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Samenvatti ng 

Onze wereld is bedekt met een wl]dvertakt stelsel van netwerken. 000< een toenemende mobillteit voelen we ons wijer dan ooit ,te voren. 

Maar is dit werkelijk zo? Worden wij niet bepa.ald door een onophoudelijke, onstuurbare beweging? 

De mobillteit heell verregaande gevolgen voor de manier waarop en waa.rln wij leven. Waar voorheen sprake was van lntegratle met de 

dingen om ons heen, kent de wereld nu geen middelpunten meer en is volledig uiteengeslagen. 

Dit gebrek aan middelpunten heeft grote gevotgen voor onze samenleving. onze steden en ooze manier van wonen. rn de stad, in de 

samenleving en bij het wonen zien we een veranderde verhouding ten opzichte van de andere. De andere ls gevaarlljk en moet worden 

buitengesloten en veMeemdin9 wordt gezien als negatief. Hel zijn tekenen van een capsulaire beschaving, waarin indlviduen en 

gemeenschappen op aparte eilanden leven en waar een cultuur van controle heerst. Het netwerk en de mobllileil maken net mogelijK om 

zonder weerstand van het ene elland naar het andere elfand te reizen, 

Mljn inzet, vanult het ldee van autarKie, Is om op stra1egische locatfes meerdere gebruikers, meerdere snelheden en meerdere tijden samen 

te brengen. Het gaat met andere woorden om een intensivering van de ruimte en tijd. DE1arin staat ook een •spontane' ontmoeting met de 

andere oentraal. Om de verschillen tussen de diverse gebruikers te behouden is deze ontmoeting opgevat als een g-renservaring. Vanuit dal1 

1dee zifn een aantal uitgangspunlen voor de stedenbouw en archilectuur geformureerd. Door uit te gaan van verschillen in plaats van 

gelijkheid is een ruimte gemaakt die consequent anders is dan de ge'institutionaliseerde ruimle zoals in hel utopische Gile lndustrielle van 

Tony Garnler. 

Dit idee heeft vorm gekregen 1n de wljK Den Dam. De wijk Den Dam kan het best worden omschreven als een overblljfsel, dat ingesloten 

ligl tussen zeer domlnante infrastructuren, De raakvlakken tussen de wijk en ziJn aangrenze11de 111frastructuren bieden echter een rnogelijkheld 

om een plan te realiseren waar zowel lokale als bovenlokale knooppunten onderdeel van uitmaken. 

Hat plan verweeft zich mel de bestaande structuur, niet alleen fysiek, maar ook op een denkbeeldig niveau. Zo zijn de hoge gebouwen aan 

de rand van het plan een verwijzing naar Antwerpen aan de Scheide. Het plan kent kamers van verschillende afmetingen en voor 

verschillend gebruik. Oe ontmoeling met de ander vindt plaats in deze kamers en tussen deze kamers. 

Centraal staat daarbij het ontwerp van een brede school als lokaJe voorziening. De brede school is een complex dat hel middetpunt van de 

wijk vormt. In opzet is de brede school een miniatuurversie van hel stedenbouwktmdige plan: ook hier staan dubbel gebruik en de 'sporitane' 

orwnoetin_g met de andere centraal, in de overtuiging dat deze andere, afs een pedagogisch middel, kan bijdragen in de persoonsvormlng 

van het kind. 
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Voorwoord 
"Elk bereikt doe/ is weer net begih van een nieuwe tocht, en zo tot Tn net onemdrge. • 
Arthur Schopenhauer 

Voor mij zit de l<ern van deze uitspraak in een dubbetzinnigheid die het lijdens dil alstuderen heefl gekregen. Aan de ene kant is het een 

toonbeeld van de snelheid en voondurende vernieuwing van de moderne mechanieken. Aan de andere kant zegt het iets over je eigen 

ontwikkeling: Met he! afsluderen ben j,e niel op eindpunt ben gekomen, maar sta je eigenlijk pas aan het begin 

Oeze soript1e is geschreven in het kader van mijn afstuderen. De inspiratie voor dil project ontstond mede door deelneme aan het atelier 

':.\utarkie", waarin autarkie nu niet eens enkel vanuit technische oogpunl wordl gezien, maar waarbij , vanuit een bredere opvarting, ook de 

organisatie in de stedenbouw en architectuur een rol spelen. Daarnaast werd ik ge'lnspireerd door de tekslen van Peter Slolerdljk, Manuel 

Castells, die de werking van mobllileil, en hel netwerk voor mij duidelijker hebben gemaakL 

Deze scnptie is tot stand gekomen dankzij de suggesties van colJega-studenten en dankzlj de opbouwende krltleKen van e><Lernen, In het 

blJzonder wil ik Ton Venhoeven, Gfjs Wallis de Vries en Bruno De Meulder bedanken voor hun zittlng ln mljn afstudeeroommissie. 

Tenslotte Wll lk rnijn famille bedanken voor hun steun en vnenden voor hun onvoorwaardefijke aandacht. 
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In het noorden van de Antwerpen komt een gebied vrij. Hier ligt een terrein met een complex van slachthuizen die lange tijd een impuls zijn geweest voor de 

wijk Den Dam. Het terrein ligt op het snijvlak tussen grootschalige infrastructuren en een wijk d ie aan alle kanten door deze infrastructuur word! omsloten. Dit 

snijvlak, of liever gezegd dit raakvlak, staat centraal binnen mijn afstuderen 

Hoe kan men vanuit een autarkische gedachte dit raakvlak goed benutten? Welke potentie bezit dit raakvlak als plaats voor een 'spontane" ontmoeting met 

de andere? En wat is hiervan de relevantie? 

Op de volgende bladzijden doe ik verslag van deze gedachtegang en hoe ik deze in de vorm van een case study in een real-life context heb geplaatst. Er is 

gekozen om 2 ontwerpen uit te werken waarin deze thema's zullen terugkeren. Een ontwerp omvat een stedenbouwkundig ontwerp met lokale en 

bovenlokale functies; het tweede is een ontwerp voor een brede school. 

Het verslag is in 6 onderdelen ingedeeld. 

Deel een gaat over de algemene problematiek van de globalisering, die een aanleiding vormt voor het thema Autarkie. 

In het tweede deel behandel ik het begrip autarkie en presenteer een aantal visies vanuit een eigen standpunt. 

Het derde deel vormt het theoretische fundament dat enerzijds een beschouwing is op de algemene problematiek van het wonen, de stad en de 

samenleving, veroorzaakt door de grondslag van een moderne politiek; de leidende gedachte van vooruitgang en eenheid en anderzijds bespreek ik de 

verhouding tot de andere en de relevantie van deze verhouding waarna ik een viertal uitgangspunten in stelling breng waarvan ik denk dat we in de 

stedenbouw en architectuur 'de andere' in aanwezigheid kunnen brengen. 

Het vierde deel gaat over de gekozen locatie. 

Het vijfde deel beschrijft de programmatische inzet en de realisatie in de bestaande situatie. Hierin licht ik kart toe wat de betekenis van de brede school is 

binnen mijn theorie. 

Het laatste deel van dit verslag is de conclusie. 



In het credo van de positivistische denker August Comte: 'Eenheid 

en Vooruitgang', klinkt het ideaal door van een volledig maakbare 

samenleving. Een samenleving, die wordt beheerst door technologie 

en tegelijkertijd door vrijheid en zelfbepaling. De modernistische 

architectuur, ingegeven door culturele, territoriale en technische 

veranderingen, heeft een positieve houding ten aanzien van dit ideaal 

en geeft uitdrukking aan de nieuwe ideeen1
• In de maakbare, nieuwe 

wereld van het modernisme ervaart de mens de mogelijkheid en 

wenselijkheid, de wereld naar eigen inzicht en ontwerp in te 

richten. 

Dit heeft de wereld veranderd tot een mondiaal dorp, een 

wereldwijde vertakking van netwerken, waarbij tijd en grate afstanden 

niet !anger een belemmering zijn. Het uit elkaar vallen van een 

samenhangende ruimte en tijd is kenmerkend voor de tijd waarin wij 

leven. Zo maken we in de 'global village'2 contact met onze 

vrienden, maken we reizen naar verre bestemmingen en consumeren 

we producten die aan de andere kant van de wereld warden 

geproduceerd. 

Door het bezit van voldoende financiele middelen en het beheersen 

van grondstoffen leven we in een grootst mogelijke comfort. Aan dit 

comfort kleeft echter een keerzijde; het is zogezegd de andere kant 

van de medaille. Niel alleen zijn we afhankelijk geworden van dit 

comfort, waarin we at en toe de wrange' smaak van verveling 

proeven, ook lijken we, ondanks de meest schokkende openbaringen, 

blind voor haar gevolgen. 

Deze gevolgen zien we op lokaal niveau, in het ontstaan van 

probleemgebieden of veiligheidskordons, de verharding in de omgang 

met minderheden, de afname van de biodiversiteit, de beperkte 

omvang van de leefomgeving van ouderen en kinderen. Maar ook 

op grensoverschrijdend niveau: het broeikaseffect, verspreiding van 

ziekten, de angst voor terrorisme, etc. Voor de mensen die !even in 

de periferie gaan sociale en ecologische problemen vaak hand in 

hand. Doordat ze niet beschikken over voldoende koopkracht, 

ontbreekt de mogelijkheid voor ontplooiing en kunnen ze zich minder 

goed beschermen. 

De vraag is of deze tendens zich ook in de toekomst gaat 

voortzetten? Zullen we ons verder terugtrekken in cocons en ons niet 

!anger bekommeren over de gevolgen? Zullen we na de uitputting 

van de aardse energieen en zuurstof een overstap naar een andere 

planeet maken? Of kiest slechts een handvol mensen voor deze 

overstap en laten ze de minderbedeelden achier? 

of, zijn we in staat het tij le keren en nu le handelen? 
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In algemene zin betekent autarkie dat • organisaHe-eenheden' , alles 

wat ze gebruiken of verbruiken uit eigen bronnen haalt. Autarkie 

komt van het Oudgriekse autos = zelf en arkeoo = genoeg or 

voldoende zijn. In het voor zichzell voldoende zijn zit een nolie van 

volledigheid, een staat waarin alles aanwezfg is en het aan niels 

ontbreekt. Naar mijn mening gaal aulark,ie over aanwezigheid van 

voorzieningen, culturen, etc.; kortom over alle voorzleningen die nodig 

zijn om een samenleving goed te laten funclioneren, uilgezet in de 

li]d kan dit voor een dag, een jaar tot zeffs voor een leven gelden. 

Deze volledigheid wordt bekriliseerd omdat die zich richt op een 

hermetfsch afgesloten en onafhankelljke binnenwereld; het is een 

bedenkelijke afzondering van de buitenwereld, die gevolgen zou 

kunnen hebben. Frederic Bastait een 19e eeuwse economist 

waarschuwt voor de negatieve zelfgenoegzaamhe1d wanneer hij zegl: 

"als goederen de grens niet oversteken, dan doen sotdaten dat". 

Naast deze nolie van volledigheid is nabijheid een betangrijk begrip 

in de autarkie. Bil de autarkfe gaat het om een compacte 

verzamelfng van functies, gelegen op korte afstand van elkaar zodat 

er relaties tussen deze functies kunnen ontstaan. Op deze manier 

probeert autarkie niet alleen roofbouw tegen te gaan, hel zorgt oak 

voor een nieuwe impuls voor de stad. Een denkbaar model is de 

middeleeuwse slad; een stad die alle voorzieningen in zich heefl en 

ommuurd is~. Is dit compacte en ommuurde model daarmee het 

enige denkbare model? Of kan er ook op een andere manier 

warden gedacht aan verdichtlng of verbindingen tussen netwerken? 

Mijn idee gaat uit naar een model dat wordt voorgesteld als 

'multiplex~. Multiplex is een begrip dat wordl gebruikt om een 

stedenbouw voor te stellen waarin vanult meerdere perspeclieven de 

ruimte en de tijd in het plan wordt benaderd. Multiplex speelt in op 

een overlap en fntegratie van verschillende netwerken, snelheden en 

gebruikers. Steden en plaatsen die multiplex zijn, incorporeren een 

veelheid aan betekenissen tegelijkertljd. In dat gevat is autarkie het 

denken vanuit een krachtenspel van deze verschillen, om daarrnee 

diversiteit, veelvormige dynamiek en een lntensiel ruimtegebruik aan 

le moedigen. 

In een gedachte-experiment zocht ik naar mogelijke bindingen, die 

telkens gaan over relaties tussen verschillende netwerken onderling 

en de relatie tussen netwerken en hun omgeving. Elke variant heeft 

een eigen programma. localie en mobilileil spelen een belangrijke 

rol. 

Deze drle varlanten zifn een vorm van lokale intens1vering. waarbij 

steeds verschillende netwerken zijn samengebracht. De eerste vraag 

die zich onmiddellijk aandient rs welke luncties rnogelfjk Zijn en 

welke niel? Tegelijkertijd warden we in deze siluaties oak 

geconfronteerd met de vraag hoe de verschillende gebru1kers zich 

met elkaar verhouden en wat deze verhouding oplevert 



Een derde element binnen de autarkie is: De mogelijkheid 61 de 

machl om zelf le produceren. Oit is in tegenstelling tot het 

consumeren. waarbij we afhankelijk worden van een systeem, een 

maat, een norm, van datgene dat ons wordt aangeboden en van 

bovenaf is geregisseerd. De macht om zelf te produceren is een 

breed begrip. Het kan gaan over het produceren voor eigen 

levensonderhoud, zoals voedsel en energie met als ideaal de 

eetbare stad. een reproducerende stad die zichzelf voedt en 

zonder wegwerpartikelen 61 in het 1nrichten van een eigen manier 

om te !even. 

Agrarische knoop: ... Waarbij de boer zijn goed op de parkeerplaats kan verkopen aan de 
passerende toerist en recreant. Waar de boeren niet meer in staking hoeven te gaan omdat de 
McDonald's eindelijk lokale producten kan gebruiken. Waar de disco, ver van de bewoonde 
wereld, de ruimte kan overnemen. 
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Knoop met zorgvoorzieningen: Waar ouders op weg 
naar hun werk, hun kinderen naar school toe 
brengen: De mogelijkheid om te winkelen, langs de 
wasserij te gaan, een boek te lenen, je kinderen 
ophalen in een integraal keten van werk naar huis. 
Waar ouderen hun baantjes in het zwembad kunnen 
zwemmen, naast spelende kinderen. Waar de 
congresbezoekers een rondje kunnen lopen door de 
binnentuinen of plaats kunnen nemen in het 
bubbelbad voor ontspanning. Waar het bezinestation 
niet meer een snelshop heeft, maar een veelvoud 
aan commerciele zaken voor voedsel 
en kleding. Of, waar de parkeer
garage kan warden gebruikt 
als speelplaats. 
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In dit deel bespreek ik de relatie tussen moderniteit en globalisering 

en de gevolgen die globalfsering heeft op de stad, het wonen en 

de samenleving. 

lk doe dat door begrippen als · identiteil', ' verschil' en ' grens' op te 

spannen in de verhouding tussen 'ik' en de 'andere', Die 'andere' is 

hier voornamelijk geplaatsl binnen een sociale context. maar zonder 

de bedoellng om de andere le identitfceren, kenbaar le maken of te 

veralgemeniseren. 

Hel eersfe onderdeel gaal over de verandenng ln de modern1le11 

door het idee van maakbaarheid en vooruitgang en de keerzijde 

daarvan in het globalisatieproces. Ats voorbeeld van de maakbare 

samenleving is er een analyse van de sociaal-utopische stad Cite 

lndustrielle van de Franse architect Tony Garnier, 

De tweede seclie beschrijlt de toestand van de stad, hel wonen en 

de samenleving als gevolg van de globalisatie. 

Deel drie schetst de ambivalente verhouding met de ander, hel 

verschil in begrip, de weerbarstige ervaring van het verschil en de 

relevantie van de andere in hel vormen van een eigen levensslijl en 

het overwinnen van angsten. 

In het laatste onderdeel formuleer ik een -aantal uitgangspunten. 

die richling geven aan de wijze waarop men in de stedenbouw en 

architectuur het idee van 'de andere in aanwezigheid' kan 

vormgegeven. 

Modernisme; De maakbare samenleving 

Met Cite lndustrielle presenteerde Tony Garnier een oorspronkelijk 

plan voor een stad, die een uidrukking was van de overtuiging dat 

de steden van de toekomsl op de indl.Jslrie gebaseerd zouden zijn. 

Garnier's induslriestad was vooral een socialislische stad. een zonder 

muren of private eigendommen. Het plan is totaal in harmonie met 

de natuur en lijkt op een droom van een idyllisch arcadia. 

Cfte lndustrielle is het prototype van de modernisllsche stad. Het 

toont ons het begin van een stad die is opgedeeld in zones. Cite 

lndustrielle had een residenliele zone met openbare voorzieningen 

gelegen op een voorgebergte, een industriele zone in de vallei en 

de noger gelegen ziekenhuizen (voor schone lucht en zon} die met 

waren verbonden door wegen opgezet volgens een $trikt hierarchisch 

verkeersconcept. Het programma was op een dergelijke manier 

bedacht dat het haar inwoners betere huisvestingsvoorwaarde: werk. 

beweging, opvoeding en gezondheid zou brengen. 

Midden in de residentiele zone ligl een adminlstratief en cullureel 

centrum. Oil admlnistratieve en culturele centrum was vormgegeven 

als een openbare ruimte, waar een museum, een blbliotheek, een 

theater. een stadion en een groot overdekt zwembad gegroepeerd 

zijn rond een as met als middelpunt een complex met ontmoetings-



----

Tony Garnier. Cite lnduslrielle. 1904-1917; Schematische opzet. 

De publieke niimte van het adminisllatieve en culturele centrum 

vergaderzalen. 

Deze inscripties laten een lyrisch optimisme en geloof in de 

mythisc:he krachten van de techniek, arbeid en de vruchlbaarheid 

van de natuur Zien. Het tweede cilaat eindigt met het idee van een 

oogstleest. dal was bedoelt om het volk te hereniging. 

'Oft was de nooit-aflatende productie die paste bij tijdperken van 

vrede, spoorrails en nog eens spoorrails, zodat a/le grenzen 

overschreden konden worden en a/le volkeren, herenigd, een enkel 

volk zouden vormen op een aa,rde die geheel met wegen was 

overdekt. Oil Waren de grote stalen schepen, niet /anger de 

verschrikkelijke oorlogsschepen, maar schepen van so/idariteit en 

broederschap, die de producten van continenten uftwisse/den en de 

inheemse rijkdom van de mensheid tienvoudig vergrootten, totdat het 

uiteindelijk overal een reusachlige oveNloed heerste ... 
Besio/en werd dat het feest in de openlucht zou plaatsvinden, in de 

buurt van de stad op een groat veld, waar hoog korenschoven 

stonden als de symmettisohe zuilen van een reusach(ige tempel 

goudkleurig onder de heldere zon. De zuilenrij strekte zich 101 het 

oneindige uit, tot aan de verre horizon, korenschoven en nog eens 

korenschoven, die verhaalden van de onuitputtelijke vruchlbaarheid van 

de aarde. En daar zong en danste men, midden op de uitgestrekte 

vrucfltbare vlakte, waaruit de arbeid van de eindel/jk met elkaar 

verzoende mensen brood genoeg voor he/ geluk van a/Jen won. :; 

Het is een ideaal van verzoenlng dat uitgaat van de 1ntegralie van 

verschlllen en van harmonische overgangen. Naar mijn mening is de 

ruimle en de werking van het administratief en cultureel cenlrum een 

directe vertaling van deze gedachte van harmonie. De mensen 

onlmoeten elkaar in institvten; knooppunten die zijn ingericht op een 

gezamenlijke interesse. De open ruimte tussen deze instituten dient 

om verplaatsing te accommoderen of is slechts als restruimte gevuld 

met groen. Deze ge'institutionaliseerde ruimle bedel<l alles. waardoor 

een 'spontane' ontmoetlng onmogelijk is. 

Cite lndustrielle is illustratiel voor de modemistische gedachte, die 
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zich kenmerkl door maakbaarheid en een sterk vooruitgangsgelool en 

waarln wetenscha,ppelijk technologische vooruitgang en de utopie, als 

droombeeld van een ideale samenleving, meer en meer 

samentrekken. Het analyseren en beheersbaar maken van natuurlijke 

en sociale levensomstandigheden zouden uiteindelijk leiden tot deze 

vooruitgang. Daarmee zou de mens hel subject zijn dat op een 

rat1onete wijze richting geeft aan de gewenste maatschappelijke 

ontwikkeling. 

Globalisatie: Beweging en zel1bepaling 

Volgens de filosoof Peter Sloterdijk ls deze vooruitgang slechts illusie. 

Wat volgens de modernisten vooruilgang betekende is volgens hem 

enkel bewegelijkheid; voortgang. In zijn boek Eurotaoismus noemt 

Peter Slolerdijk hel kinelische utopie. Daarmee wordt de voornaamste 

handelsrlchling van de mens bedoelt, die el van uitgaat dal de 

totale wereld een ultvoering van het menselijke ontwerp zou moeten 

warden. als laatste stap fn het globalisaliepmces: na het globe 

denken, en de globe ontdekken, kan nu de globe worden 

geleproduceerd. 

Volgens Sloterdljk is het moderne project doordrongen van hel Willen 

maken van de natuur en daarmee ook het menselijk bestaan. 

waarblj de mob11iteil de belofle was om de eindigheld en 

vergankelijkheld als rnensell)ke verhoudfngen te overwinnen en om 

elke vorm van weersland op te lessen. Mobiliteit als de laatste 

stand van de techniek zou het mogelijk maken om de vestiging met 

de aarde op le heffen om hlermee de begrenzing van de ruirnle 

voorgoed te verlaten. Deze ernancipatie past bij een ideaal van een 

vrlje, grenzeloze samenleving waarin alle verschlllen tot verzoening 

zijn gebracht. 

De mogelijkheid van beweging biedt een nieuw potenrieel voor de 

vrijheid en zelfbepaling van de mens. Volgens Peter Sloterdijk komen 

mobiliteit en vrijheid in felte neer op bewegingsvrijheid. Zelfbepating 

belekent: Denk voor jezelf en voer de regie over het eigen !even. 

Autonomie, de op rationele keuzes gebaseerde zelfbepating, betekem 

vanaf Immanuel Kan! de Wijheid van de wil om zichzelr te bepalen 

en staal daarmee tegenover het begrip heteronomie waarbij de wil 

door iets of lemand anders wordt bepaald. 

Maar, snelheid en zelfbepaling zljn gaandeweg zo verstrengeld 

geraakl dat ze nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden ziJn: 

Snelheid als middel wordl zelfbepaling als doe!, of zoals Marshall 

Mciuhan hel steJde: i'he medium Is the message". De 'boodschap' 

van elk medium of van elke technologie is de verandering in schaaJ, 

tempo en patroon die zij in het menseli)ke beslaan brengt Mobilileit 

schept geleidelijk een volkomen nieuw milieu, waarbij het niel gaal 

om de manier waarop deze technologie wordt gebruikt, maar het 

gaat om alle rnogelijke werklngen van de mobilileit zelf. 

In de ambilie. om iedere. voortgang le beheersen en te 

programmeren ontpopt de mens z.ich als denkende lawlne die bi] 

zijn maken onvoorziene fenomenen ontketenl waaraan sturing 

ontbreekl. Deze ontwlkkellngen maken dat wal begon als een breed 

opgezette paging Loi beheersing verandert in oncontroleerbare 

heteromobil!teit. Een stand van zaken: Ons alledaagse !even is 

doordrongen van mobiliserings- en inlensiveringswoede. 

In tegenstelling tot mobillteil. waarmee alstanden over de hele wereld 

overbrUgd kunnen warden. wordt door telematica de wereld julst 

verkleind. Door de opkomst van tetematica in onze samenleving 

ontstaat volgens Paul Virillo een fundamentele splltsing in onze 

beschouwing en perceptie van de werkelijkheid. Naas! de fysieke 

wereld onlstaal een kllnstmalfge wereld. De eersle is nog steeds 

grondgebonden en territoriaal bepaald, de tweede is overal en kent 

geen grenzen. De eersle is nog steeds meelbaar in termen van de 

afstand die wordt afgetegd. de tweede kent nog slechts het beetd 

van de beweging, waarmee zelfs in volledige rust de gehele wereld 

bereikt kan warden. De verbreding van onze horizon is veranderd tot 

een naar binnen gekeerde horizon•. Een feit is zeker: nabijheid is 

ontdaan van zijn ruimtelijke termen. 

Siad 

In het verleden werd de slad vaak benaderd als een ne1Werk, 



tegenwoordig wordt het netwerk meer als stad gezien. Het begrip 

netwerk spreekt zich uil over de ordening van de samenleving, een 

samenleving die versplfnterd is maar ziJn samenhang hervindt in een 

mondiaal netwerk, dat kan bestaan uit diverse elementen: private 

netwerken, zeals de linanciele netwerken, semi-openbare, en publleke 

netwerken als het Internet. De opkomst van deze netwerken zljn van 

invloed op de beleving van tijd en ruimte en op de sociale 

structuur. 

Hel netwerk is een ruimteJijke COl"lliguratie die de reallsatie is van 

wat Manuel Castells omschrijft als de 'Space of flows'. Space of 

flows is de fysieke ruimte die stromen, zeals flnanciele stromen, 

verkeersstrnmen en geluid- en beeldstromen, innemen en zijn het 

meest dominant in de struclurering van de ruimte. De Space of 

llows liggen aan de basis van een echte virtualfteit, die wordt 

gekarakteriseerd door tijdloze tijd en plaatsloze ruimte. Door de 

volgorde van gebeurtenissen te ontregelen en gelijktijdig te maken 

wordt de lijd opgelost. Ook de plaats is niet langer relevant. ze 

maakt plaats voor een binaire ruimle die werkl volgens hel prlncipes 

aan - uit, blnnen het netwerk ol buiten het netwerk. hier of 

nergens. 

Tijdloos en plaatsloos zjjn de kenmerken van de generische stad1
. 

Het is een stad zonder identiteit en waarin niet !anger sprake is van 

de verhouding tussen centrum en periferie. De generische stad 

schalt de oude stedelijke openbaarheid al en vervangl deze door 

een 'private' openbaarheid. 

Volgens Michael Sorkin verandert de 'openbare' ruimte in een 

themapark. Het is een stad van simulatie die bestaat uit beelden. 

Echter, het beeld ls enkel nog een wensbeeld; een fata morgana, 

die niet !anger een betekenis bindt aan een plek of aan de een 

tijd. De archltectuur is niet alleen gebaseerd op zuivere beeldvorming 

die haar uitwisselbaar maakt, er heerst ook een obsessie voor 

veiligheid en controle. Er warden allerlei nieuwe methodes ontwikkeld 

waarmee alles dat onwenselijk is word! buitengesloten. De ruimte in 

he! lhemapark is een ruimte voor stromen, waarb1j elke vorm van 
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weersland ult de weg word! genomen. 

De lopologie van het netwerk wordt onder andere gevormd door 

knooppunten. Knooppunten zijn "plaatsen mel strategisch belangrijke 

flJnctles die resulleren in een reeks aclivlteiten en organlsalies rend 

de kernfuncties van het netwerk''°. Concreet kan een knooppunt, een 

bankinslelling, een supermarkt, een school of een vliegveld zijn, het 

zijn plekken waar stromen sarnenkomen. Een netwerk bestaat uit een 

serie van onderling verbonden knooppunten en kan nieuwe 

knooppunten integreren zolang deze maar dezellde communicatleve 

waarden als het netwerk gebruiken. lnteressanl is daarom de vraag 

waarom een stedenbouwkundige als Luuk Boelens deze knooppunten 

zlel aJs de 'nieuwe sladspleinen van morgen. waarbij de verschillende 

gebruikers van de netwerkstad elkaar ontmoeten'' . Want juist de 

eenduidige commurircalieve waarde maakt dal het knooppunt geen 

garantie is voor deze onlmoeting. 

Op de knooppunten van het netwerken bevinden zich de capsules. 

Het beg-rip capsule wordt voor he! eerst geinlroduceerd in 1965. In 

het zesde deel van Archigram schrijfl Peter Cook. 

'Conceptually the 'capsule' serves to describe [. .. ) an industrial 

design approach. It implies a deliberate even a preferred - lifestyle. It 

suggests that the city might contain a defined conglomeration of 

such a fifestyle, rather lfl<e a hotel. At the same time its definitive. 

and would by·pass many of /he myths of urban design which 

depend upon hierarchies of incident and the treatment of housing as 

a folk ;;Jrt"'" 

Cook veronderslelt hier een relatie tussen de capsule. leefst(jl en de 

organisatie van de stad. 

lnteressant is eveneens de opvatling van Peter & Allison Smilhson. 

die kan worden gezlen aJs een poging orn een urbanistisch model 

voor de nieuwe mobiele leefstijf veer te slellen. Het voorstel is om 

architectuur te maken, die plaats geeft aan deze nieuwe levensstijl , 

Het stadspalroon zou moeten bestaan uft uitges.trekte, bevattelijke 

huizengroepen in een leefbare omgeving met onaantastbare rustlge 

ruimten, uil bevattelijke werkplaatsen, in een leeft;>are omgeving, uit 

Oisneylandachtlge winkelwandelstraten waar men op zijn gemak kan 

rondkuieren. met daartussen gemakkelijke en anonieme 

verplaatslngsmogeiljkheden. 

Hun architectonische adagium voor een bevattelljke leefomgeving faat 

niet veel ruimle voor e1gen inbreng. Als dit een manier is waarin 

een leefstljl binnen zifn eigen grenzen meet kunnen overleven, dan 

kan hun poglng beter worden ornschreven als het maken van een 

leeistijl-conlainer. 

Capsule slam! af van het Latijnse capsa, dat container of docs 

betekent, en is afgeleid van capere, dal vasthouden, ornvatten 

betekent." Naast individuele capsules. zowel materieel als virtueel, 

bestaan er ook groepscapsules zeals: het pretpark, het 

induslriegebied, de woonwijk, hel verzorgingshuis. De capsule 

vertegenwoordigd een samenhang die in stand wordt gehouden door 

een uits\uiting van de rest van de wereld. Daarmee vertegenwoordigt 

de capsule een cultuur van controle. Naar mijn mening is een 

capsule niet enkel een voorkeur voor een bepaalde levenstijl, het 

houdt deze levensstl]I ook in stand. 

Door het netwerk kunnen gelijksoortige capsules met elkaar worden 

verbonden. Vandaag de dag worden infrastrucluurnetwerken zo 

onlworpen dat ze globaal beiangrijke plekken verbinden terwijl ze 

lokale plekken ontkoppelen. Er onlstaan op deze manier plekken met 

elgen speciatlsatles, die bepaalde groepen aantrekken op bepaalde 

tijden van de dag. Zo werken het netwerk en capsulering 

schaalvergroting in de hand. Hel fenomeen van schaalvergroting 

zorgt voor ontrafeling 61 verspJinter1ng waarmee men doelt op het 

feit dat de nieuwe netwerken slechts specifieke plekken en specilieke 

bevolklngsgroepen ontslurten (en andere dus fuist niet) en daarmee 

leiden tot een toenemende fragmentalie en algrendeling van regio's. 

Ontrafeling is in mijn opliek een belangrijk probleem In de huidige 

maatschappij. 



Ook in sociaal opzicht raakt de stad ontrafeld. Zo nestelen rijke 

mensen zich op plekken die worden afgebakend met een muur of 

met vastgoedprijzen. Hiermee proberen zij zich te verzekeren van 

veiligheid en comfort. Aan de ander kant ontstaan er gebieden waar 

mensen met minder geld of immigranten wonen. Deze sociale 

uitsluiting kan soepel worden gedefinieerd als het gebrek aan 

mogelijkheden van individuen of groepen om toegang te krijgen tot 

de middelen om een zinvol bestaan te 

Won en 

aan 

Onderling door netwerk 
verbonden capsules 

ik 

STAD 

uit 

niet verboden = 
vreemd grondgebied 
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Onder invloed Van de technologische vooruitgang en toenemende 

mobiliteit verandert het wonen fundamenteel. Het huis word! mobiel 

en maakt van het wonen een nomadische aangelegenheid. Peter 

Sloterdijk benadrukt dat het huis een machine is geworden, die door 

beweging meer en meer vluchtiger word! tot er alleen een pakkel 

overblijft. Er ontstaal een breuk tussen hel bestaande organische 

samenlevingsmodel en een nieuwe realileit, waarin iedereen leeft in 

zijn eigen eel. Waar het wonen voorheen een inlegratie was met de 

wereld om je heen, verandert deze nu in een afscheiding met de 

wereld: de capsule ken! enkel nog een binnenwereld, die zich niet 

langer verhoudt met een buitenwereld. Tegelijkertijd biedt het de 

mens vrijheid in het kiezen van een plek om te wonen. Deze reis 

wordt gestuurd door het verlangen naar een "shelter within myself, 

where my ego alone resides"''. het is zoektocht naar een nieuwe 

geborgenheid. De individuele eel, als product van het voortdurend op 

reis zijn; als tijdelijk onderkomen, plaatst de mens in een positie 

waarin hij geconfronteerd wordt met zijn alleen zijn. 

In de hoogbouwflat als massaverzameling van tijdelijk onderkomens, 

wordt de confrontatie met het alleen zijn nog verder versterkt. 

lllustratief daarbij is he! antwoord die de in Zwitserland geboren 

architect Le Corbusier geeft als hij wordt gevraagd of bij zijn Unite 

Habitation geen sprake is van geluids- of andersoortige overlast. Le 

Corbusier antwoord onverstoorbaar: "Een inwoner kan hier 2 

maanden rondlopen, zonder iemand anders tegen te komen."" 

De intrede van· de media maakt de individuele· eel gelijktijdig een 

ruimte waarin met de wereld word! bemiddeld. Door de media krijgt 

het individu in de capsule realiteilsprikkels van buiten. De telefoon is 

een voorbeeld van een medium dat dit buiten tot ver in de capsule 

brengt. Volgens Mcluhan is de telefoon een extensie van het oor, 

die het mogelijk maakt om de tijd en ruimte te overbruggen. Zo 

werd de telefoon aanvankelijk gebruikt om aan te kondigen dal er 

een telegram aankwam. Maar binnen de kortsle lijd maakte de 

telefoon het telegram overbodig. De lelefoon is van een simpel 

versnellingsapparaal een sociaal milieu geworden waarmee vanaf ver 

en zonder verlies van tijd contact kan worden onderhouden met de 

andere. 

Figuren van de ander, zoals zaken als psychische afwijkingen, 

criminaliteit, ziekle, de dood, seksualiteit, als vormen van geweld, 

worden allemaal buitengesloten in het dagelijkse leven van het 

subject. Psychisch gestoorden gaan naar een inrichting, criminelen 

naar de gevangenis en doden naar het mortuarium. Seks is, 

ondanks de obsessie van de media met seks nog steeds een 

taboe. Toch is het volgens mij opvallend dal juist deze zaken 

telkens door de media worden belicht. De ander is een 

fantasiebeeld: een wens- 6f angstbeeld. Er toont zich een 

omkeerbare relatie als 'we willen niet, we willen wel ', die lijkt in te 

springen op de behoefte van het subject om toch geconfronteerd te 

worden met deze kwesties, maar dan op een zodanig veilige afstand 

dat het leven niet in gevaar komt. Het zijn gemedieerde versies van 
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In hun ge·isoleerde wereld hoeven zij het niet aan den lijve te 

ervaren. De aanwezigheid van de ander wordt gesimuleerd; de 

andere verschijnt in een virtuele ruimte. Simulatie als nabootsing van 

de werkelijkheid hang! dus samen met een mechaniek van in- en 

uitsluiting. Door simulatie vervaagt het beset van de werkelijkheid, in 

plaats daarvan vermengt het de kunstmatigheid met de 

werkelijkheid. 

WON EN 

reeele ruimte virtueele ruimte 

capsule media 

ik and ere 

Samenleving 

In de moderne, stedelijke samenleving ontplooit zich een geheel 

nieuwe ervaring van tijd en ruimte, waarin het vluchtige en het 

nieuwe als esthetische begrippen een hoofdrol spelen. Het is volgens 

de Duitse filosoof Walter Benjamin dat door het verdwijnen van een 

betekenisgevende traditie een cultuur ontstaat waarin directe ervaring 

een belangrijke rol speelt. Om het verschil aan te geven tussen 

deze 'moderne' impressies en de traditionele ervaringen van vroeger, 

spreekt Benjamin 1n het eerste geval over 'belevenissen'; indrukken 

die niet meer de vaste vorm van ervaringen kunnen aannemen. Daar 

waar de traditionele ervaring een constructie is van collectieve 

ervaringen die warden opgenomen in een geleidelijk proces, 

verhindert de shock van de gebeurtenissen dat de ervaring in een 

dergelijke constructie wordt opgenomen; de shock vernietigt ans 

vermogen tot de herinnering van de ervaring. 

De opleving van de directe ervaringen, zorgde voor een nieuwe 

nadruk op de eerste indrukken die men op andere mensen maakte 

en die men van andere mensen kreeg . Deze indrukken kregen een 

zo grate invloed op de /evens van mensen dat ze het leven 

ingrijpend veranderden; het subject krijgt een persoonlijkheid en de 

___JJI~---· 

levensstijl wordt belangrijk. 

Richard Sennet schrijft in zijn boek "The fall of public man", dat de 

moderne stadsmens zich niet meer weet te gedragen in de 

openbare ruimte. Hij noemt de opkomst van de persoonlijkheid als 

reden voor het verval van het publieke /even en de intrede van de 

intieme samenleving, een samenleving die gebaseerd is op de 

traditionele omgang van de familie . Sennet onderscheid twee 

kenmerken in de intieme samenleving: het narcisme en de 

'destructieve gemeinschaft'. 

In eeri s-amenleving waarin alle sociale- feno-merien persooniljk moeten 

zijn om betekenis te kunnen hebben word! narcisme aangemoedigd. 

Het begrip narcisme werd het eerst gebruikt door Sigmund Freud. 

Freud bedoelt hiermee een syndroom, waarin hij verwijst naar het 

mythologische verhaal van de jonge Narcissus die verliefd wordt op 

het spiegelbeeld van zichzelf. Narcisme is dus niet de liefde voor 

het zelf. Marshall Mcluhan omschrijft narcisme als de veruitwendiging 

van het zelf. De narcist probeert deze veruitwendiging vervolgens te 

verinnerlijken. De narcist zoekt naar zichzelf in ervaringen en de 

wereld om hem heen. Maar de wereld om hem heen is niet meer 

dan spiegel; een projectie van zijn eigen angsten en begeerten. 

Door deze projectie is er geen scheiding tussen het zelf en de 

andere. 

Om zichzelf niet te verliezen leeft de narcist in een fantasiewereld. 

Hij ontkent de realiteit om hem heen om zo zijn eigen zelf te 

kunnen behouden. Deze fantasiewereld komt te voorschijn in de 

wens anderen te zien zoals onszelf en tegelijkertijd te streven naar 

erkenning. De narcist heeft angst om te handelen omdat het gevaar 

bestaat dat elke vreemde inwerking zijn persoonlijke beschouwing 

verstoord. We zien dat het narcisme een verstoorde, soms zelfs 

apathische, verhouding is met de andere. 

Het tweede principe dat Sennet noemt is de 'destructieve 

gemeinschaft'. Het gaat hier om een vermeende gemeenschap die 

alleen mogelijk kan zijn als iedereen open is in het onthullen van 



een eigen karakter en persoonlijke gevoelens. Sennett forrnuleert he! 

als volgt: 'een gemeenschap is een soort bijzondere sociale groep 

waarbinnen de !eden geloven dat zij iets gemeen hebben. De 

gemeenschapsband betekent dat men een gemeenschappelijke 

identiteit voelt, een genoegen in het erkennen van het 'ans' en het 

'wat wij zijn'. 

Het is in de uitwisseling van intimiteiten waarin men op zoek kan 

gaan naar een gezamenlijke identiteit. Hierbij is identiteit niet de 

configuratie van het levensverhaal, maar de substantie die onder het 

levensverhaal zit". Bijvoorbeeld in de veronderstelling dat wat iemand 

Jaat zlen hetzelfde is als dat wat iemand · is. De identiteit wordt 

absoluut gemaakt. Daarmee wordt niet alleen ontkend dat een 

identiteit gelaagd is , er word! schijnbaar oak een derde term 

verondersteld, die beide verschillen verbindt. Oat wat anders is, lijkt 

daarom alleen ten opzichte van een gemeenschappelijke identiteit 

warden gedacht. Het 'wij' gevoel is dus niet alleen gebaseerd op 

het uitwisselen van intimiteiten, maar oak op de identificatie van 

overeenkomsten en verschillen. De manier waarop deze 

gemeenschap handelt, is door de afwijzing van het verschil. Het 

alwijzen van het verschil is een noodzakelijk mechanisme. tenslotte 

wordt de gemeenschap door de andere bedreigd. Het op afstand 

houden van de andere heeft een positieve gemeenschapsstichtende 

werking. Door de andere buiten te houden hervindt de gemeenschap 

zijn samenhang. 

Grenservaring 

SAMENLEVING 

gelijke kenmerken 

ik = · ander' (vermeende 
gemeenschap) 

ongelijke kenmerken 

ik * andere 

De mobiliteit geeft de mogelijkheid om ans te ontdoen van 

bestaande grenzen en leidt in eerste instantie tot globalisering. 

Een vervolg is ontrafeling, waarmee men doelt op het feit dat de 

nieuwe netwerken slechts specifieke plekken en specifieke 

bevolkingsgroepen ontsluiten en daarmee leiden tot een toenemende 

fragmentatie en de totstandkoming van nieuwe grenzen. 

Deze twee fenomenen zijn een grove schets van wat leidt tot 

segregatie. Meer genuanceerd betekent het dat er een cultuur 

ontstaat die volgens mij het best is le omschrijven als een cultuur 

van 'capsulaire samenhangen'. Deze nieuwe samenhangen zijn gericht 

op enkelvoudigheid, gelijkgezindheid, op eigen voorkeuren en eigen 

bepalingen. Maar deze is slechts een illusie, zij houdt anderen en 

onszelf het beeld voor dat wij ans !even volledig beheersen. In deze 

nieuwe samenhangen lijkt de andere door het gevolg van in- en 

uitsluiting volledig alwezig. Hoogstens wordt ze door de media op 

gereguleerde wijze binnen gehaald. Dit systeem van het verzekeren 

van veiligheid en comfort. en de schijn van samenhang heeft 

volgens mij twee belangrijke gevolgen. 

Verder lijkt er een wederkerige relatie te zijn tussen levensstijl en 

capsule. Enerzijds is de capsule een voorkeur voor een levensstijl, 

anderzijds dicteren de capsule en de media een manier van leven. 

Daamaast stimuleert de breuk met buiten een houding die xenofoob 

is. Door een gesimuleerde werkelijkheid is er verwarring over de 

aard en de herkomst van dreiging. De angst waar onze samenleving 

mee te maken heeft is gebaseerd op deze verwarring omdat men 

niet !anger kan bepalen wat bedreigend is of niet 

De manier om deze problemen op te lessen is te proberen om het 

contact tussen mensen onderling te herstellen Hiermee bedoel ik: de 

andere in directe aanwezigheid of nabijheid le brengen, zonder dat 

de andere daarbij zijn uniciteit verliest. Het roept een vraag op: Wat 

is de betekenis en relevantie van de aanwezigheid van de 

andere? 

Henk Oosterling beschrijft in zijn stuk: "Een wereld van verschil ", een 

visie in de omgang met de andere; he! vreemde. lk zal aan de 

hand van zijn tekst een omgang met de andere formuleren. 
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Als het oordelen van een verschil word! bepaald door het idee van 

gelijkheid, dan wordt het verschil ondergeschikt gemaakt aan een 

gemeenschappelijke identiteit, die het mogelijk maakt beide met 

elkaar te vergelijken. Hier zien we een probleem ontstaan die 

samenhangt met de manieren waarop wij oordelen en denken. 

In de geschiedenis zijn verschillende pogingen gedaan om in het 

denken grip te krijgen op het andere. Een voorbeeld daarvan is het 

denksysteem van de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

Hegel doet een poging om de spanning tussen verschillen op te 

lossen in een omvattend dialectisch systeem. Het idee baseert zich 

op -de aanname dat aan elke binnen een buiten bearitwoord en dat 

deze binnen en buiten altijd in elkaar opgaan. 

In zijn systeem worden verschillen opgelost in een synthese, totdat 

de volgende tegenstelling zich aandient. Het verschil kan enkel 

worden opgelost in een filosofische constructie, als een dubbele 

negatie: binnen en niet binnen tegelijkertijd. In werkelijkheid leidt 

deze methode tot allerlei paradoxen. De meester-knecht dialectiek is 

daarvan een voorbeeld". Hegel toont ons hiermee dat het unieke 

van het verschil zich in het denken niet laat identificeren. 

Het ervaren van deze verschillen is een ondergaan. De ervaring 

vraagt om de erkenning van een pathos. Pathos, was volgens 

Aristoteles, een van de drie manieren om een publiek te overtuigen. 

Het pathos probeert de emoties van het publiek los te maken, een 

ervaring die kan volgen tot een zekere mate van ontregeling of 

discomfort. Dit wil ik uitleggen in een toespitsing op drie 

woordverwanten van pathos; sympathie, antipathie en empathie." 

In de Van Dale is sympathie omschreven als een werkelijke of 

veronderstelde verwantschap waardoor twee of meer personen tot 

elkaar worden aangetrokken. Het heeft de gevaarli)ke kracht om 

dingen te assimileren, aan elkaar gelijk te maken zodat de 

individualiteit verloren gaat. Het principe van sympathie transformeert 

en verandert dingen in de richting van identiteit. Deze aandrang tot 

gelijk maken kent een tegenovergestelde vorm die tegenwicht biedt: 

antipathie. Antipathie is een afkeer tegen iemand of iets, een afkeer 

waarin wordt geprobeerd het verschil te behouden om daarmee te 

blijven wat het is. Door het voortdurende schommelen tussen 

sympathie en antipathie, kunnen identiteiten worden aangetrokken of 

zelfs lijken op anderen, zonder dat ze opgaan of dat hun eigen 

uitzonderlijkheid verdwijnt. 

Empathie verbindt sympathie en antipathie met de pathos. Empathie 

betekent de verschillen te herkennen, te begrijpen, om gevoelig te 

zijn voor gedachten en ervaringen van een ander, zonder dat deze 

gevoelens, gedachten en ervaring volledig en op een objectieve 

manier c6mmuriiceertiaar zijn. Hierin wordt de tegenstelling tot 

sympathie nogmaals duidelijk. Bij sympathie kan wel worden 

gecommuniceerd in complete overeenkomst. Empathie houdt in dat 

het subject het perspectief, de aanleg tot kennisneming en de 

belangen van het object begrijpt, maar zelf anders ervaart. 

In de empathie ervaart men zichzell als opgenomen in een relatie; 

men wordt geraakt door het appel van de ander. De andere als 

spiegel voor verschillen kan de mens helpen om zichzelf en het 

systeem te weerstaan en te ondervragen. De acceptatie van het 

verschil is het vertrekpunt voor verzet, die bijdraagt in een eigen 

ontwikkeling van de persoonlijkheid. Deze ontwikkeling van de 

persoonlijkheid of het vormgeven van een eigen levensstijl, staat 

hiermee recht tegenover een gefixeerde leefstijl die van bovenaf 

wordt aangestuurd en die in grote mate afhangt van de normen en 

waarden binnen de capsule. In de bewuste vormgeving van het 

leven in vrijheid wordt men onmiddellijk geconfronteerd met de ander 

en diens vormgeving van het eigen leven. De vorming van het zelf 

betekent feitelijk een vormgeving van de eigen relatie tot de 

andere. 

Hegel had een systeem ontworpen waar niets buiten viel, behalve 

de dimensie van dit 'buiten' zelf. De afsluiting van het systeem houdt 

in dat het systeem altijd twee kanten heeft. In het oplossen van het 

verschil tussen binnen en buiten onstaat een leegte. Hier gaat 



volgens Oosterling filosofie over in theologie. De angst voor de 

leegte, de horror vacui, als een niet kunnen !even met vraagtekens, 

wekt een weerzin op. 

Maar, deze weerzin kent ook een andere kant, die Rudolf Otto in 

Das Heilige, het numineuze noemt. Hij laat zien dat de mens 

volledig kan opgaan in het numineuze. De van Dale omschrijft het 

numineuze als een aanduiding van de irrationele bestanddelen in het 

heilige, het goddelijke dat een mysterie is, dat fascineert en doet 

beven. 

Weerzin en fascinatie staan centraal in het werk van Georges 

Bataille. Het werk van Bataille ligt op dit spanningsveld in het 

denkmodel van Hegel. In plaats van het oplossen van verschillen 

spreekt Bataille over de transgressie. Bataille werpt een nieuw licht 

op onze verhouding tot het andere: het is niet alleen object van af

of uitstoting, maar !evens object van verering en in die zin een 

drijvende kracht achier het individuele en collectieve gedrag. 

Gemeenschappen zoeken en structureren de overweldiging door het 

andere. Zij roepen deze over zich al, maar door een ritualisering 

van het contact gaan ze er niet aan ten onder. Het kenmerk van 

het ritueel is de overschrijding van een grens. In de overschrijding 

raakt de mens buiten zichzelf, hij word! opgenomen door de 

aantrekking van het andere. Het ritualiseren van de overschrijding 

heeft tot doel de grens in stand te houden. De relevantie van het 

ritueel is om om te leren gaan met angsten. 

Het andere is in het ritueel niet kenbaar, maar kan de individu wel 

beroeren in het beset dat het andere niet tegenover hem staat, 

maar een inherent onderdeel is van zijn bestaan. De acceptatie van 

het andere als onderdeel van het bestaan kan volgens mij alleen 

door kleinschalige ritualisering op lokaal niveau. 

Wat ik hier wil bepleiten is de andere niet te zien als een 

negatieve, maar als een positieve impuls, niet als vervreemdende 

kracht. maar als bevreemdende kracht, als een vorm van kteine 

gewetddadigheden, die kunnen helpen in het vormgeven van een 

eigen manier van leven, waar zelfbepaling niet hetzelfde betekent als 

de mogelijkheid om onafhankelijk van anderen te leven, en in het 

overwinnen van onze angsten voor dreiging. Gewelddadigheid 

betekent voor mij de spanning die ontstaat door de spontaniteit, het 

nu, en het in aanwezigheid brengen van de andere. Overigens moet 

ik zeggen dat de uitwerking van de grenservaring op het individu 

niet kan worden geprogrammeerd, maar ze kan evengoed vermeden 

worden. 

Uitgangspunten 

VERDICHTEN VAN KNOOPPUNTEN 

Ondanks mijn eerdere kritiek op de ge·institutionaliseerde ruimte, is 

het administratief centrum van Tony Garnier een interessant 

voorbeeld, omdat er, door concentratie van verschillende 

knooppunten, een poging word! ondernomen om verschillende 

gebruikers van de stad bij elkaar te brengen. lk zou dit willen 

samenvatten als het verdichlen van knooppunten. Terwijl de huidige 

knooppunten zijn eigen specialisatie en enkelvoudige inrichting heeft, 

is het verdichten van knooppunten gericht op meervoudigheid en het 

overlappen van netwerken van verschillende schalen. Oil 'overlappen' 

geeft de tussen-liggende ruimte een nieuwe impuls als 

bemiddelingsruimte of als ruimte voor communicatie. 

Een hedendaags voorbeeld is het Atocha Station in Madrid, van 

architect Rafael Moneo. Het station is ontworpen als een optimale 

transfermachine tussen verschillende vervoerstypen. De toevoeging 

van een park in de hal van het station plaatst naast het 

vervoersknooppunt met bijbehorende commerciele voorzieningen een 

tropische tuin als cultureel knooppunt, waardoor het ontwerp een 

ambigue karakter krijgt en verschillende gebruikers aantrekt. Niel 

alleen passeren hier dagelijks duizenden reizigers en heeft het 

aantrekkingskracht voor lokale bewoners, het is tegenwoordig ook in 

trek als toeristische trekpleister. De universele waarde van het park 

zorgt dat de verschillende gebruikers in elkaar opgaan. Er is hier 

dus geen sprake van onderscheid tussen verschillende gebruikers. 

volgende bladzijde: Giambatt ista Nolli, deel uit de kaart van Rome, 1748 
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Hoe kan de andere in aanwezigheid worden gebracht, zonder dat 

daarbij de uniciteit van de verschillende gebruikers verloren gaat? 

TUSSENRUIMTE. 

In het 'tussen' staan de spanningsvelden centraal die heersen lussen 

individuen en groepen onderling. Deze spanningsvelden onlstaan 

rondom een grens, die een comfortzone markeert. In plaats van het 

optrekken van een ondoordringbare barriere, is er de mogelijkheid 

om deze grens te overschrijden: een overschrijding die tijdelijk is in 

ruimle en tijd. Op deze rnanier is de lussenruimte tussen hel private 

en de communicatie in. De tussenrufmte word! daarmee niet alleen 

bepaald door materiele of typologische eigenschappen, maar ook 

door wat de mensen zichzelf scheppen. Deze warden minslens zo 

sterk bepaald door angsten en benauwdheid als door opvallingen 

over de samenleving, de lechniek, etc. 

In de kaart van Nolli zijn aanwijzingen le vinden voor deze 

tussenruimte. Nolli beschrijft de loestand van hel middeleeuwse 

Rome, waarin hij bi] het gebruik van de ruimte een onderscheid 

maakte tussen !Wee soorten: prive en openbaar. Tot deze laatste 

calegorie behoren naasl de stralen en pleinen ook de interieurs van 

openbare gebouwen als kerken en overheidsgebouwen. Zijn definilie 

voor het vaststellen van de openbaarheid ging niel uil van het 

beheer, maar van het gebruik van de ruirnte. Noll! vertaalt het 

onderscheid tussen openbaar en prive in zwart en wit. De kaart van 

Noll i laal zien dat er een relatie is lussen de openbaarheid in het 

gebouw en tussen de gebouw. De openbaarheid van het gebouw 

vormt de achtergrond voor de werking van het openbare waaraan 

het is gelegen. 

Daarnaasl toonl de kaart van Nolli de loes1and van een 

middeleeuwse stad ats een organisch weefsel. Door de oogharen 

lijkl de kaart een wijdvertakl slelsel van vaten, met onregelmatige 

verwijdingen en vernauwingen. Het laat zich vergelijken met een 

lange gang door verschillende kamers. Vertaald naar hel gebruik van 

de ruimle: de eersle is le lezen als een ruimle voor beweging. de 

tweede afs verblijf. Daar waar gang en kamer samensmelten vindt 

Rafael Monee. Atocha station. Madrid, 1984-92 

Plattegrond van Athoca station, 3: de oude vertrekhal met het park. 

Votgende bladzijde Giambattista Nelli, dee I uit de kaart van Rome, 17 48 
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Plattegrond van de Economist building met op de hoekenpunten vier individuele 
gebollWen. 

Peter & Allison Smithson, The Economist building, 1959·64 

Domenico Veneziano, De Aankoodiging: circa 1445 

een confronlatie plaats. 

PASSAGE ALS STEDEUJK INTERIEUR 
Een vergelijkbare stedelijke principe vindt men terug in de uitwerking 

van het "Open stad model" van Peter & Allison Smithson, die voor 

mij het meest lreffend tot uiting komt in de plannen voor de 

Economist building in Landen. 

Met de Economist building voegen Peter en Allison Smithson een 

ruimte toe aan het stedelijke veld van Londen. Het is eer'I ruimte die 

niet alleen verwijst naar de 18e eeuwse stratenpatroon van Londen. 

lngeklemd lussen vier gebouwen is de ruimte zowel verbindingsweg 

als verblijfsruimte; het is een mutatie. Toch is de ruimte tussen de 

gebouwen niet zonder meer een tussenruimte, maar veel eerder een 

plateau of een passage; het is als ware een interieur van de stad. 

De ruimte lijkt een symbolisch domein, een grenszone, waarin de 

wetten en gewoonten van de aangrenzende gebieden niet !anger van 

kracht zijn. 

De werking van de ruimte kan misschien het baste worden 

aangeduid met het begrip 'paviljoen en de route' dat een van de 

leidende principes is in het werk van de Smithsons. Het begrip 

'paviljoen en de route', duidt op een scheiding tussen de route en 

het pavitjoen in twee aparte entiteiten, die elkaar wederzijds 

beinvloeden. Vanuil deze gedachte wordt de slraat consequenl meer 

dan een doorgangsruimle; het wordt een ruimle waar iets plaats 

heeft 

ln~nee Scalbert haalt in zijn teksl over de Economist Building de 

aankondiging van Domenico Veneziano aan om daarmee de werking 

van de ruimte uit te leggen. 

'When something happens in the space, ii becomes wonderfully 
lull.· 

Scalbert wijst hier naar een mogelijk dialectische relalie tussen hel 

gebouw en zljn omgeving, waarbii ti jdens de gebeurtenis de 



wederkerige begrippen leeg en vol. gedaante en actitergrond en de 

verschillende karakters n]ken op le lossen. De vraag is welke 

gebeurtenis schijnbaar daar voor gaal zorgen? 

RITUALISE RING 

In de aankond1ging van Domenico Veneziano zjen we hel verschijnen 

van de aartsengel Gabriel aan Marla. Gabriel vertelt Maria over de 

aanstaande geboorte van haar zoon Jezus. de zoon van God. De 

afstand en de decentrale positie van Gabriel en Marla is naar mijn 

menlng llluslratiet voo1 de gelijkwaardige, maar min of meer 

legengestelde rollen. De zuilenrij als een lysieke drempel maakt de 

spanning tussen beide explideL Dit 'waar iets plaats hee~· als 

gebeurtenis lijkt hier le gaan over een spanningsvol verschijnen van 

de a.ndere in een gedeelde ruimte. 

De Oostenrljkse architect Adolf Loos gaat ln deze rftualisering nog 

een slap verder. Hij laat lien dat deze verhoudlng binnen de muren 

van het huis Kan spelen. In de hulzen van Loos zl]n binnen en 

buiten samengebracht, Een voorbeeld van deze verhouding Zien we 

in hat Huis MOiier in Wenen. 

In '' Interior" onderzoekt Beatriz Coiumina de werking van hel interieur 

in de huizen van Loos. Ze beschouwt het inlerieur als een 'detective' 

verhaal waarbij verscholen mechanismen de opzet van het interieur 

bepalen. 

Een belangrijk mechanisme is de 'blik naar binnen' die de opzet en 

de orientalie van het interieur bepalen. Het kfjken bepaalt het gevoel 

van veillgheid, waaldoor het comfort van de ruimte wordt gerelateerd 

aan intimiteit en controle. Het laat zien dat aan het comfort van 

deze woning niet aUeen een sensuele dimensie zit, er is ook een 

psycholog1sche dimensie, 

lntlmiteit en conlrole kunnen alleen betrekking hebben als er een 

ander is, het lmpliceert een bepaalde verhouding en een rollenspel. 

Loos maakt in dil tollenspel vaak gebru1k van een koppel: man

vrouw, publtek-privaat als twee tegengestelde Karakters. 

Het rundament van het Raumplan kan worden besohreven als de 

aanwezjgheid van 2 ver.schillende subjecten. met elk een elgen 

tegengestelde rol." 

7 he first subiecl dwells in lhe ernpathically-materialized, eHicientf'/

sized, and property-localed room { ... ] Yet as if two plays were being 

performed on the same stage at the same time, the Raump/an lultf 

embraces another character. an equalfy singe,minded, but otherwise 

qw~e anlhi(helical, identity. While the first sits, the second paces.· 

Maar hoe wordt hier het rilueel tot uftdrukking gebracht? Waar is er 

sprake van een overschrijding. waar ligt de grens? 

Hel spel lussen deze koppels doet denken aan de manier waarop 

vooral echtparen zich dikwijls samen lieten afbeelden op pendanten. 

Op deze pendanten zljn de echtgenoten vaak naar elkaar toe 

gedraaid, terwijl de achtergrond doorloopt. een verhoudin.g waarbij ze 

zowel gescheiden van als verbonden met elkaar zijn. Beide Karakters 

hebben hun eigen rol, maar een rol die niet kan warden uitgevoerd 

zonder de aanwezigheid van de andere. 

Een materialiserlng van dil ritueel vinden we onder het spiekgat van 

de 'Zimmer der Dame', In ruimtelijke zin bestaat llet rltueel uit de 

sequentie - trap, podium. trap. Dit dalen en stilgen wordt vanuit de 

Kamer gearticuleerd door he! trapsgewijs verspringen van de muw. 

Blj het verschijnen op het podium is onduidelljk wiens of wier 

domein de ruimte ls. In de tussenruimte vanen beide subjecten 

samen, zonder hun eigen uniciteit te verliezen. De tussenrulmle 

maakt het onderscheid door te werken als een psycho(ogische 

markering die permanent instable! is; hier word! het comfort 

ontregeld. 

Een ander voorbeeld van de werking van de 'kijk naar binnen· is de 

"Zimmer der Dame". De 'Zimmer der Dame' is een theaterbox van 

waaruit de vrouw in haar e1gen besloten Kamer, kl]~ heert op de 

publfeke ruimte in het huis en zo dat de mogelijke indringers 

makkelijk kunnen worden gezien. 
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Piero della Francesca. Dubbelporlrel van Battista Sforza en Federigo di Montefellro, 
Hertog en hertogin van Urbino. circa 14 72 

Adolf Loos. Huis Muller. Praag, 1928-1930. het verhulde kijkvenster van de 'Zimmer der 
Dame'. 

Conclusie 
Het streven naar eenheid en een volledig geloof in de vooruilgang 

heeft een paradoxale beweging tot gevolg. Door globalisatie ontstaan 

er volkomen eigen leefwerelden, waarin elke heteronome werking 

teniet wordt gedaan. De wereld veranderd in een uiteengeslagen 

wereld zonder middetpunten en is voortdurend in beweging. Wat als 

een verwijding van de menselijke mogelijkheden begon heeft zich 

ontwikkeld tot een verwijdering. 

Mensen bepalen tegenwoordig zelf waar ze gaan en staan. Hun 

alledaagse !even is zo ingericht dat ze reizen van plek naar plek. 

Plekken die onbelangrijk zijn worden overgeslagen. Deze realiteit is 

niet alleen geldig binnen het alledaagse !even van de mensen. het 

verbinden van specifieke, enkelvoudige plekken gebeurd op allerlei 

niveau's. 

Zowel fysiek als mentaal is er sprake van segregatie, waarbij mens 

en plaats kunnen warden ingedeeld naar ingesloten of uitgesloten. 

Het builensluiten van alles dat ongewenst is een kenmerk van onze 

cultuur van controle. Maar deze zorgt ook voor nieuwe onvoorziene 

toestanden. Zo is er een toenemend gevoel van angst voor een 

dreiging waarvan de alkornst rnoeilijk is te ornschrijven en daarnaast 

dirigeert de capsule een rnanier van !even en bepaald zij normen en 

waarden, zeals de machine een manier van werken leidt. 

Mijn visie rich! zich in eerste instantie op het idee van dubbel

gebruik, door knooppunten op een strategische plek te concentreren. 

Het doel daarbij is een plek le maken die meervoudig is in plaats 

van enkelvoudig. Oit betekent ook dat er rneerdere gebruikers in de 

ruimte zijn. Voor mij is de vraag hoe deze gebruikers zich tot elkaar 

verhouden een logische vraag. 

In plaats van te streven naar een eenheid of een samenhang en te 

komen tot een stedebouw of architectuur waarbij de ruimte alleen in 

dienst staat van de beweging, wil ik de verschillen tussen gebruikers 

erkennen en inzetten. om ze van elkaar te onderscheiden in plaats 

van le scheiden. 



Verschil is een moeilijk concept. Oil blljkt al door de manieren 

waarop wij d1t verschil denken en oordelen. In het oordelen wordt 

het verschil ondergeschikt gemaakt aan een gemeenschappeltjke 

idenllte11. Maar. als we over deze verschillen denken, dan doen we 

een eNaring op meegetrokken te worden in een beweging. Deze 

beweging is rnet onmiddellijk en arhankelifk van de incfividu, maar 

volgens mij wel het meest aanwezig . De spanning die deze 

versct11llen daarbiJ oproepen kan het comfort ontregelen. Als de 

geest voldoende vitaat is dan kan dit gevoel van dis-comfort 

worden overwonnen. 

Het is voor de bemiddeling belangrijk om de verschillen niel grof 

tegenover elkaar te zetten. Bem1ddeling vind plaats in een 

tussentiggende ruimte: in kamers, grenzen en overgangen die de 

verschillen tot uitdrukking brengen en mogelijk maken. Zonder deze 

hardware zijn verschillen. 1n ons hedendaagse cultuur van controte. 

naast elkaar niet mogelijk. In plaats van hel modernistlsche 

harmonische model of de moderne harde grenzen. gaat het hier 

om het overschri1dlng van grenzen. waarin de andere in 

aanwezigheld wordl gebracht en waar een gevoel van delen 

waarheid kan worden 

Volgens mij heert het directe contact met de andere een 

meerwaarde. Deze ander kan niel alleen de angst wegnemen. 

maar kan ook helpen b1j hel ondeNragen van de eigen manier 

van !even. In plaals van het zelf als spiegel is de andere als een 

splegel. 

Deze plaatsen zouden clan de 'nieuwe stadspleinen' kunnen zijn, 

omdat er lunct1es en ruimtes zijn voor verschillende gebruikers. In 

de ru1mte gaat het om bemiddeling. tussen het private en het 

publleke in. tussen domeinen. 

Als de ander niet langer alleen in de verbeeldlng bestaat, maar 

echl en aanwezig is. en we beselfen dal we ruimte en een 

maatschappelijk leven delen. dan kan misschien de tijd van 

grootschallge uitsluitingen oveiwonnen worden, 
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Antwerpen 

Antwerpen is na Rotterdam de tweede havenstad van Europa en de 

vierde van de wereld. De havenacliviteiten vormen voor AnlWerpen 

een belangrijk economische motor. 

In de t 6e eeuw groeit Antwerpen uit tot wereldstad dankzlj een 

economrsche bloei die mogelljk is door zijn strategische liggfng aan 

de Scheide. AnlWerpen werd zeer welvarende en bijzonder 

belangrijke havenstad, die een tijdlang de toon aangaf in West

Europa. Omstreek 1400 was Antwerpen nog een betrekkelijk kleine 

stad, met nog geen 10.000 inwoners. In de 15e eeuw begint de 

stad zich eohter bliksemsnel te ontwikkelen tot een van Europa's 

grootste handelssteden. toldat omslreeks 1560 het aantal van 

100.000 inwoners wordt bereikt. 

Deze bloei word! gevolgd door crisisjaren, waarblj de bewoners om 

politieke, eoonomische en religieuze reden verkozen de slad te 

verlaten. Aan de ene kant kwam dlt door een toenemende 

concurrentle en proteclionisme, anderzijds door een stijging van de 

kosten van producten doordat er voor de doorgang op de Scheide 

een hetnng van licenten werd gevraagd. Licentrechten (Licenten) 

waren rechten die werden geheven over de uitvoer van goederen 

naar Vijandelljke gebleden. Het zou een kleine 300 jaar duren voor 

de grens van 100.000 inwoners opnieuw werd overschreden. 

De vrijkoping van de Scheldetol in 1863 zette de symbollsche kroon 

op de commerciele expansie die omstreeks de eeuww1sseling was 

begonnen en die tijdens het Hollandse beWind en vooral na 1843 

een buitengewone vlucht had genomen. In een stad waarvan de 

oppervlakte bijna helemaal was volgebouwd, creeerde een groei van 

de bevolking problemen met betrekking tot het gebruik van de 

beschikbare ruimte. Er onlWikkelde zich een krottenwijk extramuros. 

dus buiten de muur. Tussen 1830 en 1846 verdrievoudigde de 

bevolking van die illegale nederzetting. 

Tussen de afkoop van de Scheldetol in 1863 en de eindlase van de 

Tweede wereldoorlog kende Antwerpen een expansie op bijna alle 

vlakken; De havenactiviteiten narnen toe, de bevolklng 

verdrievoudigde en ook het grondgebied van de stad en haar 

agglorneratie werd sterk uitgebreid. Deze expansie was zeker geen 

voorbeeld van een harmonieuze groel. Allerlei storingen traden op: 

De wereldoorlogen, de economische crisissen. grate sociale 

conflicten. Maar he! groeiproces zell leidde ook tot confliclen met de 

ruimtelljke functies in de slad. De bevolkingsgroei vereiste een 

toenarne van het woningbestand en dreef de haven buiten de 

stadskern. AnlWerpen kende tussen 1871 en 1930 maar Hefst IWaalf 

gebiedsuitbreidingen. Deze uitbreidingen stonden vooral in het teken 

van de havenonlWikkeling. 

Oaarna speelde de snelwegen een hoofdrol in de infrastrucluur. 

1560 1560- 1860 1830-1930 1930- heden 
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Vanaf het midden van de jaren zestig werd de agglomeratie van 

een knooppunt van autowegen voorzien. De infrastructuur was de 

oorzaak van verschillende functioneet economische verschuivingen 

naar plekken waar meer mogelijkheden lagen voor groei, maar 

zorgde ook voor een gewrongen structuur, die grote delen van de 

stad opslokten. 

30 Den Dam 

De situatie van de wijk Den Dam is illustratief voor de geschiedenis 

van Antwerpen. De wijk is Mn van de twaalf gebiedsuitbreidingen 

die Antwerpen tussen 1871 en 1930 kende en die voornamelijk in 

dienst stonden van de haven. 

Den Dam is onderdeel van de negentiende-eeuwse gordel en kan 

worden getypeerd als een verloren gebied dat langs vier zijden 

totaal ingesloten ligt; aan een kanl door de verhoogde spoorbaan 

van Antwerpen naar Roosendaal en aan de andere kant door de 

opgetilde acht-baans ringweg. Binnen het gebied liggen een dok en 

een slachthuis. Door de verscherping van de Europese regels op 

het gebied van hygiene is het behoud van het slachthuis. dat ligt 

ingebed in de wijk, niet !anger mogelijk. De wijk heeft naast de 

omsluiting van de dominante infrastructuren, ook te maken met 



de dominante positie van het slachthuis als een verboden stad. 

Hierdoor wordt de wijk als het ware van buiten en van binnen 

ingekapseld. 

De huidige staat van Oen Dam is le beschrijven als het resultaat 

van 2 tendensen, die zich onafhankelijk van de wijk voordoen. maar 

waardoor de wijk dubbel hard wordt geraakt. Aan de ene kant 

verliest de wijk aan werkgelegenheid door een wegtrekkende 

economie; aan de andere kant is er sprake van sociale 

homogenisering die wordt veroorzaakt door sociale verdringing in 

andere delen van de stad. 

ECONOMISCH 

De wijk Oen Dam kent een verleden waarbij sprake was van een 

synergie tussen de wijk en de economie, eerst de haven, daarna 

het slachthuis. zonder dat daarbij de zelfstandigheid van de wijk 

verloren ging. 

In de eerste plaats ontwikkelde zich een haven, het oude 

Lobroekdok. op de vesten van de voormalige Brailmontgordel, het 

laatste vestingwerk random Antwerpen. Deze haven zorgde voor een 

nieuwe bedrijvigheid in Den Dam. Hier konden binnenschippers laden 

en lossen. of wachten op nieuwe goederen die arriveerden in de 

haven. Hier hadden de schippers hun 'waladres', hun stamcafe, hier 

huurden ze de trekpaarden. Den Darn was het centrum van dit 

alles. 

Vandaag de dag is het oude dok gedempt en heeft het plaats 

gemaakt voor een nieuw, grater dok: het nieuwe Lobroekdok. Samen 

met het oprukken van de haven, in noordwaartse richting van de 

Nederlandse grens en de aanleg van de Ring in de zestiger jaren 

werd het pleit voor de haven in Oen Dam beslecht. De volkswijk die 

haar werkgelegenheid dankte aan een strategische figging tussen 

drukke infrastructuren, zag dat die infrastructuren beetje bij beetje 

begonnen te verplaatsen. Het waren kleine verschuivingen. maar met 

ingrijpende gevolgen. 

Terwijl de graafwerkzaamheden aan het oude Lobroekdok begonnen, 

opende een paar honderd meter verderop een splinternieuw 

slachthuis. Voor Den Dam betekende dit een tweede economie naast 

de haven. Tot zelfs kort geleden zorgde dit slachthuis voor 

Het oude Lobroekdok 



voldoende werkgelegenheid in de wijk. 

Pluspunten van Den Dam waren de onmiddellijke nabijheid van drie 

stenen wegen. Het slachthuis als centrale stadsvoorziening had een 

zekere aantrekkingskracht voor bedrijvigheid in de periferie van haar 

functie. Er ontstonden allerlei particuliere ondernemingen, zowel in de 

vleesverwerkingindustrie als in de horeca, die ook nu nog aanwezig 

zijn. De lokale relatie tussen het slachthuis en deze horeca bestaat 

niet !anger meer. Deze is veranderd doordat het slachthuis voor haar 

bestaansrecht moest vechten in een mondiale wereld. Daarbij komt 

bovendien dat het slachthuis vanwege hygienische omstandigheden 

niet !anger houdbaar is op deze plek. De volkswijk die haar 

werkgelegenheid dankt aan een strategische figging tussen drukke 

infrastructuren. zag dat die infrastructuren zich beetje bij beetje 

begonnen te verplaatsen. Of om in de 1aal van Archigram te 

spreken: de wijk is niet !anger in-geplugd. 

SOCIAAL 

Een aantal jaren geleden woedde er een felle discussie over een 

'nieuw' fenorneen in Antwerpen. De discussie ging over de ijzeren 

hekken die de Antwerpse Rivierstraat afsluiten van de wijk Sinl

Andries. Maar deze discussie gaat verder dan alleen dit hekwerk. De 

stad Antwerpen had een private slraat een straatnaam toegekend. 

Deze naamgeving leidde in de buurt tot felle afkeer. Niet alleen 

omdat de gemeente bij het geven van namen aan publieke pleintjes 

32 en parkjes verstek liet gaan, meer nog omdat de komst van de 

'gated community' het streven naar een integratie tussen rijk en arm 

ondermijnde. Een kanttekening van de voorzitter van een lokale 

stuurgroep; "De kerntaak van de politiek is om een harmonische 

samenleving te organiseren. geen duale conflictsamenleving". Het zijn 

immers niet alleen de metershoge hekken die een rol spelen. het is 

ook de weigering om deel uit te maken van de stad, zowel wat 

openbare ruimte als wat openbare voorzieningen betreft. "VVe 

onderhouden alles zelf. we zorgen zelf voor riolering. we zorgen zelf 

voor verlichting." Het is een uitspraak die het asociale karakter van 

de woonwijk nog extra in de verf zet en eigenlijk een anti-stedelijke 

reflex is, die wordt veroorzaakt door angst. 

De rivierstraat staat niet op zich. Ondertussen hebben zich in de 

binnenstad en in de museumbuurt. zuidelijk van het centrum, al 

tientallen van deze gesloten gemeenschappen gevormd. Kijken we 

naar de huizenprijzen in de Museumbuurt en in het Centrum. dan 

zien we dat deze hoog zijn. 

Deze huizenprijzen en de opkomst van de ·gated communities' 

zorgen voor een sociale verdringing van zuid naar noord, waaNan 

Den Dam onderdeel is. Het heefl in laatstgenoemde buurt een 

steeds grotere concentratie van !age inkomens tot gevolg en een 

verdere verslechtering van de woonomstandigheden. Opwaardering 

van het bestaande woningbestand zorgt eNoor dat !age 

inkomensgroepen aangewezen zijn op een steeds kleiner wordend 

segment van de woningmarkt-~ zo krijgt de huisjesmelkerij met haar 

krotwoningen en overbewoning een nieuwe impuls, die bepaalde 

bevolkingsgroepen aantrekken. Den Dam is een bonte mengeling van 

volksmensen. jonge immigranten en allochtonen die er proberen 

samen te leven en ze kenmerk1 zich door een tekort aan sociale 

voorzieningen. zeals scholen. die de bewoners van de wijk betere 

huisvestrngsvoorwaarden brengen. 







Potenties 

De infrastructuur wordt vaak als negatief gezien, omdat het de wijk 

afsnijdt van de rest van Antwerpen. Maar, net zoals we in het 

verleden hebben kunnen zien, kan de infrastructuur een belangrijke 

motor in de ontwikkefing van de wijk zijn 

Antwerpen heeft besloten om de ring om Antwerpen te splitsen. 

waarbij het doorgaande verkeer en het stedelijke verkeer opnieuw 

warden gepositioneerd. De splitsing tussen het stedelijke en het 

doorgaande verkeer naar Nederland en Frankrijk; een splitsing in 

de ring en de singe!. Deze singe!. als stedelijke ontsluiting. grenst 

pal aan het gebied van 7 hectare waar nu nag een slachthuis is 

gevestigd. Het raakvlak tussen de infrastructuur en de wijk kan 

uitgroeien tot een knooppunt van verschillende netwerken of beter 

een verknoping waarbij de ander nog gezien kan warden. 

Met de recente start van de aanleg van een 24ha groot park. koml 

er nu eindelijk schot in een zaak. de sociale voorzieningen te 

verbeteren. Het project staat voor het omvormen van een oud 

spoorwegterrein tot een uitgestrekt stedelijk landschapspark met het 

accent op groen, licht, ruimte, ontspanning, cultuur en sport. Door het 

park wordt Den Dam bij de omliggende delen van de stad 

aangesloten. waardoor een nieuwe uitwisseting van functies tussen de 

verschillen wijk mogelijk is. 

Nu lijkt de wijk door het slachthuis in tweeen te warden gesplitst en 

lijkt er geen contact met de rest van Antwerpen te zijn. Door het 

verdwijnen van het slachthuis kan worden geprobeerd om de wijk met 

de stad te integreren en haar zo een duidelijk plaats in Antwerpen te 

geven. 

spor1faciliteiten in het park Spoor Noord 
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lnzet: 

De inzet van m~n ontwerp is om op de plek van het 

slachthuisterrein een plaals le maken die door meerdere mensen, 

worden gebruikt. Oat doe ik door een programma samen te stellen 

met lokale en regionale luncties en door verschilfende 

gebruiksruimten te maken. Het gaat mfj ten eerste om het gebruik 

van ruimte en Uid le intensiveren, ten tweede om een 'spontane' 

ontmoeling met de andere mogelijk te maken en ten derde als 

nieuwe imputs voor Den Dam door de voortzelting van de relatie 

tussen de wijk, de infrastructuur en de economie. 

Brede school 

Daarbinnen is de brede school een tokale voorzlening, waarin 

dUbbel gebruik en de mogelijkheid voor ontmoeling een centrale 

rol spelen. Daarnaast is de keuze voor een brede school om 

draagvlak te maken voor een rigoreuze stedeiijke vernieuwing 

VOOR JONG EN OUD EN VOOR OVERDAG EN 'S AVONDS 

In de brede school zijn meerdere participanten. Onderwijs is een 

daaNan, maar, ook sport, cultuur en welzijn kunnen onderdeel van 

de brede school zijn. Deze samenstelllng zorgt eNoor dal hel 

complex voor zowel jong als oud een centrum van de wi jk wordt. 

De betrokkenheid van de ouders bij de school word! vergroot door 

voor hen voorzieningen binnen hel schoolcomplex op le nemen. 

zoats een bibliotheek en een buurtcenlrum 
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Van dit complex maken de scholen onderdeel uil. Door sommige 

ruimte dubbel te bestemmen. door er overdag en ·s avonds een 

andere invulfing aan te geven. kan er optimaal gebruik kan worden 

gemaakl van de rulmte. 

VERGROTEN VAN DE LEEFWERELD 

Kinderen en jongeren leren en leven op verschillende plaatsen: Thvis. 

op school, in de buurt, bij de sportclub. op het speelplein of onder 

vrienden. Daar spelen ze, ontdekken de wereld, oefenen in 

vaardigheden, experimenteren en nemen deel aan de gemeenschap. 

Of ln andere woorden: Leren doen ze op uiteenlopende manieren: 

formeel en informeel, bewust en onbewust, gestuurd en meer 

spontaan, gestructureerd of minder gestructureerd. De bedoeling van 

de brede school is al deze vormen van leren, zoveel mogelijk le 

concentreren. om daarmee de leefwereld voor alle klnderen en 

jongeren le vergroten, 

Daarnaast speelt het begrip verlengde schooldag een rol. School en 

buitenschoolse activiteiten liggen in elkaars verlengde, de link met 

sportactiviteiten, muziek of zelfstandig lezen wordt vanuit de school 

gelegd, al vindt de activitelt zell vaak buiten schooltijd plaats. 

HET KIND IN DE OPENBARE RUIMTE 

Voor kinderen is de openbare ruimte niel een ruimte voor stromen en 

netwerken tussen verschillende knooppunten of capsules. Voor hen is 

de open rulmte een verblijfsru1mte, waann zij zlch door spelen een 

deel van de openbare ruimte toe eigenen. 

Naasl. dat het voor kinderen belangrijk is om buiten le spelen, is het 

ook voor de eNaring van het publieke domain van belang. Hel 

publieke domein ontstaat immers bij de aanwezigheid van verschillende 

sreren in de openbare ruimle. Kinderen moeten dus deel b/ijven 

uitmaken van de openbare ruimte. 



Stedebouw 

PROGRAM MA 

Het programma beslaal uil een congrescentrum, een bioscoop, een 

supermarkl. woningen, kantoren, een overdekte markt, een brede 

school, met daarboven wonlngen en kanloren mel private en semi

publieke luinen. Door het programma zoveel mogelljk le stapelen 

wordt optimaal gebruik gemaakl van de beschikbare grond en kan 

een afwisselend gebruik van de rulmte worden voorgesteld. 

UITGANGSPUNTEN 
Naast inlensiverlng zijn er een aantal lokale uitgangspunlen die er 

op zijn gerichl het ontwerp en de localie met elkaar te verweven. 

Vlak bij het koperkleurig Sportpaleis, aan de singe! van Antwerpen 

op de plek van hel voormallge slachlhuis koml een nieuw 

knooppunt. Dit wordt opspannen tussen verschillende punlen, 

waardoor hel wordl ge'inlegreerd mer de beslaande strucluur en het 

een nieuw sladsfront vorml. 

Daarnaasl wordl er zoveel mogelijk aangeslolen bij het bestaande 

programme, bijvoorbeeld door de resraurants aan de rand van het 

voormalige slachthuisterrein te betrekken bij het nieuwe plan. 

Doorsteken en overbruggingen naar omringende gebieden moeten 

zorgen voor makkelijke toegang tot het gebied 

De singe! die pal grenst aan het slachthuisterrein krijgen een zelfde 

doorsnede als de Leien in de binnenstad. Aan beide kanten staan 

bomenm die de weg omzomen. Op deze manier is er sprake van 

een conlinuering in de omlrek die het verkeer rond de negentiende 

eeuwse gordel maakt. 

Aan de rand met de singe! zijn smalle spleten, waardoor de 

geluiden van het stedelijke verkeer op de Singe! warden gefilterd; 

dan gedempt, dan toegelaten als achtergrond geluid. waardoor de 

Singe! als drempel tot uitdrukking koml. 

De rand met de bestaande structuur is gerafeld. Zo ontstaan er 

ruimten waar activ1teiten pleats kunnen vlnden. 
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- congres/sport 

- supermarkt 

- horeca 

commercie 

O bioscoop 

- overdekle markl 

- hotel 

- brede school 
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tuinen 

wonen en werken 

commercie 

plateau 

centrale functies 

omtrek + parkeren 
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werken en groen 

voorzieningen regionale (blauw) en lokale (rood) 
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parkeren met een keten van functies 
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architectonisch: bouwblok 
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opgespannen tussen verschillende punten 

architectonisch: velden 
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versch1llende geb1uiksru1mten 

Het plan kent versch1llende kamers. Het gebruik van een kamer 

wordt bepaald door de omllggende funclies, de afmeting van de 

kamer. de toegankelijkheid en het deel van de dagl. 

Door deze kamers lopen routes. Om beweging door de kamers te 

stimuleren is bijvoorbeeld de supermarkt decentraal geplaatst en z1jn 

het congrescentrum en de parkeergarage van elkaar gescheiden. 

Tussen de kamers z1jn overgangen. Zo vormen verschillende hoge 

gebouwen buig- en eindpunten. geven bomen markeringen, zorgen 

overstekken van gebouwen voor nissen en zijn er opgangen. waarin 

verschillende snelheden en richlingen zijn onderscheiden. 

In sommige kamers zijn denkbeeldige grenzen doordat verschillende 

functies. verschillende mensen in de publieke ruimte brengen. Een 

voorbeeld daarvan is het grootste plein waar aan de ene kant het 

congrescentrum en de bioscoop liggen, en aan de andere kant een 

overdekte mark! 1s. 

route en kamers 
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Brede school 

De inzet van de brede school is dezelfde als blj het stedebouwkundig plan. De bedoeling is om in een gebouw verschillende gebruikers en 

functies onder te brengen. In de brede school worden een aantal functies geclusterd. Oit is gedaan om een dubbel gebruik van functies 

mogeijk te maken en om het contact en wisselwerking tussen verschillende mensen le stimuleren. 

PROGRAM MA 

Het programma van de brede school bestaat uit: 2 basisscholen; Mn basisschool met 10 en Mn met 12 klassen, een kinderdagverblijf. een 

naschoolse opvang, een jeugdcentrum. een buurtcentrum en een bibliotheek. Verder zijn er een grote gymzaal, een cenlraal gelegen 

ontmoetingsplein en een aula die kan worden gebruikt als theater. 

UITGANGSPUNTEN 

De school vormt een netwerk samen met lokale voorzieningen zoals het zwembad en he! toekomstige park. Door de brede school bij Mn 

van de toegangswegen te plaatsen wordt de brede school, met name de bibliotheek, toegankelijk voor gebruikers uit aanliggende wijken. 



pubheke luncues en gebruik in de avond 

Osporthal 

- kleedkame1s 

- blbliothcek 

O aula/lhea1e1 

- bourttYJis 

- oen1raal ptein 

- ce<lllale roule 

o .... nkel 

D patketen 

school I 

- school2 

-klndetdagve<bl~I 

- naschoolse opiang 

- iongerencenwm - kas 

I 11 ... 
onderw1jsfuncties en gebruik overdag 

winkel centrale assen 

aanslu1ting parkeren en kinderdagve<bli1I 

ontsluiling scholen mel het !heater speeldaken en kas 49 
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Straat door het gebouw 

De ruimtes zijn atwisselend groat en klein, hoog en laag. licht en donker. Daardoor is het gebouw als een stedelijk interieur. De functies 

liggen als dozen aan een interne straat. Deze straat is ook de plek waar de 'spontane' ontmoetingen plaatsvinden. De algemene functies. 

zoals de aula en de sporthal zijn opzettelijk decenlraal geplaatst om beweging door het gebouw le slimuleren en de aanwezigheid van de 

ander merkbaar le maken 

Vanaf de entree. loopt de interne s1raat door langs het overdekte plein en de bibliotheek, de opgang naar de sporthal tot aan de 

kleedkamers onder de sporthal. Het plein vormt het hart van het complex, hieNandaan zijn alle functies te bereiken. 



BEHEER 

Om het gebouw goed te kunnen beheren is er in het gebouw een 

ruimte waar alle luncties bij elkaar komen. Hierdoor ontstaat er een 

praktische controleerbaarheid van de functies. De scholen, het 

jongerencentrum, de kinderdagverblijf en de dagopvang hebben elk 

hun eigen ingang. Er zijn twee centrale ingangen en een ingang 

vanaf de parkeergarage die alle drie uitkomen op het centrale plein. 

Bovendien zijn er vanuit de scholen diverse spiekgaten. Extra 

aandacht is besteed aan de entrees. Hier zijn ramen zodanig 

geplaatst waardoor het lijkt alsor iemand bij aankomst in de brede 

school mee kan kijken. 

D D D~ 
entree "'- jongeren 

.. ,,~""'\ 

D 
entree 
{ 

c=i 
klnderdagverblijf 

k~ed6J[ j D 
8 sporthal ""' / keuken 

~ centraal plein/cafe - D 
~ / \ ~ buurthuis 

I LJ . 
.__bi_b_ll_ot_h_e_ek_, theater/ "' 

aula~ 
/ D 

school 
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D 
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school 
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D entree 
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De scholen zijn opgezet langs een straat. Door deze straat soms te verbreden en te versmallen ontstaan er meerdere plekken om te gebruiken. De galen in het 

dak en in sommige vloeren zorgen voor voldoende licht.. 



Het plein is als een uiMoeiende trede van de trap. Het plein tunctioneert als een buitenruimte. omdat de gavel hier naar binnen is getrokken. Door materialen 

en kleuren op sommlge plekken terug te laten komen ontstaan er verbindingen gelegd tussen verschillende ruimten. Er ontstaat een ill\Jsie van een grote. zich 

vertakkende ruimte. 
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De jongerencentrum is een grote kale ruimte. Er is zo weinig mogelijk invulling aangegeven zodat jongeren hier zelf de mogelijkheid toe hebben. In het midden 

van de ruimte staat een 'soort' meubel dat de 1uimte in verschillende secties onderverdeeld. De kleedkamers zijn eenvoudig te bereiken vanuit het 

jongerencentrum. 



De aula/theater is een doos in een doos. Rond de binnenste doos ligt een omgang die op het hoogste punt eindigt in een plateau. Vanaf 

dit plateau kun je in de richting van het park kijken. 's Avonds is het omgekeerd, dan verandert de aula in een lichtbaken dal vanaf de 

andere kant van het spoor kan worden gezien. De aula die overdag door de scholen wordt bezel, biedt 's avonds plaats aan clubs en 

toneelverenigingen. Door de omgang krijgt de aula twee toegangen, Mn die direct leidt naar beide scholen en Mn die langs het buurthuis 

naar het centrale plein beneden loopt. 
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Exterieur 

De tuin kan ook na schooltijd gebruikt worden. Doordat het niet volledig is afgesloten van de openbare ruimte kan het speelplein zowel voor 

prive-activiteiten als voor openbare activiteiten worden gebruikt. De kinderen bevinden zich op een veilige plek. maar niet in een enclave. 

Hierdoor worden kinderen onderdeel van de stad. De speeldaken zijn via trappen bereikbaar. Beneden spelen de jongere kinderen, boven de 

oudere. 
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Hel uilerlijk is als een lichaam van ongelijke delen. omhuld met een geel glazen vties. Door lransparantie en verschillende perforaties in he! glazen 

' vties ontstaat er een gelaagdheid. Achlerliggende delen verschijnen op de voorgrond of richlen de blik naar achleren. Geel is een minimalistische 

inzel ter verhoging van hel con1rast mel zijn omgeving, om daarmee de aandacht naar zich loe te trekken. 



1 parkeergarage 
2 winkel 
3 overdekt plein 
4 bibliotheek 
5 be he er 
6 school 
7 kinderdagverblijl 
8 kleedkamers 
9 dagopvang 
10 jongerencentrum 

plattegrond begane grond 
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plattegrond eersle verdieping 

1 buunhuis 
2 keiiken 
3 IOkalen 
4 SpOrthal 
5 speeldak 
6 school 
7 kinderdagverblljl 
8 parkeren 
9 cen1raa1 plain 
10 kas 
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doorsnede AA' 
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1 aula/theater 
2 klaslokaal 
3 docentenlokaal 
4 sporthal 
5 jongerencentrum 
6 kleedkamer 
7 parkeren 
8 bibliotheek 
9 school 
10 speetdak 
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Conclusie 
Het plan voor de wijk Den Dam is een 'mulliplexe' Knoop: een knoop waar verschillende functies, gebruikers. snelheden en tijden 2ijn 

samengebracht. 

Stedebouwers en architecten proberen knooppunten zo efficient en aan1rekkelijk mogelijk in te richten. De ruimle van deze knooppunten is 

een ge'inslilutionaliseerde ruimte: of ze staat eenzijdig in dienst van een functie. of ze is bewegin.gsrulmte. Enke! bewegtng maakt van de 

ruimte een non-place". Het zijn plekken waar stromen voorbijtrekken, rnaar die zelf geen karakteristieke belekenis hebben. 

Door de ruimle op te vatten als een gedeelde ruimte en de ontmoeting tussen verschillende gebruikers als een ervaring te zien kan volgens 

mij de ruimte een betekenis krijgen Dit kan alleen door een veelheid aan verschillende funclies en verschillende ruimlen te creeren, die op 

verschillende manieren gebruikl kunnen worden. Daarnaast zorgt een meervoudig programma voor een betere benutling van de ruimte en het 

brengt mensen bij elkaar. die normaat afgezonderd van elkaar leven. Daarbij kan, door meervoudige programma's op stcategische plaatsen le 

realiseren, de directe omgev1ng een impuls warden gegeven. 

Met name het idee om een aantal functies met elkaar te ketenen, kan 1elden tot een opleving van de locale econornle. Een voorbeeld 

hiervan is een hotel en congrescentrum op korte afstand te plaatsen bli de al aanwezige horeca. Een ander voorbeeld is de parkeergarage 

die zowel de bredeschool als de supermarkl en de bioscoop ontsluit. Tussen deze tuncties kan een keten ontstaan: Nadal de ouders hun 

kinderen naar school hebben gebracht, gaan ze naar de supermarkt om boodschappen te doen. 

Bii deze opvatting hoort oak een andere ruimte. In tegenstelling tot de vloeiende ruimte van de generische Siad past hier beter een 

incongruente rulmte. sledelijke inter1euren. doorgangen en grensgebieden. 

De vraag hoe is hoe deze versch111ende gebruikers z1ch tot elkaar verhouden? Uit het onderzoek naar de verhoudlng met de andere btijkt 

dat er ondanks de moderne gedachte om verschillen gelijk le lrekken, heeft geleidt tot een verlegaande segregatie. De leidende gedachte 

van geli)kheid l1eeft een scheiding lot gevotg. Deze realitell geefl aan dat een beroep op eenheid een broze gedachte is. 

In plaats daarvan Is het belangrtjk om ult le gaan van verschillen en de grenzen dfe tussen deze verschlllen bestaan. In de publieke ruimte 

kan een poglng worden gedaan om een ontrnoeting te stirnuleren, zonder dat daarbiJ de uniciteil van de gebruiker in geding komt. 

Drempels, overgangen, doorgangen. nissen, zijn middelen om de andere In aanwezigheid te brengen. 

Volgens mij is de speelplaats van de brede school daarin een geval apart. De speelplaats in combinatie met een prograrnma die voor een 

groot deer bestaat ult cenlrumfuncties is moeiliik om te reaJiseren en blijft breekbaar. lk denk dat de meest geschikte plaats voor een kind 

om te spelen een soort tussenruirnte is, waar ze zich zowel veilig voelen, waar voldoende mogelijkheden zijn om een eigen agenda te 

bepalen en zonder dat deze word! afgesloten van het publieke !even. 
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