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SAMENVATTING 
Dit afstudeerontwerp is gestart met een cultuurfilosofisch Gedetailleerd en uiterst precies wordt beschreven 
en theoretisch onderzoek naar het klimaat waarbinnen de hoe een klein zaadje tussen het beton kan uitgroen 
huidige Amerikaanse ambassade sinds de aanslagen van tot een allesoverheersende soort. Er komen met dit 
11 september verkeert. Het onderzoek heeft een wending werk bovendien beelden van leegte en stilte omhoog, 
gekregen naar de manier waarop maatschappelijke dit alles binnen de verlaten (achtergelaten) stad. 
kwesties doordingen in de creatieve en filosofische Binnen deze steer heeft de ontwerper zich in staat gesteld 
kringen. Zowel de architect als de mens warden erop om een ontwerpconcept te ontwikkelen voor de voormalige 
aangesproken zich in te !even in maatschappelijke ambassade van Bauhaus architect Marcel Breuer in Den 
thema's. Het onderzoek concludeert onder meer dat de Haag. Het gebouw komt onder de druk van terreurdreiging 
manier waarop dit engagement gestalte krijgt significant speodig leeg te staan. Het gebouw dat in het hart van het 
anders is dan in de vroeg-moderne tijd. Maatschappelijke centrum van Den haag ligt krijgt binnen de ontwerpopgave 
vraagstukken konden voorheen goed gedijen in utopische een nieuwefunctie. Het publiek, datzolang buiten dedeuren 
spiegelingen en binnen een ongeremd en onbevangen is gehouden fungeert min of meer als Weismans nieuwe 
klimaat: het project 'mens' in de toekomst. Het binnendringer. In combinatie met de beelden van stilte, 
huidige engagement is echter direct van aard en vraagt leegte en ruimte, wordt de opgave voor een museum voor 
om acute actie. Het onderzoek concludeert min of moderne kunst voorgesteld. Een functie, een platform 
meer dat de geengageerde denker tot de conclusie is bovendien,diedebeklijfdestatusvanterreureninternationale 
gekomen dat de vooruitgang (in de breedste zin van politiek overstijgt: Een nieuw museum voor Den Haag! 
het woord) niet dat gebracht heeft wat we hebben 
mogen verwachten. Bij het huidige engagement is dan oak Het ontwerpend onderzoek leidt naar een concept 
de dystopie het uitgangspunt, en niet de onbekommerde waarbij enkele de gevels van het bestaande gebouw 
en grootse toekomst van de vroeg-modernen. gehandhaafd blijven en waarin de nieuwe vorm zich 
Binnen dit klimaat warden ontwerpers geacht daadwerkelijk gaat binnendringen. In de huid van Breuer 
maatschappel ijk opgaven te formuleren. Maar hoe wordt een geschakeld ensemble van vierkante ruimtes 
daar mee om te gaan? Het risico sluipt erin dat de gecreeerd die als expositieruimtes dienst gaan doen. 
ontwerper zijn handelen als oplossingsgericht of Vanuit dit voorlopig ontwerp is het definitief ontwerp 
zelfs wereldverbetering ziet. Een misvatting van de ontwikkeld in een intensievedialoog metdeconstructieveen 
bovenste plank en bovendien een ondraagbare taak. bouwtechnische aspecten die bij hetontwerp komen kijken. 

Dankzij een innovatieve materiaaltoepassing van een 
Binnen het onderzoek manifesteert de ontwerper zich EPS sandwichconstructie met glasvezelversterkte 
dan oak terug in zijn autonome rol. Deze overgang vindt polyester kan het ontwerp in haar puurheid warden 
plaats met behulp van een specifiek literair werk; als uitgevoerd. De tussenliggende ruimte tussen nieuw 
wezenlijk onderdeel van het atelier Boundaries, waar de en oud wordt een massieve restvorm van EPS schuim. 
grens tussen literatuur en architectuur de leidende factor is. Een licht materiaal dat zonder veel zware constructieve 
'De wereld zonder ans', van Alan Weisman is een werk toepassingen geplaatst kan warden binnen de 
dat de afstandelijke en globale theorie kan ombuigen naar bestaande structuur. Het materiaal houdt in combinatie 
een materiele en kleinschalige manier van denken. Het met de polyester de gevels overeind, haar eigen 
boek beschrijft een wereld waarin de mens dankzij een structuur, en isoleert bovendien het bestaande gebouw. 
niet nader genoemde 'catastrofe' de wereld heeft verlaten, Den Haag krijgt hiermee een gebouw terug met 
en waarbinnen de natuur het heft weer in handen neemt een mysterieus hart. Ogenschijnlijk is Breuers 
binnen ans voormalige culturele 'menselijke' terrein; ambassadegebouw onaangetast, maar bij betreding opent 
metropolen als New York, de plek van 9/11, warden binnen zich een nieuwe structuur en steer. Leegte, ruimte en licht 
kortetijd overwoekerd doorverschillende soorten vegetatie. op een plek die bol stand van de internationale spanningen. 
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INLEIDING 
Deze scriptie is geschreven als onderdeel van het Den Haag en de lokale kunst- en architectuurwereld 
afstudeerproject 'In de huid van Breuer' aan de beraadden zich al over verschillende scenario's voor 
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, het gebouw en de plek: Sloop of hergebruik? Ook wordt 
afstudeerrichting architectuur. Het onderwerp, de er gesproken over een eventuele monumentenstatus 
herbestemming van de huidige Amerikaanse ambassade van het gebouw, waarmee het, ondanks ook haar vele 
aan hetlange Voorhoutte Den Haag, isbovendienonderdeel tegenstanders (waaronder ook architectuurcritici) 
van een overkoepelend atelier, genaamd 'boundaries', definitief haar plaats en erkenning kan (terug-) verdienen 
waarin de grens tussen literatuur en architectuur wordt in de stad. Dit roept eveneens vragen op over de exacte 
onderzocht. Dit onderzoek is relevant voor het scherp invulling van het gebouw, dat in haar functioneren 
stellen van maatschappelijke opgaven. In de toekomstige zolang gesloten is geweest voor het grate publiek. 
rol van architect wordt naast diverse vakspecifieke Daarnaast snijdt het een nieuw hoofdstuk aan in onze 
kwaliteiten een bepaalde mate van maatschappelijk omgang met relatief 'jonge' monumenten in Nederland. 
bewustzijn en kritische massa verlangt. Dit bewustzijn, Dit verslag biedt inzicht in de verschillende 
zogenoemd engagement, stelt de jonge architect in facetten van mijn afstudeerontwerp. De vragen over 
staat om vanuit zijn rol als ontwerper eigen opgaven te sloop of hergebruik en de mogelijke invulling van 
formuleren en uit te voeren. Binnen de studio Boundaries een tweede levensfase van het gebouw vinden alien 
formuleren de deelnemers dan ook hun eigen opgave. expliciet antwoord in de toepassing van mijn ontwerp. 

Directe aanleiding voor rnijn opgave is de cultureel- Parallel aan rnijn ontwerpproces heeft een theoretisch 
maatschappelijke (en literaire) naschok van 9/11 en onderzoek plaatsgevonden naar het 'nieuwe' engagement 
haar allesomvattende impact. Hierin treft het thema in de architectuurliteratuur en filosofie in het algemeen. 
bovendien de directe relatie met mijn ontwerpkeuze; de Directe aanleiding voor dit onderzoek is de winnende 
Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft zich sinds inzending voor een nieuwe politiepost in de Haagse 
die tijd namelijk nadrukkelijk in de stad gemanifesteerd als binnenstad. Deze politieposten staan bij de risicovolle 
potentieel doelwit van terreur en protest, wat heeft geleid gebouwen, waaronder de Amerikaanse ambassade 
tot een heuse 'fortificatie' van het bestaande ambassade- in Den Haag. IVlijn 'blauwe koets', die ik in juni 2004 
gebouw. Tijdens mijn afstuderen heeft bovendien het creeerde in opdracht van de BNA kring Haaglanden bleek 
definitieve besluit om de huidige Amerikaanse ambassade al snel, naast een aantrekkelijk en ironisch beeld, ook 
in de Haagse binnenstad te verlaten plaatsgevonden. De een eerste aanzet voor een maatschappelijk debat over 
nieuwe arnbassade zal in de nabije toekomst gerealiseerd onze moderniteit en het fenomeen angst. Gezien ook de 
warden op de Benoordenhoutseweg in Wassenaar. verschillende publicaties destijds, zoals 'Fear & Space' 
Deze situatie bleek al snel niet alleen karakteristiek (Nai uitgevers 2004), '(On)veiligheid' (SKOR 2004) en 
voor Nederland en Den Haag; over de gehele wereld 'De capsulaire beschaving', van Lieven de Cauter, Nai 
ontwikkelt de Amerikaanse Buitenlandse Dienst een beleid uitgevers 2004 bleek ditthema ook in de architectuurtheorie 
waarin toekomstige ambassades gesitueerd zullen gaan en -literatuur relevant. Dit zijn ook de werken waar ik bij 
warden in randstedelijke gebieden; ruim ge'isoleerd van aanvang van mijn afstuderen, inmiddels dus drie jaren 
de openbare ruimte, en met een beheersbare lay-out. Dit terug, mijn eerste theoretische verkenningen in heb 
betekent letterlijk dat het gebouw van Bauhaus architect gedaan. Het zijn echter ook onder meer de werken die mijn 
Breuer aan het Lange Voorhout binnenkort te koop zal houding ten aanzien van dit thema ( en engagement in de 
komen te staan. Een unieke situatie: A Breuer for Sale! architectuur in het algemeen) blijvend hebben gevormd. 
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Dit theoretisch onderzoek heeft geresulteerd in een 
autonoom essay waarin ik geprobeerd heb de patronen 
van het nieuwe engagement bloot te leggen. Naast dat voor 
een jong afstuderend architect de nobele en verleidelijke 
taak ligt zich met maatschappelijke thema's bezig te 
houden, verdient juist de mate van vanzelfsprekendheid 
waarmee dat gebeurt een kritische houding. Als 
geengageerd en bevlogen architect loop je namelijk het 
risico om vast te lopen in conventionele denkpatronen 
van schuld en boetedoening wanneer maatschappelijke 
thema's als angst en architectuur in het debat van 
de openbare ruimte ter hand worden genomen. 
Hiermee zou de architect bovendien het idee kunnen 
krijgen dat zijn rol louter oplossingsgericht en zelfs wereld
verbeterend is. Zijn eigen autonomie staat hiermee 
op de tocht. Het essay fungeert in mijn ontwerpproces 
dan ook als de bevrijdende en relativerende factor 
waarmee ik deze autonomie als ontwerper heb kunnen 
manifesteren. De ontwerpkeuze om de herbestemming 
van de oorspronkelijke Ambassade te onderzoeken en 
te ontwerpen is dan ook interpreteren als mijn eigen 
overleving uitde zware en diepgewortelde studie naar angst 
en ruimte; van deze moderniteiten haardystopische trek ken. 



New York 9/11: startpunt van een nieuw cultureel debat 
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De blauwe koets 2004: startpunt van mijn afstudeertraject 
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Het gebouw van de Amerikaanse ambassade in 
Den Haag bevindt zich op de hoek van het Lange 
en het Korte Voorhout, tussen het binnenhof en het 
Malieveld. Het gebouw is in 1959 gerealiseerd in het 
deel van de stad dat tijdens de tweede wereldoorlog 
is verwoest door het 'Bezuidenhout bombardement.' 
Het bombardement, dat te boek staat als 'zwarte dag' voor 
de geallieerde eenheidsformatie bleek een grove fout. 
Opzaterdag 3maart 1945 in devroegeochtend vertrokken 61 
middelzware bommenwerpers vanuit Noord-Frankrijk, om 
enkele V-2-gerelateerde doelen in Den Haag te vernietigen. 
Het doel was het Haagse Bos, een park dat de Duitse 
raketeenheden al enige tijd gebruikten om hun V2-raketten 
op te slaan en er aan te werken, voor ze werden gelanceerd. 

Door een fout in de opdracht die de vliegers hadden 
meegekregen, gooide de eerste bommenwerpers die om 
acht minuten over negen boven Den Haag verschenen 
hun bommen echter niet boven het Haagse Bos uit. De 
bommen van de tweemotorige toestellen vielen zo'n 
beetje overal in de woonwijk het Bezuidenhout (ten zuiden 
van het Haagse Bos), maar oak op bijvoorbeeld het Korte 
Voorhout. Op de plek waar toen een hotel stand, werd 
na de oorlog de Amerikaanse ambassade gebouwd. De 
Franse ambassade ernaast werd oak getroffen en is op 
dezelfde plek weer opgebouwd. De grootste concentratie 
viel echter middenin het Bezuidenhout, hemelsbreed zo'n 
1,2 kilometer van de twee richtpunten in het Haagse Bos. 

Op die hoek realiseerde de Amerikaans-Hongaarse 
architect Marcel Breuer het gebouw voor de Amerikaanse 
ambassade. Het gebouw dat in 1959 opgeleverd 
werd is karakteristiek voor het werk van Breuer, die in 
vergelijkbare stijl eveneens de Rotterdams Bijenkorf 
ontwierp. Marcel Breuer was zoals gezegd van origine een 
Hongaarse architect. Hij werd op 21 mei 1902 geboren in 
de Hongaarse stad Pees. Na zijn studie in Wenen sloot hij 
zich aan bij het Bauhaus. Na enige tijd in Berlijn gewerkt 
te hebben, vertrok Breuer in 1935 vanwege zijn joodse 
atkomst noodgedwongen naar Landen. Twee jaar later 
vestigde Breuer zich definitief in de Verenigde Staten. Hij 
werd hoogleraar aan de universiteit van Harvard en werkte 
intensief samen met Walter Gropius. Eind jaren vijftig 

SITUATIESCHETS 
verwierf hij meerdere Europese opdrachten, waaronder het 
gebouw van de UNESCO in Parijs, de Bijenkorf, en dus de 
Ambassade in Den Haag. ontwierp hij het gebouw van de 
UNESCOinParijs.Eenvanzijnberoemdstewerken,Whitney 
Museum of American Art in New York, stamt uit dezelfde tijd. 

Het gebouw is eveneens karakteristiek voor de 
internationale stijl die Amerika in de na-oorlogse periode 
hanteerde bij de bouw van buitenlandse vestigingen. 
In sterk contrast met onze huidige tijd, waarin de 
architectuur van ambassades in grate mate onderhevig 
lijkt te zijn aan de dreiging van terreur, kende de 
Amerikaanse diplomatieke architectuur nadrukkelijk een 
bijzondere opleving na de tweede wereldoorlog. Niet 
alleen was het voor de naoorlogse diplomatie zeer 
belangrijk democratie te zaaien in landen als 
Duitsland en Japan, waar daarvoor een totalitair regime 
heerste, maar was het gehanteerde modernisme met 
nadruk de overleving van de vele verschrikkingen van 
de periode ervoor. Architecten bedachten hiervoor 
ontwerpen die democratische waarden moesten 
uitdrukken en erop gericht waren goodwill te verkrijgen. 
Het resultaat waren transparante gebouwen, met veel 
glazen wanden in de International Style als metafoor voor 
de openheid van het Amerikaanse politieke systeem. 

Men zag na de oorlog bovendien al snel in dat met 
minder duurzame, maar wel goedkoper, soepeler en 
indringender middelen waren om tot ideologische 
representatie te komen en die de manipulatie
mogelijkheden van de architectuur ver overtroffen. 
Overigens speelde de materiaalschaarste in de tweede 
wereldoorlog een rol en de verdere groei van de media 
zorgde in toenemende mate voor een interesse van 
regeringen voor inhoud en uitwerking van de media en 
minder in gebouwde vormen. Terwijl de media steeds 
retorischer en indringender werden, werd de architectuur 
steeds abstracter en verloor het iedere iconografische 
verwijzing. In Amerika bleef men in tegenstelling 
tot de architectuur van vertegenwoordigingen 
conservatiever, maar door de absorptie en 
verstrooiing door de oorlogsinspanningen was het 
hooggekwalificeerde vakmanschap minder voorhanden. 
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Niet lang daarna werd het functionalisme de heersende stijl. 
In de naoorlogse architectuur ontstond er in het 
Westen een afwijzend klimaat tegenover elke vorm van 
monumentaliteit, men wilde breken met het verleden, 
een nieuw begin moest nadrukkelijk gemarkeerd worden. 
Velen hadden zij aan zij gevochten in de oorlog aan het 
front of in het verzet waardoor de klasse maatschappij 
had afgedaan en werd gereflecteerd in de architectuur. 

'Het gehanteerde modernisme in de na-oorlogse 
architectuur representeerde een vrijheidsgevoel. Een 
gevoel waarin veelAmerikaanse (en voormalige Europese) 
architecten in excelleerden. Echter, als machtigste natie 
van de wereld waren de Verenigde Staten trots op hun 
manifest maar daarnaast ook ambivalent vanwege de 
verregaande en uitbreidende status van macht die het 
genereerde. Zowel dat gevoel van trots als van schuld 
komen tot expressie in de moderne architectuur en 
kunstuitingen van die tijd. Het verlangen om het gevoel 
van vrijheid to uitten ging synchroon gepaard met de 
twijfel over de totale correctheid ervan.' Jane C. Loeffler 

Dit dualisme komt goed tot uiting in een aanverwant 
architectuurvoorbeeld van de Amerikaanse arnbassade 
in Dublin van de architect John Johansen uit 1958. 
Zowel de transparantie als de rigoureuze gracht 
om het radiale gebouw geven uitdrukking hiervan. 
Het gebouw voor de Amerikaanse Arnbassade bestaat 
uit twee vleugels, die haaks op elkaar staan. Daarnaast 
toont het voorbeeld aanverwante stiJlelementen die ook in 
het gebouw van Breuer terugkomen. Het 'internationale' 
transparantekarakter, en hetontbrekenvan monumentaliteit. 
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U.S. lnfonNtion rvice (USJS) 

S. Kantoren 

Amerikaanse ambassade in Dublin, John Johansen 1958 
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Amerikaanse ambassade in Dubin, John Johansen 1958 
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Het gebouw voor de Amerikaanse ambassade Het gebouw is opgetrokken uit gewapend beton en 
bestaat uit twee vleugels, die haaks op elkaar staan. bekleed met kalksteen en graniet (plint). Karakteristiek 
Samen vormen de twee vleugels het ankerpunt in de voor het gebouw is de 'cosmetische' opzet van de gevel. 
stedenbowukundige lay-out van het Lange Voorhout. Een absolute handtekening van de architect. De gevel 
Dankzij de hoekoplossing door de twee vleugels los is een collage van trapeziumvormige stenen en ramen. 
van elkaar te trekken en te verbinden met enkel een Bovendien springen consequent de stenen boven de 
glazen corridor suggereert het gebouw bovendien een ramen terug in het gevelvlak. Deze toepassing geven het 
mate van lichtheid ondanks haar massieve hoofdopzet. gebouw, met name ervaren vanuit een hoek, een 'dieper' 
Het gebouw heeft van ongme in beiden en krachtiger karakter. Daarnaast bewerkstelligt het de 
vleugels een entree, die die terugligt in de gevel. suggestie van een doorgetrokken lijn door de hele gevel. 
De hoofdingang van de kanselarij bevond zich aan het 
Lange Voorhout. Dit is min of meer de formele en politieke 
ingang van het gebouw. Aan de oostelijke vleugel (aan het 
Korte Voorhout) ligt de van origine meer publieke ingang 
van het consulaat. Daarnaast bood deze entree toegang 
tot de bibliotheek en het auditorium die beiden in tijde van 
oplevering een publiek karakter hadden. In de huidige 
situatie zijn bieden ingangen als gevolg van de permanente 
veiligheidsmaatregelen niet meer actief, en bovendien 
dichtgezet. Betreding van het gebouw, als buitenstaander 
gaat gepaard met een grondige en complexe screening 
vooraf. Viaeen dan de mobiele posten wordtje vervolgens via 
de zijkant het gebouwtoegelaten. Het consulaat bevind zich 
echter sindseen ruim aantal jaren al in Amsterdam, waarmee 
het publieke deel reeds buiten het gebouw gesloten is. 

Het gebouw is met zijn vier lagen even hoog gehouden 
als de Koninklijke schouwburg aan de overzijde van het 
Korte Voorhout. Op de gecreeerde binnenplaats tussen de 
beide vleugels bevindt zich een tuin met het auditorium 
en een ondergrondse parkeerplaats. De kamer van de 
ambassadeur kijkt uit op het Lange Voorhout, net als 
de vele andere kantoorruimtes in het gebouw. Aan de 
zijde van het Korte Voorhout liggen de verschillende 
afdelingsbureaus en een kantine. Deze werd grotendeels 
dus ingenomen door het consulaat (de inlichtingendienst). 

De organisatie van het gebouw is helder en 
consequent. Een centrale gang, begeleidt door 
de constructieve kolommenstructuur verbindt de 
verschillende ruimtes met elkaar. Dit is nagenoeg op 
iedere verdieping identiek. Deze centrale gang verbind 
bovendien beide vleugels met de glazen verbinding. 
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Het gebouw op de hoek van het lange en korte voorhout bij oplevering in 1959 
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Het auditorium op de binnenplaats 
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Het interieur: de vergaderruimtes en de bibbliotheek 
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Gevel aan kleine voorhout 
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Gevel aan lange voorhout 
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De locatie voor de bouw: het bombardement van het bezuidenhout - 3 maart 1945 
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Zoals bekend zal de ambassade spoedig verhuizen Security) verscheen in 1985 als antwoord op de bomaan
naar de Benoordenhoutseweg. De premanente slagen op de Amerikaanse ambassade. Het rapport is 
dreiging na 9/11 en het nieuwe beleid voor Amerikaans vernoemd naar de voorzitter, Admiraal Bobby Ray Inman. 
buitenlands vastgoed hebben ervoor gezorgd Het rapport omschreef aanbevelingen ten aanzien van de 
dat het gebouw noodgedwongen verplaatst gaat beveiligingsmaatregelen voor toekomstige Amerikaanse 
worden naar een Randstedelijke situatie in Wassenaar. ambassades, waaronder de afstand tot de straat. Daar
De voornaamste beweegredenen voor deze naast werden er verregaande aanpassingen ten aanzien 
definitieve verplaatsing zijn als volgt geformuleerd: van de reeds bestaande ambassadegebouwen voorge-

schreven. 
De tijdelijke veiligheidsmaatregelen hebben sinds 

de eerste veiligheidsmaatregelen meer en meer een per- Bron: http://www.fas.org/irp/threat/inman/ 
manent karakter gekregen. Ook grote delen van de aan-
gelegen openbare ruimte zijn in beslag genomen voor de 
ambassadebeveiliging. De politieke richting van de Ver-
enigde Staten betreffende de inrichting van buitenlands 
vastgoed suggereert bovendien dat de maatregelen de 
tijdelijkheid zullen overtreffen. 

Deze veiligheidsmaatregelen leiden voor het de
partement van de lokale politie naar een capaciteitspro
bleem. De continu'lteit van de beveiliging komt hiermee 
eveneens in het gedrang. 

Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de 
ge'lntensiveerde eisen van de Verenigde Staten (Inman 
report) 

In het geval van serieus alarm zal het gebouw 
ondersteund worden door zwaar militair materieel, zoals 
tanks en gewapende eenheden, wat voor de binnenstad 
van Den Haag een onprettige steer creeert. 

Omwonenden hebben veel overlast van de am
bassade. Met enige regelmaat worden omliggende pan
den gecontroleerd door het beveiligingspersoneel van de 
ambassade. 

De ambassade zorgt voor permanente onrust in 
haar huidige lay-out. Ook de vele activiteiten op de Lange 
Voorhout ondervinden hinder van de situatie; zoals de ver
schillende beeldententoonstellingen en wekelijkse antiek
markt. Het Iman Report (ook wel bekend als 'Report of the 
Secretary of Stat's Advisory Panel on Overseas 
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Ontwikkeling van de veiligheidsmaatregelen 

Huidige aanblik van het gebouw met permanente hekken 

20 



Essay : now & wow 
Over engagement en emotiebe/eving 

(Dit essay is parallel geschreven voor het vak Architectuur 
& Filosofie en gepubliceerd in Chepos, april 2008) 

Na vandaag is alles anders 

Architecten, kunstenaars en ontwerpers zijn in toene
mende mate op zoek naar de legitimatie voor hun werk en 
naar voor de samenleving relevante activiteiten. Binnen 
de ontwerpende en beeldende disciplines is er duidelijk 
een debat gaande over een nieuwe vorm van engagement 
met actuele maatschappelijke onderwerpen. Niet toevallig 
speelt oak 9/11 een belangrijke rol in het hedendaagse 
engagement, daar het al snel duidelijk oak een cultureel 
conflict betraf. Voor het vak Architectuur en filosofie ben ik 
op zoek gegaan naar de eerste papieren overblijfselen van 
'de ramp' en naar een algemene beschouwing van archi
tectuur en engagement in een breder 'historisch' postmo
dern kader. Het postmoderne denken, zo blijkt namelijk, 
heeft steeds vaker sterke repetitieve dystopische trekken 
en staat daarmee in schril contrast met haar 'voorganger': 
de moderniteit; welke dreef op de vooruitgangsgedachte. 
Als kind van de generation X ( Nederland: generatie nix 
) heb ik bovendien het gevoel, aangaande deze nieuwe 
serieusheid, in een historisch vacuum te zitten. Het idee 
heerst bij mij dat de man op de barricaden in de jaren 
60 en de kritische pessimist van deze tijd wel eens een 
en dezelfde persoon zouden kunnen zijn; voortdurend 
aanspraak makende op mijn (gebrek aan) collectieve 
betrakkenheid en terugblikkend op een eigen gemis. 
Als schrijver van dit essay kan ik dan oak niet anders 
zeggen dat ik zoekende ben. Wat ik wellicht al gevonden 
heb is dat dit wel eens karakteristiek zou kunnen zijn 
voor mijn (en alle daarap volgende) generatie(s). Wat 
'onze' levens- en wereldbeschouwing namelijk kenmerkt 
is een voortdurende en vanzelfsprekende aanwezigheid 
van instabiliteit en vrijheid. Het bevrijdende vraege 
postmodernisme - rekende reeds af met vastgeraeste 
en uitgewerkte ideologieen en met valse diepzinnigheid 
van omvattende filosofieen, maar oak met de 
vanzelfsprekendheid van moderne vormen van gezag 

THEORIE 
( ... ).1 Het postmodernisme was, en is, bij uitstek een 
levenshouding en wereldbeschouwing die van oppervlakten 
leeft.2 Hiermee is wellicht een enig filosofisch/historisch 
eclectisme voor dit stuk verklaard. Het maakt daarmee 
alleen maar een betere afschildering van mijn generatie. 

Wat ik verder nauwkeuriger wil onderzoeken in dit 
essay zijn de algemene karakteristieken van het 
kritisch pessimistisch engagement. Mijn fascinatie 
speelt zich af random de collectieve 'hebzucht' en 
dwang naar onheil en globale onrust. Nag voor het 
tweede vliegtuig zich in de nag overgebleven toren had 
geboord werd al luid aangekondigd dat na deze dag 
alles anders zou zijn. Een derde en allesomvattende 
partituur was hiermee dus al in het leven geroepen. 
9/11 verkreeg bijna esthetische, kitscherige en dwangmatig 
expressieve eigenschappen naarmate het meer en meer 
doordrang en van alle kanten belicht werd (en wordt) in 
ans collectieve geheugen. Voortdurende herbeleving en 
herhaling zijn pregnante eigenschappen in de belevenis 
van ongeluk en geweld. Het uitblijven van de daadwerkelijke 
catharsis is de katalysator van deze wederkerigheid . 
Het boek falling man van Don Delillo en haar recensies 
hebben mij een beter inzicht gegeven in de stagnatie en 
impact van deze mediale overgevoeligheid door middel van 
een klein verhaal temidden van deze grate ramp. Bovendien 
stelde het boek mij in staat om parallellen te trekken met 
een onheilsrede als De capsulaire beschaving van Lieven 
De Cauter om daarmee het genre beter te analyseren. 
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Falling man van Don Delillo 
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Het nieuwe engagement 
Status quo 

Als er op het ogenblik een onderstroom van onbestemd 
den ken, eenzich gestaagverbreidend maarnog nietduidelijk 
geformuleerd gevoel in de westerse cultuur aanwezig is 
- een tijdgeest in ontwikkeling - dan is het de geest van 
onlust en angst 3, opent H.J.A. Hofland zijn essay over een 
nieuwe utopie. Daaropvolgend met een bijna 'klassieke' 
opsomming van de grillen van deze tijd: 
klimaatverandering, terreur, economische 
instabiliteit, de megapolis, het consumentisme, 
groeiende individualisering, en ga zo maar door. 
Als dit angstfenomeen en haar sociaal geografische 
consequenties zich daadwerkelijk afspelen op een 
breuklijn in onze moderniteit dan lijken deze bewegingen 
niet vrij van precedenten. De moderniteit beloofde immers 
een continue ruimte tot stand te zullen brengen, waarin een 
einde was gemaakt aan oude voorrechten en restricties op 
grand van klasse, godsdienst, eigendom of volk.4 Binnen 
de nieuwe controlemaatschappij lijkt onze moderne 
ruimte echter steeds minder homogeen te warden. De 
Cauter spreekt in zijn betoog zelfs over de ontwikkeling van 
een Capsulaire Beschaving; de lang gekoesterde utopische 
ruimtelijke coherentie en continu'iteit ten spijt. In zijn boek 
beschrijft hij een fantasmagorische werkelijkheid; zijn rede 
zou wellicht eveneens de verijdeling ervan moeten zijn. 
Niet enkel De Cauter, maar menig kritisch cultuurfilosoof 
spint zijn garen random deze geschetste status quo. En 
dat is precies de status waarin het nieuwe engagement 
bij uitstek gedijt. Wat het huidige discours namelijk 
kenmerkt ten opzichte van onze vroege moderniteit is een 
expressief beset van het nu, parallel aan een herinnering 
aan de klassieke collectieve avant-gardistische 
wensdromen5 van toen. Daar waar deze klassieken 
zich (on)bekommerden om de toekomst, bevindt menig 
denker zich nu in wat Walter Benjamin noemt, de Jetztzeit. 
De roep om nieuw engagement (reflect #01,NAi uitgevers) 
is zo bezien een neoconservatieve, consumptieve en 
misschien ook wel een passieve schreeuw in het hoist van 
de moderne geschiedenis. Mijn gevoel zelf daarmee in 
een historisch vacuum te zitten is hierdoor deels verklaard. 

Deze Jetztzeit , waarin het huidige debat zich deels 
afspeelt random de verdwijning van het klassieke utopia 
en haar voorwendselen, voldoet echter niet aan Benjamins 
criterium dat de vluchtige verbinding die tussen het heden 
en het verleden wordt gesmeed, transformerend, actief en 
revolution air zou kunnen werken in het nu.6 Veel critici uiten 
nadrukkelijk een definitieve teloorgang als het gaat om 
ons sociaal geografisch ideaal en plaatsen de van origine 
liberaledenkpatronen in de beklaagdenbank. Nietvoor niets 
wordt er gesproken over engagement na de vooruitgang. 
Dit speelt zich zo bezien wellicht at in een tijd van inkeer 
en grondige zelfreflectie. Welke weg te volgen lijkt niet aan 
de orde en die vraag is bovendien te complex van aard. 

Rem Koolhaas lijkt deze complexiteit echter op een 
hoop te gooien en voorziet z'n lezer van een even 
opgeruimde als ontheemde blik: "the city is no longer. 
We can leave the theatre now."7 Koolhaas plaatst in zijn 
betoog bovendien niets of niemand in de beklaagdenbank 
als het gaat om zogenoemd onze moderniteit en haar 
incoherente bijverschijnselen; zijn vrije veld is gewoonweg 
klaar om bespeeld te warden en regels zijn er niet. Hierin 
verschilt hij opzichtig van veel andere cultuurfilosofen. 
Want niet alleen onze directe invloed op de eigen 
leefomgeving, maar ook terrorisme is (onlangs) even 
nadrukkelijk als omslachtig bestempeld als een product 
(bijverschijnsel) van onze moderniteit; Koolhaas' lucide 
destructiviteitstheorie over de moderniteit in haar meest 
fysieke maar ook meest weerzinwekkende vorm. De 
onuitgesproken vraag die hierdoor herhaaldelijk uit de 
eerder omschreven neoconservatieve hoek blijft na 
dreunen, lijkt: "Can we please leave this theatre now?!" 

Wellicht is het raadzaam om 'het theater' als model en 
wereldbeschouwing nauwkeuriger uiteen te zetten. Want 
Koolhaas zou met deze scherpzinnige woordkeuze 
namelijk eveneens hebben kunnen suggereren dat 
een bepaalde werkelijkheid nooit heeft bestaan; dat de 
stad als sociaal model altijd al een luchtspiegeling is 
geweest: een paradigma, of zogenoemd dus een theater. 
Maar misschien heeft het moderne ruimtelijke 'ideaal' 
van continu'iteit zonder grenzen zich inmiddels onbewust 
onder onze ogen voltrokken en is de generische 
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stad als denkmodel (en wereldbeschouwing) de 
vervolmaking van decennia lang 'vooruitgang'; en nag 
steeds groeiende. Koolhaas omarmt de realiteit zonder 
weemoed en pleit zich als een van de weinigen vrij van 
precedenten, zonder te beseffen dat hij indirect verwijst 
naar een lang gekoesterd maar blijkbaar niet bevredigend 
'modern' ideaal. Om de generische stad enkel als een 
nu-verschijnsel te zien zou dan een slordigheid zijn. 
Hoe dan oak, zowel Koolhaas' als de Cauters' filosofieen 
(welke in De Cauters' Capsulaire Beschaving nadrukkelijk 
tegenover elkaar warden gezet) zijn beiden voorbeelden 
van wat ik noem een nu-filosofie. Er is blijkbaar een reden 
de balans op te maken en sec te kijken 'hoe we ervoor 
staan' en deels dus oak hoe we daar terecht zijn gekomen. 
Een engagement welke enkel is gericht op het omschrijven 
van het status quo kwijt zich echter van een van origine 
belangrijke taak: het verwerven van aanhang en geloof. 
De mogelijke eindigheid van het moderne paradigma en 
de acceptatie van een toekomstige allesonwattend post
stedelijk en laatkapitalistisch veld met al haar grillen en 
incoherenties laat zich niet kenmerken als een idealisme, 
maar durft zich te begeven op het terrein van de waarheid 
en presenteert zich daarmee als een ongezouten realiteit. 
Bovendien is er geen ontsnapping meer mogelijk aan wat 
wij veronderstellen dat de realiteit is; de globaliserende 
informatiemachine is overal aanwezig en bereikbaar, maar 
daarmee eveneens generiek en afstandelijk. Het geloof 
(als katalysator) is hiermee definitief verdrongen en een 
nieuwe vorm van cultuurbeleving en passiviteit het gevolg. 
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Filosofie en interpassiviteit 
Een cosmopoliete kwaal 

Het huidige engagement is meer nog dan haar 
voorgangers bij uitstek een wereld-beschouwing. Zowel 
het hier als het nu zijn intrinsiek geexpandeerd dankzij 
het mondiale spel van toegenomen (maar ongelijke) 
afhankelijkheden. De wetenschap en de algemene groei 
van kennis en nieuws in dit informatietijdperk hebben ons 
namelijk in staat gesteld om tot in den treuren causale (maar 
oppervlakkige) mondiale verbanden te leggen met het hier 
en nu. De stelling dat een toename van onze koopkracht 
hier zal leiden tot een extra fabriek daar met rechteloze 
arbeiders behoeft ondanks haar oppervlakkigheid geen 
extra overredingskracht. En dat deze fabriek, en dus wij, 
vervolgens medeplichtig zijn aan de opwarming van de 
aarde confronteert de ruimdenkende mens met zichzelf. 
De mate aan informatie en overzicht zou zo ten grondslag 
kunnen liggen aan het(mondiale) pessirnistischemaaruiterst 
speculatieve gevoel. Een optimist noemde cabaretierTheo 
Maassen al eerder een 'slecht ge'informeerde pessimist'. 

Om onderwijl deze mondiale spinsels de weg kwijt te 
raken of ongemerkt meerdere malen te bewandelen is op 
z'n minst een gegeven. Ook Koolhaas en De Cauter pleit 
ik ondanks hun diepzinnigheid niet vrij van een grate mate 
van divergentie, hoezeer het ook handzaam is voor het 
genre an sich. De vrije kriskras spiegelingen met diverse 
nieuwe metropolen elders wekken op z'n minst argwaan 
als het gaat om betrokkenheid en directe relevantie 
voor wie dan ook. En ook de schijnbaar diepzinnige en 
omvangrijke Geologievan de angst is juistdoorhaaromvang 
en ongebreidelde specificatie een negatie van de lezer. 
Waar het nieuwe engagement in slaagt is de 
'betrokkene' te overrompelen met onmetelijke vormen 
van realiteit om hem vervolgens nietig en alleen achter te 
laten. lnstappen in deze mondiale vicieuze denkcirkel is 
een pacificatie met het idee dat de waarheid (oorzaak) bij 
voorbaat altijd ergens anders ligt. Valerys' 'draagbaarheid' 
van een filosofie wankelt en een lokale passiviteit of 
impasse van de betrokkene ligt hiermee op de loer. 

Deze continue verplaatsing en w1iz1gmg van de 
complexer wordende waarheid n de passiviteitstrekken 
van een van origine betrokken persoon is wat ik in Gijs 
van Oenens' essay 'Het Nie we Veiligdom' meen te 
herkennen als zijn zogenoem e interpassiviteit. In zijn 
theorie staat niet enkel het de en maar ook de directe 
politieke zorg in het teken van ou sourcing. Als het gaat om 
onze veiligheid dan geloven m derne burgers niet meer 
dat zij zichzelf voldoende kunn n beheersen om zelf de 
verantwoordelijkheidvooreen be chaafde publiekeomgang 
te brengen. Zij stellen daarvoor 'nderen verantwoordelijk 
en aansprakelijk: de overheid, politie, toezichthouders, 
providers, bewakers.8 Van Oe en concludeert dat ook 
het engagement, de betrokk heid wordt uitbesteed, 
geoutsourced; wij willen wel etrokken zijn, maar we 
geloven (mede dankzij mijn i e van de mondiale en 
vicieuze denkcirkel) niet meer d t we het kunnen; daarom 
vragen we anderen om betrok n te zijn, namens ons.9 
Het gebrek aan aanhang wa r het engagement zich 
van kwijt staat volgens Oenen el eerder tegenover de 
mate van beleving ervan. Het egrip interpassiviteit sluit 
namelijk geen wilskracht uit m ar het leidt ook tot een 
intens, welhaast dwangmatig v rlangen jegens degenen 
aan wie zorg en verantwoord lijkheid zijn uitbesteed. 
Er ontstaat zo een obsessiev belangstelling voor de 
mechanismen van het systee waaraan de dragers 
van de uitbestede verantwoor elijkheid zijn verbonden. 
Deze metabetrokkenheid bij de betrokkenheid van 
anderen, verklaart de nieuwe fascinatie met ('nieuwe') 
politiek.10 Zeker als we dit zien in het daglicht van 
de controlemaatschappij of de maatschappij van 
de angst is het een katalysator voor een collectief 
gevoel (maarook de beleving) van onvermogen en onmacht. 

25 



lnterpassief genot 
Over nabijheid en emotie 

Wat het engagement van de angst zonder moeite lijkt 
bewerkstelligen is dat men geen moeite heeft zich inclusief 
met lokale of globale on rust te verklaren, hoever dit oak van 
'ans bed' moge zijn. Burgers hebben geen enkel probleem 
methetexcessieve, emotiegerichte doem bee Id. Zij gen ieten 
ervan. Als het gaat om het engagement spreekt wellicht 
enkel hetgenot om nabij de bran te zitten, en hette beleven. 
De zogenoemde divergentie die ik eerder waarnam in 
de 'nieuwe' filosofie is wellicht van eenzelfde orde van 
verwarring die van Oenen aantrof op 8 mei 2002 op de 
Rotterdamse Coolsingel: Twee dagen daarvoor was Pim 
Fortuyn vermoord, en bij het stadhuis stand een lange rij 
voor de condoleanceregisters. Vanuit het winkelgebied 
van de Lijnbaan daartegenover vloeide tegelijkertijd een 
onafzienbaar Feyenoord-legioen over de singel heen, in 
feestelijke afwachting van de UEFA-cupfinale later die 
avond. Beide groepen met hun heel verschillende emoties 
vonden elkaar echter moeiteloos en zonder conflicten. De 
aard van de emotie deed er minder toe dan het verlangen 
die samen met anderen in de publieke ruimte te beleven.11 
En zo zie ik dus oak een parallel met de filosofie: of 
de mens nu xenofoob is of leidt aan demografische, 
ecologische, economische angsten dan wel voor de 
agora, politiek of terreur: een betrokkene kan op basis 
van De Cauters' stelligheid niet anders dan zich op z'n 
minst bij een ervan te scharen, en zo vangt de filosofie de 
ge'involveerde, overrompelde en emotionele mens maar 
misschien niet de rationele. Het inclusief verklaren met een 
dergelijke filosofie betekent eveneens een vereenzelviging 
met het generieke en het massale. Engagement of, zoals 
gewild, deelname aan de publieke steer betekent voor 
de moderne burger collectieve emotiebeleving. Met deze 
emotiebeleving is hij wel steeds sterker 'ge'involveerd' 
en nabij, maar in feite juist minder betrokken.12 

Zo dus oak 9/11 en haar enorme nasleep; de algemene 
aanleiding voor nieuw engagement (reflect#01, NAi 
uitgevers). Om mijn gevoel van herhaling en esthetisering 
van het onheil en ongeluk te versterken stuur ik de lezer van 
dit stuk graag door naar het tv-programma van de EO: Waar 

was U toen . Het programma is een collectieve herbeleving 
van (inter)nationale rampen als de vuurwerkramp in 
Enschede, de vliegtuigcrash in de Bijlmermeer, en (mocht 
uw oranjegezindheid het toelaten) het huwelijk van 
Prins-Willem Alexander en Maxima. Daarnaast suggereert 
detitel nietalleeneen herhaling van een collectief evenement 
maar maakt het bovendien aanspraak op de private sfeer: 
Hoe heb jij de ramp beleefd? De kring en de impact van 
zulke ram pen wordt in onze belevingssfeer onnodig groat en 
loopt het risico te hybridiseren, en dat is een van de grootste 
gevaren van het populistisch en praktisch engagement. 

Het publieke bezit en hebzucht naar conflictueus 
gemeengoed en alle mogelijke spinsels die daaruit 
volgen kunnen gebeurtenissen als 9/11 laten expanderen 
naar een soms louter impulsieve (en schijnbaar 
geobjectiveerde) maar allesomvattende hetze. 9/11 is en 
blijft in dat licht bezien de directe doorstart voor ans nieuwe 
integratiedebat hoe triviaal dan oak. En alle volgende 
gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat het geen 
moment meer van onze tv en ans bewustzijn is verdwenen. 
Het integratiebeleid is altijd en overal. En daar waar het 
directe relevantie mist misschien nag wel het mees intens. 
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De klok 

Als het volgens Chris Dercon niet nodig zou 
moeten zijn dat we naar Mars of Saturnus reizen 
voor beelden die overeenkomen met wat diep in 
onszelf zit, maar dat we naar een klimaat moeten streven 
waarin het engagement vertrouwdheden aantast en 'het 
andere' in onszelf zichtbaar maakt dan twijfel ik aan 
een daadwerkelijk actieve rol van het engagement. 
In het licht van dit onderzoek kan ik namelijk niet anders 
zeggen dat Dercon's genoemde vertrouwdheid naar mijn 
idee wel eens de permanentie van nieuws en boodschap an 
sich zou kunnen zijn welke aangetast moet warden. In onze 
belevingsmachine, die zo aangetoond in staat is om nieuws 
te laten ontploffen in een veelvoud aan randemoties, is de 
vraag naar de permanente aanwezigheid van een actieve 
en gepresenteerde dialoog wellicht dus overbodig. Er is nu 
altijd en permanent nieuws. De CNN-nieuwsbalk onderaan 
het scherm is wellicht het ultime dromenon van deze tijd. 
Er valt altijd wel actualiteit te beleven; 24 uur per dag. 

In rnijn beleving was er echter een tijd dat ik in 
afwachting van een programma in de middag een zwart 
scherm op TV aantrof met enkel een klok: een moment dat 
je even niet bediend werd en daadwerkelijk zelf actief kon 
zijn. Wellicht is dat de meest mooie vorm aantasting van 
onze vertrouwde omgeving: de uitschakeling van onze 
passieve engagementsmachine; er is niet altijd nieuws en 
dus hoe~hetook nietgemaaktworden. Hetisenkel detijd die 
verstrekt, langzaam en stil. Het lopen van de tijd op het 
scherm is op die man ier rn issch ien dan toch die constructieve 
koppeling metdestiltevan hetverleden: Benjarnins' Jetztzeit. 
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CONCLUSIES THEORIE 
Zoals geformuleerd in de opgave van het atelier 
'Boundaries' is de opzet van het afstuderen een soort 
drieluik, met het thema in het midden, en aan de ene 
kant de literatuur en aan de andere kant de architectuur 
als medium. Het gaat volgens het atelier niet om een 
algemene theorie (over literatuur en architectuur) maar 
om een thematisering van een specifiek literair werk en 
de vertaling ervan in een opgave die net zo specifiek is. 

Ondanks dat het atelier zich richt op een specifieke opgave 
en een specifiek literair werk hebben mijn eerste theoreti
sche verkenningen geleid naar een overkoepelend onder
zoek naar het nieuwe engagement in het algemeen. 
Dit heeft alles te maken met de bevlogenheid en de 
relatieve na'lviteitvan de jonge architect. Hetaanpakken van 
maatschappelijkeopgavenvergtnaastdiemaatschappelijke 
ambitie oak inzicht in de draagbaarheid en de toepassing 
ervan. Echter dankzij de breedte en het relativerende en 
kritische karakter van dit essay heb ik mijn inzicht in het 
publieke debat kunnen verbreden en bovendien kunnen 
afronden en manifesteren. Daarmee is het essay als 
instrument geslaagd in verwerking van maatschappelijke 
thema's tot een afrondend betoog. Dankzij deze afronding 
heb ikmij n autonomiealsontwerperterug ku n nen verwerven. 

En zo is het achteraf bezien oak maar net met de blauwe 
koets. Want ondanks dat het een maatschappelijke 
kwestie aansnijdt over de aanwezigheid van 
controlefactoren in ans publieke domein is het 
ontwerp vooral ontwijkend en autonoom van aard. Het 
suggereert geen oplossing te zijn, maar is een typische 
aanvulling op het debat die je van een ontwerper mag 
verwachten. lronisch, speels en op zich zelf staand. 
lo staat parallel aan het essay een publieke 
opgave nag steeds overeind. Spoedig zullen de 
politieposten rand de ambassade van architect Breuer 
verdwijnen en komt een karakteristiek Uong) modern 
gebouwleeg testaan. Depolitieke beladenheid van de hu id ige 
gebruiker beklijft nag steeds aan het gebouw en verstoort 
danig de nabije openbare ruimte in de Haagse 
binnenstad. Daarnaast is het gebouw zelf dusdanig 
overwoekert met permanente hekken, camera's en 
politieposten dat het haar oorspronkelijke 

uitstraling is kwijt geraakt. De deur 
nieuwe invulling staat hiermee op 

naar een 
een kier. 
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BOUNDARIES 
Als onderdeel van het drieluik wordt een specifiek Ten aanzien van mijn opgave, de herbestemming van de 
literair werk ingezet om een overgang te creeren tussen voormalige Amerikaanse ambassade te Den Haag, kan ik 
het centrale thema en de architectuur. Deze overgang niets anders zeggen dan dat de alomvattende relativering 
heb ik gevonden in 'De wereld zonder ons' , van Alan en geruststelling die Weismans' 'Wereld zonder ons' 
Weisman; een boek waarin een wereld zonder mensen een belangrijke en dominante rol heeft gespeeld in de 
wordt beschreven. In eerste opzicht het resultaat van een verschillendetheoretische,conceptueleenarchitectonische 
niet nader omschreven catastrofe, maar zo blijkt al snel beslissingendieikhebgenomen.Bovendienvindikhetwerk 
een wereld waarin vrij snel en massaal de natuur weer het van Weisman doorslaggevend omdat het ontbreken van de 
heft in handen neemt, en daarmee wereldsteden als New mens, het materiele (het architecturale) en de stilte waarin 
York en Istanbul in korte tijd overwoekert, bestuift en laat dit beleeft wordt, ieder cultureel debat overstijgt. Oat is de 
evolueren. Het boek bewerkstelligtdaarmee een besefvan steer die ik zie in mijn ontwerp. Enkel ruimte, licht en stilte. 
nietigheid. Zelfs in deze tijd, waarin de mens nadrukkelijk 
als de alom heersende maar ook allesvernietigende soort Grotendeels komt dit naar voren in de sterke behoefte om 
wordt gezien, suggereert het boek dat na een (fictieD dit gefortificeerde en politiek beladen gebouw langzaam, 
verdwijnen onze aanwezigheid het enkel maar een dun haast chirurgisch, open te breken, te ontmantelen, 
laagje vernis achterlaat: Alles wat wij hebben geschapen, en te zoeken naar stilte en leegte, en daarmee de 
beschreven, bemind, bevochten, bewierookt is in een beklijfde status van het gebouw te overwoekeren. Deze 
oogwenk overspoeld, verteerd of overwoekerd. Oat stemt overwoekering en ontmanteling zie ik dan ook als metafoor 
tot nederigheid en een absolute relativering ten aanzien en instrument voor de aanpak van mijn ontwerpproces. 
van alles wat onze mondiale cultuur bezighoud; een 
veraderning voor ieder kritisch cultuurfilosoof. Het boek Overal waar we niet zijn, of niet kijken, dringt in Weismans 
distantieert zich in grote mate van de 'alledaagsheid' boek vegetatie binnen; een zaadje blijft vastzitten tussen 
van terreur, politieke instabiliteit, angst voor de agora, twee ijzeren platen, ontspruit en duwt zo de funderingen 
of wat al niet in de diverse werl<en wordt beschreven van een gebouwen uit elkaar. Binnen enkele dagen staat 
of voorspeld . Tijdens het lezen van dit werk komen bovendien de metro volledig onder water, omdat er geen 
beelden van leegte naar boven. Van stilte en een haast men sen meer zijn om de benodigde pompen te bemannen. 
arcadische beleving; liefelijk, onbedorven, en wellicht Het water tast de fundamenten van de stad aan en binnen 
na'ief, maar bovenal enorm geruststellend ten aanzien enkele jaren veranderen straten in kanalen. En zo beschrijft 
van het nu ; het menselijk handelen blijkt zelfs na onze hij het einde van de metropool New Yori<, het ankerpunt in 
verdwijning eindig! Hetnu bovendien, dat ik in mijn essay als mijn centrale them a. IVlaar bovenal omschrijft Weisman 
voornaamste en dwingende karakteristiek aanwend in mijn het ontstaan van iets nieuws. Een parasitaire en creatieve 
kritische visie ten aanzien van het 'nieuwe' engagement. nieuwe structuur; een nieuw sediment gehecht op de 

ru'ines van onze cultuur. Met deze gedachte start eveneens 
Het boek van Weisman zorgt voor een 'materieel' antwoord de concrete conceptvorming van mijn ontwerpopgave. 
op de immateriele en cu lturele beladenheid van mijn centrale 
thema. Het fungeert als afsluiting van mijn onderzoek 
als een bevrijding uit de zware thematiek van het essay. 
Het essay is duidelijk positionerend, cultuurfilosofisch, 
globaal en immaterieel van aard en het boek van Weisman 
is (zeker door het ontbreken van de mensheid) uiterst 
materieel en gedetailleerd. Haast tektonisch. Dit is precies 
het klimaat waarin ik met het ontwerp aan de slag kan gaan. 
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De wereld zonder ons 
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Beelden die zijn geexposeerd naar aanleiding van weismans 'de wereld zonder ons' 
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EEN NIEUW MUSEUM VOOR DEN HAAG 
Naast de materiele karakteristieken van Weismans 
boek overheerst bij het aanzien van de beelden oak een 
gevoel van leegte en rust. In mijn zoektocht naar de exacte 
invulling van de herbestemming van de ambassade kan 
ik niet ontkennen dat die elementen daarin meespelen. 
In principe wordt het gebouw na verlating van de 
Amerikaanse ambassade bezit van de gemeente Den 
Haag. Op deze centrale plek in de binnenstad van Den 
Haag zou een publieke functie voor de hand liggen. 
Deze behoefte vond onderdak in de functie van een 
museum voor moderne kunst. Een functie, en een 
platform bovendien, dat alle politieke beladenheid overleefd 
en daarmee het gebouw in een nieuw daglicht kan stellen. 
In combinatie met Weismans leegte zie ik de white cube 
voor me. Een plek met eigen leefregels en condities. Bo
vendien oak een plek waarin de ruimte an sich weleens de 
dominante factor kan zijn. De ontmanteling van de Ameri
kaanse ambassade biedt Den Haag een nieuw museum. 

In principe heeft het ambassadegebouw niet de 
karakteristieken van een museum. Hetgebouwheeftnormale 
verdiepingshoogtes, veel daglicht een repetitieve 
kantorenstructuur. Om dezefunctie hierte positioneren zal ik 
verder moeten gaan in mijn ontmanteling, overwoekering en 
implementatie. Ontwerpend onderzoek zal uitwijzen wat de 
geente manierisomeen museum (metspecifiekeruimtelijke 
en klimatologische eisen) op deze plek te laten rusten. 

Over het fenomeen museum is onderwijl een hevig 
debat gaande. Hoe kan een dergelijk gebouw, met de 
toegang tot andere media in zijn originele functie 
overleven? Daarnaast is een tendens waarneembaar 
waarbij musea steeds meer drempelverlagend worden en 
daarmee het embleem van publiek domein met winkels 
en horeca krijgen. Een eerste ruimtelijke analyse van mijn 
locatie leert me dat een dergelijk breed programma of 
vraagt om een forse uitbreiding, of gewoonweg niet zal 
passen. Despecifiekeplekheeftaan hetlange Voorhout, met 
de markt, de horeca, de schouwbrug en vele winkelstraten 
in directe omgeving alle elementen van het publieke (en 
drempelverlagende) domein. Een inhoudelijk standpunt 
hoef ik hierin dus niet te nemen. De white cube kan in al 
haar puurheid gaan plaatsvinden. In de huid van Breuer! 
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IN DE HUID VAN BREUER 
In een eerder stadium heb ik reeds ontdekt dat het 
bestaande ensemble van elementen een krachtige en 
stedenbouwkundig goede positie inneemt op de hoek 
van de twee Voorhouten. Ontwerpend onderzoek naar 
de sloop van 1 of 2 vleugels leerde mij dan ook dat het 
voor het geheel in de situatie afbreuk zou doen, tenzij ik 
het in vernieuwde vorm op die positie zou terugbrengen. 
Tezamen met mijn literaire ondersteuning van een 
overwoekerde wereld; een wereld waarin zich een nieuw 
sediment ontwikkeld grijp ik dan ook de kans om zoveel 
mogelijk in dialoog te treden met de bestaande situatie. 

Zoals eerder besproken kenmerkt de interne structuur van 
het gebouw zich door kantoorruimtes en gangen, en blijft 
wellicht deze stedenbouwkundige en cosmetische schil 
over als restwaarde voor mijn opgave. De inhoud verdwijnt 
hoe dan ook! Waarom niet haar inherente structuur? 
Daarmee zou Breuers fa9ade kunnen blijven staan; 
roerloos en fragiel, als een laatste overblijfsel. Een ru'lne! 

In het lichaam van het gebouw zou dan iets nieuws 
moeten plaatsvinden. Een gebaar met de intrinsieke 
eigenschappen voor de realisatie van een museale 
ruimte. In de exacte inpassing ligt dan bovendien 
ook nog de opgave in de dialoog met de bestaande 
gevel. Het ontwerp vindt zo plaats in de huid van Breuer! 
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SCHETSMODELLEN 

De verschillende schetsontwerpen trachten de bestaande gebou
wen te overwoekeren 
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VOORLOPIG ONTWERP 

Het voorlopig ontwerp : de aaneenschakeling van vierkante museale ruimtes 
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CONSTRUCTIE & CONCEPT 
Vanuit het voorlopig ontwerp ben ik gaan onderzoeken meest pure vorm toegepast. Zander hulpconstructies 
wat de bouwkundige en constructieve consequenties overspant de vorm ca. 20 meter. De opbouw van dit ge
zijn van mijn ontwerp. Het eerste constructieve aspect bouw bestaat uit een dunne laag vezelversterkte kunsthars, 
dat aan de orde is, is de uitholling van het gebouw. Het gesmeerd op een verloren bekisting van EPS-schuim. 
verwijderen van de vloeren (die in de totale constructie De hoofdvorm wordt uit polystyreenblokken gefreesd, 
als stijf element fungeren) zorgt voor een totale waarna deze warden gelamineerd met glasvezelversterk
instabiliteit van de buitenwanden. Deze zijn opgetrokken te polyester zodat een stabiele en stijve vorm ontstaat. Het 
uit gewapend beton, maar verkrijgen stabiliteit uit de EPS schuim heeft bij dit gebouw alleen de functie om de 
stijfheid van de vloeren. De volledige uitholling betekent vorm te maken en heeft geen constructieve functie. Met 
een instabiele constructie van de buitenwanden. het polyester zorgen de glasvezels voor de stijfheid. De 
Het ontwerpconcept, de implementatie van de vierkante wapening bevindt zich dus niet in de constructie, zoals 
ruimtes, biedt echter mogelijkheid om ondersteunende bij beton, maar aan de oppervlakte. De blokken warden 
constructieve elementen op af te laten dragen. Dit gefreesd.Gezamenlijkvormenzedemalvoordekunsthars. 
moet echter aan een aantal eisen voldoen. Ter plaatse Het gebouw is een typisch voorbeeld van een File to 
waar de vloeren gezeten hebben dienen balken factory proces; Het ontwerp wordt volgens een compu
gepositioneerd te warden die door middel van horizontale termodel uitgefreesd in polystyreen-schuimblokken. Op 
verbindingen loodrecht, en in het verlengde van de locatie wordt deze driedimensionale puzzel aan elkaar 
nieuwe wanden. Deze wanden dienen van beton te zijn en gelijmd. Vervolgens is met een spray-up techniek een 6 
bovendien afgestemd op de bestaande fundering. mm dikke laag vezelversterkte polyesterhars naadloos 
Aangezien de vormimplementatie een relatief vrij vorm- aangebracht. 
verloop heeft betekent dat een versimpeling van het pa-
troon. 

Binnen deze eerste constructieve verkenningen leek het 
ontwerp haar zuiverheid en realiteitswaarde te verliezen, 
wat mij genoodzaakt heeft het ontwerp constructief en 
conceptueel te verbeteren. Bovendien is het huidige 
gebouw onge'isoleerd, wat een extra complexiteit in de 
samenloop van detail en constructie met zich mee 
zal brengen. 

In mijn zoektocht naar alternatieve constructiemethodes 
ben ik uitgekomen bij EPS schuim. EPS (ofwel 
piepschuim) wordt dankzij de combinatie van 
druksterkte en lichtheid steeds vaker toegepast in de 
bouw en civiele techniek. Naast de fysieke eigenschappen 
van het materiaal wordt het bovendien gebruikt om 
gebouwen mee te isoleren. Hier komen een aantal aspecten 
bij elkaar die ik tegenkom in mijn eigen ontwerpconcept. 
Ge'inspireerd mede door het busstation in Hoofddorp 
van Nio Architecten ben ik gaan onderzoeken hoe 
ik deze materiaaltoepassing in mijn ontwerp kan 
toepassen. Bij het busstation lijkt het materiaal in haar 
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Het busstation in hoofddorp uit EPS in combinatie met glasvezelversterkte polyester 
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DEFINITIEF ONTWERP 
De toepassing van het EPS schuim is een doorbraak De routing in het museum start bij de voormalige 
in mijn ontwerpproces. Door de verschillende hoofdentree van de ambassade. Een nieuwe hellingbaan 
eigenschappen van het materiaal kan ik ervoor zorgen is gecreeerd waarmee je het museum kunt betreden. 
dat de bestaande gevels overeind blijven staan, dat Hiermee is tevens de toegankelijkheid van het 
het gebouw ge'lsoleerd wordt en dat het materiaal museum gewaarborgd. Vanuit de entree bereik je de eerste 
dusdanig licht is dat ik vrijelijk op mijn begane grondvloer vierkante ruimte, met de balie. Na het kopen van een ticket 
kan bouwen zonder de fundering aan te passen. kun je direct naast de balie met een trappartij of lift naar het 

souterrain waar de garderobe, kluisjes en de toiletten zijn. 
Op de begane grondvloer wordt deze piepschuimen De museale rondgang kan aan twee zijden 
implementatie aangebracht voor het creeren van de beginnen en is circulair. Gedurende het bezoek 
museale ruimtes. De handhaving en uitbreiding van het van de ruimte volgen consequent vierkante ruimtes 
souterrain en de voormalige parkeerkelder bieden plaats elkaar op en dwalen ze door de bestaande structuur. Alie 
aan de verscl1illende ondersteunende faciliteiten van het ruimtes zijn hemels wit en consequent 15 meter hoog. 
museum. Hetarchief,depersoneelsruimtesendegarderobe De glazen corridor is een moment waarop de bezoek weer 
met toiletgroepen vinden onderdak in deze verdieping. even in contact staat met de buitenwereld. Aan de ene kan t 

verschaft deze gang een blik op de straat en de schouwburg. 
De hechting tussen het piepschuim en de bestaande Aan de andere kant is een klein terras gecreeerd 
gevels komt eveneens tot stand door middel van een van waaruit je de beneden gelegen werkruimtes ziet. 
polyester laag. Het bestaande betonnen binnenblad wordt 
allereerst gestraald waarna deze laag wordt aangebracht. Deze werkruimtes zijn de verschillend faciliteiten die de 
Een lijmlaag zorgt vervolgens voor de deflnitieve werknemers tot hun beschikking hebben. Dit bestaat uit 
hechting met het piepschuim. De EPS wanden die een groat kantoorveld met vergaderruimtes en enkele 
buiten de bestaande structuur om staan kunne warden werkateliers. Daarnaast is via die ruimtes het archief 
uitgevoerd meteen minimale dikte van 500 mm. De hechting bereikbaar. Oak is er een directe route intern vanuit 
van een 6 mm dikke laag van polyester zorgt hier voor het personeelsgebied naar het museum gerealiseerd. 
afdoende stij'fheid op de maximale hoogte van ca. 15 De technische ruimte heeft haar originele plek in het 
meter. Oak het dak kan met een maximale overspanning gebouw niet verloren in blijft in het souterrain, links 
van 14 meter word en uitgevoerd in massief schuim van 500 in de hoofdvleugel. In het gebouw is deels gebruik 
rnm dik. Deze aannames zijn gebaseerd op een raming die gemaakt van bestaande vluchtdeuren aan het einde van de 
ik samen met de constructeur Engiplast uit Vlissingen heb vleugels. Verder zijn deze daar aangebracht waar nodig. 
gedaan. Zij zijn mede verantwoordelijk geweest voor de 
constructieberekeningen voor het busstation in Hoofddorp. 

De opzet van het museum is qua daglicht toetreding 
gereduceerd tot een aantal fragmenten in de bestaande 
gevels. Daar waar de nieuwe structuur de gevel van 
Breuer raakt bestaat de kans op doorbaak, in de overige 
ruimtes is de structuur consequent massief en dicht. Het 
gehele plan wordt in het plafond voorzien van kunstlicht. 
Dit gebeurt achter een semi-tranpsarant spanplafond. 
Het leidingwerk dat door de massieve EPS structuur 
vrij omhoog kan klimmen kan zo oak in het plafond zijn 
doorgang vinden, tezamen met de verlichtingsarmaturen. 
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Het definitief ontwerp waar de spouw is opgevuld met EPS schuim 
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Translucent spanpl!afond 
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IMPRESSIES 
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MAQUETTES 
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