd. Deze zie je aan 
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de linkerzijde van de tabel. Ze zijn gecategoriseerd in de 
volgende subgroepen: toezicht , toegang, gebodsborden, 
info, commercie, reclame en architectonische kenmerken. 
Deze subgroepen zijn uitgezet tegen het effect dat ze hebben 
op het regime, de relaties, de historie, de locatie en wie er 
belang heeft bij deze ingrepen. Deze groepen vind je aan de 
bovenzijde van de tabel. 

Uit deze enorme tabel zijn interessante conclusies te trekken. 
Enkele conclusies zijn: de nadruk sterk ligt op toezicht en 
gebodsborden. Cameratoezicht is vooral aanwezig in de hal 
en op het perron. Dit zijn ook de twee belangrijkste ruimtes 
van het station wat misschien ook wel te verklaren is, omdat 
op deze plaatsen de meeste mensen tegeli jkertijd zijn, en in 
deze ruimtes wordt 'gewacht' . De winkels waar je eten kan 
kopen zitten allen in de versmalling (bufferzone) in de hal, zo 
wordt de reiziger lekker gemaakt door de zichtbare producten 
en de aanwezige geuren. Een vraag die we ons zelf stellen aan 
de hand van dit schema is wat is nu de rol van de architect 
binnen in het station, als er zoveel andere aspecten aanwezig 
zijn die de gewaarwording van de ruimte wegnemen? 

Uit deze tabel is een ander schema voortgevloeid, die 
tracht weer te geven wat de capsulaire onderdelen in deze 
ingrepen zijn (afb. 7.19). Het begrip gemaakte niet-plaats is 
onderworpen aan de capsulaire kenmerken die veel algemener 
waren voor het begrip capsule. Het zijn de volgende drie 
kenmerken: filter, regime en verschijningsvorm. Filter gaat 
in op de drempels die passagiers tegenkomen voordat 
ze eenmaal in de trein zitten. Regime gaat in op hoe de 
passagiers worden gestuurd om zo snel mogelijk het doel 
te bereiken, een ander woord wat hierbij hoort is controle. 
Verschijningsvorm richt zich op de vraag hoe de ruimtes een 
rol spelen in de bevordering van de doorstroom. 

Deze capsulaire begrippen zijn direct toegepast op llet object 
treinstation. Er is gezocht naar wat de NS onderneemt om 
de begrippen als regime en filter toe te passen en te laten 
functioneren. Dus, hoe tracht Rotterdam Centraal een niet
plaats te zijn en blijven. Als eerste bekijken we de filter, dit 
is de toegang die op meerdere plaatsen binnenin het station 
wordt gecontroleerd. Er zijn meerdere filters aanwezig, 
hierdoor hoeven ze niet allemaal even hard te selecteren wie 
er wel en wie er niet doorheen mag. Het regime/controle 

komt neer op het controleren van het gedrag, het controleren 
van de behoeftes van de aanwezige mensen, dit valt uit een 
in behoefte aan veiligheid, informatie en commercie. Het 
laatste onderdeel van het regime is het sturen van de mensen, 
het ric~rting geven. Wat betreft de verschijningsvorm zijn 
verschillende zones binnen het station te onderscheiden: de 
entree, de hal, de bufferzone, de tunnel, de trap, het perron 
en de trein . 

Als deze genoemde begrippen losgelaten worden op 
treinstation Rotterdam CS, dan is te zien welke middelen er 
allemaal nodig zijn om het gewenste 'klimaat ' te bereiken. Er 
zijn vormen van toezicht, toegang , gebodsborden, informatie, 
commercie, reclame en ruimtelijke aanpassingen. Deze 
zijn allen ingezet om de doorstroom te bevorderen. In de 
eerdergenoemde tabel is gekeken hoe bijvoorbeeld toezicht te 
maken heeft met beïnvloeden van het gedrag. Op het moment 
dat er een link is tussen die twee, zie je in het schema een 
verbinding. Dit is uitgewerkt voor alle connecties, het resultaat 
is te zien. Door in dit schema de begrippen tegenover elkaar 
te zetten zie je dus waar de nadruk op ligt en waar veel 
aandacht aan wordt besteedt. 

Aan de onderzijde van het schema is te zien hoe sterk de 
ingrepen zijn toegepast. Hoe meer lijnen een onderdeel heeft, 
hoe uitgebreider het aan bod komt binnen in het station. 
Uit het schema blijkt dat om de niet-plaats te behouden 
het accent ligt op toezicht en ruimtelijke kenmerken. Ook 
gebodsborden werken hier sterk aan mee. Het ideaal zou 
zijn als alleen de ruimte voldoende zou sturen en men al die 
camera ' s en stationswachten achterwege kon laten. 

Interpreteer je het schema van boven naar onder, dan blijkt 
dat de meeste aandacht uitgaat naar het controleren van de 
menselijke behoefles als bijvoorbeeld veiligheid, commercie 
en informatie. Ook het controleren van het gedrag is belangrijk. 
Concluderend kan gesteld worden dat er veel ingrepen 
worden gedaan om het regime goed te laten functioneren. 
Er lijkt minder aandacht voor een goed functionerend filter. 
Onder het kopje verschijningsvorm vallen direct de hal en 
het perron op. Dil is ook goed verklaarbaar, gezien het feit 
dat deze ruimtes in het beginsel al meer oppervlakte hebben. 
Ze bieden ook plaats aan wachten en consumeren. Naast de 
doorstroomfunctie zijn hier dus andere functies aanwezig 

en dit verklaart het grotere aantal ingrepen. Een andere punt 
wat uit dit schema te halen is, is het feit dat er sowieso veel 
snelheidsingrepen zijn in alle ruimtes, onderzoek toont dat 
deze vooral aangeven in welke richting en hoe je je wel en 
niet moet verplaatsen, op weg naar de trein. 

LAGENANALYSE 

Wanneer er met een scherpe blik naar de vormgeving van 
Rotterdam Centraal Station wordt gekeken, blijkt dat er veel 
meer elementen aanwezig zijn dan dat de reiziger bewust 
waarneemt. Toch spelen al deze aspecten samen een 
belangrijke rol in de filtering en sturing van de massa. Om dit 
inzichtelijk te maken volgt een analyse waarin de verschillende 
elementen, zoals die uit de tabel en schema volgen, in lagen 
uit elkaar worden getrokken. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een tot de essentie teruggebracht model van dit station, 
waarbij de invloed van de elementen op de doorstroomruimtes 
wordt onderzocht. Dit schema is opgebouwd uit de volgende 
zones: entree - hal - tussenzone - tunnel - trap - perron 
- (trein). De tussenzone verdient wellicht nog een kleine 
toelichting. Hiermee wordt de zogenaamde trechter bedoeld 
die ervoor zorgt dat de reizigers zich vanuit de hal in de tunnel 
kunnen bewegen. De fittering volgt uit de gebodsborden van 
toegang, de toegankelijkheid en het toezicht. Een beter begrip 
van de sturing komt voort uit de lagen van de architectonische 
ruimte, de gebodsborden, de informatie en de commercie. Zo 
zijn de schema ' s ook opgebouwd, de laag van filtering en 
laag van sturing zijn dus concluderende lagen. 

7.19 Analyse Rotterdam CS: Schematische weergave van de capsulaire 
onderdelen 

7.20 Analyse Rotterdam CS Toegangsborden 

7.21 Analyse Rotterdam CS: Toegankelijhied 

7.22 Analyse Rotterdam CS: Toezicht 
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Toegangsborden 

Deze borden geven weer wie waar wel of niet mag komen. 
De NS maakt hierbij gebruik van eigen borden, waarmee 
ook direct duidelijk wordt gemaakt dat de ruimtes niet strikt 
openbaar zijn en dat zij het regime voeren. De toegangsborden 
bevinden zich bij de entrees van het station en onderaan de 
trappen naar het perron. Interessant is het verschil tussen 
deze twee locaties. Bij de entree vanuit de openbare ruimte 
wordt een aantal groepen van mensen de toegang ontzegd tot 
het station (o.a. dronken mensen en tussen bepaalde tijden 
mensen met een fiets). Bij de trappen wordt juist gesteld wie 
wel het perron mogen betreden: alleen personen met een 
geldig vervoersbewijs. (afb. 7.20) 

Toegankelijkheid 

Om de toegangsborden kracht bij te zetten zijn er de fysieke 
begrenzingen. Op dit moment loopt er een test in Rotterdam 
met toegangspoortjes tussen trap en perron. Deze fysieke 
grens is wel zeer strikt. Zonder geldig vervoersbewijs is 
het onmogelijk om hier doorheen te gaan. Wij zijn er in de 
verdere analyse vanuit gegaan dat alle perrons uitgevoerd 
zijn (of gaan worden) met deze filter. Vervoersbewijzen zijn te 
koop in de hal en de bufferzone, en dit maakt het onmogelijk 
mensen hierop te filteren bij het betreden van het station. 
De entrees worden afgeschermd door elektronische glazen 
schuifdeuren. Deze zijn dus direct werend, maar zij vervullen 
vooral een symbolische rol. De aanwezigheid van deze deuren 
verwijst naar het andere regime wat achter deze deuren van 
kracht is. Hieruit blijkt dat de hal gecontroleerd openbaar is, 
terwijl het perron een private ruimte is. 

Een derde element dat momenteel wel eens een rol speelt bij 
de toegankelijkheid is een hek dat zich bevindt op de grens 
tussen bufferzone en tunnel. Dit hek is normaalgesproken 
opgeklapt en heeft daardoor geen directe invloed op de 
filtering. Maar het kan ingezet worden om de toegang tot de 
tunnel te controleren, wat aangeeft dat de tunnel meer privaat 
zou zijn dan openbaar. De vraag is alleen of met de intrede 
van de elektronische toegangspoortjes op de perrons dit hek 
nog van belang is. Waarsc~1ijnlijk zal het niet meer gebruikt 
hoeven te worden en daarom hebben we het in onze analyse 
verder buiten beschouwing gelaten. (afb. 7.21) 

Toezicht 

Het station staat onder permanent cameratoezicht, door 
middel van een zeer groot aantal camera's. Deze hangen 
verspreid over het hele station, maar zijn met name 
geconcentreerd rondom de entrees, de bufferzone en de 
trappen; de overgangspunten tussen de hoofdruimtes. 
Zodoende tracht men de toegang zeer sterk te controleren, 
waardoor geprobeerd wordt ongewenste individuen zoals 
zwervers en zakkenrollers buiten te houden. Dit gebeurt 
vooral indirect; de aanwezigheid van de camera's maakt 
deze groepen duidelijk dat zij niet onopgemerkt blijven, 
waardoor zij eerder buiten het station blijven. Hoe verder 
men het station betreedt hoe meer men gecontroleerd wordt. 
Ook is er constant toezicht door zowel politie als door NS
medewerkers. Hun aanwezigheid is belangrijk om de controle 
direct fysiek te laten gelden. Zij begeven zich door het gehele 
station. (afb. 7.22) 

Concluderende laag: Filtering 

Zoals uit bovenstaande punten blijkt gebeurt de filtering door 
een samenspel tussen verschillende elementen. Hieruit blijkt 
dat de filtering gefaseerd plaatsvindt. Hoe dichter men bij 
het perron komt, hoe beperkter de toegankelijkheid en hoe 
hoger de controle. Zodoende wordt er zorg voor gedragen 
dat er wordt uitgeselecteerd, zonder dat de reizigers zich 
ook echt van bewust zijn. Dit zorgt ervoor dat op de plaats 
waar de daadwerkelijke controle geschiedt de niet gewenste 
individuen al zijn uitgefilterd, zodat men zich hier ook vloeiend 
doorheen kan bewegen. Zouden deze controlepoortjes 
namelijk gepositioneerd worden als een eerste filter, dan zou 
dit voor onduidelijkheid, fricties en opstoppingen zorgen. 
(afb. 7.23) 

Architectonische ruimte 

Het station is oorspronkelijk duidelijk als een niet-ruimte vorm 
gegeven. De verschillende ruimtes zijn helder vormgegeven 
en gezoneerd. Hierdoor worden de reizigers automatisch de 
goede kant op gestuurd. De rol van het licht speelt hierin 
een belangrijke rol. De hal en de perrons zijn grote open en 
lichte ruimtes, terwijl vooral de tunnel smal, laag en donker 
is. Hiermee wordt de snelheid gestimuleerd; de tunnel is de 

ruimte met het sterkste transitokarakter en door de ruimtelijke 
vormgeving wordt benadrukt dat men hier zo snel mogelijk 
doorheen moet en vooral niet moet verblijven. 

Het patroon van de vloer speelt hier ook op in. In de grijze vloer 
zijn witte strepen aangebracht. Zij benadrukken zeer sterk de 
ruimtelijke zonering. Bij een van de twee hoofdentrees wordt 
men bewust gemaakt van het betreden door een zeer hoge 
dichtheid van strepen. Het verschil tussen hal en tussenzone 
is zeer interessant. In de hal zijn brede strepen toegepast, 
relatief dicht op elkaar. In de tunnel, waar de snelheid van de 
massa een stuk groter is, liggen de strepen een stuk verder 
uit elkaar en zijn ze een stuk smaller. (afb. 7.24) 

Gebodsborden 

Deze borden maken duidelijk hoe men zich dient te gedragen 
op het station, en vooral hoe men zich niet mag gedragen. 
Deze borden dragen er zorg voor dat onderlinge irritaties 
tussen de reizigers wordt voorkomen en dat men zich zoveel 
moge I ijk als een gelijkmatige massa door het station beweegt. 
De belangrijkste in deze soort is het 'verboden te roken' 
teken. Deze komt met grote regelmaat terug, verspreidt over 
het gehele station. Dit benadrukt nog maar eens dat er een 
constante aanwezigheid is van een eigen regime, en dat het 
station niet strikt openbaar is, maar gecontroleerd openbaar. 
De overige gebodsborden zijn met name geconcentreerd bij 
de entrees. En bij de roltrappen zijn er een aantal, om de 
gedragsregels op de roltrap duidelijk te maken. (afb. 7.25) 

7.23 Analyse Rollerdam CS: Filtering 

7.24 Analyse Rollerdam CS: Architectonische ruimte 

7.25 Analyse Rotterdam CS: Gebodsborden 

7.26 Analyse Rotterdam CS: Informatie 

7.27 Analyse Rotterdam CS: Commercie 

7.28 Analyse Rotterdam CS Sturing 
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7.29 

Informatie 

Het station is een echte gemaakte niet-plaats en dat blijkt 
wel uit het enorme aantal borden en tekens dat wordt 
ingezet om de massa te sturen. Hierin kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen borden die direct gericht zijn op de 
vertrektijden van de treinen. De andere categorie is de meer 
algemene informatie, voornamelijk richtingsaanwijzers. 

De up-ta-date reisinformatie wordt loodrecht op richting van 
de stroming geplaatst, net boven de massa, zodat allopende 
eenvoudig gekeken kan worden hoe laat men op welk spoor 
moet zijn. Deze informatie wordt in de hal zoveel mogelijk 

duidelijk gemaakt Want als de reizigers tijd overhebben 
tussen aankomst in het station en het vertrek van de trein, 
dan kunnen zij deze tijd het beste doorbrengen in de hal, bij 
voorkeur door daar te consumeren. De hal vormt zodoende 
een opvangruimte met de meeste informatie, waarvandaan 
iedereen zo gelijkmatig mogelijk kan doorstromen. Dus in de 
hal ligt de taak om de mensen zoveel mogelijk informatie te 
verschaffen , zodat op andere plaatsen de doorstroom wordt 
bevorderd . 
Een aspect dat ingaat tegen de logica van het station, zijn 
de overziehtsborden met alle standaard vertrektijden in de 
tunnel. Deze borden kunnen alleen gelezen worden wanneer 
men stilstaat, en zorgt zodoende voor oneffenheden in de 

vloeiende stroming in de tunnel. Het lijkt erop alsof deze 
borden voortkomen uit de tijd voor de up-to-date borden, en 
dat zij door de opkomst hiervan langzaam aan zullen gaan 
verdwijnen. (afb. 7.26) 

Commercie 

De commercie komt in het station in drie vormen terug . Door 
reclame-uitingen, door winkels en door fastfoodrestaurants. 
De reclame wordt daar geplaatst waar het niet strijdig is en 
vormt zodoende een licht aanwezige achtergrond. De winkels 
en de fastfoodrestaurants zijn plug-ins die zijn ontstaan vanuit 
de behoefles van de reizigers en binnen de regels van de NS. 
Hierdoor is een specifieke soort commercie ontslaan die zeer 
sterk in hel teken slaat van snelheid. Zij zijn niet voor niets 
allemaal onderdeel van een speciaal bedrijf (Servex) dal zich 
geheel richt op deze lo-go consumptie. Servex exploiteert 
restaurants en winkels op het station die de reiziger van 
eten en drinken voorzien. Het is een bedrijf dal klanten bindt 
door vooral een snelle service te bieden en het is uiteraard 
een onderdeel van NS stations, zodat de NS er zelf ook 
een slaatje uit kan slaan. Reizigers hebben nu eenmaal de 
behoefte om hun lijd in de trein te doden door iets te eten, 
of door bijvoorbeeld boeken Ie lezen of cd's te luisteren. De 
commercie speelt hier op in. De snelheid van de consumptie 
gaat hand-in-hand met de snelheid van de stroom. Rondom 
de hal zijn de winkels gepositioneerd, waar de consumerende 
reiziger de winkel kan betreden, en kan verblijven zo lang 
de lijd is die hij overheeft. De fastfoodrestaurants liggen 



aan de buHerzone, en hier komt de klant niet verder dan de 
afhaalbalie, waar hij snel eten kan halen voor in de trein. Tot 
slot zijn er in de tunnel en op de perrons nog kiosken waar 
men met spoed nog de nodige zaken kan kopen; met name 
snacks en drinken. 

Hoewel deze commercie in de eerste plaats strijdig lijkt met 
de nadruk die wordt gelegd op de doorstroom, speelt het juist 
ook een belangrijke rol hierin. Reizigers die moeten wachten 
kunnen hun tijd doden door te gaan consumeren, terwijl door 
te consumeren mensen zichzelf bezig kunnen houden op de 
perrons en in de treinen. 

Maar de commerciële functies zorgen er met name voor 
dat men het spoor-/openbaar vervoernetwerk niet hoeft te 
verlaten om de belangrijkste behoeftes te kunnen vervullen. 
Zodoende hoeft men niet af te wijken van zijn route wat de 
gehele stroom ten goede komt. Doordat de commerciële 
functies zich mooi inpassen in het gebouw, teruggelegen 
in de wanden, houden ze de transportruimtes vrij en zorgen 
ze tegelijkertijd voor een benadrukking van de ruimtes. De 
overgang van hal naar tunnel via de buHerzone wordt door 
de winkels en fastfoodrestaurants duidelijk benadrukt. (afb. 
7.27) 

Concluderende laag: Sturing 

Al deze elementen laten zien dat er sterke invloed wordt 
uitgeoefend om de losse individuen tot een massa te maken 
waarin zo min mogelijk onderling gecommuniceerd wordt. De 
grootste nadruk ligt wat dat betreft op de tunnel, als ultieme 
doorvoerruimte. Het blijkt ook wel dat de nadruk niet direct 
ligt op de snelheid van de stroming, maar op de vloeiendheid 
hiervan en het voorkomen van fricties en oponthoud. Vanuit 
de tunnel wordt getracht de mensen zoveel mogelijk parallel 
door het station te sturen en kruisingen te voorkomen. Dit 
blijkt ook wel wanneer men op het perron komt, waarbij 
mensen parallel aan elkaar voor zich uit zitten te staren, 
wachtend op de komende trein. (afb. 7.28) 

RUIMTELIJKE BELEVING IN DE LOOP 
VAN DE TIJD 

Uit de analyse van de verschillende lagen van ingrepen wordt 
duidelijk dat in de loop van de tijd steeds meer ingrepen 
nodig zijn, om de niet-plaats in stand te houden. Wat opvalt 
is dat deze ingrepen de ruimte gaan domineren. Hoewel de 
ruimte wel een rol speelt in het sturen van de massa, zal het 
over het algemeen niet meer bewust worden ervaren door 
de reizigers. Deze ontwikkeling wordt duidelijk wanneer het 
station in zijn beginjaren wordt vergeleken met de huidige 
situatie. Het stationsgebouw stamt uit 1957 (afb. 7.31) en is 
ontworpen door de architect Sybold van Ravesteyn. 

"Toen Van Ravesteyn de opdracht kreeg om het 
weggebombardeerde station Delftse Poort te vervangen 
door een nieuw centraal station Rotterdam CS, gebeurde 
dat op basis van een vastgesteld wederopbouwplan waarin 
de concave voorgevel al was vastgelegd. De gemeente gaf 
duidelijk te verstaan dat binnen het zakelijke-moderne bouwen 
in de nieuwe stad zijn bovengenoemde krullerige zwierigheid 
noch zijn traditionalisme op prijs werd gesteld. [. .. ]Maar met 
een opvallende ommezwaai keert hij terug naar een helder 
functionalisme, dat ondanks de bescheiden afmetingen een 
prachtige hal en een knappe, alles omvattende pleinwand 
oplevert. Op sporenniveau werd het complex aangevuld met 
sierlijkebetonnenperronkappeninzogenaamde 'vlinderschalen', 
die binnenkort een plaats op de monumentenlijst voor 
jongere bouwkunst verdienen. [. .. ] Aanvankelijk was in het 

bestemmingsplan een veel hoger gebouw ontworpen als 
afsluiting van stationsplein en Westersingel, bijvoorbeeld 
door toevoeging van hotelverdiepingen of kantoren. Maar dit 
voorstel werd doorNS wegens gebrek aan financiële middelen, 
gebrek aan toekomstvisie en gebrek aan noodzaak met klem 
afgewezen. [. .. ] Vele jaren bestond het emplacement uit 15 
sporen met zes perrons, elk overkapt met de reeds eerder 
genoemde betonnen vlinderschalen, aan de randen afgezoomd 
met een strook glas om de spleet tussen trein en dakrand af 
te dichten. In de jaren '80 is daar een zevende perron aan 
de noordzijde bijgekomen. Gelukkig heeft dit niet geleid tot 
een weer totaal afwijkende vormgeving, maar is hier alles in 
het werk gesteld om door middel van een vormgelijke kap en 
verwante materialen de visuele eenheid van het hele complex 
in hoge mate te handhaven. 

Een sterke groei van de reizigersomvang, expansie van dit 
vervoersknooppunt door aansluiting met nieuwe metrolijnen, 
de ook hier gewenste kantorenontwikkeling boven de sporen 
én de behoefte aan meer winkelactiviteiten maken dat dit 
stationscomplex binnenkort ingrijpend 'op de schop gaat'. 
Vooral de veel te smalle reizigerstunnel onder de sporen als 
toegang tot de perrons vraagt om spoedige verbreding, zoals 
die recent in zoveel andere hoofdstations al is gerealiseerd. 
Maar in het hiertoe opgestelde plan 'Van Ravesteyn revisited' 
is de intentie duidelijk aanwezig om de hoofdopzet en de hal 
van zijn waardevolle stationsgebouw zoveel 
mogelijk overeind te houden." (C. Douma; Stationsarchitectuur 
in Nederland 1938 - 1998) 

7.29 Informatievoorziening, inzichtelijkheid en functionaliteit zijn de nieuwe 
richtlijnen binnen het station. 

7.30 Nieuwe 'vervoersterminal' Rotterdam CS (bron: Team CS) 

7.31 De hal van Rotterdam CS in 1957 (bron: www.stationsweb.brinkster. 
net) 
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De constante ontwikkeling van ingrepen gaat dus door, maar 
het gebouw lijkt een obstakel te gaan vormen en dus is een 
nieuw architectonisch plan nodig . Er is behoefte aan een nieuw 
uithangbord voor de stad Rotterdam; een 'vervoersterminal' die 
groter, indrukwekkender en technologischer moet worden om 
met zijn omgeving te kunnen concurreren. (afb. 7.30) Ook op 
het gebied van veiligheid gaat de ontwikkeling steeds door; er 
wordt nu al een proef gedraaid met elektronische poortjes als een 
onverbiddelijk uitsluitmodeL Wellicht functioneert het stalion in 
de toekomst volledig automatisch. 

Bekijken we lolo's van hoe het station nu wordt gebruikt samen 
met foto's van toen hel stalion net geopend was dan zijn er vele 

aspecten die opvallen. In 1957 zie je een zeer open en lege 
ruimte, waarbij zeer sterk de nadruk ligt op de architectonische 
helderheid. Enkel de loketten en de tunnel worden aangegeven 
en de winkeltjes zijn haast onzichtbaar. Misschien wel het meest 
typerend voor hel versch il met de huidige situatie is het feit dat 
de prachtige dakconstructie door haast niemand meer opgemerkt 
wordt. Het accent is verschoven van de ruimte naar de borden. 
(afb. 7.29) De nadruk ligt nu op een direct inzicht. Door middel 
van gerichte informatie moet de reiziger zonder aarzelen zijn doel 
kunnen bepalen. De houding ten opzichte van de architectuur 
lijkt hierdoor veranderd . Zorgde deze in de beginjaren nog voor 
de manier om de mensen zo direct mogelijk te sturen, nu is 
het wellicht een vertragend element dat zo ver mogelijk wordt 

weggestopt achter de borden. Namelijk, wanneer men de ruimte 
bewust ervaart kan de schoonheid hiervan zorgen voor vertraging 
en oponthoud in de beweging. 

Concluderend kan gezegd worden dat de ervaring van het 
treinstation Rotterdam CS de laatste 50 jaar wezenlijk is veranderd. 
De ingrepen in de ruimte zijn samen een nieuwe ruimtelijkheid 
gaan vormen die de aandacht van de reiziger is gaan opeisen. Deze 
verandering is conceptueel weergegeven in maquettes. Dit wordt 
duidelijk wanneer afbeeldingen 7.32 en 7.33 worden vergeleken 
met 7.34 en 7.35. Afbeeldingen 7.36 en 7.37 laten de ruimtelijke 
beleving zien, waarbij iedereen wordt gestuurd door borden en 
tekens en zo parallel aan elkaar door het gebouw beweegt. 



ROL VAN ROTTERDAM 
CS BINNEN CAPSULAIR 
OI\IDERZOEK 

Het is moeilijk Ie bepalen of het treinstation een capsule is 

of niet. Dit is ook nietzozeer van belang. Wat belangrijker is, 

is de vraag hoe er bij de vormgeving gebruik wordt gemaakt 

van capsulaire middelen. Wat is er capsulair aan een station 

en hoe veranderen deze capsulaire middelen de rol van het 

station in de samenleving? 

Het station in Rotterdam speelt in eerste instantie een grote rol 

binnen in het netwerk. Zonder netwerk had het slation geen 

bestaansrecht. Het treinstation is een belangrijk knooppunt 

tussen vele vormen van vervoer, zoals trein-, bus-, metro-, 

tram-, auto-, fiets- en lopend verkeer. Om zich te beschermen 

tegen de steeds toenemende snelheid van het netwerk zoekt 

de mens naar deze vormen van bescherming. Hoe groter de 

mobiliteit wordt, hoe capsu/airder ons gedrag zal zijn, stel/ 

Lieven de Cauter. Kortom: het station is in eerste plaats een 

groot knooppunt om te kunnen wisselen tussen verschillende 

vervaarscapsules en in de toekomst zal zijn functie alleen 

maar belangrijker worden. Het gebouw dient als bescherming 

van de reizigers die zo snel mogelijk over willen stappen van 

het ene netwerk naar het andere. 

Het Centraal Station van Rotterdam kent een aantal sterk 

capsulaire kenmerken. Vooral de filtering speelt een zeer 

belangrijke rol. De wijze waarop deze filtering plaatsvindt, 

is wezenlijk anders dan in de meer gangbare voorbeelden 

van capsules. Het station wordt gekenmerkt door een zeer 

gelaagde filter. Het gebouw moet enerzijds zoveel mogelijk 

mensen zo snel mogelijk doorlaten en tegelijkertijd zorgen dat 

individuen die kunnen zorgen voor problemen aan de massa 

worden onttrokken. Hier wordt op ingespeeld door stapsgewijs 

de drempel voor de ongewenste personen steeds hoger te 

maken. Op deze manier worden zij al geweerd vóór het punt 

van de daadwerkelijke fysieke filtering, de controlepoorljes. 

Dil is met name van toepassing voor hen die geen geldig 

vervaarsbewijs hebben. Hoe dichter zij bij het perron komen, 

hoe meer hen wordt duidelijk gemaakt dat zij zonder kaartje 

hier niet mogen komen. Mensen die wel een kaarlje hebben 

zijn zich hier niet van bewust en kunnen ongehinderd verder 

gaan. Zo vormt hel treinstation de filter voor het spoornetwerk 

waarin de treinen zich als capsules voortbewegen. De 

gelaagdheid zorgt ervoor dal er een geleding plaatsvindt in 

de ruimtes; het perron is strikt privaat, terwijl de ha/zo goed 

als openbaar is. Er is geen eenduidige grens vastte stellen, 

waardoor het in bepaalde gevallen mogelijk is dat de hal nog 

wel tot het publieke domein behoort. 

Het station kent een sterk controlerend regime, wat 

verantwoordelijk is voor de filtering en tegelijkertijd richt het 

zich ook op het reguleren van de bewegingen van de massa. 

De aanwezigheid van dit regime wordt duidelijk gemaakt door 

de vele borden, tekens en controle-elementen die worden 

ingezet. Wal het treinstation onderscheidt van de andere 

capsulaire voorbeelden is het feit dat hel station geen doel 

op zich is, maar slechts een punt in de route op weg naar het 

doel. Mensen kiezen niet bewust om zich over te geven aan dit 

regime maar het wordt juist onbewust aan hen opgelegd. Hel 

regime zorgt voor een gedwongen uitsluiting van ongewenste 

individuen waarmee een ideaal binnenklimaat ontstaat. 

We hebben in dil essay al eerder genoemd dat er vele 

capsulaire kenmerken aanwezig zijn, bij het station spelen 

naast regime en filter omhulsel, controle, koppelbaarheid en 

communicatiefilter een rol. Maar hiermee is niet bepaald dat 

het station een capsule is. Dit begrip is te breed en te vaag. 

Het is hierdoor lastig vragen te beantwoorden zoals: kan een 

capsule een knooppunt zijn? Kan een capsule ook een plaats 

zijn waar geen doel op zich te vinden is, geen verblijfsruimte? 

Kan een capsule meerdere filters hebben? Is er bij het 

treinstation sprake van sociale uitsluiting (en insluiting)? 

En leiden de capsulaire ingrepen die in het station worden 

gedaan tot angst bij. de reizigers (zoals Lieven de eauter 

voorspelt)? Het station stelt zodoende de rekbaarheid van hel 

begrip capsule aan de kaak. Het laat zien dat het capsulaire 

een zeer actueel thema is in de huidige samenleving, dat niet 

beperkt is tot gebouwen die als capsule worden omschreven, 

maar dat ook veelvuldig in kleinere elementen terugkomt. 

7.32 Maquette Rotterdam CS, Bovenaanzicht 

7.33 Maquette Rotterdam CS, perspeetiel 

7.34 Conceptuele maquette Rotterdam CS, Bovenaanzicht 

7.35 Conceptuele maquette Rotterdam CS, perspectief 

7.36 Ruimtelijke Beleving in het stationsgebouw, focus op functionaliteit 

7.37 Ruimtelijke beleving in het stationsgebouw, individuele parallele 
bewegingen 
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HETEROTOPIE 
EN CAPSULAIRE 
ARCHITECTUUR 

FOUCAULT- 'DES ESPACES AUTRES' 

In deze tekst, die Foucault in 1967 uitsprak, bekijkt hij het 

ontstaan van afgezonderde instellingen en plaatsen. Hij 

bespreekt plaatsen die net als utopieën tegenbewegingen zijn 

in de maatschappij, maar zich van de utopieën onderscheiden, 

door het feit dat ze echt bestaan. 

Ruim genomen zijn het alle plaatsen waar het 'andere' zich 

bevindt. Datgene dat buiten de alledaagse ruimte staat, maar 

wel een link met de alledaagse ruimte heeft. Zoals Foucault 

het stelt: "Het zijn een soort feitelijk gerealiseerde utopieën 

waarin de werkelijke plaatsen, al de andere werkelijke plaatsen 

die men in de cultuur aantreft tegelijkertijd gerepresenteerd, 

bestreden en omgedraaid worden, een soort plaatsen die 

buiten alle plaatsen staan, terwijl ze toch lokaliseerbaar zijn 

in de werkelijkheid. " 1 

Foucault maakt een begin met een systematische beschrijving 

van het begrip, een 'hete rotapologie' zoals hij het zelf noemt. 

Hiervoor noemt hij zes principes. 

1. Alle culturen hebben heterotopieën. (crisis en deviatie) 

"De heteratopie is een constante factor binnen elke menselijke 

groep. "2 /n primitieve samenlevingen vindt men voornamelijk 

crisisheterotopieën, waar personen worden geplaatst die 

zich in een staat van crisis bevinden ten opzichte van hun 

maatschappij. (college in de 19e eeuw, militaire dienst, 

huwelijksreis) 

In de huidige samenlevingen wordt de plaats van deze 

heterotopieën ingenomen door heterotopieën van de deviatie; 

"daar waar men individuen plaatst wier gedrag afwijkt van het 

gemiddelde of van de geaccepteerde norm." 3 (rusthuizen, 

psychiatrische klinieken, gevangenissen, bejaardentehuizen) 

2. Alle heterotopieën kunnen van functie veranderen in de 

loop van de geschiedenis van een samenleving. 

3. Een heteratopie heeft het vermogen in een enkele werkelijke 

plek meerdere plaatsen naast elkaar te zetten die in wezen 

onverenigbaar zijn. 

De heteratopie als contradiefarische plaats. (theater, bioscoop, 

tuin, tapijten als reproducties van tuinen) 

4. Heterotopieën vormen een opening naar heterochronieën. 

"De heteratopie functioneert pas volledig als de mens die 

zich erin bevindt als het ware absoluut is afgesneden van zijn 

traditionele tijd. "4 Heterotopieën van oneindige tijd (kerkhof), 

een opeenstapeling van tijd (museum, bibliotheek) en 

tijdgebonden heterotopieën in de vorm van feesten (kermis, 

vakantiedorp). 

5. Heterotopieën hebben altijd een systeem van in- en 

uitgangen. 

Dit systeem maakt de heterotopieën toegankelijk en isoleert 

ze tegelijkertijd. In het algemeen is de heteratopie niet vrij 

toegankelijk, zoals een publieke plaats. Ofwel men wordt 

ertoe gedwongen ofwel men moet zich onderwerpen aan riten 

en zuiveringen. Om binnen te komen moet men een zekere 

toestemming hebben of bepaalde handelingen verrichten. 

(kazerne, gevangenis, hamam, sauna's, mate/kamers) 

6. Heterotopieën vervullen altijd een functie in relatie tot de 

overgebleven ruimte (illusie of compensatie). 

De functie die de heteratopie vervult bevindt zich tussen 

8.1 

twee extreme polen; de heterotopieën van illusie en de 

heterotopieën van compensatie. (bordeel, kolonie, boot) 

De tekst van Foucault levert een brede en vage kijk op het 

begrip heterotopie. Het lijkt erop dat het heterotopische in 

vrijwel elke plaats gevonden kan worden, zolang het maar een 

plek is die zich manifesteert als een 'andere' plek buiten de 

dagelijkse ruimte en toch een bepaalde relatie aangaat met 

die dagelijkse ruimte. 

In bovenstaand figuur hebben we het begrip geprobeerd 

te schematiseren. De heteratopie ligt in de werkelijkheid, 

maar buiten de alledaagse ruimte; ze is een 'andere' 

ruimte. De heteratopie heeft wel een bepaalde relatie met 

de alledaagse ruimte; ze is de representatie/afspiegeling, 

omdraaiing/inversie en bestrijding van de alledaagse ruimte. 

De utopie heeft een zelfde soort relatie met de alledaagse 

ruimte als de heterotopie, maar ligt buiten de werkelijkheid. 

De enige manier waarop er uitspraken kunnen worden gedaan 

over de begrenzing van een heterotopie, is dat de begrenzing 

een zekere sociaal filterende werking heeft. De begrenzing 

zorgt ervoor dat sommige personen niet binnen kunnen en 

anderen wel. 



Bij het begrip gaat het om de mensen binnen de heteratopie 

en de relatie die zijn aangaan met de maatschappij buiten de 

heteratopie. Het is dus een sociologisch begrip. 

DEHAENE EN DE CAUTER -
HIPPODAMUS' THIRD SPACE 

In deze tekst van Miehiel Dehaene en Lieven de eauter 

proberen ze de 'heterotopologie' waar Foucault over sprak 

verder uit te werken. Hun beginstelling is dat niét alles een 

heteratopie is. Voor hun theorie bespreken ze de verschillende 

ruimten in de Griekse polis. De publieke en de private ruimte 

en de 'derde ruimte', benoemd door Hippodamus. De 

heteratopie valt in deze laatste categorie en is daarom niet 

publiek en niet privaat, maar houdt het midden tussen deze 

begrippen. Voortkomend uit het model van de Griekse polis 

koppelen ze aan het begrip 'privaat' de economische ruimte 

en aan het begrip 'publiek' de politieke ruimte. De heteratopie 

valt volgens de schrijvers buiten deze beide invloedssferen 

en zou benoemd kunnen worden als de 'culturele' ruimte. 

Ze komen zo tot de volgende definitie van het begrip 

heterotopie: "[. .. ] trom an anthrapological point of view, 

heteratopias are a temporalor permanent spatial arrangement 

tor rituals, games and 'other' social practices, praetrees of 

alterity, deviance, leisure, etc. that are set apart trom the 

everyday, i.e. trom the economie realm and the politica/ rea/m. 

From an architectural/urbanist viewpoint we can only cal/ 

heterotopia, those spaces that are permanent, specialized 

and consecrated to these praetic es. " 5 

Het lijkt nuttig de heteratopie tussen de private en publieke 

ruimte te plaatsen, nooit volledig definieerbaar als één van 

beide. Dit schept een zekere duidelijkheid over het karakter 

van het begrip Het sluit naadloos aan bij het vijfde principe 

van Foucault, het systeem van in- en uitgangen, dat een 

zekere collectiviteit van de ruimte suggereert, toegankelijk 

voor een bepaalde, specifieke groep en daarom niet volledig 

publiek, maar ook niet volledig privaat. 

Door aan deze stelling echter de termen 'politiek' en 

'economisch' toe te voegen, met daarbij de kanttekening 

dat de heteratopie dus nóóit een van beide is, maar zich 

er altijd tussen in bevindt, worden vele voorbeelden van 

Foucault bestempeldals niet-heterotopisch. Hierdoor sluiten 

Dehaene en De eauter een hele reeks aan ruimten uit die vele 

heterotopische kenmerken vertonen. 

In de Griekse polis, waar de invloedssferen nog duidelijk 

gescheiden zijn, kan deze definitie voor de heteratopie 

wel worden aangewend, maar in de huidige maatschappij 

lijkt zij niet erg bruikbaar, gezien de ontwikkeling van een 

alom aanwezige invloedssfeer van economie en politiek. 

De tekst van Dehaene en De eauters is weliswaar een 

aanklacht tegen deze vervaging van grenzen tussen de 

economische, politieke en heterotopische ruimten en hun 

onderlinge beïnvloeding. Het lijkt ons echter niet bruikbaar 

deze onderlinge beïnvloede voorbeelden uit te sluiten als 

heterotopieën. Juist door deze objecten wel op te vatten 

als heterotopieën kan de ontwikkeling van het begrip in 

de huidige maatschappij worden bekeken. Wij vatten de 

heteratopie niet op als een verdwijnend fenomeen, maar juist 

als een om zich heen grijpend fenomeen, dat steeds meer 

ruimten beïnvloedt. 

De schrijvers strepen in hun tekst vrijwel de gehele categorie 

van heteratopieën van de deviatie door, omdat ze allen in 

meer of mindere mate beïnvloed zijn door de politieke sfeer. 

Juist deze categorie heterotopieën vinden wij erg interessant, 

omdat de betekenis van deze categorie verandert in de 

huidige tijd en er een duidelijk verband te leggen is met 

capsulaire architectuur. 
121 
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DE HETEROTOPIE EN DE 
CAPSULE 

"Perhaps nat every capsule is a heterotopia, but most 
heterotapias are capsules. One might propose using the 
heterotopia as an urban-design modeland the capsule as an 
architectural model The concepts are comp/ementary One 
is technologica/, !he other sociological and anthropological. 
Were we to tormulale a hypothesis basedon !he two, it would 
be: the heterotopia has become !he norm in a capsu/ar society 
11 is no Jonger the space of exception - a residua/ space as 
opposed to the continuity of normal, everyday space - but 
the rule. "6 

De algemene vraagstelling van dit onderzoek is de vraag 
naar de capsulariteit van de heterotopie. Het uitgangspunt 
is bovenstaande stelling van De Cauter, dat de meeste 
heterotopiëen capsulair zijn. Hoe verhouden de begrippen 
heteratopie en capsule zich dan tot elkaar? 
Heteratopie is, zoals gezegd, een sociologisch begrip, waar 
capsule ook sociaal gezien kan worden, maar daarnaast ook 
technisch , strategisch enz. Op deze manier zijn heteratopie 
en capsule parallelle begrippen, met een groot aantal 
dezelfde kenmerken op sociaal vlak. 
De overlappende kenmerken zijn interessant voor dit 
onderzoek. Met het begrip heteratopie kunnen we de capsule 
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8.2 

vanuit sociaal-maatschappelijke oogpunt bekijken. 

Om de relatie tussen de begrippen verder te onderzoeken 
nemen we het diagram dat we in het atelier gebruiken 
voor de algehele begripsbepaling van de capsule. In het 
schema worden vier groepen van capsulaire kenmerken 
onderscheiden. 

A. Verschijningsvorm 
(vorm waarin een verschijnsel zich aan ons voordoet) 
B. Motief 
(overweging die tot een handeling leidt = > 
beweegreden, considerans, drijfveer, motivatie, ratio) 
C. Regime 
(het leiden en regelen van zaken en personen krachtens 
formele bevoegdheid) 
D. Filter 
(poreus voorwerp dat bepaalde zaken doorlaat en 
tegelijk zuivert -7 selectie) 

r---
A I 
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8.3 

We projecteren dit diagram met de bijbehorende begrippen 
nu ook op de heterotopie. 

Wanneer we dan de 4 groepen van kenmerken bekijken, 
kunnen we de volgende uitspraken doen. 
Over de verschijningsvorm (A) van een heteratopie zijn geen 
algemeen geldende uitspraken te doen, omdat het slechts 
een sociaal begrip is. 
Bij de filterende werking van de begrenzing (D) gaat het dan 
ook om een sociaal filter. Met de theorie van de heteratopie 
wordt iets gezegd over het in- en uitsluiten van personen. maar 
niet over het filteren van informatie zoals bij de capsule. 
Het motief (B) is datgene dat ten grondslag ligt aan de 
selectie die door het sociaal filter tot stand komt. Het is de 
achterliggende gedachte achter de werking van het sociale 
filter van de heterotopie. 
De inhoud (C) van de heteratopie is een gevolg van d+-it 
motief tot heterotopisering. De inhoud bestaat uit de mensen 
die zijn doorgedrongen door het sociale filter en de relatie 
die ze onderling en met de maatschappij aangaan. 

Het vijfde principe van Foucault is het systeem van in- en 
uitgangen. Het gaat bij dit kenmerk dus om de begrenzing 
van de heterotopie, het systeem van openen en sluiten dat de 
heteratopie tegelijkertijd isoleert en toegankelijk maakt. Om 
binnen te gaan moet men bijvoorbeeld een aantal rituelen 
verrichten of onderdeel zijn van een bepaald collectief. 
Er wordt een gecontroleerd binnenmilieu tot stand gebracht 
door de controle van de in- en uitgang. Hierin vinden we ook 
een parallelliteit met de capsule die ook alti jd een bepaalde 
omsluiting heeft. 
De begrenzing van de heteratopie is dus het sociale filter 
dat een groep personen selecteert uit de samenleving. Alle 
heterotopieën hebben een dergelijk filter. Er zijn echter 
heterotopieën te benoemen met een meer of minder sterk 
sociaal filter. 

De heterotopieën met een minder sterk sociaal filter, hebben 
andere heterotopische kenmerken waar meer nadruk op 
ligt. Bijvoorbeeld heterotopieën van illusie en compensatie, 
waarbij de nadruk ligt op de representatie van de maatschappij 
en het sociale filter bijzaak is. 
Er zijn ook heterotopieën met sterke sociale filters. Hierbij is 
er sprake van insluiting van de betreffende groep mensen. 



Foucault benoemt een type heteratopie waarbij de selectie 
plaatsvindt op grond van een afwijking van de norm. Het 
is de heteratopie van deviatie, door Foucault als volgt 
gedefinieerd: "[. .. ] daar waar men individuen plaatst wier 
gedrag afwijkt van het gemiddelde of van de geaccepteerde 
norm." 7 Bij deze definitie van Foucault is er dus sprake van 
gedwongen insluiting. Voorbeelden van heterotopieën van 
deviatie zijn de psychiatrische kliniek, de kostschool , het 
rusthuis, de gevangenis en het asielzoekerscentrum. Op deze 
categorie van heterotopieën is overigens veel van Foucaults 
werk gebaseerd. 8 

In de postmoderne samenleving is echter een tweede motief 
van insluiting belangrijker geworden. Namelijk het motief van 
de vrijwillige insluiting. Koolhaas heeft hel hier al over in 
het utopische gedachte-experiment Exodus or the Voluntary 
Prisoners of Architecture 9: een door immens hoge muren 
afgeschermde strook midden door Londen, waarbinnen 
uiteenlopende grootstedelijke faciliteiten voor bijvoorbeeld 
cultuur, sport of tijdelijke huisvesting zijn samengebracht. 
De Londenaren zouden in deze enclave kunnen ontsnappen 
aan de sleur van het dagelijks leven. 
Hij gebruikt de muur als architectonische middel om 
een strip dwars door de stad in te sluiten en hierdoor alle 
negatieve invloeden van buitenaf uit te sluiten. Binnen de 
grenzen ontstaat een volledig gecontroleerde omgeving, met 
een hoge mate van collectiviteit. 
Er zijn dus twee vormen van insluiting te onderscheiden; 
gedwongen en vrijwillige insluiting. Een belangrijk verschil 
tussen beiden zit in de actor die onderdeel is van de norm, 

van de alledaagse samenleving. Bij gedwongen insluiting 
bevindt de actor zich buiten de capsule. Hij filtert een 
bepaalde groep mensen en sluit deze in. Bij vrijwillige actor 
bevindt de actor zich binnen de capsule. De actor filtert en 
sluit zichzelf in . 

VRAAGSTELLING 

Ons algemene onderzoek richt zich op de architectonische 
vertaling van insluiting. Door middel van hel analyseren van 
twee objecten proberen we antwoorden te vinden op een 
aanlal onderzoeksvragen. Omdat onze onderzoeksobjecten 
twee verschillende vormen van insluiting representeren, 
namelijk gedwongen en vrijwillig , willen we ook bekijken of 
er een verschil te bemerken is in de architectonische vorm. 

Hebben gedwongen en vrijwillige insluiting een 
architectonische vertaling gekregen in onze objecten? 

Een gedwongen insluiting lijkt vooral gericht op het 
tegenhouden van de uitgaande beweging. Deze uitgaande 
beweging is de mogelijke uilbraak van de ingesloten groep 
mensen. Een vrijwillige insluiting lijkt er vooral gericht op 
om de ingaande beweging tegen te houden, het stoppen van 
mensen die niet behoren binnen te gaan. 

Er zijn twee belangrijke elementen die aan bod komen bij 
insluiting. 
Als eerste is dat de begrenzing van het object. Twee vragen 

t 'alledaagse'/ norm 

t buitenstaanders 

• 

' 
8.4 8.5 

die we hierbij stellen zijn: 

Hoe werkt de begrenzing bij de objecten; 
voornamelijk de fysieke begrenzing maar ook de 
andere lagen? 

Wat is de relatie tussen de fysieke begrenzing en 
het (heterotopische) sociale filter? 

Als tweede element is er de inhoud, hetgeen dat zich binnen 
de insluiting bevindt. Hierbij gaat het over de sociale structuur 
binnen de insluiting. 

Wat is de architectonische vertaling van de sociale 
structuur binnen de insluiting? 

OBJECTENANALYSE 

We hebben ervoor gekozen objecten te analyseren 
die Foucault in zijn tekst noemt als voorbeelden van 
heterotopieën en die bovendien beide manieren van insluiting 
representeren, namelijk gedwongen en vrijwillige insluiting. 
Deze voorbeelden hebben we gespecificeerd naar actueel 
interessante objecten. Zo hebben we hel voorbeeld van de 
psychiatrischekliniek en de gevangenis, gespecificeerd tot de 
tbs-kliniek, een gedwongen insluiting, en het voorbeeld van 
de boot in zijn algemeen, gespecificeerd tot de onderzeeër, 
een vrijwillige insluiting. 

8.1 schema begrip heteratopie 

8.2 capsulaire kenmerken 

8.3 heterotopische kenmerken 

8.4 gedwongen insluiting 

8.5 vrijwillige insluiting 
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ONDERZEEËR 

Onderzeeërs zijn intrigerende objecten. Het zijn werktuigen 
van de militaire organisatie, maar ze hebben daarnaast de 
keuze zich van deze organisatie te distantiëren. Ze kunnen 
zelfstandig missies van hogere organen uitvoeren zonder 
verdere inmenging van de buitenwereld. Ze dwalen rond in 
de oneindige ruimte van de zee, onzichtbaar en ongrijpbaar 
voor anderen. "Het verlangen van de mens om zich onder 
water voort te bewegen is eeuwenoud. De onderzeeër is in 
de eeuwen van primitief vaartuig, de duikboot, ontwikkelt 
tot een geducht, modern en geavanceerd aanvalswapen, de 
onderzeeër." 10 

De onderzeeër is een functioneel object. Hij is ontworpen 
vanuit zijn functie. De onderzeeër moet zijn doel zo efficiënt 
mogelijk benaderen en uitschakelen door middel van 
onzichtbaarheid, geruisloosheid, mobiliteit enz. 
De mens heeft zijn intrek genomen in de onderzeeër. Het 
object en de mens die zich erin bevindt "[. .. ]zijn van elkaar 
afhankelijk, zowel voor hun bestaan als voor hun voortbestaan. " 
11 Mens en object vormen samen een eenheid. Het object is 
sterk functioneel en capsulair, waardoor de bewegingsruimte 
van de mens zwaar wordt aangetast. De mens moet zich 
aanpassen aan de onderzeeër en is genoodzaakt de ruimte 
multifunctioneel te gebruiken. Opslagruimtevan de onderzeeër 
wordt geïnjecteerd met extra functies als slapen, recreëren en 
eten. Meubels dienen voor meerdere toepassingen. Een bed 
kan als bank en tevens als tafel gebruikt worden. 
De onderzeeër functioneert zoals de capsule van Kurokawa: 

"De capsule is cyborgarchitectuur. Mens, machine en ruimte 
vormen een nieuw organisch lichaam dat geen interne 
conflicten meer kent." 72 

Om bemanningslid te worden van de onderzeeër moet men 
eerst militair zijn. Als men eenmaal militair is kan er zelf 
vrijwillig en bewust gekozen worden om zich in te sluiten in 
de onderzeeër. De vrijwillige insluiting maakt dat de mens 
zich onderwerpt aan de situatie binnen de onderzeeër. 

Om de analyse van de onderzeeër meer architectonisch en 
scherper te krijgen hebben we de theorie van Kisho Kurokawa: 
Capsule Declaration, bij de analyse betrokken. 

Een korte uiteenzetting van de tekst: 
"Kisho Kurokawa gaat in zijn theorie uitgebreid in op de idee 
van de capsule als basiseenheid van een continu groeiende en 
aanpasbare megastructuur. Het concept van een schakelbare, 
individuele wooncel die als informatiefilter functioneert, stelt 
de vraag naar een nieuw mensbeeld en een nieuwe vorm 
van gemeenschapsleven in een maatschappij waar mobiliteit, 
individualisering en informatisering aan de orde van de dag 
zijn." 13 

TBS-KLINIEK 

Tbs is een maatregel die de rechter op kan leggen aan 
mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden 
aan een psychiatrische ziekte of stoornis. Deze stoornis 
heeft in meer of mindere mate een rol gespeeld bij 
het plegen van het delict. De rechter stelt hen daarom 
niet geheel verantwoordelijk voor hun daden. Voor 
het deel van het delict dat de daders wel kan worden 
aangerekend, kan de rechter hen gevangenisstraf opleggen. 
Tbs kan uitsluitend worden opgelegd als de veiligheid van 
de samenleving gevaar loopt. Ook dient het een delict te 
betreffen waarop tenminste vier jaar gevangenisstraf staat of 
waarvoor, ongeacht de straftermijn, tbs kan worden opgelegd. 
Nederland telt in totaal12 tbs-klinieken. Daar zijn circa 1350 
tbs-gestelden gehuisvest. 
Interessant bij tbs is de paradoxale relatie tussen psychiatrie 
en justitie. In andere landen gaan dergelijke personen ofwel 
naar de gevangenis ofwel naar een psychiatrische instelling. 
Een combinatie van beiden zoals bij tbs komt alleen in 
Nederland voor. 
Aan de ene kant gaat het om opsluiting van mensen met 
een stoornis die een delict hebben gepleegd om zo de 
maatschappij tegen hen te beschermen en aan de andere 
kant gaat het om de behandeling van deze mensen om ze 
weer terug te laten keren in de maatschappij. 
De tbs zorgt dus op twee manieren 
voor de veiligheid van de samenleving: 
1. Tbs-patiënten met bevel verpleging worden behandeld in 
een beveiligde gesloten inrichting, zodat zij gedurende hun 
behandeling zo min mogelijk gevaar opleveren voor anderen. 
2. De behandeling is gericht op terugkeer van de patiënt in de 
samenleving met een zo klein mogelijke kans op herhaling 
van het delict waarvoor hij/zij veroordeeld is. 

Bovenstaande geeft ook een ambivalent karakter aan een tbs
kliniek. Er vindt verpleging plaats in beveiligde afdelingen, 
omdat de patiënten uit de maatschappij moeten worden 
geweerd. De intentie is echter dat de tbs eindig is en daarom 
speelt het resocialisatieproces een belangrijke rol in het 
dagelijks leven in de kliniek en dus ook bij het ontwerp van 
de kliniek. Een spanning tussen beveiligen en openen is 
daarom overal merkbaar. 

Voor deze analyse heb ik informatie over meerdere tbs
klinieken verzameld, maar het onderzoek is voor het grootste 
gedeelte gebaseerd op een specifieke tbs-kliniek, die op het 
moment in aanbouw is. 



BEGRENZING VAN DE 
INSLUITING 

In dit hoofdstuk behandelen we 11et eerste element dat aan 
bod komt bij insluiting, namelijk de begrenzing. We geven 
een beschrijving van de fysieke vorm van de begrenzing 
en zijn eigenschappen. Daarnaast belichten we hoe de 
begrenzing zich opent voor de gebruikers. 
Naast de fysieke eigenschappen van de begrenzing , 
bespreken we ook de andersoortige eigenschappen, zoals 
de sociale begrenzing. De sociale filtering die er plaatsvindt 
bij het binnenkomen, vormt de heterotopische filtering. We 
vragen ons af wat de relatie is tussen deze sociale filtering en 
de fysieke begrenzing van de objecten. 
Om de begrenzing in al zijn aspecten te bekijken, hebben 
we bij beide objecten een onderzoek gedaan naar 'het 
binnenkomen'. 

Hoe werkt de begrenzing bij de objecten; 
voornamelijk de fysieke begrenzing maar ook de 
andere lagen? 

Wat is de relatie tussen de fysieke begrenzing en 
het (heterotopische) sociale filter? 

ONDERZEEËR 

De onderzeeër heeft een duidelijk fysieke begrenzing. Deze 
begrenzing bestaat uit een buitenste schil van stalen beplating 
en een binnenste schil van stalen beplating, apparatuur, 
leidingen enz. De grens beslaat de gehele onderzeeër, de 
binnenruimte wordt aanmerkelijk verkleind door het geheel 
van apparatuur en leidingen die met de stalen beplating 
als het ware samensmelten tot een omhullend geheel. De 
enige onderbrekingen in deze grens worden gevormd door 
luchtuitlatende en waterinlatende stroken om de onderzeeër te 
laten stijgen en dalen, periscopen, snuivers en scharnierende 
luiken. 
De fysieke capsule van de onderzeeër beschermt zijn inhoud 
tegen de zee, veranderende temperaturen en andere gevaren. 
Binnen de capsule wordt door verschillende technische 
middelen zoals apparaten voor luchtverversing, waterwinning, 
verwarming en airco een geheel eigen leefklimaat gecreëerd. 

"De capsule die de astronaut beschermt tegen de ruimte, 

tegen hoge temperaturen of andere gevaren [. .. ] Zelfs het 
kleinste scheurtje in de capsule zou onmiddellijk het interne 
evenwicht verstoren en het streng gecontroleerde leefklimaat 
binnen de capsule verwoesten. " 14 

Hetzelfde is het geval bij de onderzeeër. Doorbreking van 
de fysieke begrenzing kan grote gevolgen hebben voor de 
inhoud. Dit kan zelfs het gehele leefklimaat verwoesten. Het 
is de inhoud alles aan gelegen om dit te voorkomen. De 
capsule en het collectief binnen zijn afhankelijk van elkaar 
voor hun beider voortbestaan. 

De insluiting van de mens in de onderzeeër gebeurt niet alleen 
fysiek maar ook geestelijk en zintuiglijk. Zoals gezegd is de 
gehele schil opgebouwd uit stalen beplating. Er zijn geen 
ramen en zintuiglijk contact met buiten is beperkt. Alleen 
d.m.v. periscopen, radar, radio enz. kan de buitenwereld 
naar binnen gehaald worden, maar dit contact is maar zeer 
miniem. 

De onderzeeër heeft een tweetal begrenzingen die doorbroken 
worden tijdens het binnenkomen, namelijk een fysieke 
begrenzing en een sociale begrenzing. Bij het binnenkomen 
wordt een bepaald ritueel gevolgd, dat nodig is om binnen in 
de onderzeeër te komen. 

De grenzen die doorbroken moeten worden zijn 
achtereenvolgens: 
[grens 1] : 

[grens 2]: 

[grens 3] : 

Hetbeginvanhetprocesvanbinnenkomen 
is de controlepost gesitueerd aan de 
kade. Dit is de eerste grens. Er vindt 
hier al een bepaalde selectie plaats, 
alleen diegene die toestemming hebben 
worden doorgelaten. 
De grens die hierna doorbroken moet 
worden is een loopbrug die de kade 
koppelt aan de onderzeeër. Deze 
loopbrug werkt als een poort die 
opgehaald kan worden wanneer het 
object niet bereikt kan of mag worden. 
Als de onderzeeër is bereikt loopt men 
over het gedeelte van de onderzeeër dat 
vlak genoeg is om erover te lopen. 
Vanaf dit vlakke gedeelte loopt men 
naar de zijkant van de commandotoren. 

[grens 4]: 

[grens 5]: 

[grens 6]: 

Vervolgens beklimt men deze door 
middel van een stalen sporten die 
bevestigt zijn aan de stalen beplating 
van de commandotoren. 
Als men ziehboven op de commandotoren 
bevindt moet men vervolgens een trap 
afgaan om in de brug te komen. 
De hoofdingang van de onderzeeër is 
een luik dat zich op de commandotoren 
bevindt. Het is vervaardigd uit duimdik 
staal en heeft een groot eigen gewicht. 
Er is veel inspanning nodig om in 
de onderzeeër te komen. Naast het 
materiaal is ook het openen van de sluis 
en de vergrendeling een handicap voor 
degene die van buiten probeert binnen 
te geraken. De sluis moet eerst open 
gedraaid worden om hem vervolgens te 
kunnen openen. Van binnenuit kan men 
de sluis vergrendelen waardoor hij van 
buiten uit niet te openen is. Wanneer men 
de sluis geopend heeft en zich door de 
versmalling heeft gemanoeuvreerd moet 
men een stalen trap afdalen om zich 
door de brugtunnel, de tunnel binnen de 
commandotoren, te verplaatsen. 
Aan de onderzijde van de brugtunnel 
wordt zit weer een luik met daarachter 
een trap. 
Wanneer men deze trap afdaalt dan komt 
men terecht in de commandocentrale 
van de onderzeeër. 

In de schema's [figuur 8.11 en 8.12] is te zien dat de 
fysieke grenzen die worden doorbroken bij het binnenkomen, 
voornamelijk buiten de onderzeeër liggen. Voordat men 
de onderzeeër binnen kan komen moet al een heel ritueel 
ondernomen worden. 

De sociale filtering gebeurt door de onderzeedienst die de 
mensen selecteert uit de militairen bij de marine ter zee 
voor een beroep als bemanningslid van onderzeeboten. Dit 
gebeurt door een specifieke opleiding die gevolgd moet 
worden. Daarnaast is er nog de filtering door andere factoren 
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bijvoorbeeld het karakter en de keuze om bemanningslid te 
worden. Deze keuze is vrijwillig. Elk bemanningslid van een 
onderzeeër is een vrijwilliger. Voor de sociale filtering is er 
de filtering door de marine, de onderzeeër is een werktuig 
van de militaire organisatie. De fysieke begrenzing ligt na het 
sociale filter. Er moet eerst een sociale filtering plaatsvinden. 
De fysieke grenzen van het binnenkomen zorgen ervoor dat 
alleen die mensen, bemanningsleden, in de onderzeeër 
kunnen komen die daartoe toegang hebben. 

8.7 

sociale filter: 

samenlevtng 

8.8 

KcUZEJOPlEIDIN~ 



TBS-KLINIEK 

De Tbs-kliniek is omgeven door een muur. Aan één zijde is 
de muur als het ware verbreed tot een gebouw. Ter plaatse 
van deze verbreding wordt de schil permeabel. In het gebouw 
is een heel systeem van beveiligingsgrenzen opgenomen dat 
moet worden doorbroken om binnen te komen. Daarnaast 
functioneert het gebouw als 'interface' tussen de kliniek 
en de samenleving. "Een interface is een intermediair 
waarmee twee systemen met elkaar communiceren." 15 Alle 
intermediaire functies van de kliniek zijn opgenomen in het 
gebouw; de therapieruimtes, resocialisatieafdeling, kantoren 
en collectieve ruimtes. Het gebouw heeft als het ware een 
bemiddelende functie tussen de kliniek en de samenleving. 
Het binnenkomen vindt dus ook via dil gebouw plaats. De 
verschillende gebruikersgroepen hebben allen hun eigen 
manier om binnen te komen, waarbij een uitgebreid systeem 
van grenzen doorgegaan moet worden. In de schema's 
zijn routes voor het binnenkomen van een bezoeker, een 
werknemer en een patiënt weergegeven. 
De medewerker komt binnen door de hoofdingang en wordt 
hier gecontroleerd door de beveiliging in persoon en door 
een detectiepoort. Na de volgende grens krijgt hij een sleutel 
waarmee hij zich vrij in het grootste gedeelte van het gebouw 
kan bewegen. 
De bezoeker volgt bij aanvang dezelfde route. Er moet bij de 
beveiliging bekend zijn dat hij komt en dit moet goedgekeurd 
zijn door de betreffende patiënt en zijn behandelaars. Daarna 
wijkt zijn route af en neemt hij plaats in de wachtruimte. Hier 
wordt hij opgehaald door een medewerker om verder door 
deze persoon te worden begeleid door de kliniek. 
De patiënt komt via een andere ingang het verzamelgebouw 
binnen in een voertuig van de dienst vervoer & ondersteuning 
(DV&O). Dan wordt hij overgeleverd aan de begeleiding van 
medewerkers van de kliniek en wordt hij onderzocht in een 
speciale ruimte. Hierna wordt hij naar zijn kamer gebracht. 

In de schema's [figuur 8.13 Vm 8.16] is te zien dat het grootste 
deel van de lagen van de begrenzing zich concentreren in het 
intermediaire gebouw. Wanneer men eenmaal dieper in dit 
gebouw is doorgedrongen, hoeft men steeds minder grenzen 
te doorbreken. De controlerende functie van de begrenzingen 
wordt dan echter op een andere, niet-architectonische manier 
tot stand gebracht. Bezoekers worden vanaf een bepaald punt 

begeleid door een medewerker van de kliniek. Bij patiënten 
is dit ook het geval, maar tot aan dat punt worden ze ook al 
begeleid door mensen van de DV&O. Medewerkers krijgen 
op een bepaald punt een sleutel, waarmee ze zich door een 
groot deel van het complex kunnen bewegen. 

Naast deze laatstgenoemde niet-architectonische delen van 
de begrenzing, moet ook de sociale begrenzing genoemd 
worden. Dil is het sociale filter dat een selectie uitvoert 
volgens het motief van de insluiting. Bij de tbs-kliniek is 
de tbs-maatregel dit sociale filter. Wanneer de rechter de 
maatregel oplegt, treedt de capsulaire conditie in werking . 
De fysieke capsulaire conditie wordt dan tot stand gebracht 
door insluiting in de kliniek. Deze fysieke insluiting zorgt dus 
voor het behouden van de sociale capsulaire conditie. De 
fysieke begrenzing van de kliniek is zeer dicht; het is, zoals 
aangetoond, zeer moeilijk binnen te komen. 

DEELCONCLUSIE 

De begrenzing bij beide objecten bestaat uit een zone van 
meerdere grenzen. Een systeem van ingangen, zoals in 
Foucaults vi jfde principe. Deze zone zorgt voor de waarborging 
van de insluiting van de inhoud. Er moeten meerdere stappen 
genomen worden om die zone te doorbreken. Hierdoor wordt 
het binnenkomen van de objecten voor de mensen een 
ingewikkeld proces. Na deze zone zijn de grenzen binnen de 
objecten makkelijker te doorbreken. 

sociale filter: 

JURIDISCHE MMTREGEC >0 
samenleving tbs 

8.10 

De sociale filtering vindt bij beide objecten al vóór deze 
fysieke begrenzing plaats. De fysieke begrenzing zorgt voor 
de controle op het in stand houden van de sociale filtering. 
Bij de onderzeeër bevindt het grootste deel van deze fysieke 
grenzen zich echter buiten het object. De fysieke grens van de 
onderzeeër zelf, de schil , heeft niet zozeer een controlerende 
functie, maar voornamelijk andere functies, zoals het 
buitensluiten van diverse gevaren waaronder het water. 

8.6 commandotoren met stalen sporten 

8.7 hoofdingang onderzeeër 

8.8 sociaal filler onderzeeër 

8.9 beveiliging Tbs-kliniek 

8.10 sociaal filter Tbs-kliniek 
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8.11 binnenkomen van de onderzeeër 

8.12 binnenkomen van de onderzeeër 

compartiment 1 
slaap- en recreatieruimte 
bemanning 

-1- - ·-

- I-

compartiment 2 
kapiteinshut 

. slaapruimte officieren --
compartiment 3 
cammandcentrale 
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compartiment 4 
slaapruimte onderofficieren 

compartiment 5 
slaap- en recreatieruimte 
bemanning 
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sluis 
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DV&O-sluis 
auto In DV&O-sluls 
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BINI\IEN DE INSLUITING 

In dit hoofdstuk behandelen we het tweede element dat aan 
bod komt bij insluiting, namelijk datgene wat ingesloten 
wordt; de specifieke groep personen geselecteerd door 
het sociale filter. Hoe functioneert deze groep personen? 
We beschrijven de sociale structuur die aanwezig is in de 
insluiting, binnen die groep personen. En voornamelijk hoe 
deze sociale structuur vertaald wordt in de verdeling van 
ruimten en in andere architectonische elementen. 

Wat is de architectonische vertaling van de sociale 
structuur binnen de insluiting? 

Onderzeeër 

De onderzeeër is van binnen opgebouwd uit compartimenten, 
van elkaar gescheiden door duimdik stalen bolwanden met 
daarin waterdichte deuren die met de hand of hydraulisch 
geopend (of gesloten) kunnen worden. De deuren liggen in 
een lijn achter elkaar om de beweging binnen de onderzeeër 
zo efficiënt mogelijk te houden. Om de ruimtelijke indeling 
zichtbaar te maken is als voorbeeld een van de vier 
Nederlandse conventionele onderzeeboten, Hr. Ms. Tonijn, 
genomen. De compartimenten van voorschip tot achterschip 
zijn te onderscheiden in: 

Boegbuiskamer: torpedolanceerbuizen, bergplaats 
torpedo 's en slaap-, recreatie- en eetruimte voor 
20 manschappen. 
Compartiment 6: hut van de commandant en 
longroom (vergaderzaal), slaapruimte 6 officieren. 
Compartiment3: Radarhut, sonarhut, aanval centrale, 
onderwatercentrale, radiohut en manouvreerbord 
Compartiment 4: slaapruimte 13 onderofficieren 
en kombuis 
Hekbuiskamer torpedolanceerbuizen, bergplaats 
torpedo's, slaap-, recreatie- en eetruimte 27 
manschappen. 

De compartimenten tonen al een duidelijke hiërarchie in 
ruimtes binnen de onderzeeër. De onderzeeër telt in totaal 
67 personen verdeeld over vier lagen binnen de hiërarchie 
van de onderzeeër; bemanning, onderofficieren, officieren 
en commandant. Elke laag heeft zijn eigen compartiment 

GQ(T'I~ftirflt-nt 3 
comm~ndcenttale 

8.17 

8.18 

8.19 

met daarin zijn slaap-, recreatie- en eetruimte. De werkelijke 
scheiding is niet zozeer merkbaar, omdat de bewegingsruimte 
van de personen in de vier lagen zich niet alleen in het eigen 
compartiment bevindt maar ook in de compartimenten van 
de andere lagen. Alleen de commandant heeft zijn eigen 
afgesloten kamer waar de andere lagen niet kunnen komen . 

De keuze om bemanningslid van een onderzeeër te worden 
is een vrijwillige keuze. Men moet vervolgens een opleiding 
en verschillende testen doorstaan om ook daadwerkelijk 
toegelaten te worden. Daarna moet men zich onderwerpen 
aan de heersende hiërarchie en wordt men onderdeel van een 
collectief. Dit collectief moet als een eenheid functioneren 

- CJ 
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8.13 binnenkomenvan de Tbs-kliniek 

8.14 binnengaan medewerker 

8.15 binnengaan bezoeker 

8.16 binnengaan patiënt 

8.17 compartimenten van onderzeeër 

8.18 bewegingsvrijheid bemanningsleden, onderofficieren en officieren 

8.19 bewegingsvrijheid commandant 
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vanwege de functie van de capsule. Men heeft nu een 
collectief ideaal namelijk het overleven. 
Binnen de capsule is het individu bijna volledig verdwenen. 
Zelfs individuele spullen zijn er niet of nauwelijks. De 
individuele spullen die er zijn worden opgeslagen in kastjes, 
de enige individuele ruimte die aanwezig is. 
De hiërarchie binnen de capsule van de onderzeeër is nodig 
om het collectief te laten functioneren. Als er geen hiërarchie 
was dan zou het collectief uit elkaar vallen. Wanneer dat zou 
gebeuren, brengt dat schade toe aan de capsule. 
Door hoger in de hiërarchie te komen, te stijgen in rang, 
krijgt men meer bevoegdheden, verantwoordelijkheid 
en uiteindelijk meer individualiteit. De hoogste rang, de 
commandant, krijgt een aparte kamer en dus meer privacy 
en meer ruimte voor het individu. 

Omdat de onderzeeër geen architectonisch object is, hebben 
we een vergelijking gemaakt tussen de onderzeeër en de 
Nagakin Capsuletower van Kisho Kurokawa. Kurokawa 
gebruikt namelijk de vormentaal van de onderzeeër in zijn 
ontwerp. Zoals hij beschrijft in zijn Capsule Declaration ziet 
hij onder andere de onderzeeër als een voorbeeld van de 
technologische vooruitgang die uiteindelijk ook zijn weerslag 
zal gaan hebben op het wonen en een absolute vrijheid voor 
het individu zal betekenen. In zijn ontwerp wendt hij de 
vormentaal van de onderzeeër aan, omdat dit voor hem staat 
voor deze technologische vooruitgang. 

Bij de capsule van Kurokawa staat het individu centraal, zijn 
individuele verlangens en wensen. De eigenschappen van 
de capsule moeten kunnen worden bepaald door de vrije wil 
van ieder individu. "{. .. ]zou iedere ruimte een in hoge mate 
onafhankelijke schuilplaats moeten zijn waar de bewoner zijn 
individualiteit volledig kan ontplooien. " 76 

Paradoxaal genoeg, staat dit recht tegenover de capsule van 
de onderzeeër. Hierin is het individu volledig verdwenen . 
Alles staat in het teken van het collectief. 

De Nagakin Capsuletower bestaat uit een betonnen kolom 
met daarin de lift en trappen. Op diverse manieren kunnen 
aan deze kolom capsules worden ingeplugd . 
Om binnen in een capsule te komen moet men eerst door de 
entree waar men wordt gecontroleerd alvorens men zich naar 
boven kan begeven. De inhoud van de betonnen kolom, de 

trappen en lift, is slechts verticale verkeersruimte. 
De ingeplugde capsules zijn bedoeld om de individualiteit 
van hun bewoners te ontplooien. Mensen verblijven in de 
capsules om zich af te zonderen van de samenleving. Al 
de informatie die men naar zich toe krijgt gezonden in de 
samenleving wordt gefilterd in de capsule waardoor enigszins 
aan subjectiviteit teruggewonnen kan worden. 
Het idioom van het interieur van de capsules komt overeen 
met die van de onderzeeër, maar wordt ingezet om het 
tegengestelde te bereiken, namelijk individualiteit. De 
vormentaal is bij beide objecten technisch. Apparatuur/ 
benodigde spullen bevinden zich binnen de capsule. Ook 
de vorm van deuren en ramen is duidelijk afgeleid van de 
onderzeeër. De capsule is een volledig omsloten casco net 
als bij de onderzeeër met alleen aan één kant een klein rond 
raam. 
De capsule in de Capsuletower wordt multifunctioneel 
gebruikt. Alles is weg te werken, wat meer ruimte creëert 
voor het individu, dus meer leefruimte creëert. Dat wat het 
individu nodig heeft, om zich te ontplooien, bevindt zich in 
de capsule. Bij de onderzeeër is alles wat het collectief nodig 
heeft aanwezig. Voor het individu is bijna geen ruimte. 

8.20 

8.21 
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TBS-KLINIEK 

Binnen de tbs-kliniek is er sprake van een individuele 
capsulaire conditie. Elke gebruiker van het gebouw doorboort 
op een andere manier de lagen van de schil , zoals besproken 
bij de begrenzing van de insluiting en de capsule opent zich 
dus op een andere manier voor ieder. 
Daarnaastbevindt elke patiëntzich in een individuele capsulaire 
conditie, afhankelijk van zijn plaats in het behandelproces. 
De volledige, strikte uitsluiting uit de maatschappij en 
de daarmee samengaande sterke capsularisatie worden 
'aangevreten' van binnenuit de capsule. 
Zoals genoemd is de intentie van tbs de patiënt te behandelen 
en te laten terugkeren in de maatschappij. Bij goede 
resultaten tijdens zijn behandeling zal de patiënt steeds meer 
bewegingsvrijheid krijgen binnen de capsule (letterlijk een 
grotere ruimte waarin hij toestemming heeft zich te bewegen), 
wordt de schil rond zijn persoonlijke capsule steeds dunner 
en laat daarom steeds meer prikkels door. Er zullen steeds 
meer lagen van binnenuit verdwijnen, totdat uiteindelijk ook 
de juridische laag van de tbs zal worden doorbroken. Het 
'buitengaan' van de patiënt is dus als het ware ook een route 
uitgerekt in de tijd. 
De capsulaire conditie wordt tijdens dit proces steeds 
collectiever; de ruimte wordt met steeds meer mensen 
gedeeld. Er wordt uiteindelijk gestreefd naar een doorbreken 
van de capsulaire conditie en daarmee het terugkeren 
in de maatschappij. De laagste fase in dit proces is de 
separeerruimte, de meest individuele conditie en de kleinste 

8.24 

ruimte. 
Het proces dat door kan worden gemaakt is theoretisch 
genomen een soort stappenplan van een kleine ruimte tot 
doorbreking van de capsule. 

De kleinste ruimte is zoals gezegd de separeerruimte. Deze 
ruimte heeft een dichte omsluiting en vrijwel geen prikkels 
van buitenaf, er is slechts een bed , matras en een toilet 
aanwezig. In l1et proces zal men nooit beginnen in een 
separeerruimte, maar kan men daar worden geplaatst als 
tijdelijke maatregel. 
De beginstap is eigenlijk het ingesloten zijn op de eigen 
kamer. Deze onderscheidt zich van een separeerruimte, door 
de eigen spullen van de patiënt die er aanwezig zijn. 
Daarna kan een patiënt vrijheden krijgen om zich vrij over de 
gehele afdeling te bewegen, en later zelfs door alle collectieve 
voorzieningen in het gehele complex Hierbij neemt de 
collectiviteit van de capsulaire conditie dus aanzienlijk toe. 
Wanneer de patiënt ver gevorderd is in het behandelproces, 
kan worden toegestaan dat deze met verlof gaat, eerst begeleid 
en later onbegeleid. Hierbij wordt de fysieke begrenzing van 
de kliniek dus verlaten, terwijl men zich nog steeds in de 
capsulaire conditie van de tbs blijft bevinden. 
Aan het einde van het behandelproces kan de rechter 
besluiten de tbs-maatregel op te heffen en hiermee de 
capsulaire conditie te doorbreken. 

De vertaling van dit 'stappenplan' van resocialisatie kan 
worden teruggevonden in de tbs-kliniek in een hiërarchie van 

s~par~m..imle: 
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verschillende afdelingen met elk hun eigen kenmerken qua 
begrenzingen. 
De meest capsulaire conditie is hierbij weerde separeerruimte, 
die zich buiten alle afdelingen bevindt en eigenlijk een eigen 
streng beveiligde afdeling binnen het complex vormt. 
Daarna is er de zwaar beveiligde afdeling, waar een gebouw 
met intermediaire functies het thema van de buitenste 
begrenzing herhaalt; het gebouw functioneert als verbrede 
schil dat de toegang, via een complex systeem, mogelijk 
maakt. De fysieke begrenzingen rond de buitenruimte die bij 
deze afdeling horen zijn hoger dan bij andere afdelingen. 
De normaal beveiligde afdeling heeft niet een dergelijk 
gebouw als buffer en geen extra hoge begrenzing rond de 

8.20 technisch paneel in onderzeeër 

8.21 technische wand in individuele capsule 

8.22 stalen deur voor afscheiding compartimenten 

8.23 deur van sanitaire ruimte in individuele capsule 

8.24 separeerruimte 

8.25 stappenplan van resocialisatie 
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buitenruimtes. Vanuit deze afdeling is het ook mogelijk dat 
men zich, op een bepaald moment, in alle collectieve ruimten 
in het complex kan gaan begeven. (Dit zijn buitenruimtes, 
sportruimtes, acliviteitenruimtes, enz.) 
Dan is er als laatste stap binnen de kliniek de 
resocialisatieafdeling voor patiënten in een vergevorderd 
stadium van hun behandeling, die ook op verlof mogen gaan. 
Deze afdeling bevindt zich letterlijk fn de schil van de kliniek, 
namelijk in het intermediaire gebouw. Wanneer men zich 
in deze afdeling bevindt, bevindt men zich dus letterlijk en 
figuurlijk in de overgang tussen kliniek en buitenwereld. 

DEELCONCLUSIE 

De groep mensen binnen beide objecten zijn onderhevig 
I aan een sociale structuur. Bij beide objecten is er sprake 
~ van een sociaal proces dat vertaald wordt in een hiërarchie 
m van ruimtes. De kleinste ruimte is het 'laagst' haalbare in 
è5 het sociaalhiërarchische proces bij de tbs-kliniek. Dit is de 
-l separeerruimte, de meest individuele conditie en de kleinste 
~ ruimte. Bij de onderzeeër is de meest individuele conditie 
U> juist het hoogst haalbare. 
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EINDCONCLUSIE 
INSLUITING 

Wanneer we kijken naar de twee motieven van insluiting, 

namelijk vrijwillig en gedwongen, kunnen we door de 

voorgaande objectanalyses daarover het volgende 

concluderen: 

De verwachting is dat bij een vrijwillige insluiting de vorm 

vooral gericht is op een belemmering van het binnenkomen 

om zo de sociale filtering te controleren. Het naar buitengaan 

gaat daarbij vrij eenvoudig. 

In werkelijkheid gaat het binnenkomen van de onderzeeër 

inderdaad zeer moeizaam. Zoals eerder is besproken, bevindt 

het grootste gedeelte van de grenzen zich buiten de onderzeeër. 

Om in de onderzeeër te komen moeten veel grenzen, 

sociale en fysieke, doorbroken worden. Ze zijn ook telkens 

verschillend van karakter. De ene keer moet een loopbrug 

overgestoken worden, dan weer een trap beklommen worden 

enz. De grenzen die doorbroken moeten worden tijdens het 

binnenkomen zijn daarnaast ook de grenzen die doorbroken 

moeten worden tijdens het naar buitengaan. Het in- en 

uitgaan van de onderzeeër is namelijk gelijk. 

Bij een gedwongen insluiting is er de verwachting dat de vorm 

vooral gericht is op een belemmering van het buitengaan. De 

afwijking moet hierbij namelijk gescheiden blijven van de 

norm van de alledaagse samenleving. Vanwege het eerder 

besproken paradoxale karakter van de tbs-kliniek, is de 

naar buiten gaande beweging, het behandelproces, juist 

vormgegeven. 

Daartegenover staat dat het binnenkomen heel moeilijk 

is gemaakt door de vormgeving. Er moeten vele lagen 

doorbroken worden om de kliniek binnen te dringen. De 

verwachte nadruk op de beveiliging van de uitgaande stromen, 

is dus niet op die manier aanwezig. 

De sterke verschillen in architectonische vorm van de 

begrenzing bij de vrijwillige insluiting van de onderzeeër en 

de gedwongen insluiting van de tbs-kliniek die we verwachtten, 

blijken helemaal niet zo vanzelfsprekend sterk aanwezig te zijn. 

Bij beide voorbeelden zijn de begrenzingen hard en moeilijk 

te doordringen. Een duidelijk onderscheid in karakter is niet 

aanwezig. 

Over de insluiting kunnen we zeggen dat deze bij beide 

objecten vorm gekregen heeft door een begrenzingzone, 

waarin meerdere grenzen - fysiek, maar ook andersoortig 

-zijn opgenomen. 

De sociale filtering vindt bij de objecten al voorafgaand aan 

de fysieke begrenzing plaats en deze fysieke grenzen zorgen 

voor het in stand houden van de sociale filtering die zich 

binnenin de insluiting bevindt. 

De specifieke groep personen in de objecten is in beide 

gevallen onderhevig aan een sociale structuur. Deze is 

architectonisch vertaald in een hiërarchie van ruimtes. 

Interessant is dat de kleinste, meest individuele ruimte, bij het 

ene object het hoogst haalbare stadium in het sociale proces 

is, terwijl dit bij het andere object juist het laagst haalbare 

stadium is. 

Over het algemeen kunnen we het volgende concluderen met 

betrekking tot heteratopie en capsule: 

De sociale filtering, die bij de heteratopie de begrenzing 

vormt, heeft altijd een fysieke begrenzing nodig om deze 

sociale filtering te controleren. Omdat de heteratopie altijd 

een fysieke begrenzing en een hiërarchische structuur nodig 

heeft, is de heteratopie vrijwel altijd capsulair te noemen. 

1. Over andere ruimten in 'Dat is architectuur', sleutelteksten uit de 
twintigste eeuw, p.392 

2. Over andere ruimten in 'Dat is architectuur', sleutelteksten uit de 
twintigste eeuw, p.392 

3. Over andere ruimten in 'Dat is architectuur', sleutelteksten uit de 
twintigste eeuw, p.393 

4. Over andere ruimten in 'Dat is architectuur', sleutelteksten uit de 
twintigste eeuw, p.393 

5. L. De Cauter & M. Dehaene, Hippodamus' "Third space", towards 
a general theory of heterotopia, april 2005, draft 

6. De Cauter, The Rise of the Heterotapias in The capsular 
civilization 

7. Over andere ruimten in 'Dat is architectuur', sleutelteksten uit de 
twintigste eeuw, p.393 

8. Bijvoorbeeld Surveiller et punir. Naissance de la prison, 1975 
9. Exodus ar The Voluntary Prisoners of Architecture, Rem Koolhaas 

en Elia Zengelis, uit: S,M,L,XL 
10. Openingstekst tentoonstelling 'Onderzeeboten! Submarines!', 

Marinemuseum Den Helder, 2006 
11 . Capsule Dectaration, Kisho Kurokawa in 'Dat is architectuur' . 

sleutelteksten uit de twintigste eeuw, p.435 
12. Capsule Dectaration, Kis ho Kurokawa in 'Dat is architectuur'. 

sleutelteksten uit de twintigste eeuw, p.434 
13. Capsule Declaration, Kis ho Kurokawa in 'Dat is architectuur', 

sleutelteksten uit de twintigste eeuw, p.434 
14. Capsule Declaration, Kisho Kurokawa in 'Dat is architectuur', 

sleutelteksten uit de twintigste eeuw, p.435 
15. Wikipedia, betekenis 'interface' 
16. Capsule Declaration, Kisho Kurokawa in 'Dat is architectuur', 

sleutelteksten uit de twintigste eeuw, p.435 
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DE CAPSULAIRE 
BESCHAVING 
Een onderzoek naar architectonische kenmerken van in- & uitsluitingsmechanismen 

Noor van de Loo & Joost van Sprundel 
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INLEIDING 

"De capsule vormt de ideale ruimtelijke configuratie voor een 

controlemaatschappij. "1 Met deze woorden uit het boek 'De 

capsulaire beschaving' voorziet de Belgische cultuurfilosoof 

Lieven De eauter het door de Japanse architect Kisho 

Kurokawa geïntroduceerde begrip 'capsule' van een actuele 

betekenis. In de tekst 'Capsule Declaration' stelt Kurokawa 

dat 'capsule architecture' zou leiden tot communicatie en 

bevrijding van het individu. De capsule bevrijdt het gebouw 

van zijn gebondenheid aan de grond en markeert volgens 

hem de komst van bewegende architectuur 

De eauter richt zich op twee aspecten van Kurokawa 's typering. 

De plaatsloosheid acht hij relevant omdat zij een van de 

belangrijke thema's vormt in het hedendaagse debat over de 

toename van het generische karakter van de stedelijke ruimte, 

van de non-lieu van Marc Augé en de ageografische stad van 

Michael Sorkin, tot de space of flows van Manuel Castells2
. 

Volgens Lieven De eauter is de metropool als machts-, 

handels-, productie-, en distributiecentrum het resultaat van 

het transcendentale kapitalisme. Hij beschrijft het kapitalisme 

als enige vertrekpunt om onze wereld te begrijpen met als 

belangrijke eigenschap het generische, het soortelijke. Elk 

product is niet individueel maar een representatie van zijn 

soort, zijn merk. Volgens deze visie lijkt de 'generic city' van 

Rem Koolhaas een realiteit of is deze op zijn minst in wording. 

Lieven De eauter situeert zijn capsulaire architectuur in de 

generische stad en definieert haar als volgt: " Het is een 

architectuur die als een ruimtecapsule functioneert, die er 

een artificiële ambiente creëert, de communicatie met buiten 

minimaliseert en een afgesloten eigen milieu vormt". 3 

Dit brengt ons bij het volgende punt van De Cauters visie over 

de capsule. Volgens hem is capsulaire architectuur van meet 

af aan opgenomen in een dubbele, bijna paradoxale beweging. 

De mobiliteit, de communicatie en de beweeglijkheid zijn 

verbonden met afsluiting, geslotenheid en opsluiting, zoals 

blijkt uit Kurokawa's bewering dat de capsule een leefruimte 

op zichzelf is, "in de zin dat een mens niet kan hopen elders 

te leven". 4 

In 'De capsulaire beschaving' wordt de capsule als 

architectonisch resultaat gezien van een samenleving 

gedomineerd door angst, afsluiting en simulatie. Aan de 

hand van teksten uit de architectuur beschrijft Lieven De 

eauter de negatieve gevolgen van het 'generische bouwen' 

en legt hij verbanden tussen de gebouwde omgeving, het 

transcendentale kapitalisme en het toenemende dualisme in 

de maatschappij. 

Deze analyse beperkt zich tot een onderzoek naar capsulaire 

eigenschappen binnen de stedebouw en architectuur met 

Lieven De Cauter's visie als uitgangspunt of wat hij zelf als 

capsularisering van de derde graad5 beschrijft: de behoefte 

van de mens aan bescherming tegen de maatschappij of de 

behoefte van de maatschappij aan bescherming tegen de 

mens. 

DE NIEUWE KASTELEN 
ALS UITSLUITINGS 
MECHAI\IISMEN 

Is de stijgende consumptie alleen vol te houden door een 
deel van de wereld af te stoten, vraagt De eauter zich af. Hij 
is de mening toegedaan dat een scheiding van werelden 
nooit werkt en dat door ongelijkheid van have 's en have
nof's de bevolkingen van de tweede, derde en vierde wereld 
uitzwermen. Met deze bewering onderbouwt hij zijn visie 
dat de eerste wereld niet meer gezien kan worden als een 
homogeen imperium met relatief homogene steden, maar 
als een archipel van burchten. 
De Cauter's metafoor van de burcht is door sommige 
architecten wel erg letterlijk genomen. Een metershoge 
bakstenen muur, een slotgracht, een gebouw als fort. Het nu 
bijna opgeleverde woningbouwproject Haverleij 
in 's Hertogenbosch groepeert duizend woningen en 
appartementen in het Slot Haverleij en negen kastelen die 
over het rivierlandschap zijn verstrooid. Elk kasteel biedt 
plaats aan vijftig tot negentig woningen. In het slot komen er 
ongeveer 450. Het stedebouwkundig plan komt voor rekening 
van de architecten Sjoerd Soeters en Jas van Eldonk. 
Het NRC Handelsblad spreekt in een artikel dat gewijd is 
aan het Haverleij-project over een "Fuck the Zeitgeist" 
mentaliteit van Postmodernisten. Het is echter de vraag of 
Soeters erin is geslaagd de Zeitgeist te ontlopen gezien de 
vele discussies over 'gated communities', gemengd wonen 
en het integratievraagstuk. 

De kastelen zijn ontworpen door verschillende architecten, 
onder wie Adolfo Natalini, Lafour en Wijk, Jo Crepain en 
Soeters zelf. Alle kastelen en ook het slot moeten voldoen 
aan de algemene richtlijnen die Soeters heeft samengesteld. 
De architecten krijgen veel vrijheid. Ronde vestingen en 
Franse Loire-kastelen, alles is mogelijk. "Het is onzin alleen 
nieuwe dingen te willen ontwerpen en te doen alsof de 
geschiedenis niet bestaat" zegtSoeters in het artikel van het 
NRC Handelsblad6. Met zijn opmerking dat we in deze tijd 
worden gebombardeerd met nieuwigheden die we allemaal 
niet meer kunnen bijbenen, lijkt Soeters zich, al dan niet 
bewust, te willen verzetten tegen het technopantheïsme en 
de daar mee samenhangende dromofobie7 die Lieven De 



eauter beschrijN in zijn boek. 

Het hoeN geen betoog dat hetgeprofileerde suburbane karakter 
van het woningbouwproject in 's Hertogenbosch, dat haast 
volledig bewoond wordt door mensen van dezelfde sociale 
klasse en culturele achtergrond, naadloos aansluit op Lieven 
De eauter's visie dat suburbanisering het heterotopisch8 

urbanisme en de daarmee samenhangende capsularisering 
van de samenleving in de hand werkt. De segregerende 
werking van homogeen opgebouwde woonwijken is evident. 
Daarnaast lijkt de toename van het aantal heterotopieën een 
tegengeluid te willen bieden aan het toenemende generische 
karakter van de steden. In zijn boek schrijft De eauter hierover: 

"In een territorium waar de niet-plaatsen en de 'space of flows' 
de boventoon voeren, zijn heterotopiën een poging om echte 
plaatsen te maken. Ze zijn niet langer een inversie van de 
continue ruimte van de alledaagse orde maar een simulatie 
van normaliteit." Of nog scherper gesteld in wat hij de vierde 
wet van capsularisatie noemt: "Hoe meer de 'niet-plaats en 
de 'space of flows' de dominante ruimtelijke dynamiek wordt, 
hoe meer heterotopisch urbanisme en capsulaire architectuur 
zullen bloeien. "9 De waarheid van deze woorden wordt op een 
verbazingwekkende accurate manier bevestigd door Sjoerd 
Soeters in het eerder aangehaalde artikel van het NRe: 

"(. . )Het wemelt al op de wereld van de 'non-places'. In 
reactie op de vele 'non-places ' als vliegvelden die we overal 
op de wereld hebben gemaakt, gaan mensen op zoek naar 
herkenbare plekken. " 

Wanneer we Michael Sorkin's boek, 'Variations on a Theme 
Park' naast de opmerking van Soeters plaatsen is het de vraag 
of de architect met het ontwerp van het woningbouwproject 
er in is geslaagd het generische10 te ontlopen. 
Als eerste noemt Sarkin plaatsloosheid als een opvallend 
kenmerk van de nieuwe stad: "Ten eerste is er de verdwijning 
van alle stabiele relaties met de fysieke en culturele 
geografie van de plek, het verslappen van de banden met 
welke specifieke ruimte dan ook. Voor het internationale 
kapitaal, voor elektronische productiemethoden en een 
eenvormige massacultuur is de intieme, ongedisciplineerde 
verscheidenheid van traditionele steden een gruwel. De 
nieuwe stad vervangt de anomalie en het genot van zulke 
plekken door een universele particulariteit, een generisch 
urbanisme, een merkloze stedelijkheid, slechts getemperd 

door opgeplakte versiering.(. . .) Dit soort plek is volledig 
ageografisch: ze kan naar believen worden ingevoegd in een 
open veld of in het hart van een stad". 11 

Sorkin's generische aspect van de plaatsloosheid is 
gedeeltelijk toepasbaar op de kastelen van Haverleij. De naar 
binnen gerichte vestingen hebben geen specifieke relatie met 
hun locatie, het oude Eiland van Engelen en de nabij gelegen 
stad. De oude dijken van het gebied zijn nauwelijks voelbaar 
en fungeren enkel als begrenzing van het gebied. Tussen de 
bebouwing van de aansluitende wijk en Haverleij zijn buHers 
aangebracht in de vorm van de golfbaan, groenstroken en 
sloten. De architectuur lijkt vooral zichzelf in het middelpunt 
te willen plaatsen zonder een bijdrage te leveren aan het 
groter geheel, de omgeving, de openbare ruimte, kortweg de 
context. 12 

De landelijke omgeving en de letterlijke afstand van de 
problemen van de stad zijn echter essentieel voor het 
functioneren van het ontwerp. De vele hofjes, parkeergarages 
en semi-openbare hoekjes, kenmerkend voor de vestingen van 
Haverlei i, die nu door de afwezigheid van de tweeverdienende 
bewoners vooral tijdens kantooruren een uitgestorven indruk 
maken, zouden -wanneer gesitueerd in een stadscentrum -
een walhalla zijn voor junks, graHitiartiesten en zwervers. Het 
plaatsloze uit zich in het feit dat het 'landelijke' een belangrijk 
uitgangspunt vormt bij de realisatie van dit ontwerp maar 
de locatie van deze omgeving had overal gekozen kunnen 
zijn. Van aandacht voor de 'genius loci' is in Haverleij geen 
sprake. 

Ook Soeters' kastelensymboliek lijkt niet te kunnen 
ontsnappen aan het keurslijf van het generische. Hoewel 
de opvallende vormgeving de bouwwerken voorziet van een 
sterke identiteit en er voor zorgt dat het hele project te lezen 
is als een spectaculaire aanklacht tegen de Koolhaas' stad 
als wit product, biedt ook hier Sorkin's tekst ruimte tot een 
andere gedachtegang. De stad als domein van simulaties ziet 
hij als een belangrijk kenmerk van de 'nieuwe stad': "Dit blijkt 
nergens duidelijker dan in haar architectuur, in gebouwen die 
hun geloofwaardigheid moeten ontlenen aan beelden uit de 
geschiedenis, uit een willekeurig toegeëigend verleden dat in 
de plaats is gekomen van een veeleisender en beter bestudeerd 
heden.(. .. ) Tegenwoordig houdt de stedenbouwkundige 

9.1 kasteet Leliënhuyze 

9.2 Haverleij te 's Hertogenbosch 
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professie zich vrijwel uitsluitend bezig met reproductie, met 
het creëren van smaakvolle vermommingen. Of het nu in zijn 
hoogste incarnatie is, de Ersatz-Main Streef in Disneyland 
of in de namaak-historische feestelijkheid van een markt 
te Rouse(. . .)De architectuur van deze stad is bijna zuiver 
semiotisch en speelt het spel van de opgelegde betekenis, 
themapark-bouwkunst. Deze vormgeving (. . .) is gebaseerd 
op dezelfde logica als de reclame: op de idee van zuivere 
beeldvorming, zonder enige aandacht voor de werkelijke 
behoefte en tradities van de bewoners." 
De simulatie waar Sarkin het over heeft komt in Haverleij tot 
uiting in de suggestie van een 'geschiedenisrijk wonen ' en het 
soms letterlijk kopiëren van de middeleeuwse kastelenbouw 
maar dit is tevens te interpreteren als een logisch gevolg 
van het eclectische karakter van het postmodernistische 
bouwen. De simulatie is echter ook te interpreteren als een 
bewust creëren van een leefomgeving die niet representatief 
is voor het dagelijkse, of in de woorden van De Cauter, een 
Disneyficatie van het wonen. In Lieven De Cauter's visie is 
de capsulaire beschaving de versterkte enclave tegenover 
het onherbergzame buiten in de "mondiale samenleving die 
meer en meer gekenmerkt wordt door dualiteit tussen arm 
en rijk"73 De capsule is volgens hem het werktuig dat deze 
strakke splitsing tussen binnen en buiten mogelijk maakt. 
Zware woorden van Lieven De eauter en het voert veel te ver 
om deze stelling toe te passen op Haverleij. Het project is 
niet bedoeld als een 'gated community" en valt ook niet als 
zodanig te definiëren. Aan de andere kant moeten de nieuwe 
kastelen van Haverleij uiteindelijk toch letterlijk 'defensable 
spaces' worden zoals het in Soeters' richtlijnen heet. Dat 
er nogal wat ophef is ontstaan vanwege de associatie met 
'gated communities' vindt de architect maar 'kouwe drukte': 
"Bij een kasteel hoort een hek, dat weet iedereen die op 
schoolreisje is geweest naar slot Loevestein". 14 De prijzen 
van de appartementen en eengezinswoningen liggen tussen 
de 140.000 en 860.000 euro. Het ontbreken van sociale 
woningbouw plus het gegeven dat de kasteelwoningen 
door hun, zeker voor Nederlandse begrippen, grote luxe 
bedoeld zijn voor het bovenste segment van de huizenmarkt 
maakt dat de kasteelwoningen onvervalste bastions voor 
de rijken zullen zijn. Exclusiviteit, luxe en vrijheid staan 
hier hoog in het vaandel maar "boven alles gaat het om 
veiligheid en privacy 15" De doelstelling voor Haverleij was 
een andersoortige uitbreidingswijk te bieden maar toch is 

er bewust omgegaan met de verschiltende grenzen in het 
ontwerp en ook de ordeningsprincipes lijken bedoeld te zijn 
om de verdedigbaarheid van de wijk te bevorderen. 

Het begrip 'grens' neemt een belangrijke plaats in de 
verzameling van eigenschappen van de capsule. De Latijnse 
betekenis van het woord 'capsa' en de vele associaties die 
het woord oproept handelen bijna allemaal over het omvatten, 
het beschermen. Noortje Marres noemt 'de grens' als eerste 
kenmerk in haar analyse van de capsulaire verblijfplaats: 

"What a capsule-dwelling does, is imposing a membrane 
between the shelled sphere that is a capsule, and the outside 
world. Removing /he necessity of a direct reaction to the 
surrounding environment, is what it is supposed to do. ldeally, 
inside a capsule-habitat, events ocurring in the vicinity do nat 
have to be responded to immediately Inslead they can be 
ignored, ar selectively taken in, and quitely digested76. 

Wanneer we 'dwelling' niet alleen interpreteren in de in 
betekenis van 'verblijfplaats', maar tevens als 'woning' , blijkt 
het begrip 'grens' zowel toepasbaar op het heterotopische 
aspect van het Haverleij-project als op de capsulaire 
kenmerken van de verschillende vestingen. 

STEDEBOUWKUNDIGE 
ANALYSE 

De wijk is gebouwd binnen de contouren van het voormalige 
eiland van Engelen. De dijken van het eiland zijn nog 
gedeeltelijk aanwezig in het landschap en zij bepalen de 
plaatselijke grens van de wijk. Dit is de enige manier waarop 
Haverleij, op onnadrukkelijke wijze. is verbonden met het 
oorspronkelijke landschap Bij het binnenrijden van de wijk 
wordt al snel duidelijk dat het hier niet om een typische 
vinex-locatie gaat. Middeleeuwse paaltjes en naambordjes 
zijn gebruikt als markeringen van de grens Het ontbreken 
van conventionele straten en de opvallende kastelen in het 
door groen gedomineerde landschap zorgen er voor dat de 
bezoeker niet het idee krijgt zich in een woonwijk te bevinden. 
Pas wanneer men dicht bij de vestingen komt wordt duidelijk 
hoe deze zijn verbonden met de hoofdontsluiting. 
Een volgende stap in de hiërarchie van de grenzen op 
stedenbouwkundig niveau is de behandeling die het openbare 
groen heeft gekregen. Het gebied is grofweg in tweeën op te 
delen. Aan de oostelijke zijde van de hoofdontsluiting bevindt 
zich de golfbaan waarin een deel van het slot Haverleijen de 
kastelen Zwaenenstede, Daliënwaerd en Holterveste geplaatst 
zijn. De begrenzing van de golfbaan aan de oostzijde maakt 
duidelijk dat er hier geen sprake is van een openbare ruimte 
en zij wordt alleen gebruikt door de leden van Burggolf. De 
entree tot het golfterrein is gecontroleerd en dit leidt tevens 
tot een beperkte toegankelijkheid van de directe omgeving 
van de vestingen. De kastelen zijn alleen te betreden via hun 
individuele toegangswegen met de golfbaan als buffer. 
Hoewel het groen aan de westelijke zijde van de middenas wel 
behoort tot de openbare ruimte heeft het een privé-karakter. 
De grasvelden worden begrensd door bomen en sloten. 
Ook ontbreekt een duidelijke toegang vanuit de hoofdweg. 
De enige officiële ontsluiting van het groen loopt vanuit 
de kastelen via paadjes en doorgangetjes naar de aan het 
zicht anirokken speelvoorzieningen. Wellopen er fietspaden 
door het rietlandschap die aangesloten zijn op het wegennet. 
(beeldmateriaal, stedenbouwkundige analyse) 
Wanneer we Haverleij vergelijken met de omliggende wijken 
is het project op stedenbouwkundig niveau als een heteratopie 
te interpreteren. De begrenzing, de opvallende architectuur 
en vormgeving van het landschap zijn dan te lezen als de 
eigenschappen die leiden tot het afwijkende regime en de 
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9.3 

uitgesproken identiteit van de wijk in verhouding tot de 
dagelijkse ruimte erbuiten. 

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE 
KASTELEN EN HUN BEGRENZING 

Hoewel de kastelen ontworpen zijn door verschillende 
architecten zijn er duidelijke overeenkomsten te 
onderscheiden. Aan de buitenzijde zijn, strikt volgens de 
voorschriften van Soeters, geen tuintjes of andere privé
ruimtes geplaatst, zodat de scheiding tussen het omringende 
landschap zo abrupt mogelijk is gehouden. De slotgracht en 
de toegangsbruggen zijn terugkerende elementen bij ieder 
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ontwerp. Alle vestingen zijn geplaatst op een 'plint' van ten 
minste 1.20 meter, zodat, in Soeters' woorden, "het landschap 
als de branding stuk slaat op de bebouwing". Verder zorgt de 
verhoging voor bevordering van het uitzicht van de op de 
begane grond gelegen woonlagen. Bij het merendeel van de 
kastelen is de plint aangegrepen om de parkeergarages voor 
de bewoners vorm te geven zodat de auto's het beeld niet 
verstoren. Ook draagt deze bij aan het defensieve karakter van 
de kastelensymboliek. 

"Kastelen en Landgoederen bevatten zoveel goede ruimtelijke
ordeningsprincipes, dat het dom zou zijn die niet te 
gebruiken". Zegt Soeters. Bij alle kastelen zijn de woningen 
georiënteerd op centrale binnenhoven die door het ontbreken 

van voortuinen een sociale rol moeten gaan spelen en zorgen 
voor een grote controleerbaarheid van de openbare ruimte 
binnen in de vestingen . 
De gebruikte ordeningsprincipes lijken te zijn gebruikt om 
invloed uit te oefenen op de toegankelijkheid van de wijk . 
Dit principe komt het sterkst tot uiting in het slot Haverleij 
en Kasteel Leliënhuyze. Vanaf de buitenzijde van beide 
kastelen loopt er een zichtlijn vanaf de toegangspoort tot 
het binnenplein, die er voor zorgt dat de bezoeker - na het 
passeren van de bebouwingsgrens van het kasteel, de poort 

- geneigd is de gesuggereerde richting te volgen. Het zicht op 
de woningen vanaf deze zicht-as wordt gecamoufleerd door 
strategisch geplaatst groen. In het voorbeeld van het slot 
heeft het plein een gevarieerd gevelbeeld en doet het in de 
verte denken aan de oorspronkelijke voorbeelden waarnaar 
zij verwijst. Deze pleinen zijn echter wel het eindpunt voor 
de bezoeker. De woningen in de tweede ring zijn ontsloten 
via verborgen doorgangen en straatjes. De ingangen van 
de woningen in het slot Haverleij lijken bewust uit het 
zicht geplaatst, wat de zijstraten een koude onbenaderbare 
uitstraling geeft. Wanneer je in kasteel Leliënhuizen de 
doorgang naar de tweede ring uiteindelijk gevonden hebt 

-via de. parkeergarage of een verborgen doorgang- krijgt de 
bezoeker het idee in iemands achtertuin te zijn beland. Voor 
de entree van de hoektorens is een element geplaatst die de 
toegang uit het zicht plaatst. Deze middelen leiden tot een 
privatisering van de openbare ruimte en hoewel niet fysiek 
aanwezig is hier zeker sprake van een sterke grens . 

9.3 Stedebouwkundige kaart van Haverleij 
De golfbaan en het openbare groen, dat de kastelen omringt, wordt gebruikt 
als bufferzone. Ze creëren een letterlijke afstand tot de woningen in de 
kastelen. 
Haverleij is gebouwd binnen de contouren van het voormalige eiland van 
Engelen. De dijk aan de Maas vormt hierin nog een duidelijke fysieke grens 
en daardoor de rug van het gebied. 
De ingangen naar het gebied van Haverleij worden aangegeven door 
merktekens, zoals kenmerkende paaltjes en slagbomen met een symbool 
van Haverleij. Hierdoor wordt direct duidelijk dat je een grens overschreidt. 
De afzonderlijke kastelen zijn ontsloten door één enkele toegangsweg. Deze 
wordt pas duidelijk als je het kasteel dicht bent genaderd. 
De kastelen zijn volgens richtlijnen van Soeters opgetild van het maaiveld, 
wat voor een versterking van het defensieve karakter van de kastelen zorgt. 
Het gebied wordt ontsloten door drie autoroutes, de andere paden zijn 
bestemd voor recreatief verkeer. 
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9.10 

9.11 

Op het schaalniveau van de individuele kastelen zijn de 
heterotopische aspecten van het plan verder uitgewerkt. 
De verschillende grenzen maken de in de tekst eerder 
genoemde begrippen, simulatie en controle mogelijk 
en lijken doelbewust te zijn ingezet de leefomgeving 
van de bewoners te beschermen. In dit licht bezien 
zijn de grenzen te interpreteren als middelen die een 
uitsluitingsprincipe faciliteren en past Haverleij binnen De 
Cauter 's doemscenario van de capsulaire beschaving. Aan 
de andere kant is de woonwijk ook als Postmodernistisch 
te kwalificeren. De kastelen hebben onmiskenbaar een 
eclectisch gebruik van verschillende architectonische stijlen. 
De wijk kan het resultaat zijn van Soeters' esthetische visie 
die niet noodzakelijkerwijs iets te maken heeft met enig 
overkoepelend sociaal doel, behalve dan misschien het 
bereiken van zich onderscheidende architectuur als doel 
op zichzelf. Het is interessant om in deze context de tekst , 

'Postmodernisme in de stad', van de Engelse sociaal-geograaf, 
David Harvey, aan te halen. Volgens hem hebben architecten 
en stedenbouwkundigen met het postmodernisme opnieuw 
de nadruk gelegd op een machtig aspect van de accumulatie 
van kapitaal: "het verzamelen van allerlei status symbolen 
om daarmee sociale standenverschillen tot uiting te brengen 
( . .) ". 17 Het hoeft geen betoog dat de woningen van Haverleij 
in zekere zin beschouwd kunnen worden als statussymbool : 
het kasteel als identiteitsmarkering die door de gebruikte 
symboliek en de verschillende grenzen wellicht wat veiliger 
aanvoelt voor de niet-onbemiddelde eigenaren. Het is echter 
niet de behoefte aan status die de aandacht vraagt maar 
eerder behoefte of noodzaak om deze te beschermen. 

9.12 

9.4 Regie van de openbare ruimten. Hel kasteel is sleehls te betreden via 
één enkele toegangsweg. Deze wordt afgesloten door een slagboom. om 
de toegankelijkheid voor verkeer Ie beperken. Hel zicht wordt beperkt tol 
één lijn, door het poortgebouw dat de ingang van het kasteel markeert Pas 
wanneer je de eerste poort passeert, wordt duidelijk waar de auto geparkeerl 
kan worden. De toegangen van deze parkeergarage zijn vormgegeven als 
donkere galen, die niet meer duidelijkheid bieden over de structuur van hel 
kasteeL Een tweede poortgebouw ontsluit hel binnenplein, waar een boom 
strategisch zo is geplaatst dal de achterliggende bebouwing aan het zicht 
wordt ontrokken. Vanuit dil binnenplein worden de omringende woningen 
ontsloten. Verborgen doorgangen bieden toegang lot de woningen in de 
buitenste ring van hel kasteeL 

9.6 De poortwoningen. Bij het belreden van het kasteel passeer je twee 
poorten. De eerste is voorzien van een electronisch hek, zodat het kasteel 
volledig kan worden afgesloten van zijn omgeving. De woningen in beide 
bouwdelen zorgen door ziehilijen voor sociale controle op de ingang van het 
kasteel en de parkeergarage. 

9.8 plattegrond van de kloostergang. De woningen aan het binnenplein 
controleren deze. Ze zijn op dit niveau teruggetrokken in de bebouwingsgrens, 
zodat een kloostergang ontstaat. Hierin liggen ook de doorgangen naar de 
buitenring verborgen. Door het verschil in materiaalgebruik en de zuilengang, 
wordt een grens getrokken tussen hel openbare plein en het private gebied 
achter de gang. Door het verborgen karakter van de doorgangen is ook hier 
niet duidelijk hoe de rest van hel kasteel gestructureerd is. 

9.9 de kloostergang 

9.11 Het grijze element schermt de entree af 

9.12 de hoekwoningen. Als je via de trap vanaf het binnenplein naar de 
hoektorens loopt, worden deze door verschillende elementen aan het zich 
ontrokken. Achtereenvolgens ontnemen de bergingen met schermen voor de 
parkeergarage, de boom en het grijze trappenhuis, het zicht op de ingang 
van de woningen in de hoek van de buitenring van het kasteeL 143 
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LA MISSION, DE 
HETEROPIE ALS 
INSLUITINGSMECHANISME 

Hel is interessant om te bekijken, wanneer we de 
woonwijk Haverleij typeren als een voorbeeld van een 
uitsluitingsprincipe, of er vergelijkbare middelen worden 
gebruikt bij een insluitingsmechanisme. Daartoe wordt hier 
een summiere beschouwing gegeven van de transitional 
comunily LosAngeles Mission18• 

Vrijwel elke grote Amerikaanse stad kent getto's. Vervallen 
zones, midden in de stad, schijnbaar opgegeven door de 
overheid. Zo ook Los Angeles. Deze stad heeft één van de 
grootste daklozenpopulaties van Noord Amerika. Skid Row, 
een gebied in downtown LA concentreert een deel van 
deze bevolking. De term Skid Row wordt gebruikt voor een 
vervallen stedelijk gebied. Vrijwel elke Amerikaanse stad 
heeft een gebied dat informeel deze naam draagt. In Los 
Angeles zijn de grenzen van dit gebied echter formeel vast 
gelegd. Er is een "active containment" beleid toegepast. Niet 
alleen geldt er een gedoogbeleid voor bepaalde vormen van 
criminaliteit ook werden hulpverleningsinstanties in de wijk 
geconcentreerd. Deze middelen en concentratie van lichte 
industrie in het gebied, die voorziet in de werkgelegenheid 
voor de laag opgeleide bewoners, moeten er voor zorgen 
dat de daklozen binnen Skid Row blijven, zodat controle 
mogelijk is. Skid Row is op deze manier op te vatten als 
een insluitingsmechanisme op stedenbouwkundig niveau 

9.13 

9.14 

9.15 

9.13 Beperkte toegang 
De daklozen opvang bestaat uil twee vleugels, mannen en vrouwen leven 
gescheiden. Elk heeh één ingang met daarvoor een bulferzone, waar waar 
gewacht moet worden alvorens je toegang lol hel gebouw krijgt. 

9.14 Introvert karakter 
Het gebouw heeM een gesloten schil, met uitzondering van de lobby. Het 
gebouw wordt verlikaal ontsloten door één trappenhuis, via de lobby. De 
visuele confrontatie met Skid Row en hel leven daar, moet de bewoner 
sterken in zijn besluit aan het programme deel te nemen. 

9.15 Controle 
De gemeenschappelijke ruimten en eersllase slaapzaal zijn opgezet zonder 
alscheidingen. Er is geen privacy. Verder in het programma krijgt de bewoner 
meer privacy, in de vorm van een kleinere slaapzaal met deur. In de laatste 
fase wordt een slaapzaal voor twee lol drie personen betrokken met een 
eigen wasgelegenheid. 

9 16 De olficiële grenzen van skid row. Vastgelegd door de stad Los 
Angeles 

fase 1 

- fase2 

- fase3 
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waarvan de grenzen vooral bepaald worden door wet- en 
regelgeving. 

Een van de van de hulpverleningsinstanties in Skid Row is 
LosAngeles Mission. LA Mission is een transitional shelter. 
De personen die er wonen nemen deel aan een programma, 
bedoelt om hen de mogelijkheid te geven terug te keren in 
de reguliere samenleving. 
Het programma van de LA Mission duurt twee jaar. Binnen 
het centrum, wordt het leven in de maatschappij gesimuleerd 
zo dat een radicale breuk met het straatleven wordt 
gerealiseerd. 
Het leerproces binnen het programma vraagt om een 
spirituele bewustwording. Religie is een middel om de 
voormalige daklozen van een getraumatiseerd mens naar een 
persoon te transformeren die geaccepteerd wordt door de 
samenleving. De grote rol van religie komt tot uiting in de 
prominente rol die de kapel speelt in de architectuur. 
De architectuur van de Mission is verwelkomend, maar heeft 
geen woninguitstraling. Het is een institutioneel gebouw, dat 
de boodschap "dit is gebouwd om je te helpen" uitstraalt. De 
arcrlitect lleeft vermeden elementen aan te brengen die een 
associatie oproepen met een tradilioneel opvanghuis. 
De faciliteiten van LA Mission zijn sterk geformaliseerd. Het 
gebouw heelt 2 duidelijke ingangen die mannen en vrouwen 
scheiden. Aan de voorzijde van het gebouw bevindt zich een 
omheinde buitenplaats. Deze fungeert als een soort filter voor 
het opvangtehuis waar de daklozen zich opstellen in een rij 
voor een toegangsbewijs voor de shelter. 
De begane grond is erg open van karakter. Hierdoor worden 
de bewoners iedere keer geconfronteerd met het leven dat 
ze buiten leefden om zo gesterkt te worden in hun keuze met 
hun vorige leven te breken. 
Er is een voortgang van de publieke ruimten naar de meesl 
private zones binnen het gebouw. Een persoon die langer 
binnen het programma leeft dringt dieper in de strucluur 
van het gebouw en daarmee dieper in de gesimuleerde 
microsamenleving van de organisatie die zich in het centrum 
bevindt van het gebouw. 
Op conceptueel niveau weerspiegeld de structurele opbouw 
van LA Mission de structuur die teruggebracht moet worden 
in het leven van de bewoners. 
Binnen de shelter bevindt zich een bank, zodat de bewoners 
hun uitkeringscheque veilig kunnen storten en niet met veel 

geld op zak door de straten van Skid Row hoeven. Verder 
zijn er winkels en is er zelfs een rechtszaal. Alles wordt 
gedaan om te voorkomen dat de bewoners buiten de muren 
van de shelter moeten komen. Het complex is volledig 
zelfvoorzienend waardoor de associatie met het begrip 
capsule voor de hand ligl. 

Ook bij LA Mission spelen de grenzen een grote rol om 
de segregatie en simulatie te realiseren. Het autarkische 
aspect van het complex maakt dat het in een bepaalde mate 
onafhankelijk wordt van haar directe omgeving en er daardoor 
meer sprake lijkt te zijn van een capsule. Opvallend is dat 
zowel in het geval van Skid Row als in het geval van LA 
Mission de architectonische middelen niet voldoende lijken 
te zijn om te kunnen spreken van volledige capsularisering. 
De strenge controle die daar voor nodig is wordt opgelegd 
door organisaties en menselijke autoriteiten. 

9.17 Down town Los Angel es. De gerevitaliseerde 'historische' kern staat in 
groot contrast met de vervallen getto waar LA Mission zich in bevindt. Toch 
liggen deze naast elkaar in de stad. 

9.18 Het omheinde voortere in van LA Mission 

9.19 De voorzijde van het gebouw. 

9.17 



CONCLUSIE 

De grens als kenmerk van een prototypering van een capsule 

lijkt een 'open deur' maar wanneer zij wordt ingezet om sfeer 

en gedrag van mensen te controleren op een manier die een 

maatschappelijke simulatie en segregatie bevordert, dient 

zij te worden genoemd in een onderzoek naar capsulaire 

eigenschappen. De begrippen simulatie, identiteit, controle 

en autarkie zijn termen die bij beide projecten, in meer of 

mindere mate terugkomen. Waar de simulatie bij Haverleij 

bijna in zijn geheel tot stand komt door architectonische 

middelen - de toegepaste kastelensymboliek, de verborgen 

ingangen en het gesuggereerde privé-karakter van de 

publieke ruimten - wordt deze in LA Mission voornamelijk 

gerealiseerd door de aanwezige autoriteiten. Bij het begrip 

controle is er een vergelijkbaar patroon te onderscheiden. 

De ruimtelijke ordeningsprincipes zijn zowel bij Haverleij als 

LA Mission ingezet ter bevordering van de controle. Bij LA 

Mission lijken deze architectonische middelen onvoldoende 

en worden deze aangevuld met technische hulpmiddelen. Het 

begrip identiteit biedt ruimte tot interpretatie. Wanneer we dit 

begrip betrekken op de fysieke verschijning van de projecten 

zien we bij beiden een sterk onderscheidend karakter in 

vergelijking met hun omgeving. Ook is er bij beide projecten 

sprake van een sociale factor. In beide gevallen faciliteert 

de architectuur een bepaalde gekozen leefstijl. De objecten 

appelleren duidelijk aan de specifieke doelgroep. 

Het autarkische aspect vinden we alleen terug bij LA Mission 

en zorgt voor een ontkoppeling van het netwerk die de 

capsularisatie bevordert. 

Hoewel de begrippen hier puntsgewijs zijn behandeld zijn ze 

in de context van de discussie over capsulaire architectuur 

sterk met elkaar verbonden en versterken zij elkaar. Uit 

het onderzoek blijkt dat deze begrippen met name hun 

vertaling vinden in de grens. Dit maakt de begrenzing tot een 

kernbegrip. 
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lokaliseerbaar zijn. Als voorbeeld noemt hij het vakantiepark. 
Homogene woonwijken zijn volgens Foucault's opvattingen te 
beschouwen als een heterotop ie. 

9. Lieven De Cauter, De capsulaire beschaving, Nai uitgevers, 
Rotterdam, 2005, p.88 

10.Hoewel de term genericcity afkomstig is uit de gelijknamige tekst 
van Rem Koolhaas wordt het generische aspect door Sarkin al 
toegepast in zijn beschrijving van de nieuwe stad in 'Variations on 
a Theme pare". 

11.0orspronkelijke publicatie: Michael Sorkin, 'lntroduction on a 
Themeparc', Hili en Wang, New York 1992, p. 11-15 

12.Christian Norberg Schulz, Genius Loci, towards a Phenomenology 
of Architecture, Londen 197 4 

13.Lieven De Cauter, 'De capsulaire beschaving', Nai Uitgevers, 
Rotterdam, 2005, p. 73 

14.Sjoerd Soeters in het door lngeborg van Lieshout gepubliceerde 
artikel 'Blijf uit m'n buurt, gepubliceerd op Internet, http//www. 
bright.nl/08-blijf-uit-mn-buurt, 19-9-2006 

15.1ngeborg van Lieshout, 'Blijf uit m'n buurt' gepubliceerd op het 
Internet, http://www.bright.nl/08-blijf-ui-mn-buurt, 19-9-2006 

16.Noortje Marres, Anatomy of a capsule-dweller. 
17.0orspronkelijke publicatie, David Harvey, 'Postmodernism in 

the City: Architecture and Urban Design', The Condition of 
Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, 
Blackwell. Oxford 1990, p.77 

18.Transitional comunity staat voor het niet-permanente karakter van 
de daklozenopvang van LA Mission. 

[Q] 
D 
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MATRIX 
Het begrip 'capsule' kan op meerdere manieren opgevat 
worden, en hel bestrijkl daarmee een breed spectrum van 
Iypologieên dat tot uiling komt in de gekozen objecten. 
De gekozen capsulaire objecten lijken op het eerste oog 
I.eer ver uit elkaar Ie liggen en ze zijn daardoor moeilijk te 
vergelijken. Door hen Ie analyseren aan de hand van hun 
capsutaire aspecten kunnen deze uiteentopende objeclen 
met elkaar vergeleken worden. Vanu!l dit idee is de matrix 
ontstaan: een ruimtelijk model waarin de verschillende 
objecten geplaatst worden. De matrix wordt zodoende een 
instrument waarmee de verschillende objeclen inclusief hun 
capsulaire aspeclen met elkaar vergeleken kunnen worden. 
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DE MATRIX 

ledere capsule heeft een grote reeks aan verschillende 
kenmerken die te benoemen en te waarderen zijn. Al deze 
kenmerken kunnen grofweg onder drie overkoepelende 
capsulaire aspecten geplaatst worden. 

A. VERSCHIJNINGSVORM: de fysieke 
aanwezigheid van de capsule in de ruimte. 
Deze verschijningsvorm doet uitspraken over 
de schil van de capsule. 

B. REGIME het leiden en regelen van zaken en 
personen krachtens formele bevoegdheid. Het 
regime doet uitspraken over het interieur van 
de capsule. 

C. FILTER: de selectie aan de poort van de 
capsule. Het filter bepaalt wie er binnen komt 
en wie er moet buiten blijven. Het filter doet 
uitspraken over de toegankelijkheid van de 
capsule. 

Deze drie hoofdaspecten vormen de assen van de matrix. 
De assen positioneren hel capsulaire object tussen de twee 
uiterste punten van de hoofdaspecten die drie dualistische 
begrippenparen vormen. 

De as van de verschijningsvorm ligt tussen de duale 
begrippen: licht en log. 
De as van het regime ligt tussen de duale begrippen: beperkt 
en vrij. 
De as van het filter ligt tussen de duale begrippen: open en 
gesloten. 

De positionering van de objecten ten opzichte van de assen 
wordt bepaald aan de hand van verschillende capsulaire 
kenmerken. 
De verschijningsvorm komt voort uit de kenmerken: tectoniek, 
aanpasbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, waarneembaarheid, 
schaal en uniciteil. 
Het regime komt voort uit de kenmerken: interne controle, 
autarkie, gemeenschap, hiërarchie en simulatie. 
Het filter komt voort uit de kenmerken: mate van 
informatieuitwisseling, fysieketoegankelijkheid. netwerkkarakter, 
censuur van informatie en selectie van personen. 

Al deze kenmerken kunnen worden getoetst op de mate waarin 
zij toegepast zijn. leder kenmerk kan getypeerd worden aan 
de hand van de mate waarin deze toegepast is. Bijvoorbeeld 
kan er afgevraagd worden in hoeverre het object aanpasbaar 
is: zeer flexibel of juist erg star? Zo worden de verschillende 
capsulaire kenmerken ingeschaald. 
Uiteindelijk kan door het middelen van deze kenmerken 
bepaald worden of de verschijningsvorm van de capsule 
heel log of juist heel licht is; of het regime vrij of beperkt 
is en of het filter heel open of heel gesloten is. Deze 
tegengestelde begrippen kunnen uit worden gezet op assen, 
waarbij het middelpunt staat voor neutraliteit. Door een 3d
assenstelsel te maken kunnen verschijningsvorm, regime en 
filter ruimtelijk tegen elkaar worden uitgezeL Hierin zijn alle 
objecten in één oogopslag met elkaar te vergelijken . Deze 
matrix lijkt de mate van capsulariteit weer te geven. Hoe 
verder de capsule zich van de oorsprong bevindt, hoe meer 
uitgesproken hij scoort in de duale begrippen, hoe meer 
capsulair hij is. 

In de opzet van hel atelier is er voor gekozen uit te gaan van 
drie tijdsvakken, waarbinnen de objecten gekozen worden. 
Het gaat hier om premodern, modern en postmodern. 
Door deze onderverdeling kan een ontwikkeling in de tijd 
worden waargenomen die af is te lezen van de matrix. Een 
interessante constatering die aan de hand hiervan gedaan 
kan worden is dal de premoderne objecten erg dicht bij 
de oorsprong liggen, en dit bevestigt de stelling dat deze 
objecten minimaal capsulair zijn. 

A- VERSCHIJNINGSVORM 

De verschijningsvorm is de vorm waarin een verschijnsel 
zich aan ons voordoe!. 
LOG ~-7 LICHT 

1 . TECTONIEK 
Tectoniek verwijst naar hel bouwen, de maakbaarheid van de 
architectuur. Het zegt daarmee zaken over constructiemethode 
en de wijze waarop deze ervaarbaar is in het eindproduct. Het 
object kan een zware of lichte schil hebben. 
Zwaar ~-7 Licht 

2. AANPASBAARHElD 
De mate van aanpasbaarheid aan de wensen van de 
gebruiker. Een starre architectuur ontbeert de kans voor de 
gebruiker om de ruimte toe te eigenen: zij is ondemocratisch. 
Flexibel betekent de hoogste mate van aanpasbaarheid aan 
de grilligheid van de behoeften van de gebruiker, maar ook 
onverschillig. 
Star ~-7 Flexibel 

3. MOBILITEIT 
Mobiliteit is een beantwoording op de behoefte om nergens 
(overal) thuis te kunnen zijn. Hierbij wordt expliciet de 
tijdelijke verankering met de omgeving van het object 
getoetst. Een mobiel object bezit de kans op een oneindige 
versnelling 
Immobiel ~-7 Mobiel 

4. DUURZAAMHEID (lijdelijk I permanent) 
In duurzaamheid staan de termen permanent en tijdelijk 
tegenover elkaar, waar permanentie een kwalificatie is voor 
wanneer het object een oneindige levensduur kent die 
beteugeld word door sociaal, economische en bouwkundige 
parameters die de levensduur bepalen. 
Object heeft zeer lange leefduur ~-7 Object heeft zeer 
beperkte leefduur 

5. WAARNEEMBAARHEID (camouflage) 
De mate waarin het object aan de context eigen kenmerken 
bezit die zich uiten op visueel en/of sociaal vlak, die in de 
meeste aannemelijke omgeving voor het object van buitenaf 
merkbaar zijn. 



Object is extreem goed waarneembaar ~-7 Object is niet of 
nauwelijks waarneembaar I gecamoufleerd 

6. SCHAAL (klein I groot) 
De verschillende objecten zijn ten opzichte van elkaar 
vergeleken op grootte. 
Object is heel erg groot ~-7 Object is heel erg klein 

7. UNICITEIT 
De hoeveelheid waarin het object gedacht is. Seriematig is 
wanneer het object als ware het een van een reeks objecten. 
Uniek wanneer er maar een van is. 
Seriematig ~-7 Uniek 

1 Pre modern: filter-regime 

2 Modern: filter-regime 

3 Post modern: filter-regime 

4 Overzicht filter-regime 

5 Pre modern: verschijningsvorm-filter 

6 Modern: verschijningsvorm-filter 

7 Post modern: verschijningsvorm-filter 

8 Overzicht verschijningsvorm-filter 

9 Pre modern: verschijningsvorm-regime 

10 Modern: verschijningsvorm-regime 

11 Pre modern: verschijningsvorm-regime 

12 Overzicht Verschijningsvorm-regime 

13NB/C Waardering capsulariteit van de objecten 

B- REGIME 

Regime is het leiden en rege len van zaken en personen 
krachtens formele bevoegdheid 
BEPERKT ~-7 VRIJ 

1 . INTERNE CONTROLE 
Controle is de mate van sociale beheersing van het 
interieur van het object. Het gaat hier erom in hoeverre het 
binnenklimaat onderworpen wordt aan een zekere mate van 
beleid of macht. 
Sterk gecontroleerd ~-7 ongecontroleerd 

2. AUTARKIE 
De mate van zelfredzaamheid wanneer het object wordt 
afgesloten van de buitenwereld of het netwerk. Hier geldt 
dat een object afhankelijk wordt genoemd wanneer bij een 
loskoppeling van het netwerk ingrijpende gevolgen heeft voor 
vitale functies of de existentie van het object. 
Zelfvoorzienend ~-7 Afhankeli jk 

3. GEMEENSCHAP 
De relatie tussen de mensen onderl ing binnen het object. 
Is er sprake van een sterke binding in het objectof zijn de 
personen in het object juist aangewezen op zichzelf? 
Collectief ~-7 Individueel 

4. HIËRARCHIE 
De hiërarchiebepaling kan in twee vormen worden 
onderscheiden: Enerzijds een horizontale hiërarchie. waar 
alle macht uitgaat van een enkele persoon of instantie of 
daartegenover de verticale hiërarchie die uitgaat van een 
verdeling van macht in lagen. 
Horizontale machtsverdeling ~-7 Verticale hiërarchie 

5. SIMULATIE 
In hoeverre wordt informatie over de wereld buiten het object 
gesimuleerd? kunstmatig staat hier voor een geabstraheerde 
werkeli jkheid wiens informatie wordt vereenvoudigd in 
bijvoorbeeld metertjes, of projecties. 
Buitenwereld is ervaarbaar in de capsule ~-7 Buitenwereld 
blijftonervaarbaar in de capsule 

C- FILTER 

Een tilter is een poreus voorwerp dat bepaalde zaken doorlaat 
en tegelijk zuivert 
OPEN ~-7 GESLOTEN 

1. COMMUNICATIEMIDDELEN EN 
INFORMATIEMEDIA 
(uitwisse ling van informatie) 
De mate waarin het object communiceerd met de omgeving 
door middel van het uitwisselen van onformatie. 
Er kan veel informatie binnen komen ~-7 Er kan weinig 
informatie binnenkomen 

2. FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID 
De fysieke toegankelijkheid is de toegankelijkheid die vrij is 
van enige machtsuitoefening op het object. De nadruk wordt 
gelegd op de mate waarin een fysieke drempel aanwezig is op 
de grens van buiten naar binnen. 
Hoge fysieke drempel ~-7 Gemakkeli jk toegankelijk, de 
lage drempel 

3. NETWERK 
Het netwerk is een aaneenschakeling van soortgelijke 
objecten. Maakt het object deel uit van een familie van 
andere capsules 
Enkele capsule ~-7 Famil ie van capsules 

4. CENSUUR VAN INFORMATIE 
De mate van controle op de inhoud en mate van 
informatiestromen binnen het object. 
Vrije toegankelijkheid van informatie ~-7 Gecensureerde 
informatiestromen 

5. SELECTIE VAN MOGELIJKE 
BEWONERS 
De keuze op grond van geschiktheid, het mechanisme 
waardoor bepaalde individuen of groepen slagen. waar 
andere, die in dezelfde situatie verkeren. falen. wat uitgekozen 
is. 
Strenge selectie ~-7 Vrije doorgang 
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BESTAAT DE CAPSULE? 

ENKELE CONCLUSIES UIT HET 
ONDERZOEK 

De hieronder geformuleerde conclusies vormen een 

samenvatting van de inzichten die het onderzoek van het M4-

atelier heeft opgeleverd. In het atelier hebben wij geprobeerd 

de hedendaagse culturele betekenis en de architectonische 

kenmerken van het fenomeen capsule vanuit een historisch 

perspectief te bestuderen. Gezien de complexiteit van het 

onderwerp en de beperkte duur van het onderzoek moesten 

wij noodgedwongen keuzes maken en waren wij niet in staat 

alle denkbare aspecten van het onderwerp toe te lichten. Na de 

afsluiting van het onderzoek heb ik getracht door middel van 

groepering van de geanalyseerde objecten en de theoretische 

teksten zes basiskenmerken van capsulaire architectuur te 

onderscheiden om zodoende de resultaten van het ond 

erzoek systematischer op elkaar te kunnen betrekken. 

DE CAPSULE ALS TYPE 

Als wij iets geleerd hebben uit het onderzoek, is het wel dat 

dé capsule niet bestaat. Wij hebben gezien dat de capsule 

veel meer een idee is, waarvan de diverse fysieke gedaanten 

gevormd lijken te worden door de culturele krachten uit de 

context van elke tijdsperiode. De specifieke tijdsgebonden 

setting bepaalt de betekenis en de verschijningsvorm van het 

fenomeen capsule. 

Als wij vanuit dit inzicht naar de definitie van het begrip 

'prototype' kijken, een van de centrale onderwerpen van 

het onderzoek, kunnen wij stellen dat de benadering van 

de Franse archeoloog Antoine-Chysostome Quatremère de 

Quincy (1755-1849) relevanter is dan de definitie van de 

Franse architectuurtheoreticus Jean-Nicolas-Luis Durand 

(1760-1834). Dit heeft vooral te maken hoe deze twee 

denkers het begrip 'type' zien. 

Bij Quatremère de Quincy is 'type' niet concreet in fysieke 

zin, maar een idee. Het begrip vertegenwoordigt niet zozeer 

het te kopiëren of volmaakt na te bootsen beeld van een 

ding, maar veel meer het idee van een element, dat zelf als 

richtlijn moet dienen voor het model. Quatremère de Quincy 

maakt dus onderscheid tussen type en model. Een model is 

een concrete imitatie terwijl een type 'min of meer vaag' is. 

Omdat 'type' het idee achter het object vertegenwoordigt en 

onderhevig is aan tijd en sociale context is het niet voorgoed 

vastgesteld (qua vorm, programma en betekenis) maar blijft 

het veranderlijk. Zoals de Duitse stedenbouwkundige Ernst 

May ooit mooi heeft uitgedrukt is type 'nie etwas fertiges, 

sondern stets etwas flieszendes'. 

Daartegenover handhaaft Durand een wetenschappelijke 

methode. Door middel van classificatie probeert hij types 

te systematiseren en te ordenen en in tegenstelling tot 

Quatremère de Quincy een type zo exact en objectief mogelijk 

te omschrijven. 

Als wij deze twee benaderingen tegen elkaar afzetten wordt 

onmiddellijk duidelijk dat de capsule eerder als idee dan 
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als concrete vorm begrepen moet worden, wil men inzicht 

krijgen in wat capsules betekenen en wat capsules zijn. Het 

systematiseren van de architectonische basiselementen à 

la Durand om diverse capsules op elkaar formeel te kunnen 

betrekken is onbegonnen werk. 

DE CAPSULE ALS BEVRIJDER 
Gelbes herz I capsule home I futura I de nieuwe 
samenleving I de nieuwe mens I voorbode van nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het onderzoek heeft in een terugblik laten zien dat in de 

veranderlijke betekenis en vorm van capsules onbetwistbare 

verschuivingen hebben plaatsgevonden. Het letterlijke 

begrip 'capsulaire arcllitectuur' duikt pas in de tweede 

helft van de twintigste eeuw op, met het hypermoderne 

ruimteschip als sleutelreferentie. Hier worden capsules 

avantgardistische iconen van de moderne cultuur. Het idee 

van de moderniteit als verlosser wordt fysiek tastbaar en 

beleefd door nieuwe architectonische objecten zoals het uit 

polyester gefabriceerde Futura van Matti Suuronen en het uit 

minuscule wooncontainers samengestelde capsule hotel van 

Kisho Kurokawa. In dit optimistische tijdperk vol overmoed 
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lijkt de capsule het icoon van vooruitgang, maar vormt ook een 

provocatie tegen de gevestigde orde, zoals gedemonstreerd 

in de eigenzinnige membraan-objecten van Haus Rucker 

& Co en Coop Himmelblau, twee avantgardistische 

architectenbureaus in Wenen. Een mooi voorbeeld is het 

'Gelbes Herz' object van Haus Rucker, dat als een soort 

belevingsmachine nieuwe zintuiglijke ervaringen tussen 

subject en context moet creëren. Hier is de capsule proactief 

als bevrijder, als een medium dat het subject deconditioneert 

door middel van verwarring, vergissing en verdwazing . 

DE CAPSULE ALS DEFENSIEVE RUIMTE 
Kamp I woonkasteel I onderzeer I tbs luitzetcentrum 1 
appartementencomplex I beperking I angst 

Naast de hierboven geschetste opvatting staat het 

hedendaagse begrip van capsule sterk in het teken 

van gedwongen of vrijwillige uitsluiting en wordt sterk 

gedomineerd door angst en sociale segregatie. Een extreem 

architectonisch voorbeeld voor vrijwillige insluiting is 

het Haver I ijk project bij Den Bosch. Hier krijgt insluiting 

door middel van een formele nabootsing van het klassieke 

4 

kasteelmotief een letterlijke architectonische vertaling . 

Tegenover een burcht als zelfgekozen toevluchtsoord 

staan de vertrekcentra voor uitgeprocedeerde asiel- en 

gelukzoekers, waar mensen niet vanwege een gepleegde 

criminele daad, maar vanwege het niet bezitten van de juiste 

documenten ingesloten worden . De capsule transformeert 

in haar betekenis van bevrijdende ruimte naar defensieve 

ruimte met een maximum aan controle. De capsule wordt 

regulatief en repressief. 

DE CAPSULE ALS BESCHUTTING 

Grot I boot I huis voor daklozen 

In het onderzoek stond de vraag centraal of de capsule een 

zuiver modern fenomeen vormt en haar opkomst te danken 

heeft aan de moderne stedelijke cultuur en de ontwikkeling 

van de techniek. Daarnaast werd gesteld dat de capsule een 

allang bestaand fenomeen is en zelfs aan de oorsprong 

van architectuur staat. Nader onderzoek naar de primitieve 

archetypen hut, grot en tent heeft laten zien dat de typerende 

intellectuele en fysieke kenmerken van deze archetypen in 

het hedendaagse ontwerp nog steeds van betekenis zijn . Een 

5 

interessant voorbeeld hiervan is het woongebouw 'Maison a 

Bordeaux' van Rem Koolhaas waar hij door middel van een 

ingenieuze superpositie van de drie archetypen een nieuw 

'hybride' archetype heeft weten te creëren. 

Koolhaas' voorbeeld laat zien dat de existentiële betekenis 

van architectuur onverminderd van kracht is. Wij konden 

weliswaar niet onomstotelijk het bewijs aanvoeren dat alle 

archetypen capsulair zijn, wat misleidend zou zijn, want dan 

zou alle architectuur capsulair zijn. Maar het is wel duidelijk 

geworden dat de capsule een van de meest belangrijke 

kenmerken van de primitieve beschutting als uitgangspunt 

heeft: de behoefte aan een gecontroleerd artificieel milieu dat 

fysieke beschutting en mentaal houvast biedt. 

DE CAPSULE ALS KNOOP 
Station 1 superpositie van reële en virtuele netwerken I 
concentratie van stromen 

Ondanks alle kritiek, kan men niet ontkennen dat in de 

projecten en teksten uit de jaren zestig een aantal bijzonder 

visionaire ontwikkelingen werden beschreven, die zich nu 

pas in hun volle betekenis openbaren. Een van de meest 
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tot de verbeelding sprekende fenomenen is daarbij het 

begrip netwerk. De socioloog Manuel Gastelis heeft in zijn 

boek "The Rise of the Network Society" het begrip netwerk 

overtuigend beschreven als een fijnmazig net van virtuele en 

fysieke verbindingen, uitwisselingen en communicatie. Waar 

de lijnen van het netwerk elkaar kruisen, ontstaan knopen die 

vaak een infrastructureel karakter hebben zoals stations en 

vliegvelden. Het onderzoek heeft laten zien dat het capsulaire 

zich niet laat beperken tot een singulier architectonisch object, 

het blijkt een veel omvattender begrip te zijn waarin objecten, 

lijnen, knopen niet op zichzelf maar pas in combinatie met 

elkaar een capsulaire conditie definiëren. Dit inzicht wordt 

ook in de projecten van Archigram gedemonstreerd. De 

individuele wooncapsule vormt dan wel de basismodule 

van hun 'Plug-In-City', maar die kan alleen bestaan bij de 

gratie van een uitgekiende verzorgingsstructuur. Kortom, pas 

de samenwerking van alle onderdelen vormt de capsulaire 

conditie van de nieuwe stad. 

Zo zijn ook stations geen op zichzelf staande objecten maar 

vormen belangriJke capsulaire schakels van het netwerk. 

Interessant is dat zij niet alleen een utilitaire betekenis in de 

zin van overslag en overstap hebben maar de gebruikers juist 

ook gelegenheid bieden tot nieuwe sociale ervaringen en 

communicatie. De voortschrijdende verplaatsing van sociale, 

economische en culturele uitwisseling naar de afgesloten 

artificiële ruimte laat stations en vliegvelden transformeren in 

publieke domeinen met een nieuwe betekenis. Hiermee wordt 

de capsule zowel een utilitair als een sociaal knooppunt. 

DE CAPSULE ALS IMAGINAIRE RUIMTE 
Atrium I vervanging en simulatie van stedelijke ruimtes 1 
decoratief en subliem 

Een tweede visionair aspect uit de jaren zeslig ligt in het 

verlengde van het idee van de capsule als een zich van de 

buitenwereld afsluitende ruimte waarin de stedelijke realiteit 

door middel van simulatie wordt nagebootst. Zoals het 

begrip al aanduidt is de simulatie in geen geval bedoeld 

om alle kenmerken van stedelijkheid te ensceneren maar 

alleen dat wat als positief wordt ervaren. Hiermee dient 

het concept van simulatie om de beleving van gebruikers 

zowel te controleren als ook te stimuleren. De meest tot de 

verbeelding sprekende ruimte waarin de simulatie plaats 

kan vinden is het grootstedelijke atrium als een naar binnen 

toe gerichte microkosmos. De projecten van John Portman 

in Atlanta hebben laten zien dat de beheerste ruimtelijke 

enscenering van de overgang van de openbare ruimte naar 

het introverte atrium een nieuw geprivatiseerd publiek domein 

heelt weten te genereren, dat realistisch en spectaculair is 

zonder enig gevaar voor lijf en gezondheid. Hier is de capsule 

getransformeerd tot een sublieme generator van imaginaire 

ruimtes. 

1 Icoon, de capsule als bevrijder 

2 Icoon, de capsule als defensieve ruimie 

3 Icoon, de capsule als beschu~ing 

4 Icoon, de capsule als knoop 

5 Icoon, de capsule als imaginaire ruimte 
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