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Dit verslag is onderdeel van het afstudeeratelier Th e Naked Architect 2.0, begeleid 
door dr. Jacob Voorthuis, ir. Jan Schevers en prof. dr. Bernard Colenbrander. 
Binnen dit atelier lag de focus op de aard van het maken, wat met name een grote 
rol speelde in het eerste deel van het afstuderen, het M3 deel. Gedurende deze 
periode, plaatsvindend van oktober tot en met december 2012, werd de opdracht 
gesteld een fi losofi sche tafel te ontwerpen. Een tafel waarbij zowel het ontwerp als 
het onderwerp van discussie dat het oproept centraal staan. Iedere student heeft  
zich individueel gericht op een specifi ek concept en is dit gaan bevragen in het 
ontwerpproces, het bijkomende onderzoek en uiteindelijk het maken van de tafel. 

Het concept waar ik mij hierbij op heb gericht is de verhouding tussen orde en 
chaos en de vraag hoe deze twee elementen verenigd kunnen worden in één ontwerp 
zodat ze in balans zijn en in harmonie met elkaar samen gaan. Al in een vroeg 
stadium van het afstuderen werd mijn interesse gewekt naar de werking van 
een Grid als ordeningstool binnen de Architectuur en hoe dit van invloed is op 
andere elementen waar het mee in aanraking komt. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden heb ik mij allereerst verdiept in het door Rem Koolhaas in 1978 
geschreven Delirious New York, waarin kortgezegd beschreven wordt hoe het 
stedelijk Grid van Manhattan ten grondslag ligt aan de verdere ontwikkelingen 
van dit stadsdeel. Om hiernaast meer kennis op te doen over de verhouding tussen 
orde en chaos heb met het lezen van Die Geburt der Tragödie aus dem Geeiste der 
Musik (1872) de theorie van Friedrich Nietzsche bestudeerd. In essentie bespreekt 
hij de onderlinge relatie tussen twee tegenstrijdige krachten, het Dionysische en 
het Apollonische, en hoe zij elkaar uiteindelijk nodig blijken te hebben om te 
kunnen gedijen. 

In het eerste deel van het essay dat na deze inleiding zal volgen wordt dieper 
op deze stof ingegaan en zal duidelijk worden hoe de bevindingen van mijn 
theoretisch onderzoek hebben geleid tot het ontwerp van een fi losofi sche tafel, het 
product van een spanning tussen de illusie van orde en het zichtbare ontstaan van 
chaos, tussen Apollinische en Dionysische krachten. 

Het tweede deel van dit essay zal zich richten op het tweede deel van 
het afstuderen, het M4 deel waar ik van januari tot september 2013 aan 
gewerkt heb. In dit deel zal ingegaan worden op de vraag hoe om te gaan 
met de herbestemming van een bouwwerk met zo’n sterke en historisch 
waardevolle typologie als het Panopticum, waarbij ik mijn ontwerp zal 
richten op de Koepelgevangenis in Haarlem. Omdat deze gevangenis in 
de toekomst haar deuren zal moeten sluiten zal er een functieverandering 
plaats moeten vinden, maar hoe kan een radicale functieverandering, van 
gevangenis naar concertgebouw, gerealiseerd worden zonder de huidige 
kwaliteiten van het gebouw aan te tasten. In de conclusie van het essay 
zal ingegaan worden op de vraag of de uitkomst van het ontwerp een 
eenmalige actie is of iets dat ook in de toekomst ingezet kan worden. 

Per deel zal ik een theoretische positie innemen en zowel onderzoek als 
ontwerp bespreken en bediscussiëren. Daarnaast vormt dit tweedelige 
essay een uitgebreide introductie op beide onderdelen van het afstuderen 
en zal gevolgd worden door de verdere uitwerking van ieder deel, 
beginnend met M3, de fi losofi sche tafel, wat ik slechts kort zal behandelen. 
Het ontwerp van de transformatie van de koepelgevangenis, M4, zal 
uitgebreider behandeld worden en daarom ook het grootste deel van het 
verslag in beslag nemen omdat dit het belangrijkste deel van het afstuderen 
vormt. 
Om inzage te geven in de historie en huidige werking van de 
Koepelgevangenis in Haarlem zal allereerst een introductie van het gebouw 
gegeven worden met bijbehorende stedenbouwkundige analyse. Hierop 
volgt  een verdieping in diverse onderwerpen als gevangenisarchitectuur, 
het Panopticum, zien en gezien worden en de Royal Albert Hall in 
London, allen deel van mijn onderzoek om meer kennis van de State of 
the Art te vergaren als hulpmiddel bij het ontwerpen. De uitwerking van 
de diverse concepten die zijn ingezet bij het ontwerpen zullen hierna 
besproken worden zodat een duidelijk beeld verkregen wordt van het 
uiteindelijke ontwerp. Tenslotte zal de uitwerking van het project volgen in 
de vorm van plattegronden, doorsnedes, detaillering en visualisaties. 

Inleiding
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Essay M3 & M4

Het Apollinisch en Dionysisch denken
Een Radicale Functieverandering van het Panopticum
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Grid:
“Een kwadratisch lijnsysteem van op regelmatige afstand geplaatste lijnstukken in 
twee, drie of meer richtingen”. 1

Al in een vroeg stadium van het afstuderen werd bij mij de interesse gewerkt 
naar de werking van een Grid binnen de Architectuur, waarbij voor mij de focus 
lag op het ordenende aspect en de relatie die deze ontwerptool aangaat met de 
elementen die het richting geeft  om tot een beeldcompositie te komen. De kennis 
en bevindingen die ik tijdens het theoretische onderzoek hierna opdoe hoop ik 
in te kunnen zetten bij het ontwerp van een fi losofi sche tafel, de opgave voor het 
eerste (M3) deel van het afstuderen. 

Dé plek waar het Raster onmiskenbaar aanwezig is, is Manhattan, New York. 
Alhoewel er meerdere steden te vinden zijn met een rastervormig stratenpatroon, 
zoals San Francisco, Barcelona en Toronto, is die van Manhattan wel het meest 
systematisch en letterlijk als een deken over het eiland Manhattan gespreid. In 
‘Delirious New York’ (1978) stelt Rem Koolhaas dat dit onderliggende Raster 
van straten in Manhattan de basis vormt voor alle toekomstige activiteit van 
Manhattan omdat het als ordeningstool voor de bebouwing werkt. Er vind 
interactie plaats tussen deze twee verschillende elementen binnen een stad.

De relatie tussen orde en chaos doet denken aan de theorie van Friedrich 
Nietzsche over het Apollinische en het Dionysische, twee tegengestelde maar 
elkaar aanvullende krachten die een spanningsveld creëren bij de schepping van 
kunst, zoals omschreven in ‘Die geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik’ 
(1871). Deze theorie lijkt goed aan te sluiten bij het fenomeen dat zich afspeelt in 
Manhattan en is interessant omdat het een ander kijk hierop geeft . Dit theoretisch 
onderzoek heeft  dan ook als doel om antwoord te geven op de volgende vraag:

Hoofdvraag
In hoeverre is hetgeen dat Rem Koolhaas in Delirious New York uiteen zet 
over de bouw en ontwikkeling van Manhattan in verband te brengen met 
Nietzsche’s theorie over de Apollinische en Dionysische krachten?

Sub vraag
Hoe vertaald zich dit in het ontwerp van mijn fi losofi sche tafel?

Om hierop antwoord te kunnen geven zal ik een beschouwing van de 
belangrijkste punten uit Delirious New York geven, Nietzsche’s theorie 
bespreken en deze op Manhattan refl ecteren. Tot slot volgt het resultaat 
van dit onderzoek, de verwerking van de bestudeerde theorieën in mijn 
fi losofi sche tafel.

Delirious New York – A Retroactive Manifesto for Manhattan

Delirious New York is een openlijk gevoerde pennenstrijd door Rem 
Koolhaas over Manhattan dat de symbiotische relatie tussen de gemuteerde 
cultuur van deze metropool en de unieke architectuur waartoe zij 
aanleiding gaf beschrijft , hoewel het boek ook betoogt dat het de 
architectuur is die deze cultuur heeft  voortgebracht.
 
Als spookschrijver verteld Rem Koolhaas het verhaal van Manhattan. 
Terugkijkend op de ontwikkelingen en hoogtepunten ontdekt hij patronen 
in de ontwikkeling van Manhattan, beschrijft  de intenties van dit stadsdeel 
en legt gebeurtenissen uit het verleden vast in dit boek. Tegelijkertijd 
ontrafelt hij de theorieën, tactieken en verhullingen die het de New Yorkse 
architecten mogelijk maakte om aan de wensen van de Gemeenschap in 
Manhattan te voldoen binnen de lijnen van het Grid. 

Het Apollinisch en Dionysisch denken
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Het Woolworth gebouw als basis voor de 
Zoneringswet uit 1916

Tekeningen van de (ontwikkelings) mogelijkheden binnen de bouwenvelop
Studie van Hugh Ferris.

Het Grid van Manhattan als deken over het eiland gespreid
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Het doel van dit boek is Manhattan te stellen als het product van een niet eerder 
geformuleerde theorie, Manhattanisme:
“Th e one urbanistic ideology that has fed, from its conception, on the splendours and 
miseries of the Metropolitan condition – Hyper-Density – without once losing faith in 
it as the basis for a desirable modern culture” 2 (Koolhaas, 1978, p.10)

Door een gelijktijdige explosie van de menselijke dichtheid op het eiland en de 
opkomst van nieuwe technologieën werd Manhattan vanaf 1850 een imaginair 
laboratorium voor het uitvinden en testen van een revolutionaire leefstijl: De 
Congestiecultuur. Manhattans architectuur stond model voor de exploitatie van 
deze cultuur van opeenhoping. 

Manhattan
In 1807 werd aan Simeon deWitt, Gouverneur Morris en John Rutherford 
de opdracht gegeven een ontwerp te maken voor de defi nitieve bezetting van 
Manhattan. Na vier jaar komen zij met een voorstel dat zich uitstrekt over 
het Noordelijke nog niet bezette en ontdekte deel van het eiland, tot dan toe 
gescheiden van het Zuidelijk gelegen bekende deel. In het plan wordt letterlijk een 
deken van lijnen over het eiland uitgespreid met 12 lanen, avenues, met Noord-
Zuid oriëntatie en 155 straten met Oost-West oriëntatie. Met deze eenvoudige 
ingreep wordt de stad verdeeld in 13 x 165 = 2.028 blokken, met uitzondering van 
topografi sche onvolkomenheden. Het Grid van Manhattan is hiermee gecreëerd 
en zal zowel de invulling van het resterende land bepalen als alle toekomstige 
activiteiten op het eiland. 

Het Grid
Bij de toepassing van het Grid hebben alle blokken dezelfde afmetingen gekregen. 
Deze gelijkwaardigheid maakt dat in een keer alle systemen van articulatie en 
diff erentiatie die tot het ontwerp van historische steden heeft  geleid ongeldig 
verklaard kunnen worden. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat de bouwers van 
Manhattan een nieuwe strategie hebben moeten ontwikkelen om zichzelf te 
onderscheiden in hun ontwerp ten opzichte van andere bouwblokken.

Het strikte systeem op tweedimensionaal vlak bleek uiteindelijk een 
ongekende vrijheid te verzorgen voor driedimensionale anarchie, ofwel 
een vorm van chaos of wanorde. Het Grid bepaald een nieuwe balans in de 
stad, tussen orde en vloeien: “A Metropolis of rigid chaos”. 2 (Koolhaas, p.20)

Hemelwaarts extruderen | De Zoneringswet
Doordat Manhattan aan beide zeiden wordt ingesloten door twee rivieren 
heeft  het geen mogelijkheden tot zijwaarts uitbreiden. Toen echter in 
het snelgroeiende fi nanciële district de vraag naar meer kantoorruimte 
van steeds groter belang werd, had Manhattan geen andere keus dan het 
hemelwaarts extruderen van de bouwblokken. Alle architectonische en 
constructieve vaardigheden werden aangesproken om ruimte te vinden 
in de hoogte. Dit had echter tot gevolg dat er een kans bestond dat de 
leefb aarheid op straat in gevaar kwam, aangezien daglichttoetreding 
werd geremd door de hoogte van de gebouwen op elk blok. Vandaar 
dat in 1916 de zoneringswet is ingevoerd, waarin staat dat elke kavel 
dat zich op Manhattans oppervlak bevindt, wordt omsloten door een 
denkbeeldige envelop die de omtreklijn van de maximaal toegestane 
constructie schetst. De wet nam het Woolworth gebouw als basis, waarbij 
pure vermenigvuldiging van het bouwblok werd toegestaan tot op 
een zekere hoogte. Vanaf daar moest het gebouw zich in een bepaalde 
hoek terugtrekken van zijn rooilijn om voldoende licht in de straten te 
krijgen. Uiteindelijk mag een toren 25 procent van de kavel beslaan en tot 
oneindige hoogtes reiken. 
Deze laatste bepaling heeft  tot gevolg dat de volledige kavel benut wordt 
om een zo groot mogelijke dichtheid te bereiken, waardoor ook de toren 
zo met 25 procent van het totaal oppervlak zo groot en rendabel mogelijk 
kan zijn.
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Rockefeller Center,  volgens Koolhaas  de meest volwassen demonstratie van het Manhattanisme.

De architectonische mutatie Central Park 
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Al deze ontwikkelingen laat Rem Koolhaas zien aan de hand van projecten met 
bijbehorende anekdotes. De bezetting van Manhattan komt uiteindelijk tot stand 
door een veelvoud aan diverse projecten, waaronder de bouw van architectonische 
mutaties (Central Park, the Skyscraper), utopische fragmenten (Rockefeller Center, 
UN Building) en irrationele fenomenen (Radio City Music Hall). Om een volledig 
en alternatief beeld te krijgen van het huidige New York is het volgens Koolhaas 
ook van belang om de verschillende lagen van een blok te kennen, oft ewel wat 
zich in de geschiedenis heeft  afgespeeld op een blok, zoals bezettingen, afgebroken 
projecten en populaire fantasieën.

Manhattanisme
De transformatie van de bouwblokken representeert een samenvatting van de 
verschillende fases in Manhattans stedenbouw. De karakteristieke strategieën, 
theorieën en ambities ondersteunen de onverbiddelijke voortgang van het 
Manhattanisme. 
Aangezien er binnen de verdere ontwikkeling van Manhattan steeds optimaler 
gebruik gemaakt moest worden van de ruimte binnen de grenzen van het Grid 
ontstond er uiteindelijk ook in het verticale vlak een scheiding, namelijk binnen 
de grenzen van een gebouw. Elk nieuw muterend gebouw streeft  er uiteindelijk 
naar om een stad in een stad te zijn, waardoor de Metropool uiteindelijk een 
verzameling wordt van architectonische stadsstaatjes. Elk blok staat op zichzelf en 
kan totaal anders zijn dan het blok ernaast.
Rockefeller Center is volgens Koolhaas de meest volwassen demonstratie 
van Manhattanismes onuitgesproken theorie van het gelijktijdig bestaan van 
verschillende programma’s op een enkele kavel, welke enkel met elkaar verbonden 
zijn door lift en, trappen en de uitwendige envelop.  Deze cartoon door A.B. Walker met  

klassieke woningen die op een open wolkenkrabber  
frame gestapeld zijn, had een opmerkelijke  invloed 
op de architectuur. 
Koolhaas: “a theorem that describes the ideal 
performance of the Skyscraper”. 
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Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik

In de inleiding heb ik de Duitse fi losoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) al 
kort aangehaald als schrijver van het boek Die Geburt der Tragödie, waarin hij 
de geschiedenis van de Griekse Tragedie bespreekt en hierin een geestelijke 
tweedeling tussen het Apollinische en het Dionysische introduceert, enerzijds in 
verband gebracht met de droom en anderzijds met de roes. Twee tegengestelde 
krachten die zijn ontleend aan de Griekse kunstgoden Apollo en Dionysus, beiden 
zoon van Zeus, in glasheldere gestalten van hun godenwereld.
In de Griekse wereld is een enorme tegenstelling te vinden tussen de beeldende 
kunst, van Apollo,  en de niet-beeldende kunst van de muziek, die van Dionysus. 
De ontwikkeling van de kunst is dan ook nauw verbonden met de tweedeligheid 
van het Apollinische en het Dionysische: 

“Net zoals de voortplanting afh angt van de dualiteit van de geslachten, waarbij 
hun eeuwigdurende strijd slechts af en toe doorbroken wordt door een kortstondige 
verzoening”.  3 (Nietzsche 1872, Hfst. I)

De twee gaan openlijk de strijd met elkaar aan als gevolg van hun tegengestelde 
karakters, elkaar steeds prikkelend om tot betere scheppingen te komen. 
Uiteindelijk slaan ze dan ook de handen in elkaar en weten ze de balans te vinden 
tussen beide om zodoende de hoogste vorm van kunst te creëren. De een zal nooit 
kunnen gedijen zonder de ander.
In het formuleren van deze theorie werd Nietzsche sterk beïnvloed door de Duitse 
fi losoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) en zijn metafysica van de Wil, zoals 
omschreven in Die Welt als Wille und Vorstellung. Dit is terug te zien wanneer 
we naar beide krachten afzonderlijk kijken. Uiteindelijk slaat Nietzsche echter 
een andere weg in dan Schopenhauer door de verbinding van andere etische 
consequenties.

Dionysus en de Roes
Dionysus is de Griekse god van wijn, muziek, vervoering en dronkenschap; 
van de Roes. Nietzsche beschrijft  het Dionysische als het donkere oer-ene 
van alles. 
De enige manier om toegang tot de realiteit te krijgen is door een dronken 
roes waarin je het afgrijselijke tot je neemt, een nachtmerrie. De kwaliteit 
ligt in het sublieme, de overweldigende en ontzagwekkende ervaring van 
dingen die alle verwachtingen te boven gaan.

Dit is min of meer te linken aan Schopenhauers beschrijving van zijn 
visie op de mens: ondanks onze intelligentie en ons scheppend vermogen 
zullen wij uiteindelijk altijd een slaaf van duistere drift en blijven. Drift en 
die onbeschaafd, primitief en gewelddadig zijn. Deze duistere oerdrift en 
noemde Schopenhauer der Wille, de Wil. 4

Apollo en de Droom
In contrast tot het Dionysische staat Apollo, de Griekse God van licht, 
controle, gematigdheid, de reden; van de Droom. 
Het is ook de god van het beeldend vermogen, in dit geval heersend 
over de schone schijn van onze innerlijke fantasiewereld. Het geeft  een 
droombeeld van de werkelijkheid want wat zich aan ieders zintuigen 
aandient is schijn, een leugen. De kwaliteit ligt hier in de schoonheid, het 
begrijpelijke en geordende.

Dit valt in relatie te brengen met Schopenhauers wereld van de Voorstelling: 
het geestelijke idee of beeld van een object, ervaren alsof het buiten de 
geest om gaat, een schijnpresentatie. Bij Schopenhauer staat dit in contrast 
met de wereld van de Wil.
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 Downtown Athletic Club 
Achter de gevel van dit gebouw schuilt een 
opzichzelfstaande stad waar activiteiten als golfen 
en zwemmen mogelijk zijn. Een resultante van de 
Congestiecultuur.



13

Koolhaas & Manhattan
Anders dan Nietzsche, die Manhattan karakteriseert door het toekennen 
van twee hoofdelementen, het Grid en de hemelwaartse extrudatie van 
gebouwen, voegt Koolhaas hier een diepere laag aan toe. 

Ook Koolhaas ziet het Grid van Manhattan als iets dat richting geeft  aan de 
toekomstige activiteiten van Manhattan. Op tweedimensionaal vlak werkt 
het als ordenend element maar tegelijkertijd bied het de mogelijkheid tot 
vrijheid in de driedimensionale ruimte. Koolhaas introduceert hierbij een 
tweede orde welke de eerste compliceert, in de vorm van de Zoneringswet 
uit 1916 die de bouwenvelop voorschrijft .

Door de vele kennis die Koolhaas over Manhattan heeft  vergaard is hij in 
staat om ook op gebouwniveau iets te zeggen over de het samenkomen van 
orde en complexiteit. Zo wordt door hem de Congestiecultuur genoemd, 
een resultante van het vinden van oplossingen door ruimtegebrek, waarbij 
een opeenhoping plaatsvind van functies binnen een gebouw, achter de 
gladde gevel van een wolkenkrabber. 
“Less and less surface represented more and more internal acvitivity”  2 (Koolhaas 

1978)

De buitenzijde impliceert een consistent gebouw, maar in werkelijkheid is 
er sprake van een stad in een stad, waarbij de scheiding plaats vindt in het 
verticale vlak, een stad in een stad.

De Vergelijking

Nu we weten wat het werk van Rem Koolhaas en Friedrich Nietzsche inhoudt 
wil ik graag de hoofdpunten van beide theorieën in verband brengen met de 
ontwikkeling en werking van Manhattan. Allereerst zal Manhattan beschouwd 
worden vanuit Nietzsches oogpunt, waarna de belangrijkste punten van Rem 
Koolhaas zullen volgen aangaande het onderwerp met betrekking tot elementen 
van orde en chaos. Op hetzelfde moment zal een onderlinge vergelijking 
plaatsvinden wat als basis voor het ontwerp van mijn fi losofi sche tafel zal werken.
 
Nietzsche & Manhattan
In het geval van Manhattan wordt het Apollinische vertegenwoordigd door 
het Grid van Manhattan als een kracht die vorm geeft  en een fysieke ordening 
afdwingt, waarbij deze orde staat voor schoonheid.

Het Dionysische openbaard zich in het hemelwaartse en chaotische extruderen van 
het Grid dat over Manhattan is uitgespreid. Hoe hoger de gebouwen rijzen, des te 
meer ontstaat er de illusie dat de orde doorbroken wordt en des te meer ontstaat 
het idee dat oer chaos de overhand krijgt. Dit lijkt onder andere het gevolg te 
zijn van architecten die constant op zoek zijn naar de grenzen om zich binnen de 
bouwenvelop te kunnen onderscheiden. 
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Ontwerp Filosofi sche Tafel

Bovenstaande bevindingen hebben geleid tot een ontwerp, namelijk dat van 
mijn fi losofi sche tafel, wat het product is van een spanning die ontstaat tussen de 
illusie van orde en de zichtbare verschijning van chaos, tussen Apollinische en 
Dionysische krachten.
Het is opgebouwd uit een Grid dat is ontstaan door het samenvoegen van 
lijnsegmenten, welke zijn geëxtrudeerd in drie dimensies, zodanig dat de 
tussenruimten en volumes zijn geproportioneerd aan de hand van de Gulden 
Snede: 0,618 tot 1,000. Hiermee is de Apollinische basis voor de tafel gelegd.
Door het deels verwijderen van lijnsegmenten wordt uit deze ongediff erentieerde 
orde een ergonomische tafelframe gesneden, waardoor een tweede orde wordt 
toegevoegd welke de eerste compliceert.
Een derde element van ordelijke vervorming wordt geïntroduceerd door de 
plaatsing van houten volumes in het Grid. Hoe dichter bij de grond, des te meer 
vrijheid wordt toegestaan in de plaatsing ervan. Het opmerkelijke is dat deze 
verstorende houten elementen bijdragen aan een complexer model van orde, 
eenvoudigweg door het bieden van een praktische en werkbare werkplek.

1 
Dubbelman, Th .M.E.W.J. (z.j.) Dictaat Architectuur, Deel 1 – Patronen waarvan we 
in de ontwerppraktijk veelvuldig gebruik maken. Gevonden op 21 juli 2013 op http://
www.ds.arch.tue.nl/Education/Courses/7M254/archdict/Patronen.htm

2 
Koolhaas, Rem (1978). Delirious New York – A Retroactive Manifesto For Manhattan 
(New. Ed.). Rotterdam: 010 Publishers (1994)

3 
Nietzsche, F. (1872-1886). Vert. Driessen, H. (2000). De geboorte van de Tragedie of 
Griekse cultuur en pessimisme (3rd ed.). Amsterdam: De Arbeiderspers

4

 Schilstra, Onno (2009). Dionysus en Apollo – Nietzsches Synthese. Gevonden op 12 
juni 2013 op http://www.kabk.nl/docu/Nietsche.pdf
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Dresden Hoft heater II Gottfried Semper
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Koppeling M3 naar M4

Voor de keuze van het verdere ontwerp is met name Nietzsches denken, zoals 
dat in het voorgaande essay omschreven wordt, met betrekking tot contrasten 
en tegenstellingen leidend geweest. Dit thema is dan ook het eerste uitgangspunt 
geweest voor het M4 ontwerp. 
Om tot een geschikte functie te komen heb ik de link gelegd van Friedrich 
Nietzsche naar de Duitse architect Gottfried Semper, die aan elkaar te koppelen 
zijn door een gemeenschappelijke vriend, componist Richard Wagner, tevens een 
van de redenen waardoor zij met elkaars werk in contact zijn gekomen. In 1869 
startte Nietzsche met het lezen van Der Stil van Semper en raakte gefascineerd. In 
Nietzsche’s lezing ‘the Greek Music Drama’ wordt zelfs een passage uit dit boek 
voorgedragen, en verwijst de fi losoof naar Semper als de meest signifi cante nog 
levende architect. Deze lezing heeft  de basis gevormd voor het boek Die Geburt 
der Tragödie, welke een jaar na de lezing werd uitgebracht. Het was niet alleen 
Nietzsche die sterke steun vond voor zijn proefschrift  in Sempers werk over 
het ‘maskeren van de werkelijkheid’, ook is het belangrijk om op te merken dat 
Semper zich ook liet beïnvloeden. Zo is de iconografi e van het tweede Hoft heater 
in Dresden, bekend onder de naam Semperoper, een afs piegeling van Nietzsches 
denken, waarbij de Dionysische impuls verheerlijkt wordt. Semper is uiteindelijk 
ook bekend geworden vanwege de verschillende theaters die hij heeft  ontworpen. 

Door dit zijspoor te nemen werd de interesse gewekt tot het ontwerpen van 
een concertgebouw, al was er vooraf al affi  niteit met dit type gebouw door het 
regelmatig bezoeken van concerten en het geven van concerten in orkestverband 
in diverse gebouwen. 

De keuze voor de bestemming van dit concertgebouw viel al snel op een bestaand 
gebouw met een zeer tegenstrijdige functie, namelijk de huidige Koepelgevangenis 
in Haarlem. Dit gebouw biedt met zijn enorme omvang vele mogelijkheden. 
Het eerder genoemde thema van contrasten is met name terug te vinden in het 
contrast tussen de huidige en nieuwe functie. Een compleet gesloten gebouw wordt 
omgebouwd tot publiek gebouw. 

Malgrave, Harry Francis (1996). Gottfried Semper: architect of the nineteenth century. 
New Haven: Yale University Press.
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Het grootse zinken Koepeldak van de Koepelgevangenis te Haarlem

Omkering van het Panopticumprincipe Het interieur: ‘Het Vlak’ als grote open ruimte tussen de 4 lagen tellende cellenring
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Een Radicale Functieverandering van het Panopticum

Hoe om te gaan met de herbestemming van een bouwwerk met zo’n sterke en 
historisch waardevolle typologie als het Panopticum is de vraag die centraal 
staat in het tweede deel van mijn afstudeerproject. Hierbij richt ik mij op de 
Koepelgevangenis in Haarlem, een rijksmonument en zeer markant gebouw 
aan de rand van het centrum van deze stad. In de periode van 1899 to 1901 
werd dit bijzondere bouwwerk, ontworpen door justitiearchitect W.C.Metzelaar, 
gerealiseerd. De hoofdelementen zijn een vier verdiepingen tellende cellenring met 
400 cellen en een indrukwekkende koepel die de tussenruimte overspant met een 
vrije hoogte van meer dan 30 meter. 

Het Panopticum
In totaal zijn er drie koepelgevangenissen in Nederland te vinden, elk naar 
het ontwerp van het Panopticumprincipe van Jeremy Bentham uit 1791. Het 
Panopticum, het Alziende, waar een enkele opziener elke zich in de cellen 
bevindende aanwezige vanuit een centrale post tegelijkertijd in de gaten kan 
houden. Door een zodanige plaatsing van deze post is het voor de gevangenen 
onmogelijk om de opziener hierin te zien en zullen zij dus nooit weten wanneer 
zij in de gaten gehouden worden. Hoewel het panopticum niet per defi nitie als 
gevangenis is ontworpen is dit principe wel het meest voor dit type toegepast 
wegens de effi  ciente werking, als een soort bewakingsmachine. 

Vraagstelling
Gezien het feit dat deze gevangenis in de toekomst (2016) vanwege bezuinigingen 
en de verouderde staat waarin het verkeerd, haar deuren zal moeten sluiten rees 
bij mij de vraag hoe een radicale functieverandering van dit gebouw gerealiseerd kan 
worden zonder de kwaliteiten die zo’n sterke typologie als het Panopticum met zich 
meedraagt aan te tasten.
Deze vraag zal ik beantwoorden door mijn oplossing in de vorm van een ontwerp 
te bespreken het bijbehorende ontwerpproces.

Uiteindelijk zal ik de discussie aangaan of deze uitkomst een eenmalige 
oplossing is of iets dat ook in de toekomst ingezet kan worden.

Herbestemmen
Een gebouw zo uniek als de Koepel van Haarlem moet ook in de toekomst 
van waarde blijven voor de stad, maar misschien nog wel belangrijker; het 
moet een centrale positie in de maatschappij innemen. Om dit te bereiken 
zal een radicale functieverandering plaats moeten vinden waarbij afstand 
gedaan wordt van het geïsoleerde, in zichzelf gekeerde karakter om een 
publieke functie te vervullen waar het spektakel zich centraal afspeelt 
zonder aan architectonische waarde te verliezen. In zijn huidige staat is 
de grote open ruimte tussen de cellenring en onder het koepeldak, met 
een diameter van een kleine 53 meter en hoogte van 30 meter volledig 
onbenut, wat vele mogelijkheden biedt voor de invulling van een functie 
waar veel mensen samenkomen en ruimtelijkheid noodzakelijk is, een 
concertgebouw en muzikaal centrum.

Gezien het feit dat het een rijksmonument betreft  moeten aanpassingen 
in principe van omkeerbare aard zijn tenzij ze aantoonbaar de kwaliteiten 
van het gebouw zullen verbeteren. Zelf ben ik een voorstander van subtiele 
aanpassingen aan het bestaande gebouw, maar mogen nieuwe aanvullingen 
best wat extremer van aard zijn. Dit zal zo ook duidelijk naar voren komen 
in mijn ontwerp, waar ik mij met name heb gericht op de plaats waar 
zich het spektakel af gaat spelen; het interieur. De stadsbeeldbepalende 
buitenschil zal zoveel mogelijk onaangetast blijven. Enkel daar waar het 
een toevoeging is van wat zich binnen afspeelt zullen aanpassingen gedaan 
worden.
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Ontwerp

Zoals op te maken valt uit het voorgaande wil ik zoveel mogelijk uitgaan van de 
kwaliteiten van het bestaande gebouw, waarbij ik de buitenzijde van het bestaande 
gebouw, hetgeen bepalend voor het monumentale karakter, zo min mogelijk wil 
aantasten. Ik heb er dan ook voor gekozen om mijn ontwerp te richten op de 
binnenzijde van de koepelgevangenis. 
Gedurende het ontwerpproces zijn er altijd twee punten leidend geweest: 

1. Versterken bestaande kwaliteiten. Het meest beeldbepalende en hiermee 
belangrijkste aspect van het gebouw, het overweldigende koepeldak, extra zien te 
benadrukken in zijn voorkomen.

2. Lichtwerking. Geïnspireerd door de werking van ‘hidden light’ in de tekeningen 
van Piranesi wil ik eenzelfde sfeer zien te bereiken. In zijn tekeningen is veelal 
geen directe lichtbron waar te nemen, waardoor een dramatisch eff ect ontstaat of   
subtieler strijklicht op architectonische elementen neervalt.‘Hidden light’ in de tekeningen van Piranesi

Tussenruimte St. Paul’s Kathedraal St. Paul’s Kathedraal in London 
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Visualisatie van de doorsnede van mijn ontwerp voor een concertzaal in de Koepelvanangenis van Haarlem
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Om deze doelen te bereiken heb ik ervoor gekozen een los volume in het 
bestaande te plaatsen dat de essentie van mijn ontwerp herbergt; de concertzaal, 
als centraal element in de ruimte. Het principe van het Panopticum wordt hier 
als het ware uit het groter geheel getrokken en binnenin dit volume, in de zaal 
teruggebracht. Een centraal geplaatst podium zonder vaste oriëntatie maakt dat de 
artiest zicht heeft  op alle toeschouwers en andersom. Dit volume, dat zich losmaakt 
van de bestaande ruimte wordt gekenmerkt door het principe waar de vormgeving 
van de binnen- en buitenschil verschillen, iets dat ook is terug te vinden bij in 
het verleden gebouwde koepels van gebouwen als Het Capitool in Washington 
D.C. en de St. Paul’s kathedraal in London. Tussen de twee schillen vormt zich 
een spanningsveld in de vorm van tussenruimtes waar slechts weinigen weet van 
lijken te hebben. Omdat juist deze tussenruimten zo interessant kunnen zijn heb ik 
ervoor gekozen dit als een derde uitgangspunt binnen mijn ontwerp. 

Terugkijkend op het gehele ontwerpproces bleek het nog niet zo eenvoudig een 
vorm te vinden die recht doet aan het gebouw, veelal leek het eerder afb reuk te 
doen en werd niet het gewenste eff ect bereikt, waardoor de transformatie van 
het Panopticum een grote uitdaging werd. Uiteindelijk heb ik het omgaan met 
een voor mij onbekende vorm aangepakt door het uitvoeren van ontwerpend 
onderzoek, in de vorm van variantenstudies, wat heeft  geleid tot een verrassend 
ontwerp. 

Het Capitool in Washington D.C.
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Variantenonderzoek
Mijn eerste vormstudies waren gericht op contrasterende vormen, met het idee dat 
hierdoor de vloeiende lijnen wellicht sterker zouden worden en beter tot hun recht 
zouden komen. Echter waar ik bij diverse varianten tegenaan liep is dat er juist een 
blokkade optreed van de doorgaande gekromde lijnen van de koepel en cellenring, 
waarmee ook het de ruimtelijkheid en het open karakter verdween. Hierdoor deze 
eerste studies nooit geresulteerd in een echt volume, maar hebben ze daarentegen 
wel inzicht gegeven in de benadering van een gebouw met cilindrische plattegrond; 
wanden en vloeren dienen anders behandeld te worden dan bij de traditionele 
bouw met rechte hoeken. 

De studies hebben mij geleerd dat de oplossing niet in contrasterende vormen 
gezocht moet worden maar in een gelijksoortige vorm. Het probleem van 
transformeren van het Panopticum heb ik dan ook opgelost door het plaatsen 
van een afgevlakte bol in de vrije ruimte, een Freeform die nog het meeste weg 
heeft  van een ellipsoïde, een resultaat dat valt te omschrijven als het principe van 
een Bol-in-een-Bol. De oorsprong van deze vorm is te vinden in de Romeinse 

amfi theaters, met een ellipsvormige plattegrond en een centraal geplaatste arena 
waar zich het schouwspel afspeelde, iets dat ik in mijn ontwerp heb doorgevoerd 
in het centraal geplaatste podium. Door te exploreren en modeleren heb ik een 
oplossing kunnen vinden voor de problemen die zich eerder voordeden. Door het 
optillen van dit ‘ei’ dat aan de basis staat van het uiteindelijk vormgegeven volume 
is uiteindelijk de benodigde ruimte gecreëerd en wordt het directe licht dat via de 
koepel binnenkomt gebroken waardoor het subtiele strijklicht verkregen wordt. 
De form is uiteindelijk zodanig geperfectioneerd in zijn verschijning dat zowel 
het licht op zijn best de tussenruimtes bereikt en de koepel in zijn verschijning 
versterkt wordt. Het onderzoek in varianten bleek erg waardevol aangezien dit 
geen vorm zou zijn waar ik anders toe gekomen was. Het frappante is namelijk dat 
ik deze vorm nooit heb gewild, maar dat het nu eenmaal het beste werkte. 

Een Freeform versterkt het bestaande koepeldak
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Discussie

Afk eer ten aanzien van blob-architectuur
Dankzij de mogelijkheden die computer soft ware ons biedt schieten de afgelopen 
jaren blob-achtige gebouwen als paddenstoelen uit de grond. Dat ons de 
mogelijkheid wordt geboden om deze gebouwen te ontwerpen betekend niet dat 
wij dit ook massaal moeten gaan doen. Vanwege een gebrek aan ervaring brengen 
deze vormen tal van uitvoeringsproblemen met zich mee.  

Toen ik een aantal jaar geleden in Eindhoven kwam wonen werd op datzelfde 
moment ‘De Blob’ gerealiseerd, naar het ontwerp van de Italiaanse architect 
Massimiliano Fuksas, een in Eindhoven veelbesproken gebouw, zowel in goede 
als in slechte zin. Toen ik het de eerste keer zag wist ik niet zo goed wat ik ervan 
moest vinden, maar na een aantal jaar weet ik het zeker, ik begin het steeds minder 
mooi te vinden en heb er zelfs een afk eer voor ontwikkeld. Zo valt allereerst de 
slechte detaillering op, waardoor vuil zich ophoopt aan de gevel en het gebouw 
er langzaam wat verpieterd bij staat. Steeds wanneer ik het passeer rijst bij mij 
de vraag of dat niet anders had gekund? Hetzelfde geld voor de invulling van het 
interieur, wie alvorens het gebouw binnen te gaan denkt een interieur aan te treff en 
dat net zo vloeiend is als de buitenzijde, komt bedrogen uit. Vanuit praktische 
overwegingen zijn er een aantal  vloeren boven elkaar geplaatst waardoor de 
gehele vloeiende ruimte gebroken wordt, zij lijken zich niets aan te trekken van de 
buitenschil.

Deze punten van kritiek gelden niet enkel voor de Blob in Eindhoven maar zijn 
tevens van toepassing op een groot aantal andere blob-achtige gebouwen. Naar 
mijn mening zijn er een drietal punten aan te duiden waarbij het fout gaat met 
de blob-architectuur. Allereerst is dit de functionaliteit, waarbij een blob in zijn 
vormgeving verre van functioneel is wordt dit veelal wel als eis aan het ontwerp 
van een bouwwerk gesteld. Wanneer voor het functioneren van een gebouw 
vloeren worden geplaatst botst dit veelal met de vrije vorm en neemt de kracht 
hiervan sterk af. 

De Blob van Eindhoven | Massimiliano Fuksas

Opsplitsing in lagen

Vuilophoping op de gevel
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Hierdoor wordt mijns inziens niet het gewenste eff ect bereikt van een vloeiende 
ruimte waarbij een vloer overgaat in een wand en vervolgens in een plafond. Dit 
probleem is onder andere terug te zien in het Kunsthaus in Graz, ontworpen door 
Peter Cook en Colin Fournier, waar alleen op de bovenste bouwlaag een vloeiende 
ruimte is terug te vinden.  

Een ander punt van kritiek dat tevens valt op te merken bij het Kunsthaus is dat 
inpassing van een blob-achtig bouwwerk vaak een grote impact kan hebben op 
belendende gebouwen en hun omgeving. Hoewel het pand langs historische 
panden lijkt te vloeien eist het tegelijkertijd alle aandacht op en gaat het een 
gevecht aan met het bestaande, waarvan het uiteindelijk lijkt te winnen. Wanneer 
we naar overige blobs kijken zien we dat de schaal hierbij van grote invloed is, en 
er met name een probleem optreedt wanneer de verhouding zoek is. Dit is onder 
andere te zien bij de blob van winkelketen Selfridge in Birmingham, waar een 
zware, logge blob, als een uitgezakte pudding, de naastgelegen kerk grotendeels 
overschaduwd door zijn enorme voorkomen. Dat terwijl de gevel geheel op zich 
lijkt te staan en geen verdere connectie heeft  met het interieur, als een schil om de 
aandacht van de bezoeker te trekken. 
Misschien wel het belangrijkste punt van kritiek op de huidige blob-architectuur 
is de slechte detaillering. Daar waar je een vloeiende, monoliet verwacht 
wanneer gesproken wordt over een blob of bubble, zie je dat de schil veelal wordt 
opgebouwd uit zichtbare segmenten, waardoor lijnen en naden ontstaan die het 
vloeiende gevelbeeld verstoren.  

Kunsthaus Graz | Opsplitsing in vlakken,slechte aansluiting

Inpassing in de omgeving
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Daarnaast komt het ook nog wel eens voor dat de segmenten niet goed op 
elkaar aan sluiten, alsof de huidige techniek nog niet zover gevorderd is dat elk 
computermodel zomaar gerealiseerd kan worden. Dit probleem is onder andere te 
zien in het Kunsthaus in Graz, waar het met name bij de sterk gekromde vlakken 
fout lijkt te gaan. 

Wellicht een punt van kritiek dat zowel ingaat op functionaliteit, inpassing en 
detaillering is het samengaan met andersoortige vormen, wat veelal lijkt te botsen. 
Zo zien we bij het Kunsthaus in Graz dat de blob haast letterlijk op een cilindrische 
sokkel geplaatst is, waarbij de detaillering niets van elkaar aan trekt. Ook blijkt het 
plaatsen van gevelopeningen lastig, zoals te zien is in Th e Sage, een centrum voor 
muzikale opleiding, optredens en conferenties, gelegen in Gateshead. Om licht toe 
te laten treden in deze blob wordt de gevel opgedeeld in vlakken, waarvan een deel 
transparant is uitgevoerd. Er ontstaan een drietal driehoekige vormen waarvan ik 
mij afvraag of zij wel recht doen aan het karakter van het gebouw.

Koppeling van twee elementen, blob en sokkel Selfridge Birmingham | Overschaduwing van de naastgelegen kerk

Th e Sage | Probleem bepalen gevelopeningen
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Memory | Anish Kapoor De grootste maan op aarde | Gasometer Oberhausen



29

Blobs als kunstvorm
In mijn zoektocht naar referenties van blobs die naar mijn idee wel werken 
kwam ik tot de conclusie dat het veelal kunstobjecten zijn die mij wel aanspreken 
en erg sterk zijn in hun voorkomen. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit 
dat een kunstwerk compromisloos is, daar het alleen zal werken wanneer de 
uitvoering optimaal is zoals de kunstenaar dit heeft  bedoeld. Daar komt bij dat een 
kunstwerk geen functie met zich meedraagt, waardoor problemen als het inpassen 
van vloeren en dergelijke geen invloed hebben op het ontwerp, maar enkel de 
boodschap die het moet overdragen van belang is. 

Een kunstenaar die zich voor een groot deel richt op de detaillering van 
onder andere blob-achtige objecten is Anish Kapoor. In zijn werk is duidelijk 
te zien dat hij tot op het kleinste detail heeft  uitgezocht hoe hij het gewenste 
oppervlakte bereikt. Zo weet hij in een van zijn bekendste werken, de Cloudgate, 
elke aansluiting volledig weg te werken zodat het spiegelende oppervlak van de 
sculptuur volledig tot zijn recht komt. In een ander werk, Memory, benadrukt hij 
juist de belijning door de raakvlakken extra uit te vergroten, een andere manier om 
een vorm te versterken. 

Een punt van aandacht bij deze kunstwerken is dat zij zich niets aan hoeven te 
trekken van hun omgeving omdat het opzichzelfstaande objecten zijn, en daardoor 
op dit punt minder nuttig zijn voor het vergaren van nieuwe architectonische 
kennis op het gebied van inpassing in een bestaande omgeving. Een kunstwerk 
waarvan op dit gebied wel te leren valt heb ik in 2009 mogen bezichtigen. Het 
betreft  de grootste maan op aarde, zwevend in een 100 meter hoge Gasometer in 
Oberhausen met een diameter van 25 meter. Als tijdelijk object maakte het deel 
uit van de tentoonstelling ‘ out of this world – wanders of the solar system’. De 
beleving van deze ronde vorm wanneer je het met een glazen lift  passeerde was 
zeer indrukwekkend en versterkte de ruimte in haar grootsheid. Hoewel ik pas 
laat in het ontwerpproces aan dit project moest denken komt het qua beleving erg 
dicht in de buurt van het doel van mijn ontwerp, het versterken van een bestaande 
ruimte door middel van een gelijksoortige vorm. 

Waarom werkt mijn architectonische blob wel?
De vraag die rijst na het bespreken van diverse blobs en hun goede en 
slechte punten is natuurlijk waarom mijn architectonische blob dan wel zal 
werken? Dit zal ik behandelen aan de hand van de eerder gestelde punten 
waarop een blob beoordeeld kan worden, functionaliteit, inpassing en 
detaillering. 

Een vrije vom kan wat mij betreft  pas optimaal beleeft  worden wanneer de 
ruimte open wordt gelaten en niet wordt gebroken door vloeren die een 
groot deel van de ruimte overspannen. Er zal dus een passende functie 
aan gegeven moeten worden. De eis van ruimtelijkheid blijkt perfect aan 
te sluiten bij de wensen van eeen concertzaal, waar een open volume van 
belang is om de klanken tot hun recht te laten komen. Echter wordt een 
dubbelgekromde vorm veelal vermeden voor deze functie vanwege de 
akoestische problemen die het op kan leveren. Of dit werkelijk het geval 
is moet blijken uit uitgebreide computersimulaties, maar zoals bij mijn 
zaal het geval was kunnen kleine problemen eenvoudig worden opgelost 
door het plaatsen van een serie akoestische panelen. Om de muzikanten 
en het publiek een plek in de zaal te geven vloeien er vanuit de wanden 
van de blob vloeren voor tribunes en het centraal geplaatste podium, als 
onderdeel van een monoliete ruimte. 

Mijn blob vormt het resultaat van een onderzoek dat ik gedurende 
het ontwerpproces heb gedaan naar het samenkomen en versterken 
van de bestaande vorm van de Koepelgevangenis. Hierdoor sluit de 
vorm optimaal aan bij het bestaande en het doel van het creeren van 
tussenruimtes en de inval van natuurlijk licht. Naar mijn idee werkt dit 
sterker dan wanneer ik de blob van begin af aan als uitgangspunt had 
genomen en de uitwerking wellicht geforceerder geweest was.



30

Het voordeel dat ik heb bij het detailleren van de concertzaal is dat het 
een ‘interieurstuk’ betreft  en dus niet de nadelige eff ecten van het weer 
zal ondervinden. Echter heb ik wel met andere problemen te maken 
zoals stofophoping bovenop de blob. Hoewel dit probleem eenvoudig 
op te lossen is dien je je hier als architect bewust van te zijn. De stalen 
constructie van het koepeldak maakt het bij mijn gebouw mogelijk 
om schoonmakers te zekeren en op die manier de bovenzijde van de 
blob te laten betreden om het oppervlak vrij van stof te houden. Een 
afwerklaag van extra hard stucwerk, welke vrij van naden is zodat ook 
aan de buitenzijde en monoliete blob ontstaat, kan tegen een stootje maar 
is tevens van akoestisch absorberend materiaal zodat er geen galm in 
de tussenruimtes optreed. Zoals in de uitwerking van dit detail te zien 
is, verderop  wordt de juiste ronde vorm eenvoudig verkregen door het 
stucwerk met achterlaag op stucanetten aan te brengen.  

Eenmalige oplossing?
Tot slot wil ik de vraag beantwoorden of het herbestemmingsontwerp dat 
ik voor de Koepelgevangenis van Haarlem heb gemaakt een eenmalige 
oplossing voor het probleem van aanpassen is of dat het ook in de 
toekomst ingezet kan worden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden wil ik graag het aspect van de 
doorgaande ruimte, zoals al eerder genoemd in de discussie van de diverse 
‘slechte’ blobs aanhalen. De in Oekraine geboren architect en theoreticus 
Frederick (Friedrich) Kiesler (1890-1965) heeft  zich gedurende zijn leven 
grotendeels bezig gehouden met dit aspect van een eindeloze, doorgaande 
ruimte. Hierbij zette hij zich af tegen het functionalisme en pleitte voor 
alternatieve visionaire architectuur over spiralen, oneindigheid en 
eeuwigheid. Een doorlopend concept in Kieslers werk is the coordination 
of heterogeneous elements, forces, tensions in an endless spatial continuum. 

1 Om dit te bereiken wilde hij het assenstelsel afschaff en om tot een systeem van 
spanning in de vrije ruimte te komen. Als voorstander van een elastische ruimte 
waar diverse krachten samenkomen werd door Kiesler in 1939 de term correalisme 
geintroduceerd, wat gaat over de in meerdere of mindere mate bestaande 
onderlinge smenhang tussen twee reeksen van waarnemingen of verschijnselen. 
Volgens hem ligt de essentie van de werkelijkheid niet in het ‘ding’ zelf maar in de 
manier waarop ze een correlatie aangaan tussen het menselijk wezen, de kunsten 
en de ruimte, een samenkomst van diverse krachten. Kieslers doel was dan ook een 
reeks ruimten te ontwerpen die zich vouwen en ontvouwen met interne trappen, 
prive-ruimten, interieur en exterieurwanden die naadloos in elkaar overvloeien 
met eenzelfde continue oppervlaktespanning. Deze ideeen heeft  hij uitgewerkt in 
diverse ontwerpen, waarvan Endless House de bekenste, welke nooit zijn gebouwd 
maar een tool vormden voor een interdisciplinaire combinatie van theorie en 
praktijk. 

De doorgaande ruimte, zoals deze in Endless House te vinden is, waarbij de vloer 
overgaat in een wand en plafond, heeft  als bijkomend voordeel dat het licht ook 
de van oorsprong donkere hoeken bereikt. In het geval van mijn concertzaal 
heeft  de ronde en fl uide vorm als voordeel dat het zicht niet wordt doorbroken 
door hoeken en binnenmuren zoals dat eerder bij een traditioneel gebouw het 
geval zal zijn. Door deze vloeiende overgang van bouwelementen wordt tevens de 
samenhang, correlatie, tussen toeschouwer, ruimte en kunst bevorderd. Bij kiesler 
kan gesteld worden dat function follows vision en niet form follows function. 
Wanneer we naar mijn gebouw kijken zien we juist dat functie en vorm hand 
in hand samengaan en gedurende het gehele proces van invloed op elkaar zijn 
geweest. 
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1 
Archined (26 november 1996). Frederick Kiesler (1890-1965) actueler dan ooit. Geraadpleegd 
op 25 juli 2013 op http://classic.archined.nl/news/9611/kiesler.htm

Hoewel mijn ontwerp indirect in relatie staat met de gedachten van Kiesler, lijkt 
het verrassend veel op elkaar. Pas tegen het eind van mijn afstuderen ontdekte ik 
zijn werk en daarbij viel met name zijn ontwerp voor een Endless Th eatre uit 1925 
op. Dit ontwerp lijkt ook zijn schaduw te hebben geworpen op het ontwerp van 
OMA’s concept van scheiding tussen zaal en theaterfabriek voor Cardif en de Kop 
van Zuid. Ook de fl uide vormen van hedendaagse ontwerpers als Greg Lynn lijken 
hun weerslag te vinden in Kieslers werk. 
De elastische ruimte waarvan Kiesler een voorstander is zal ook in de toekomst 
een leidraad kunnen vormen voor de benadering van ronde ruimtes en hun 
invulling. Zijn ideeen lenen zich met name voor de benadering van aanpassing 
van een ronde ruimte. Er kan uiteindelijk dan ook gesteld worden dat de inpassing 
van mijn blob in het huidige Panopticum geen eenmalige oplossing is voor het 
probleem van aanpassen maar ook in de toekomst van waarde kan zijn voor de 
benadering van ronde ruimtes.

Kiesler’s Endless House | Conceptschets

Frederick Kiesler naast het model van zijn Endless House
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M3 - De Filosofi sche Tafel
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Ontwerpopgave

Zoals al eerder in de inleiding en het essay Het Apollinisch en Dionysisch denken 
aan bod is gekomen is gedurende het eerste deel van het afstuderen een fi losofi sche 
tafel ontworpen. Een tafel waarbij zowel het ontwerp als het onderwerp van 
discussie dat het oproept centraal staan. Om hiertoe te komen is gekozen voor een 
specifi ek concept, in dit geval de verhouding tussen orde en chaos, en de vraag hoe 
deze twee elementen verenigd kunnen worden in één ontwerp zodat ze in balans 
zijn. 

Het resultaat is een product van een spanning die ontstaat tussen de illusie 
van orde en de zichtbare verschijningsvorm van chaos, tussen Apollinische en 
Dionysische krachten.  

Met behulp van schetsen, schema’s en overige afb eeldingen zal stap voor stap 
duidelijk gemaakt worden hoe het ontwerpproces in elkaar zit. Uiteindelijk is de 
tafel ook daadwerkelijk gebouwd, deels in samenwerking met een plaatselijke 
Smederij die het frame in elkaar heeft  gelast en gepoedercoat en door zelfstandige 
werkzaamheden in de werkplaats in Vertigo.

De tafels van alle studenten van het Atelier Th e Naked Architect 2.0 zijn uiteindelijk 
drie weken lang tentoongesteld op Plaza in Vertigo, TU/e. Hierbij werd bij andere 
studenten met name een discussie opgewekt over het maakproces van de diverse 
tafels. 

Combinatie van elementen van orde en chaos

Het plaatsen van schijven en volumes in het grid
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Het uitdunnen van het driedimensionale grid om een ergonomisch tafelframe te verkrijgen
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Van grid tot tafelframe

Het grid dat de basis voor het tafelframe vormt is ontstaan door het samenvoegen 
van lijnsegmenten, welke zijn geëxtrudeerd in drie dimensies, zodanig dat de 
tussenruimtes en volumes zijn geproportioneerd aan de hand van de Gulden 
Snede: 0,618 tot 1,000. Door deels lijnsegmenten te verwijderen wordt het 
driedimensionale grid opengewerkt, zodanig dat een ergonomisch tafelframe 
verkregen wordt. Dit is met behulp van een gesoldeerd schaalmodel gedaan.

Het tafelframe opgesplitst in 2 delen
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Zijaanzicht Rechts Vooraanzicht

Vooraanzicht met diverse functies per houten volume
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Aanzichten

De fi losofi sche tafel zal het best tot zijn recht komen wanneer het vrij in de 
ruimte staat. Zo bieden de houten volumes die zich in het stalen grid bevinden 
rondom ruimte voor diverse functies. Aan de voorzijde bieden zij ruimte voor 
schetsboeken, tekengereedschap, mappen, etc. Aan de achterzijde kunnen de 
diverse volumes dienst doen als basis voor een landschap van maquettes en 
boeken.

Zijaanzicht Links Achteraanzicht

Achteraanzicht met diverse functies per houten volume
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Laag 1 Laag 2
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Opbouw per laag

Zoals uit deze tekeningen valt af te lezen is enkel het werkblad volledig gevuld 
met hout. Dit onder andere om een werkbare plek te creëren waar men achter een 
computer plaats kan nemen of kan schetsen. Door de volumes  richting de grond 
uit te dunnen blijft  het grid zichtbaar. Met name in de hoek rechtsboven lijkt het 
grid op deze manier haast volledig intact te zijn.

Laag 3 Laag 4

Toplaag || Werkblad
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Het tafelframe in uitvoering, zonder poedercoating
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Transparantie en beenruimte onder het tafelblad

Invulling OSB platen in het stalen tafelframe

Verbinding van de houten volumes met behulp van Lamello’s

Verbinding van de houten schijven door middel van schroeven en stalen deuvels
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M4 - In Symfonie met het Gevang
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Haarlem, de stad waar een van de drie koepelgevangenis van Nederland is 
gevestigd, is ontstaan op een strandwal. In de 10e eeuw wordt de stad voor het 
eerste vermeld in boeken en in de 11e eeuw komt dankzij veenontginningen een 
snelle ontwikkeling op gang. Vanaf de 13e eeuw vestigd de nodige nijverheid 
zich aan de overzijde van de rivier de Spaarne die op dit moment midden door 
de stad loopt. In 1274 wordt de eerste omwalling aangelegd, welke in 1380 wordt 
uitgebreid met een beschermende wal, de Burgwal. In 1426 wordt dit uitgebreid 
door toevoeging van een stadsmuur met poorten, waarvan overigens alleen de 
Spaarnwouderpoort nog over is na ontmanteling van de stad tussen 1820 en 1875. 
Deze laatste ontwikkelingen richtten zich met name op de Spaarnwouderbuurt, 
direct ten zuiden van het gevangenisterrein gelegen. 
Hoewel het in de 15e eeuw economisch slechter gaat met de stad bloeit Haarlem 
vanaf c.a. 1585 weer op, mede dankzij de impuls die wordt gegeven met het 
graven van trekvaarten naar Amsterdam (1631) en Leiden (1657). Later, in 1839, 
was ook de aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland, tussen Amsterdam en 
Haarlem, van belang voor de ontwikkeling. Halverwege de 19e eeuw werden ook 
de huidige singels aangelegd, welke door droogmaking van de Haarlemmermeer 
(1848-’52) waarbij de doorspoeling van de grachten verminderde, weer gedeeltelijk 
gedempt zijn. In 1901 verrees uiteindelijk een koepelgevangenis ten oosten van 
de Spaarne na het doorbreken van de Scheepsmakersdijk en het plaatsen van de 
Catharijnebrug. In de jaren daarna werd de singel die aan het gevangenisterrein 
grensde, de Papentorensingel, ook gedempt.

Inmiddels breidt de stad zich met name uit in Noordelijke en Oostelijke richting 
naar Amsterdam, waardoor het gevangenisterrein geografi sch een steeds centralere 
positie in de stad inneemt.

Haarlems historie in het kort

Heerlem, situatie 1980-’82

Haarlem, kadastrale minuut 1822
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Zicht op de Koepelgevangenis vanaf  de overzijde van rivier de Spaarne, 
met op de voorgrond De Adriaan

Het administratiegebouw met daarachter het cellencomplex
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Locatie en Omgeving

Het gevangenisterrein ligt ten Oosten van het historische stadscentrum van 
Haarlem, aan de overzijde van rivier de Spaarne. De ligging is ideaal voor een 
publieke functie als een concertgebouw, aangezien het op vele manieren te 
bereiken is. Het is op loopafstand van het Centraal station gelegen maar ook nabij 
diverse grote uitvalswegen. Het gebied waarin het terrein gelegen is maakt deel uit 
van een beschermd stadsgezicht. 

In de directe omgeving van de gevangenis zijn met name woningen te vinden, 
waartussen her en der kleine winkels gevestigd zijn. 
Wanner men door de omgeving loopt valt het op dat er duidelijk gewerkt wordt 
aan wijkvernieuwing, waarbij een groot deel van de oude bebouwing vervangen 
wordt door nieuwbouw, waarbij tevens meer publieke functies worden opgenomen 
in nieuwe én bestaande panden. 

Het ensemble van elementen van de Koepelgevangenis

Op het gevangenisterrein zijn naast de werkelijke Koepelgevangenis, het 
cellengebouw die een centrale positie op het terrein inneemt, meerdere elementen 
te vinden die samen een ensemble vormen. Hiervan zal een korte omschrijving en 
ontwikkeling gegeven worden.

Ringmuur
Het gevangenisterrein wordt door een 3,5 meter hoge ringmuur omsloten, 
opgebouwd uit baksteen met 1,5 steen dikte, welke aan de buitenzijde is voorzien 
van uitgemetselde penanten. In 1975 is er een meter aan de hoogte van de 
ringmuur toegevoegd, wat de reden is dat de hardstenen bevenbeindiging niet 
oorspronkelijk is. 

Administratiegebouw
Met een grondplan van 19,70x13,60 meter en drie verdiepingen onder een 
fl auw hellend zadeldak is het administratiegebouw het grootste gebouw 
naast het cellencomplex. Het diende als entreegebouw maar bevatte op 
de bovenste twee verdiepingen ook van oorsprong een celulaire kerk. Het 
meest opvallende detail van dit gebouw is een zandstenen sculptuur die 
zich in de kopgevel aan de voorzijde bevindt. In de middelste vensteras, iin 
een halfrond getoogd spaarveld is deze sculptuur geplaatst, bestaande uit 
een cartouche met de tekst: Strafgevangenis Ao MDCCCI met daarboven 
twee klimmende leeuwen die het rijkswapen fl ankeren. 

Dienstwoningen 
Aan beide zijden van het administratiegebouw bevinden zich de 
dienstwoningen. Aan de linkerzijde is de directeurswoning geplaatst met 
afmetingen van 11,60x8,00 meter. Het telt in totaal 2 verdiepingen plus 
een zolder en wordt afgedekt met een zadeldak.  Aan de rechterzijde is de 
adjunct-directeurswoning geplaatst met afmetingen van 8,50x8,00 meter. 
Deze woning verschilt enkel in afmetingen van de directeurswoning. 
Samen met het administratiegebouw zijn beide dienstwoningen met 
name beeldbepalend onderdeel aan de pleinzijde waar met de gevangenis 
binnenkomt. 

Bewaarderswoningen
Een in overgangsarchitectuur uitgevoerd bouwblok dat tien 
bewaarderswoningen bevat is aan de in 1902 gedempte singel geplaatst, het 
huidige Papentorenvest. Dit blok heeft  een hoogte van twee bouwlagen, 
afgedekt met een overstekende langskap. De woningen met afmetingen van 
10,00x5,50 meter zijn steeds gespiegeld ten opzichte van elkaar geplaatst 
waardoor de voordeuren gekoppeld zijn. 
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Beeld van de immense open ruimte tussen de cellenring

Ingezoomd beeld van het cellencomplex, waarbij de detaillering goed zichtbaar is
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Cellengebouw 
Dit hoofdelement heeft  een cirkelvormige plattegrond met een diameter van 62 
meter en telt 4 bouwlagen, welken worden bekroond met een koepeldak, met 
een totale hoogte van circa 37 meter. Op 3 punten is over twee verdiepingen een 
erker uigebouwd, waarin zich onder andere het kantoor van de adjunct directuur 
bevind. Op de begane grond zijn dit tevens de toegangen tot de verschillende 
luchtplaatsen buiten het gebouw. 
De buitenzijde van het gebouw kenmerkt zich door een bakstenen gevel, 
opgebouwd met waalformaat bakstenen in kruisverband. Hierin zijn de 
verdiepingshoogten aangegeven met een afwijkende laag, een band van twee lagen 
rode Groninger gevelklinkers. Daarnaast vind er een verticale onderverdeling 
van de gevel plaats door pilasters van 1,5 steen breed die een halve steen zijn 
uitgemetseld. Dit levert in totaal 60 traveeen op met kleine smeedijzeren vensters 
van 1,21x0,78 meter. Tussen de dagkanten van de kozijnen is het traliewerk 
geplaatst. De cel die zich hierachter bevindt is trapeziumvormig met aan raamzijde 
een breedte van 2,80 meter en aan de deurzijde 2,45 meter en een diepte van 
4 meter. De cellen hebben allen nog de oorspronkelijke houten deuren. Het 
Gevelvlak wordt beeindigd door een houten geprofi leerde bakgoot, geplaatst 
op geprofi leerde consoles. Vanaf hier loopt een schuine kap naar de binnenste 
ringmuur die een verdieping hoger wordt opgetrokken dan de buitenste. In deze 
binnenste ringmuur bevinden zich 40 ronde ventilatie-openingen. 
De constructie van de ijzeren, beeldbepalende koepel wordt gevormd door dertig 
halfspanten die in de nok worden verbonden door een stalen ring. De koepel is 
grotendeels met zinken losanges gedekt, rustende op gordingen die tussen de 
halfspanten zijn bevestigd, en bevat in totaal 28 grote vlakke dakvensters. Helemaal 
bovenop de koepel is uiteindelijk vijft ienzijdige lantaarn geplaatst, waarvan de 
verticale delen gevuld zijn met glas en waaarvan het dakwordt bekroond met een 
koperen piron. 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de drie 
Koepelgevangenissen in Nederland, waarvan die van Haarlem als laatste 
gebouwd is zien we dat de bouwstijl van deze laatste sterk beinvloed is 
door een ‘zuinig’ bouwbeleid aan het begin van de 20ste eeuw. Zoon 
Metselaar legde dan ook niet zozeer als zijn vader dat deed de nadruk op 
imponering van de gedeitneerde, waardoor zijn gevangenis in Haarlem 
met name zo functioneel mogelijk van opzet werd. 
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Locatie & Analyse

Slopen van de bijgebouwen || Parkinvulling van het terrein

Dichtgebouwd terrein met diverse bijgebouwen

Het oorspronkelijke ensemble van gebouwen
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Ontwikkeling

In de loop der jaren is er het nodige toegevoegd aan bijgebouwen, echter 
deze dragen niet bij aan het oorspronkelijke ensemble en hebben verder geen 
historische of monumentale waarde. Dit is dan ook de reden om ze te verwijderen 
bij het herontwikkelen van de Koepelgevangenis tot Concertgebouw. 

De eerder besproken gebouwen die onderdeel van het oorspronkelijke ensemble 
zijn zullen een nieuwe functie in de vorm van woningen of appartementen krijgen, 
waarbij het administratiegebouw een uitzondering vormt; het zal ook in de 
toekomst dienst doen als kantoorruimte om de diversiteit aan functies in de wijk te 
behouden en gedurende de gehele dag levendigheid in de wijk te garanderen. Zoals 
in de omgevingrenders te zien is past dit tevens in de verhouding wonen-werken 
zoals dat in de directe omgeving te vinden is; hoofdzakelijk wonen met her en der 
een werkfunctie. 

Bij het toekennen van een functie aan het gevangenisterrein is gekeken naar de 
ligging in de stad Haarlem. Er valt op te merken dat het terrein in het verlengde 
loopt van een serie parken langs de singels ten Noorden van het stadscentrum. Dit 
is dan ook de reden om deze trend door te zetten en een parkfunctie op het achter 
terrein van het concertgebouw te situeren. 

De diverse huidige functies Toekomstige functies passend bij de wonen-werken verhouding in de omgeving

Het ensemble van gebouwen op het gevangenisterrein





Concept || Ontwerp
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Gevangenis Architectuur

Voor het begin van de vroegmoderne tijd was Gevangenisstraf het spel tussen het 
voor de rechter verschijnen en de ultieme straf, meestal in de vorm van marteling 
of de dood. 
Gedurende de ontwikkeling van de Gevangenis Architectuur hebben 
concurrerende fi losofi eën van bestraffi  ng en theorieën over het ontwerpen van 
gevangenissen geresulteerd in steeds nieuwe types waar op dat moment ieders 
voorkeur naar uit ging omdat die voor dat tijdperk het best in staat zouden zijn om 
de doelen van het gevangeniswezen zou vervullen. 

Tegen het eind van de negentiende eeuw begon de strafrechtelijke behandeling 
uiteindelijk echt te veranderen. Inspanningen om elke gevangene te isoleren bleken 
te kostbaar en onhandig. Hiervoor in de plaats werd industriële productie en 
beroepsopleiding binnen de gevangenis belangrijk, omdat daarvan werd verwacht 
dat het zou resulteren in een verandering van het karakter van de gevangene. Dit 
denken is ook terug te vinden in de hedendaagse gevangenisarchitectuur. 

Dit is echter niet altijd zo geweest. Wanneer we naar de zestiende eeuw kijken zien 
we dat gevangenissen vooral dienden voor veilige opsluiting van wetsovertreders 
totdat  de schuldigen onder hen verbannen, geëxecuteerd of aan lijfstraff en 
onderworpen werden. De leefomstandigheden in deze gevangenissen waren 
toentertijd dan ook erbarmelijk te noemen, de gevangenissen waren niet bedoeld 
om het leven van de gevangenen te veraangenamen of verbeteren. 
In dezelfde eeuw zien we echter ook een ontwikkeling, waar in Engeland en de 
lage landen de sociale condities resulteerden in een grote toename van het aantal 
zwervers, prostituees en kleine criminelen. De nieuwe humanitaire geest van die 
tijd maakte dat zij minder bloederig behandeld moesten worden. Het werkhuis 
of tuchthuis werd dan ook opgericht met het idee dag regelmatig werken de 
gevangenen zou vormen in hun gewoonten. Het land waar het principe van het 
laten werken ter correctie echt serieus genomen werd was Nederland. Rond 1596 
werden er in een oud klooster in Amsterdam correctiehuizen geopend, voor 
de mannen het Rasphuis en voor de vrouwen het Spinhuis. De straff en waren 
onbepaald en revalidatie moest worden bereikt door te werken. 

Typische gevangenissen in termen van architectuur en programma waren 
zeldzaam voor het eind van de achttiende eeuw. Pas vanaf 1780 begon zich 
een sterke gevangenis hervormingsbeweging te ontwikkelen in een aantal 
Europese landen, waarna andere delen van de wereld later volgden. 
Door de hervormers werd meer van de gevangenissen geëist dan dat ze 
alleen zouden dienen voor het straff en van criminelen. Vanaf dit moment 
werd ook van de gevangenisstraf verwacht dat deze de gevangene zou 
hervormen. 

Wat de hervormers eisten:
1. Bestraffi  ng
2. Beveiliging tegen vluchten en verdediging van aanvallen van buitenaf
3. Systematische controle van zowel bewakers als gevangenen
4. Bestrijding van corruptie als gevolg van het contact tussen gevangenen 
onderling
5. Goede gezondheid van de bewoners
6. Reformatie door middel van arbeid, religie en eventueel onderwijs. 

Deze 6 punten vatten ook nu nog de functie van een gevangenis samen.
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Het Panopticum

Het Panopticum staat in de Griekse taal voor alziend en kan gezien 
worden als de voorloper van Big Brother. Het betreft  de vinding van 
een architectonische principe van elementaire geometrische orde, dat is 
ontworpen in 1791 door Samuel Bentham, maar dat door Jeremy Bentham 
wordt omschreven in een serie van brieven om de vinding van zijn broer 
te promoten als een technologische oplossing voor de samenleving. In een 
inleiding schrijft  hij het volgende: “A new mode of obtaining power of mind 
over mind, in a quantity hitherto without example… such is the engine: such 
the work that may be done with it.” 

In deze periode, het eind van de achttiende eeuw, kwam het belangrijkste voorstel 
voor een gevangenis niet van een architect vandaan maar van een vooraanstaande 
fi losoof en strafrecht hervormer, Jeremy Bentham. Door zijn ontwerp van het 
Panopticum werd de aandacht op het begrip van directe observatie en ‘onzichtbaar 
toezicht’ vergroot, een voorwaarde voor goed beheer van gevangenissen en als 
positieve steun in het revalidatie proces. 

Hoewel de cirkelvormige plattegrond van Bentham een nieuwe gevangenisbouw 
karakteriseerde voldeden de provinciale gevangenissen niet aan de stijgende 
verwachtingen van de hervormers, die zich in plaats daarvan richtten op radiale 
plattegronden, waarbij de cel gebouwen, ook wel vleugels genoemd, radiaal 
om een centraal punt georiënteerd zijn. Ook nu nog zijn er vele van dit soort 
gevangenissen actief. 

Het Panopticum was indertijd een nieuwe techniek van bewaken en 
maakte het mogelijk om groepen te controleren, bestuderen en bewaken, 
maar ook discipline bij te brengen en te verbeteren. Eigenlijk werkt het 
als een bewakings- of toezicht machine waarbij één enkele “opziener” 
elke aanwezige tegelijkertijd in de gaten kon houden. Hierbij worden de 
cellen langs de omtrek van een cirkel geplaatst, waar zicht temidden een 
observatiepost bevind. De mensen die werden geobserveerd werden enkel 
aan de tijd blootgesteld maar konden elkaar niet zien, noch de opziener 
of zelfs zijn schaduw. Dit door de centrale post waarin de opziener zich 
bevond zodanig te plaatsen en ontwerpen dat deze uit het zicht van de 
bewaakten bleef.  

Hoewel vandaag de dag het Panopticum onlosmakelijk verbonden lijkt met 
gevangenissen, was het eerste en enige echt gebouwde Panopticum geen 
gevangenis maar een school van de kunsten in St. Petersburg, Rusland. 
Zo vermeldt de voorpagina van de bundel brieven van Bentham dat het 
een vorm van instelling betreft  waar personen van welke beschrijving dan 
ook onder inspectie gehouden worden. Echter wordt ook vermeld dat het 
principe in het bijzonder geschikt is voor penitentiaire inrichtingen waarbij 
het ontwerp van permanente bewaking  goed van pas komt. Daarnaast 
is de reductie van bewakingskosten vanwege de effi  ciëntere vorm van 
bewaken vaak een reden tot het toepassen van het Panopticumprincipe. Al 
bleek dit achteraf niet helemaal zo te werken.
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Plattegrond en Doorsnede van de Royal Albert Hall (5.500 zitplaatsen) Plattegrond en Doorsnede van Het Concertgebouw van Amsterdam (1.962 zitplaatsen)
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Gevoel voor Schaal

Een van de eerste stappen in het ontwerpproces was het formuleren van een 
plan van eisen, waarbij het aantal zitplaatsen in de concertzaal een van de meest 
bepalende aspecten is. Om een uitspraak te kunnen doen moest eerst een gevoel 
van schaal ontwikkeld worden om zodoende tot een concertzaal te komen die in 
verhouding staat met het bestaande gebouw. Daarom is er eerst een voorstudie 
gedaan naar hoe een drietal bekende concertzalen, met verschillende afmetingen, 
in de Koepelgevangenis zouden passen. Dit zijn:

De Royal Albert Hall in London, met 5.500 zitplaatsen;
het Concertgebouw van Amsterdam, met 1.962 zitplaatsen;
en tot slot het Frits Philips Muziekcentrum in Eindhoven, met 1.250 zitplaatsen.

Interessant om te zien is dat de Royal Albert Hall in de doorsnede haast letterlijk 
de contouren van de Koepelgevangenis volgt en enkel in schaal lijkt af te wijken. 
De vormgeving lijkt dan ook goed aan te sluiten bij de koepelgevangenis.
Het Concertgebouw van Amsterdam past in geen enkel opzicht bij de 
Koepelgevangenis, zowel qua vorm als omvang. Door het plaatsen van dit volume 
wordt direct duidelijk hoe belangrijk vormentaal is voor een geslaagd ontwerp.
Het Frits Philips Muziekgebouw lijkt zowel in de doorsnede als plattegrond goed te 
passen in het bestaande gebouw. Een capaciteit van 1.250 zitplaatsen lijkt dan ook 
het best in de Koepelgevangenis te passen. Dit lijkt tevens een reëel getal voor een 
stad als Haarlem waar het aantal inwoners de komende jaren toe zal nemen.

Aan de hand van deze studies is het doel gesteld om een concertzaal te ontwerpen 
die ruimte biedt voor 1.000 tot 1.250 zitplaatsen. 

Plattegrond en Doorsnede van het Frits Philips Muziekgebouw in Eindhoven (1.250 zitplaatsen)
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De Royal Albert Hall in Londen is tussen 1867 en 1871 gebouwd naar het ontwerp 
van Henry Scott, dat weer gebaseerd is op het ontwerp van de in 1865 overleden 
Kapitein Francis Fowke. Met name de hoofdvorm en een groot deel van de 
inrichting is overgenomen uit zijn ontwerp. Het exterieur en een aantal specifi eke 
karakteristieke architectonische elementen aan zowel de buiten als binnenzijde 
zijn met name Scotts inbreng geweest. Het concertgebouw dankt zijn bestaan aan 
Henry Cole, secretaris van het ministerie van kunst en wetenschap. Al in de zomer 
van 1857 maakte Cole de planning tot het bouwen van een groot concertgebouw 
“constructed with due regard to the principles of sound”1. Samen met aannemer John 
Kelk produceerde hij een schema voor een enorm Amfi theater. Het ontwerp en de 
robuuste structuur van het gebouw zijn geïnspireerd op Cole’s bezoeken aan ruïnes 
van Romeinse Amfi theaters in het zuiden van Frankrijk. Het uiteindelijke gebouw 
is echter een stuk bescheidener uitgevoerd dan de schetsen die Cole eerder heeft  
gemaakt. In de loop der tijd zijn de verhoudingen van de ovale vorm regelmatig 
bijgesteld naar voorbeelden van verschillende bestaande amfi theaters, zoals die 
van Arles en Nîmes. In April 1866 stelde Scott uiteindelijk voor om het gebouw 
anders te behandelen door een doos om de zaal te plaatsen die onafh ankelijk van 
de binnenzijde was. Om moeilijkheden tijdens de bouw te voorkomen werd de 
‘ellips’ zoals die in het ontwerp van Fowke te vinden was iets wijder gemaakt, maar 
de buitenzijde een zeer dichte benadering van een ellips bleef. 

De beruchte akoestische problemen die de hal het grootste deel van zijn 
geschiedenis geteisterd hebben vinden waarschijnlijk hun oorzaak in de 
uiteenlopende opvatting van functies die Cole de zaal had toegekend. Het grootste 
probleem waar de zaal mee te kampen had was de aanwezigheid van echo’s. 
Daarom werd als snel na zijn opening een velum geplaatst. Een velum, grote luifel 
of kleed, werd in het Romeinse Rijk al toegepast, waar het bij de schouwspelen 
over de cavea, publiekstribune, kon worden gespannen om in dit geval het publiek 
tegen de zon te beschermen. In het geval van de Royal Albert Hall werd het met 
name vanwege akoestische redenen ingezet al zal het ook bijgedragen hebben 
aan het blokkeren van daglicht dat via het op dat moment nog glazen koepeldak 

kon binnentreden. Huidige studies tonen aan dat het eff ect op de echo’s 
minimaal geweest moet zijn. 
Wanneer in 1928 het Promconcert voor het eerst in de Royal Albert Hall 
plaats vindt is er nog eens nauwkeurig naar de akoestische problemen 
gekeken, waarna het speciaal voor symfonie orkesten is aangepast. Dit 
door het plaatsen van een geluid refl ector boven het podium en een 
dramatische verlaging van een zwaar uitgevoerd velum met veel stof en 
plooien. 

In 1949 is het glazen koepeldak vervangen door een nog steeds aanwezig 
geperforeerd, geribbeld aluminium binnen koepel. Deze absorbeert zowel 
het geluid als zorgt voor demping van focussen van geluid. 
In 1968 zijn uiteindelijk de paddenstoelen zoals we ze nu ook nog kennen 
op hun plaats gehangen. Na nieuwe studies in 1997 en 1998 is uiteindelijk 
het velum geoptimaliseerd door een nieuwe rangschikking van deze 
paddenstoelen. Hiermee is zelfs in een dubbel gekromde ruimte de juiste 
nagalmtijd bereikt. Wat hieruit op te maken valt is dat een zaal met zo’n 
sterk afwijkende vorm uiteindelijk vanuit een technisch oogpunt gezien 
geen problemen hoeft  op te leveren. Dit steunt de argumentatie voor 
de keuze van een ronde concertzaal. Bewezen is dat een ellipsvorm in 
meerdere opzichten werkt. Naast het feit dat het geen problemen hoeft  
op te leveren op het gebied van akoestische prestaties is ook de ruimte 
beleving iets dat positief wordt ontvangen. Zo schrijft  ‘Th e Illustrated 
London News’ het volgende over de vormgeving: het interieur van de 
concertzaal werkt zodanig dat het oog de rondingen die eindeloos lijken 
zullen volgen, waardoor de geest gevuld raakt met een impressie van een 
eindeloze ruimte en verhevenheid. 

De zaal werkte als inspiratiebron voor het ontdekken van de 
mogelijkheden die een ovaalvorm bij een concertzaal biedt. Daarbij heeft  
het geholpen om de stap richting de Romeinse Amfi theaters te zetten, en 
de werking hiervan door te zetten in de freeform concertzaal. 

Royal Albert Hall

1 Sheppard, F.H.W (1975). Royal Albert Hall (pp. 177-195).
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Romeins Amfi theater

Vanwege de interessante toepassing van een romeins amfi theater voor een hedendaags 
concertgebouw bij de Royal Albert Hall is de belangstelling gewekt om deze als uitgangspunt 
voor de vormgeving van de concertzaal in de Koepelgevangenis te gebruiken. Daar komt bij 
dat het perfect aansluit bij de vraag naar een vorm waar het schouwspel centraal staat. Het 
oorspronkelijke Panopticum principe van de Koepelgevangenis wordt hierbij uit het groter 
geheel getrokken en binnenin de zaal teruggeplaatst, zodat op het centraal geplaatste podium 
de artiest zicht heeft  op alle toeschouwers en andersom. Hoewel het schouwspel zich bij de 
Royal Albert Hall niet centraal afspeelt bewijst het gebouw toch dat een Romeins Amfi theater 
zeer succesvol kan zijn als hedendaagse concertzaal.

Het Romeinse amfi theater dankt zijn vorm aan het dupliceren van twee theaters die gekop-
peld worden door een centraal podium. In het Grieks staat amfi theatro voor rondom (amfi , 
áμφι) en schouwplaats (θεατρον), wat slaat op de centraal gelegen arena waar zich het 
schouwspel op afspeelt. De ovale vorm van het theater is tot stand gekomen door het ver-
groten van de arena. Om te weten te komen of er een standaard verhouding is toegepast in de 
verschillende amfi theaters is hier een korte studie naar gedaan. Daaruit kwamen de volgende 
resultaten naar voren:

Colosseum – Rome – Italië – 1:1,211
Santiponce – Spanje – 1:1,185
Merida – Spanje – 1:1,235
Tarragona – Spanje – 1:1,279
Saelices – Spanje – 1:1,136

Het gemiddelde hiervan ligt op 1:1,21, wat precies dezelfde verhoudingen geeft  als het Colos-
seum in Rome.  Dit is dan ook de verhouding die voor de vormgeving van de concertzaal zal 
worden aangehouden. 

Colosseum in de plattegrond van de Koepelgevangenis geplaatst
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Functieverdeling

De hoofdfunctie van het Concertgebouw kan toegekend worden aan de 
concertzaal, welke een middelpunt vormt van het gebouw. Hieromheen, in 
de cellen en de restruimtes die ontstaan, zullen de overige nevenfuncties 
ondergebracht worden. Door deze functies af te wisselen zal er een spel van 
opengewerkte en dichte cellen ontstaan. In de open cellen zullen functies als een 
bar, garderobe , lounge en expositieruimte worden ondergebracht. De dichte cellen 
bevatten naast een aantal cellen voor verkeersruimtes tevens ruimte voor kantoren 
en lokalen voor muziekonderwijs. Door het mengen van deze functies ontstaan 
er geen dode ruimtes en kan het gebouw gedurende de hele dag bedrijvigheid 
ondervinden. Bij het openen van de cellen zal het ritme dat door de celdeuren 
ontstaat behouden blijven. Dit door een juiste balans te vinden in de breedte van 
de muurdoorbreking. 

Openbreken van de cellen in het ritme van de celdeuren

Functieverdeling in de Koepelgevangenis
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Grand Escalier in Charles Garnier’s Opera, Parijs Foyer als restruimte tussen de theaterzalen || Chassé theater Breda, Herman Hertzberger
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Zien en gezien worden

Het principe van zien en gezien worden lijkt onlosmakelijk verbonden met de 
theaterarchitectuur en zou een belangrijk aspect moeten vormen binnen het 
ontwerp hiervan. Met name de 19e eeuw stond bekend als het tijdperk waarin de 
haute bourgeoisie als in een operette ten tonele komt, waarbij het zien en gezien 
worden symbool stond. Dit sociale aspect is duidelijk terug te zien in Charles 
Garnier’s Opera van Parijs. Een ontwerp maakte de architect in 1869 in opdracht 
van Napoleon III, waarna het gebouw uiteindelijk in 1875 haar deuren opende. 
In de Opera bevindt zich een hoefi jzervormige zaal, zodat een ieder elkaar kan 
zien, en ook hier het kijken naar elkaar doorgezet kan worden. Daarnaast is er met 
name aandacht geschonken aan de momenten die zich voor en na een voorstelling 
afspelen, elkaar ontmoeten buiten de zaal. Dit verklaard waarom de foyers zo ruim 
zijn opgezet door de architect. Centraal tussen de foyers bevindt zich de Grand 
Escalier,  een pompeuze, rijkelijk versierde trappartij die op zichzelf even groot is 
als het volume van de zaal. Rond de foyers, tussen de arcades en op de trap kan 
zich het tweede toneel voltrekken, het ceremonieel van zien en gezien worden 
kan zich op dit decor afspelen. Het fl aneren, dat zich op de avenues en boulevards 
van Parijs afspeelt, het rondslenteren zonder doel, wordt in het theater van Parijs 
voortgezet.

Ook in de huidige tijd valt dit aspect te erkennen als onderdeel van een theater 
bezoek. Zo geeft  Herman Hertzberger in zijn boek De Th eaters van Herman 
Hertzberger aan dat mensen niet alleen voor het stuk of concert naar het theater 
gaan, maar ook voor elkaar. Het sociale aspect dat zich in de foyers afspeelt mag 
dan ook nooit vergeten worden als het gaat over theaterarchitectuur. Het geheim 
van goed werkende foyers zit hem in geleding en de mogelijkheid om zicht op 
andere bezoekers te hebben. Een bezoeker moet altijd genoeg te zien hebben, 
daarom zijn er plekken nodig van waaruit je dit kunt doen. 

Dit kan op twee manieren:

Aldo van Eyck stelt het belang van het creëren van plekken, een bijkomend 
nadeel is echter dat je eenvoudig iemand kwijtraakt omdat het overzicht 
snel verloren gaat. Dit principe is in Vredenburg toegepast. 

Hertzberger daarentegen komt met het idee van de foyers als restruimte 
tussen de zalen, zoals dat bij het Chassé theater in Breda is toegepast.

Ook bij mijn gebouw gaat dit principe op, waar de verblijfruimtes en foyers 
om de concertzaal vloeien. Daarnaast is het mogelijk om vanaf  de diverse 
galerijen in het gebouw naar de andere mensen in het gebouw te kijken. 
Door de galerijen zodanig breed te maken ontstaan er verblijfruimtes en 
wordt het aantrekkelijker om het spektakel dat zich beneden afspeelt hier 
vanaf te bekijken. Zo kunnen op het vlak van de grote foyer activiteiten 
georganiseerd worden welke van bovenaf aanschouwd kunnen worden. 
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Tussenruimtes || Het spel van zien en gezien worden op de galerijen
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Een vloeiend verloop van de verschillende tussenruimtes langs zaal en cellenring

De drie verschillende momenten van samenkomst tussen oud en nieuw

Het lift en van het zaalvolume levert meerdere voordelen op qua ruimtebeleving
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Tussenruimtes

Er is gekozen om de ellipsvormige concertzaal aan de donkere Noordzijde in de 
ruimte te plaatsen zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de werking 
van natuurlijk licht in de ruimt. Dit heeft  op deze manier voldoende vrijheid om 
via het dak en de celramen binnen te komen. 
Dit asymmetrisch plaatsen van het zaalvolume heeft  als tweede reden dat er 
verschillende momenten van interactie ontstaan tussen het oude en nieuwe 
gebouw. Hoewel de zaal volledig losgelaten wordt van de bestaande cellenring 
ontstaat er een moment waar zij elkaar bijna aan lijken te raken. Dit gaat over in 
het moment waarop zij los komen van elkaar en het moment waarop een grote 
open ruimte ontstaat waarop de twee ver van elkaar verwijderd zijn. De ene ruimte 
vloeit op deze manier over in de ander, waardoor interessante ruimtes ontstaan die 
erom vragen ontdekt te worden door de bezoekers. In deze restruimtes tussen de 
concertzaal en de cellen bevinden zich op een groot vlak op de eerste verdieping 
de foyers. Door de galerijen op de overige verdiepingen een ruime breedte mee 
te geven ontstaan ook hier verblijfsruimtes. Een spel van wentelende trappen 
verbind uiteindelijk de galerijen met elkaar. De route naar de ingangen van de 
concertzaal, welke zich hoog bovenin het gebouw bevinden, biedt tussendoor 
voldoende plekken om even stil te staan en de ruimte en de mensen in deze ruimte 
te overzien. Een zevental lift en biedt uiteindelijk ook voldoende capaciteit om alle 
bezoekers binnen afzienbare tijd naar boven en beneden te vervoeren. 

Optillen Zaalvolume
Vanwege meerdere redenen is ervoor gekozen het zaalvolume op te tillen:
 
Allereerst om optimaal gebruik te kunnen maken van de ruimte. Wanneer 
het volume op de begane grond was begonnen was een groot deel van de 
vrije ruimte tussen de cellenring onbruikbaar geworden en dus verloren 
gegaan voor praktisch gebruik. Door het volume pas op een hoogte 
van 7 meter te laten beginnen blijven zowel de begane grond als eerste 
verdieping geschikt voor overige functies. Een sokkel die voortvloeit uit 
het de vorm van de concertzaal ondersteunt het geheel.

Een tweede reden is dat de ruimte veel sterker werkt wanneer de koepel 
grotendeels gevuld lijkt, en in zijn voorkomen versterkt kan worden door 
de concertzaal.

Ten derde wordt met het lift en van de zaal direct zonlicht geblokkeerd dat 
via het dak en de lantaarn binnenkomt. Op deze manier komt het licht veel 
subtieler binnenvallen, als strijklicht op de zaal, zoals Piranesi  dit in zijn 
tekeningen laat zien, als ‘hidden light’.
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Tussenruimtes || 3D doorsnede laat de restruimtes rond de zaal zien
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Tussenruimtes  ||  Zicht van bovenaf op het Foyervlak
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‘Het Ei’ door Constantin Brâncuşi‘Prometheus’ door Constantin Brâncuşi
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Sculpturaliteit

“Sculpture, the art of practice of shaping fi gures or designs in the round or in relief ” 

Een sculptuur is iets beeldhouwkunstig, een vorm die verkregen is uit een massa 
door te hakken, snijden of een andere vorm van bewerken. Om tot een vorm te 
komen heeft  er een proces van transformatie plaatsgevonden, al dan niet terug te 
zien in sporen op het sculptuur. Een sculptuur kan ook iets plastisch zijn, waarbij 
een vorm verkregen wordt door het boetseren of opbouwen van een beweeglijke 
massa als klei, was, gips, of anders. Voor beide methoden geldt dat er intuïtief 
te werk gegaan wordt, door te reageren op wat je ziet en hierna aanpassingen te 
maken.

Deze intuïtieve en ambachtelijke werkwijze is typerend voor architecten 
Neutelings-Riedijk, waar sculpturaliteit een grote rol speelt in het ontwerpen. Zij 
passen dan ook een meer pragmatische aanpak toe voor het vormen van hun 
gebouwen. Door het toepassen van een enkelvoudige, bewust gekozen symboliek 
willen zij een eenvoudig en helder gebaar neerzetten dat wordt begrepen door het 
publiek, zodat hun gebouw een boodschap over kan brengen en het onderdeel van 
de samenleving wordt. 

Hoewel het werk van de architecten vaak wordt getypeerd als iconisch blijkt 
dit niet hun intentie. Wel zegt Jan Neutelings het volgende: “Bouwen gaat over 
zwaarte, ik wil dikke, vette Rubensachtige gebouwen maken met wulpse uitstulpingen 
en stoere spierballen” 1. De uitkomst is vrijwel altijd een sculpturaal en abstract 
ontwerp, wat de oorzaak kan zijn voor dit misverstand. 
De hoofdgedachte van Neutelings-Riedijk  is dat een gebouw op de eerste 
plaats een sculptuur is dat wordt geboetseerd door verschillende elementen als 
contextuele randvoorwaarden, interne ruimtelijke holtes en algoritmische en 
elegante systemen. Uiteindelijk is het vooral een zoektocht om tot een vorm te 
komen die karakter en emotie uitdrukt. Deze komt tot stand door de traditionele 
methodologie van het ontwerpen, het terugkijken om vooruit te komen. 

Eigen inspiratiebron
Bij het zoeken naar de juiste vorm en afwerking voor het ontwerp van de 
concertzaal werd ik gegrepen door de kracht die de schijnbaar eenvoudige 
sculpturen van de Roemeense beeldhouwer Constantin Brâncuşi uitstralen. 

Bij het zoeken naar de juiste vorm en afwerking voor het ontwerp van 
de concertzaal greep de kracht die de schijnbaar eenvoudige sculpturen 
van de Roemeense beeldhouwer Constantin Brâncuşi uitstralen erg aan. 
Dit is met name het geval bij de sculpturen waar de kunstenaar een ei als 
hoofdvorm heeft  genomen waaraan hij een aantal subtiele veranderingen 
heeft  aangebracht. Hierdoor blijkt het object bij nader inzien bijvoorbeeld 
asymmetrisch van vorm te zijn of is het op een bepaald punt afgevlakt. 
Uiteindelijk maakt de materialisatie van het sculptuur in combinatie met 
de lichtwerking dat er een dramatisch beeld wordt neergezet. Hoe hij tot 
deze eenvoud in zijn sculpturen komt omschrijft  hij als volgt: “in de kunst 
is eenvoud geen doel, maar men komt door het benaderen van de ware 
betekenis van de dingen, ondanks zichzelf, tot eenvoud” 2. De eivorm stelt 
volgens de kunstenaar de volmaakte schoonheid voor. 

Deze eenvoud is ook terug te zien in de vormgeving van de concertzaal, 
waar een gladde schaal de basis vormt. Deze schaal wordt slechts op een 
paar momenten geopend, door subtiele snedes te maken ter plekke van de 
ingangen tot de zaal. 

1 Castelijns, Maarten (2009). Dikke, vette, Rubensachtige gebouwen
2 Giedion-Welcker, Carola (1985). Constantin Brancusi. Stuttgart: Schwabe
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Vormgeving Freeform || Verlagen ene zijde, verhogen andere zijde

Modelleren met schuim || Ruimtewerking

Modelleren met schuim || Gevoel voor schaal door het plaatsen van schaalpoppetjes
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Vormgeving Freeform

Aan de basis van de freeform concertzaal staat een ellipsvorm, afgeleid van de 
Romeinse Amfi theaters. De dimensies van het volume zijn zodanig gekozen dat 
de zaal mooi in de ruimte past en het gewenste volume gecreëerd kan worden. 
Met afmetingen van 39,6 meter bij 47,4 meter wordt dezelfde verhouding als het 
Colosseum in Rome aangehouden.

Modelleren met schuim
De uiteindelijke freeform is tot stand gekomen door het inzetten van zowel 
tastbare modellen als modelleersoft ware op de computer, Cinema 4D. Met 
behulp van diverse schuimmodellen is de eerste hoofdvorm bepaald, door het 
schuim beetje bij beetje in de gewenste vorm te schuren. Tussentijds werd in een 
schaalmodel van de Koepelgevangenis bekeken  welk eff ect iedere aanpassing had. 

Optimale inpassing
De defi nitieve hoofdvorm, waarmee het beste ruimtelijke eff ect verkregen werd, 
is als volgt aangepast: Een uitgerekte bol, ofwel ellipsoïde, vormt de basis voor 
de freeform. De zijde die zich het meest centraal in de ruimte bevindt wordt 
vervolgens verhoogt met het oog op lichttoetreding en vormenspel. Op deze 
manier wordt de directe lichtbron, de lantaarn, geblokkeerd voor de bezoeker en 
gebruiker van het gebouw en werkt het eff ect van ‘hidden light’ extra sterk. Door 
deze zijde tevens een zachtere ronding mee te geven sluit het volume beter aan bij 
de ronding van het koepeldak, zodat deze in zijn voorkomen wordt versterk. De 
zijde die zich langs de cellenring loopt is juist enigszins verlaagd en spitser van 
vorm om zodoende het licht beter in de tussenruimtes toe te laten. 

Met behulp van Cinema 4D is de hoofdvorm geoptimaliseerd door het volume in 
het bestaande gebouw te plaatsen en het eff ect op de verschillende tussenruimtes 
die ontstaan te onderzoeken. Daarnaast kon met behulp van dit programma 
ook eenvoudig de werking van het licht bestudeerd worden. De eenvoud die de 
uiteindelijk verkregen vorm uitstraalt wordt versterkt door een gladde, monoliete 
afwerking. 

Deze vloeiende afwerking zet zich door in de drager van de zaal, een 
sokkel die het gehele gewicht van de zaal moet ondersteunen. Dit bleek 
constructief gezien de eenvoudigste oplossing, maar biedt daarnaast 
ook ruimte voor een platformlift , waardoor het mogelijk is om grote 
concertvleugels, rekwisieten en overige benodigdheden naar het podium 
te transporteren vanuit de opslagruimte op de begane grond. Door de 
restruimte die ontstaat tussen de platformlift  en de wand van de sokkel 
kunnen installaties voor onder andere ventilatie naar de concertzaal 
gevoerd worden. Ook de ruimte tussen de tribunes en de schil van de 
concertzaal zijn van zodanige omvang dat installaties voor ventilatie en 
dergelijke hierin geplaatst kunnen worden. Naast praktisch werkt de sokkel 
ook als ruimt scheidend element, waardoor twee afzonderlijke foyers 
ontstaan zonder een sterk visuele scheiding aan te brengen. 
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Een zestal tribunevlakken omringt het ronde, centraal geplaatste podium

Boettcher Concert Hall
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Inrichting Zaal

Bij het inrichten van de concertzaal staat het zicht centraal en kan het principe van 
het Panopticum als basis gezien worden. Door een centraal geplaatst podium staat 
de artiest centraal, waardoor deze zicht heeft  op de toeschouwers en andersom. 
Deze zichtlijnen zijn ook in algemene zin van groot belang voor de beleving van 
een concertzaal. 

Boettcher Concert Hall
Een project dat naast de eerder genoemde Royal Albert Hall veel inzicht heeft  
gegeven in de werking van een ronde concertzaal is de Boettcher Concert Hall 
in Denver, ontworpen door Hardy Holzman Pfeiff er Architecten. Gebouwd in 
1978 was het de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten. De zaal bied plaats aan 
2.750 mensen, waarvan meer dan 80% op minder dan een kleine 20 meter tot het 
podium zit, waardoor een ultiem gevoel van intimiteit gecreëerd wordt. Doordat 
iedereen zo dicht op het podium zit lijkt de zaal een stuk minder massaal dan hij in 
werkelijkheid is. Doordat de zaal is opgedeeld in verschillende terrassen werd het 
mogelijk om iedereen van goed zicht te voorzien en de zaal compact te houden. 
Wat opvalt is dat er een duidelijke voor-achter oriëntatie te vinden is, waardoor 
uiteindelijk de helft  van het publiek altijd tegen de ruggen van de artiesten aan zal 
kijken. 

Dit punt wekte enige verbazing, en is dan ook meegenomen in het ontwerp van 
de concert in de Koepelgevangenis. Normaal gesproken valt er bij een ronde 
vorm geen duidelijke voor- of achterkant aan te zijden, dus waarom dan wel 
bij een concertzaal? Dit is de reden waarom ervoor gekozen is de oriëntatie in 
de zaal niet vooraf vast te leggen, maar dat dit aan de creativiteit van de artiest 
wordt overgelaten. Dit geeft  tevens de vrijheid om bijvoorbeeld van opstelling te 
veranderen na de pauze. Door het podium een halve meter hoger te leggen heeft  
het geluid vrij baan in de ruimte. 

Zoals bij de Boettcher Hall is gewerkt met terrassen is ook deze concertzaal 
opgedeeld in 6 segmenten die elk tribunevak vormen. Dit heeft  als doel dat de 

schil van de freeform zo optimaal mogelijk gevolgd kan worden, zodat een 
monoliet geheel ontstaat en een optimaal rendement uit de zaal gehaald 
kan worden. De aansluiting van het laatste en hoogste podiumvlak met 
de schil van de zaal zal worden afgerond. Hierdoor ontstaat een mooie 
combinatie van een vloeiende zaal met een vloeiend interieur, zoals ook 
de aansluiting van de sokkel is behandeld. Het is duidelijk dat door de 
ruimtelijkheid van de organische vorm de ruimte als eerst gemodelleerd 
dient te worden zodat de materie, in der vorm van stoelen, kan volgen.

De hellingen van de tribunes zijn bepaald aan de hand van standaard 
regels, waarbij iedere rij 900mm diep dient te zijn. Omdat de Nederlandse 
mens gemiddeld meer beenruimte kan gebruiken is ervoor gekozen deze 
waarde op 1000mm te stellen. Daarbij moet het hoogteverschil tussen 
twee lagen ten minste 6cm zijn, waaraan deze zaal met een minimaal 
hoogteverschil van 18cm makkelijk voldoet. De podiumvlakken zijn in 
een 3D model uitgewerkt,  zodat de zaal zoveel mogelijk mensen kan 
herbergen en tegelijkertijd een vloeiend geheel vormt. In totaal biedt de 
zaal plaats aan 1154 toeschouwers, waarvan  275 zitplaatsen op de balkons 
te vinden zijn. Hoewel het podium niet voor 100% zichtbaar is vanaf de 
balkons is het zicht zo optimaal mogelijk gemaakt door de balustrade 
schuin terug te laten lopen, waardoor ook voldoende beenruimte wordt 
gecreëerd op de eerste rij van de balkons. 
De zaal is te bereiken vanuit een viertal ingangen die zich steeds bovenaan 
de tribunes bevinden. Een aantal tribunes sluit qua peilmaat precies aan op 
de bovenkant van een verdiepingsvloer, zodat er ook plek is voor minder 
validen. 
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Concertzaal  ||  Intimiteit door het centraal geplaatste podium
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Akoestiek

De werking van de freeform concertzaal is bepaald aan de hand van diverse 
literatuurstudies en het advies van dr. Constant Hak. Hoewel er uiteindelijk met 
behulp van gespecialiseerde soft ware zeer uitgebreide berekeningen gemaakt 
moeten worden om alle details aan het licht te brengen is hierop niet de focus 
gelegd. De zaal is gecontroleerd op basis van een viertal punten die aan de basis 
van iedere akoestische berekening staan. Wanneer deze punten kloppen zullen er 
veelal geen grote verrassingen optreden bij verdere berekeningen.

Zaalvolume
De geluidsterkte in een zaal wordt bepaald door het volume van de zaal, 
geluidsabsorptie van de verschillende toegepaste materialen en de vorm van de 
wanden van de concertzaal. Het volume van een zaal moet voldoende groot zijn 
om een aangename akoestiek te verkrijgen. Daarnaast is het volume ook bepalend 
voor de nagalmtijd, welke bij deze freeform zaal gesteld is op 1,7 seconden, een 
gemiddelde waarde die zowel geschikt is voor piano- en kamermuziek als grotere 
symfonieorkesten. 
Bij het bepalen van het zaalvolume wordt bij concertzalen waarbij de tribunes 
het podium omringen uitgegaan van 12,75m3 per persoon. Bij de traditionelere, 
rechthoekige zalen, ligt dit volume lager met een waarde van 8 tot 12 m3 per 
persoon.  Deze concertzaal heeft  een totaal volume van 12.700m3, wat neerkomt 
op 11m3 per persoon bij een bezoekersaantal van 1155. 

Zichtlijnen
Voor een totale ervaring is het van groot belang dat iedereen goed zicht heeft  op 
het podium, er zal dus in het ontwerp aandacht geschonken moeten worden aan 
de zichtlijnen op de tribunes. Zoals in het paars-zwarte schema te zien valt heeft  
alleen het balkon niet 100% zicht op het podium, maar omdat een kamerorkest 
veelal niet het gehele podium zal bezetten zal dit meestal geen problemen 
opleveren.

Zichtlijn vanaf het balkon
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1,6 1,7 2,3 2,4

1,4 1,7 1,9

Kamerorkest
Semiklassiek

Symfonie

Nagalmtijd van 1,7 seconden || Zaal geschikt voor diverse klassieke muziekvormen

Refl ectielijnen geluid || Focussering van geluid op 1 punt

Spreiding van geluid door middel van het plaatsen van een serie akoestische panelen
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Akoestiek

Zicht op het podium is niet het enige dat van belang is, mensen willen ook zicht 
hebben op elkaar, het spel van zien en gezien worden wordt ook voortgezet in 
de concertzaal. Door de tribunes een ronding mee te geven en rond het centrale 
podium te plaatsen wordt hierbij ook een gevoel van intimiteit gecreëerd. 

Refl ectielijnen
Bij het intekenen van de refl ectielijnen, in de vorm van kegels die het geluid 
representeren, kan gecontroleerd worden of zich problemen voordoen. Verspreid 
het geluid zich goed over het publiek of komt het juist samen, focussering van 
geluid? Dit laatste moet voorkomen worden. 
In het geval van de freeform zaal bleek dat er problemen optreden daar waar de 
zaal versmalt, zoals aangegeven met een pijltje in het eerste groen-zwarte schema. 
Dit wordt opgelost door het plaatsen van een serie akoestische panelen. Een 
bijkomend voordeel is dat het tevens de architectonische ruimte ten goede komt, 
het draagt bij aan het intieme karakter van de zaal. 

Looptijdverschillen
In grotere ruimtes dient rekening gehouden te worden met vertraging van geluid, 
waardoor galm op kan treden. Dit ontstaat wanneer de looptijdverschillen van 
het geluid te groot zijn en dus merkbaar vertraagd bij het oor aankomen. Om de 
klanken zo helder mogelijk te houden dient het looptijdverschil minder dan 27 
meter te zijn. In het geval van deze concertzaal ligt het afstandsverschil overal 
onder de 20 meter en voldoet hierbij. 
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Concertzaal  ||  Zicht vanaf het Balkon
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Schematische opbouw van de constructie
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Constructie

Het bouwen van de Freeform concertzaal

Op 7 meter boven de begane grond zal de concertzaal op een sokkel geplaatst 
worden. Deze sokkel, uitgevoerd in een zwaar gedimensioneerd stalen constructie, 
wordt samengehouden met een stalen ring. Hierop zal de constructie van de zaal 
geplaatst worden, opgebouwd met behulp van twee verschillende technieken.

Allereerst zal het onderste deel van de zaal vervaardigd worden met behulp van 
een stalen skelet waarop later een staalplaat betonvloer gelegd zal worden. Er is 
voor dit type vloer gekozen vanwege de werkbaarheid. De trapeziumvormige 
stalen vloerplaten zijn eenvoudig te vormen naar de kromming van de zaal door 
ze in de juiste vorm te knikken en te walsen. Hierna kunnen de tribunes en treden 
in een keer in het werk mee gestort  worden. Een bijkomend voordeel van de 
toepassing van beton is het creëren van massa, waardoor geluiden binnen de zaal 
gehouden worden en hiermee de gestelde akoestische eisen eenvoudiger gehaald 
worden. 
De stalen constructie waarop de vloer gelegd zal worden wordt opgebouwd uit 
spanten die aan de onderste ring bevestigd worden en de vorm van de zaal volgen. 
Dezen zullen op het verste punt bijeen gehouden worden met behulp van een 
tweede stalen ring. Voor de stabiliteit van de gehele constructie worden gordingen 
tussen de spanten geplaatst. Zoals verderop in dit verslag in de uitgewerkte 
detaillering te zien is wordt gewerkt met diverse IPE profi elen.

Een monolithische koepel
De schil van het dak van de freeform zal worden gebouwd volgens het principe 
van een monolithische koepel, een methode die al begin 1941 werd ontwikkeld 
door Wallace Neff  als oplossing voor het wereldwijde huisvestingstekort, hij 
noemde het ‘Bubble Houses’. Dit principe is later veel voor dit soort vrije vormen 
toegepast en in 1979 werd er opnieuw een patent voor aangevraagd door David 
South. Deze koepels worden in het werk gebouwd met behulp van een stevige 

opblaasbare Airform, een infl atable die aan een ring bevestigd wordt, in dit 
geval een stalen IPE300 profi el die, zoals al eerder werd genoemd, tevens 
onderdeel uitmaakt van de overige constructie van de zaal. Met behulp 
van ventilatoren wordt de infl atable van binnenuit opgeblazen, waardoor 
de vorm van de uiteindelijke constructie verkregen wordt. De ventilatoren 
zullen gedurende het gehele productieproces aan blijven. Doordat alles 
in het werk gestort wordt kunnen alle benodigde elementen worden mee 
gestort, zoals elektra, lichtpunten en openingen ten behoeve van ventilatie. 
De volgende stap is het aanbrengen van wapeningsnetten waarna 
spuitbeton in meerdere lagen wordt aangebracht. Vanwege zijn ronde 
vorm kan de constructie vrij licht blijven, een minimale dikte van 100 
mm bovenaan zal voldoende moeten zijn. De laag beton zal enigszins 
dikker worden richting de ring, maar ook hier zal een dikte van slechts 
150 mm volstaan. In zijn meest optimale vorm zou de hoogte van een 
monolithische koepel 1/6 van de overspanning moeten beslaan. Om zo 
dicht mogelijk in de buurt te komen van deze waarde heb ik de vorm van 
mijn zaal nog enigszins moeten aanpassen door het dak iets meer hoogte 
en ronding te geven.

Afwerking
Om uiteindelijk een gladde, gestroomlijnde freeform te verkrijgen 
wordt het geheel afgewerkt met Stucanet, een fl exibele pleisterdrager van 
staaldraden en karton waarmee elke gewenste vorm te creëren is, maar 
met name geschikt voor gebogen vormen. Op deze laag zal een akoestisch 
spuitstucwerk aangebracht worden, zodat vervelende geluidsrefl ecties en 
galm beperkt worden in de ruimtes om de zaal. Het geluid gaat hierbij 
door een akoestisch transparante afwerklaag waarna het grotendeels door 
een mineraal wol wordt geabsorbeerd. Een bijkomend voordeel van dit 
systeem van Asona, genaamd Sonacoustic, is dat het tevens eenvoudig te 
reinigen is. 
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Materialisatie

Om van de kille sfeer in de Koepelgevangenis af te komen is een zoektocht gestart 
naar materialen die warmte brengen, maar tevens een moderne uitstraling bieden. 
Zo zijn uiteindelijk alle delen van het interieur van het bestaande gebouw voorzien 
van een nieuwe afwerklaag. Een uitzondering hierop vormen de lift en, waar je in 
een glazen cabine langs het traditionele metselwerk en details wordt gevoerd, een 
van de weinige plekken waar het oorspronkelijke interieur nog zichtbaar is. 

Omdat de concertzaal zeer prominent aanwezig is, is ervoor gekozen deze zo rustig 
mogelijk te houden in zijn materialisatie. Deze zal dan ook worden afgewerkt met 
een laag van super fi jn en glad geschuurd  wit stucwerk, dat tevens akoestisch 
werkt zodat echo’s en galm gereduceerd worden in de grote open ruimte. 

Om de verdere aankleding van de ruimte meer warmte mee te geven zal hout 
worden toegepast. Om te voorkomen dat dit als wandbekleding erg druk wordt 
is met behulp van het maken van diverse renders getest hoe dit het best tot zijn 
recht zal komen. De uiteindelijke keuze is gevallen op het toepassen van gekromde, 
eikenhouten latten die de ronding van de celenring vormen. Doordat deze latten 
meevloeien met de vorm van het gebouw ontstaat een rustig geheel. Door het 
aanbrengen van deze latten ontstaat een vrij grove textuur op de wanden, wat een 
gunstig eff ect heeft  op absorptie van geluid. Om het contrast tussen open en dichte 
cellen duidelijk te laten zien worden alle cellen aan de binnenzijde afgewerkt met 
een laag van wit stucwerk, wat in mooi contrast staat met het eikenhout. Deze 
witte afwerking zorgt er daarnaast ook voor dat de cellen niet te donker worden en 
hierdoor geschikt zijn voor diverse functies, waaronder het exposeren van kunst. 

Een belangrijk element in de ruimte vormen de galerijen. Hoewel ze aanwezig zijn 
is het niet de bedoeling dat zij de ruimte gaan domineren, wat het geval was in een 
van de eerste renders die van de ruimte zijn gemaakt. Hier kwamen ze erg zwaar 
over en voerden duidelijk de hoofdtoon, terwijl dit eigenlijk voor de concertzaal en 
het bestaande gebouw is weggelegd. Het doel is dan ook de galerijen optisch lichter 
te maken, waardoor ze de ruimte minder domineren. 
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Om dit te bereiken zijn de mogelijkheden van kunstmatig licht onderzocht. Het 
plaatsen van een lichtstrook direct onder de galerij, geïntegreerd in een verdikte 
binnenwand, heeft  het beste eff ect. De galerijen lijken te zweven waardoor ze 
optisch minder zwaar worden en tegelijkertijd wordt de ronding van het gebouw 
extra benadrukt.  Op deze manier zijn de galerijen wel aanwezig, maar dragen ze 
bij aan de ruimtebeleving van het gebouw.  Om het rustige beeld dat ontstaat niet 
te verstoren worden de balustrades zo subtiel mogelijk uitgevoerd, namelijk in de 
vorm van een zelfdragende glazen balustrade. 

Voor de aankleding van zowel de concertzaal als de tussenruimtes is gezocht naar 
een kleurvoering die iets theatraals en warms heeft , maar niet te standaard is, 
zoals het rood dat veel in theaters wordt toegepast. Hierbij is de keuze gevallen 
op een palet van kleuren met nuances van rood, zoals paars, roze, diep rood, etc. 
Deze kleuren brengen veel sfeer in de concertzaal en gaan goed samen met het de 
houten binnenwandafwerking van de cellenring. 

Gevelaanpassingen
Zoals hierboven al werd aangegeven zijn de lift en een geval apart. Ook wat betreft  
aanpassingen aan de gevel. Omdat er in het ontwerp een vijfde bouwlaag is 
geïntroduceerd moest het mogelijk zijn om ook hier met de lift  te komen. Daarom 
zijn de lift schachten in de hoogte uitgebreid met behulp van een glazen opbouw op 
de cellenring. Wanneer je met de lift  op de bovenste verdieping uitkomt biedt dit 
een zeer fraai uitzicht over de stad. Deze ingreep is hiermee niet enkel praktisch 
maar biedt tevens een mooie ervaring aan de bezoekers. Omdat dit de enige 
ingreep is die al van verre zichtbaar is, is ervoor gekozen de glazen opbouw zo 
subtiel mogelijk uit te voeren. Hierdoor doet het geen afb reuk aan het iconische 
voorkomen van de koepel, maar laat het wel zien dat er een transformatie heeft  
plaatsgevonden.

Zoals ook bij de lift schacht het geval is, zijn alle aanpassingen aan de gevel 
in het bestaande ritme doorgezet. Dit betekend dat bijvoorbeeld het ritme 
van de ramen is doorgezet, zodat nieuwe openingen niet breder zijn dan 
de bestaande ramen, maar bijvoorbeeld in de hoogte zijn opgerekt. Dit 
principe is toegepast bij de nieuwe gevelopeningen ter plaatse van het 
restaurant om de gevel opener te maken en hierbij meer licht binnen te 
krijgen. Een tweede mogelijkheid is het ritme van de verticale pilasters als 
leidraad te nemen, welke ter plaatse van de tussenwanden van de cellen te 
vinden zijn in de gevel. Dit principe is toegepast bij de lift schachten en de 
entree.¬
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Entree ||  Zicht vanuit de lobby op het groter geheel
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Situatie || Schaal 1:2000

Schetsmatig beeld van de transparant gemaakte ringmuur m.b.v. lamellen
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Terreininrichting

Het gehele gevangenisterrein wordt omsloten door een 3,5 meter hoge ringmuur 
die oorspronkelijk bedoeld was om de gevangenen geen mogelijkheid tot 
ontsnappen te geven. Vanwege de radicale functieverandering die plaats zal 
vinden, zal ook een nieuwe invulling voor het terrein gevonden moeten worden. 
Zoals al eerder werd aangegeven is de keus gevallen op het toekennen van een 
parkfunctie aan het achter terrein, geschikt voor openbaar gebruik. Aan de 
voorzijde, ter plaatse van de entree en het restaurant zal een plein gerealiseerd 
worden, om het karakter van de stad, buiten deze zijde van de ringmuur gelegen, 
door te zetten. Daarbij biedt dit ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een terras 
bij het restaurant, waardoor een gebied zal ontstaan waar volop activiteit plaats 
vindt.  

Om dit binnenterrein te bereiken zal de ringmuur op een drietal punten worden 
opengebroken, waarvan op twee punten aan het plein en op één punt aan het park. 
Hierdoor ontstaat tevens een route voor voetgangers om af te steken wanneer zij 
richting het centrum wandelen.

Rond deze snedes zal de ringmuur transparanter gemaakt worden door middel 
van het integreren van een lamellenstructuur. Op deze manier blijft  het volume 
en de hoogte van de muur behouden, en hierdoor het hoofdbeeld in het ensemble 
van gebouwen, maar wordt de scheiding tussen het gebied binnen en buiten de 
muur minder groot. Door de lamellen heen worden de contouren van het gebouw 
zichtbaar, waardoor de bezoekers al buiten de ringmuur kunnen zien waar zich 
bijvoorbeeld de entree bevindt. Bij het uitdunnen van de ringmuur is gekeken naar 
de aanlooproute waarover de meeste bezoekers zullen lopen. Dit zal vanuit het 
stadscentrum zijn, wat ertoe heeft  geleid dat met name deze hoek van de ringmuur 
de grootste bewerking kent. 

Aan het deel van de ringmuur dat aan de parkzijde grenst zal juist meer dikte 
gegeven worden. Hierdoor wordt overlast voorkomen voor de woningen die 
achter de muur staan en kan dit volume plaats bieden aan parkeerplaatsen voor 

bezoekers en omwonende. In de meeste Nederlandse gemeentes wordt 
een parkeernorm gesteld voor het aantal parkeerplaatsen per zitplaats. 
In Haarlem is dit een factor van 0,3 bij nieuwbouw, wat neerkomt op 345 
(1155*0,3) parkeerplaatsen waarin het concertgebouw moet voorzien. 
Omdat er in dit geval sprake is van herbestemming is het niet haalbaar 
gebleken om dit te bereiken, maar is het doel geweest zoveel mogelijk 
plaatsen te creëren zonder afb reuk te doen aan het terrein en ensemble.
Uiteindelijk zijn er 150 plekken gecreëerd onder een parkeerdek, waarop 
later het park ingericht zal worden. Het maaiveld zal hier met een meter 
worden opgehoogd en de parkeerlaag eronder worden verdiept. Om een 
relatie met het park en de auto’s te creëren en licht toe te laten op het 
parkeerniveau worden ovale snedes in het parkeerdek gehaald. Deze vorm 
refereert naar de concertzaal die zich binnenin het gebouw bevindt. Samen 
met het volume van de verdikte ringmuur zijn er zo’n 250 parkeerplaatsen 
gecreëerd.  

Op een drietal plekken wordt de ringmuur opengebroken
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Terreininrichting ||  Sfeerbeeld Achterterrein - Groen Parkeerdek
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Terreininrichting ||  Sfeerbeeld Entreegebied in de Avond
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Situatie  ||  Schaal 1:1000
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Begane grond ||  Schaal 1:350

1.  Entree
2. Lobby
3. Garderobe
4. Tickets || Receptie
5. Entree Restaurant
6. Restaurant
7. Keuken
8. Goederentoevoer
9. Goederen Opslag
10. Kantine
11. Kleedkamers Artiesten
12. Repetitieruimte
13. Vluchttrap
14. Instrumenten Opslag

A. Lift groep A
B. Lift groep B
C. Lift  C
pl. Platformlift 
tr. Technische Ruimte
bk. Bezemkast
wc. Toiletten
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1ste Verdieping ||  Schaal 1:350

13. Vluchttrap
15. Hoofd Foyer
16. Expositieruimte
17. Artiestenfoyer
18. Bar

A. Lift groep A
B. Lift groep B
C. Lift  C
pl. Platformlift 
tr. Technische Ruimte
bk. Bezemkast
wc-D. Dames Toiletten
wc-H. Heren Toiletten
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2de Verdieping ||  Schaal 1:350

10. Kantine
13. Vluchttrap
20. Leslokaal
21. Kantoor

A. Lift groep A
B. Lift groep B
C. Lift  C
pl. Platformlift 
tr. Technische Ruimte
bk. Bezemkast
wc-D. Dames Toiletten
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II. Ingang 2
III. Ingang 3

A. Lift groep A
B. Lift groep B
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Doorsnede D1  ||  Schaal 1:300

2. Lobby
6. Restaurant
11. Kleedkamers Artiesten
12. Repetitieruimte
15. Hoofd Foyer 
16. Expositieruimte
17. Artiesten Foyer
18. Bar
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Discussie

De aard van het maken, waar vooraf binnen het afstudeeratelier de focus op is 
gelegd, heeft  met name een grote rol gespeeld bij het eerste deel van dit project, 
waar het ontwerp van een fi losofi sche tafel ook daadwerkelijk is gerealiseerd. 
Het was met name interessant te zien dat tijdens het tentoonstellen van de 
verschillende tafels van het atelier, er daadwerkelijk een discussie op gang kwam 
onder de bezoekers. Hoewel dit vaak over de maakbaarheid ging, kwam al snel de 
vraag wat het idee achter de tafel is, aangezien deze in zijn voorkomen zo afwijkt 
van het standaard beeld van een tafel. De tafel geslaagd vanwege de balans die is 
gevonden in het creëren van een kunstobject en gebruiksproduct. 

Terugkijkend op het gehele ontwerpproces kan gesteld worden dat er geen verdere 
relatie te leggen is tussen het M3 en M4 project, behalve dat het eerste aanleiding 
heeft  gegeven tot het ontwerp van het tweede. Er is eerst wel een poging gewaagt 
om de theorie van Nietzsche over tegengestelde krachten in te zetten in het 
ontwerp, maar dit resulteerde in een geforceerde zoektocht naar contrasten, wat 
niet bleek te werken voor dit gebouw.

Zoals ook in het tweede essay te lezen valt kon de radicale functieverandering 
van de Koepelgevangenis in Haarlem, Het Panopticum, enkel gerealiseerd 
worden door het inzetten van gelijksoortige vormen. Door het combineren en 
samenbrengen van ronde vormen wordt het bestaande gebouw in zijn voorkomen 
versterkt en ontstaat een geheel dat erg sterk werkt. Hoewel er een groot contrast 
heerst tussen nieuw en oud, tussen de freeform concertzaal en het bestaande 
gebouw, ontstaat er door de keuze van gelijksoortige vormen een harmonie tussen 
beide, wat resulteert in een spanningsveld dat zich in de tussenruimte openbaart. 
De nieuwe invulling versterkt hiermee de kwaliteiten van het gebouw waardoor 
deze ook in de toekomst van waarde voor de stad en haar inwoners blijft . Het 
ultieme doel van herbestemming. 

Vanwege de omvang van de in concertzaal getransformeerde 
Koepelgevangenis is de focus gelegd op ruimtebeleving en speelt de aard 
van het maken in dit deel van het afstudeerproject een minder grote rol. 
Omdat de freeform concertzaal echter zo beeldbepalend is voor de ruimte 
is wel de nodige aandacht besteed aan de uitvoering hiervan. 

Uiteindelijk kan gesteld worden dat het eindresultaat zeer verrassend is. 
Hoewel de persoonlijke afk eer ten aanzien van blob-architectuur nog altijd 
overheerst, is met het ontwerp van een freeform concertzaal duidelijk 
geworden dat sommige ruimtes zich goed lijken te lenen voor deze 
vormentaal. Een uitgebreide studie naar wat maakt dat sommige blobs 
wel goed werken heeft  veel inzicht gegeven in met name het eff ect van 
oppervlakte behandeling. Iets dat de moeite waard is om in de toekomst 
verder te onderzoeken. 
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Refl ectie

Gedurende het afgelopen jaar heb ik op verschillende vlakken veel kunnen leren. 
Het is een proces van uitersten geweest, waarbij gestart werd met het ontwerpen 
en bouwen van een meubelstuk, een fi losofi sche tafel. Dit was de eerste keer dat 
ik zoiets heb gebouwd, maar mijn enthousiasme is gewekt en het ontwerpen en 
maken van meubels zal zeker een vervolg krijgen. 

In contrast hierop staat het ontwerp van een concertgebouw in een ruimte, zo 
groot, dat ik er moeilijk vat op kreeg. Deze grote schaal was iets nieuws voor mij, 
waardoor ik een manier heb moeten bedenken om hier een gevoel bij te krijgen. 
Dit heb ik gedaan door het inpassen van bekende concertzalen van verschillende 
omvang in de bestaande ruimte van de Koepelgevangenis.  In de afgelopen jaren 
heb ik mij meer gericht op kleinschaligere gebouwen, omdat voor mij de charme 
zit in het ontwerpen van momenten en bijbehorende ruimtes. Ik heb ernaar 
gestreefd dit ook te vinden in het ontwerp van het concertgebouw, en heb dit 
gevonden in het ontwerpen van tussenruimtes, welke eigenlijk een resultaat zijn 
van de freeform concertzaal die in de ruimte wordt geplaatst. Zoals al eerder 
aangegeven zijn blobs vormen waarvoor ik een afk eer ontwikkeld heb, maar 
waarvan ik zo overtuigd raakte dat het de beste oplossing voor de herbestemming 
van mijn gebouw was, dat ik dit toch heb doorgezet, ondanks dat ik mij opnieuw 
op onbekend gebied zou begeven. 

Een fl ink aantal nieuwigheden in één project, wat dan ook de reden was dat het 
af en toe doorbijten was. Al had ik nooit het idee dat er een eind kwam aan goede 
ideeën of inspiratie, maar de vraag was eerder hoe ik deze ronde vormen moest 
vertalen in een model of tekening. 

Het leuke van dit afstudeeratelier vond ik de vrijheid die werd geboden 
om echt je eigen ding te doen, waardoor het ontwerpproces onderdeel 
werd van de zoektocht naar wat ik met architectuur wil bereiken. Met 
name interessant is dat ik heb kunnen kiezen voor het herbestemmen van 
een bestaand gebouw, een vraag die in de toekomst steeds vaker voor zal 
komen. Ik denk dat de invulling van een concertgebouw erg goed past, 
onder andere vanwege de locatie en de ruimte die het gebouw biedt, maar 
de Koepelgevangenis zou ook voor vele andere functies geschikt zijn. 
Doordat je steeds individueel aan een ontwerp werkt ben je vrij veel op 
jezelf aangewezen wat betreft  planning. Het was dan ook van belang 
om tijdig knopen door te hakken om het ontwerpproces niet te laten 
stagneren. Hoewel ik kan zeggen dat ik het afgelopen jaar alle beschikbare 
tijd aan het afstuderen heb besteed,  heb ik vanwege de omvang van mijn 
project helaas niet elk detail kunnen behandelen. Om dit wel te bereiken is 
meer tijd nodig, of had ik achteraf gezien voor een kleinschaliger project 
moeten kiezen. Maar dan had ik waarschijnlijk niet zoveel nieuws geleerd 
als in het afgelopen jaar het geval geweest is. Ten slotte kijk ik dan ook 
terug op een geslaagd project, met resultaten waar erg tevreden mee ben. 
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Samenvatting

Een project van uitersten. Waar werd gestart met het ontwerpen en daadwerkelijk 
bouwen van een fi losofi sche tafel, eindigde het project met het ontwerp van een 
Concertgebouw in de huidige Koepelgevangenis van Haarlem. 

De fi losofi sche tafel
De fi losofi sche tafel is bedoeld om een discussie op te wekken, wat wordt bereikt 
door het thema van de verhouding tussen orde en chaos centraal te stellen. Het 
beantwo¬¬orden van de vraag hoe deze twee elementen verenigd kunnen worden 
in één ontwerp zodat ze in balans zijn en in harmonie met elkaar samen gaan heeft  
bijgedragen aan de totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp. Een product van 
een spanning die ontstaat tussen de illusie van orde en de zichtbare verschijning 
van chaos, tussen Apollinische en Dionysische krachten. Dit vertaald zich in een 
stalen grid, de Apollinische basis voor de tafel, waarin houten volumes worden 
geplaatst die de orde vervormen. 

Hoewel er geen verdere relatie te ontdekken valt tussen het M3 en M4 project, 
heeft  het eerste wel aanleiding gegeven tot het ontwerp van het tweede, een 
concertgebouw in Koepelgevangenis die op het punt staat gesloten te worden.

Een Radicale functieverandering van het Panopticum
Hoe om te gaan met de herbestemming van een bouwwerk met zo’n sterke en 
historisch waardevolle typologie als het Panopticum is het thema dat centraal staat 
in het tweede deel van dit afstudeerproject. De Koepelgevangenis in Haarlem is 
een van de drie gevangenissen in Nederland die volgens het Panopticumprincipe 
van Jeremy Bentham is gebouwd, waarbij een enkele opziener elke zich in de 
cellen bevindende aanwezige vanuit een centrale post tegelijkertijd in de gaten kan 
houden. Gedurende het ontwerpproces werd regelmatig de vraag gesteld hoe een 
radicale functieverandering van dit gebouw gerealiseerd kan worden zonder de 
kwaliteiten die zo’n sterke typologie als het Panopticum met zich meedraagt aan te 
tasten. 

Summary

A project of extremes. What started with the design and building of a 
philosophical table, ended with the design of a big concert building in de 
current Dome Prison in Haarlem. 

Th e Philosophical table
Th e philosophical table is meant to provoke a discussion, which will be 
tried to accomplish to use the theme of the relationship between order and 
chaos. Answering the question of how to unite these two elements in one 
design, in a way that they are in balance and harmony helped creating the 
design. Th e table is a product of a tension between the illusion of order 
and the visible emergence of chaos, between Apollonian and Dionysian 
forces. Th is is translated in a grid made out of steel, which establishes the 
Apollonian foundation of the table. Wooden elements of distortion are 
inserted into this grid. 

Th ere is no strong relation between the M3 and M4 project, although the 
fi rst was a reason for the design of the second, a concert hall in the Dome 
Prison that will be closed in the near future. 

A radical change of function of the Panopticum
Th e central theme in the second part of graduation is how to deal with the 
adaptive reuse of a building that has such a strong typology with historical 
value as Th e Panopticon. Th e Dome prison of Haarlem is one out of three 
prisons that was build according to Jeremy Bentham’s  principle about the 
Panopticum in the Netherlands, where  only one, centrally placed guardian 
can oversee every prisoner in their cell at once. 
Frequently referred to during the design process is the following question: 
How to make a radical change of function in this building without 
damaging the typical qualities that belong to the Panopticon. 
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Na het uitvoeren van ontwerpend onderzoek in de vorm van variantenstudies 
blijkt dat een nieuwe invulling enkel bij kan dragen in het accepteren en versterken 
van de bestaande kwaliteiten wanneer gelijksoortige vormen worden ingezet. Het 
transformatieprobleem van het Panopticum wordt opgelost door het inzetten 
van een freeform, als los volume dat in het bestaande gebouw geplaatst wordt. 
Ondanks het grote contrast dat heerst tussen nieuw en oud ontstaat er door de 
keuze van een gelijksoortige vorm een harmonie tussen beide, wat resulteert in een 
spanningsveld dat zich in de tussenruimtes openbaart. 
Het principe van het panopticum wordt met het inzetten van een ronde 
concertzaal uit het grotere geheel getrokken en binnenin de zaal teruggebracht, 
waar een centraal geplaatst podium zonder vaste oriëntatie maakt dat de artiest 
zicht heeft  op alle toeschouwers en andersom. Een tweede reden voor het centraal 
plaatsen van dit podium is het creëren van het gevoel van intimiteit, en omdat 
iedereen elkaar kan zien zet zich het spel van zien en gezien worden voort in de 
concertzaal. 

Zoals in het essay duidelijk aan bod komt heerst er een persoonlijke afk eer 
ten aanzien van blob-architectuur. Echter, de invulling van een freeform in de 
Koepelgevangenis was zodanig overtuigend dat het een gemis zou zijn wanneer dit 
niet zou worden doorgezet in het verdere ontwerp. 
Uiteindelijk wordt in het essay de vraag gesteld of de aanpak van het 
herbestemmingsontwerp zoals deze voor de Koepelgevangenis is gemaakt een 
eenmalige oplossing voor het probleem van aanpassen is of dat het ook in de 
toekomst kan worden ingezet. Dit kan als volgt beantwoord worden: Het spel van 
de doorgaande, eindeloze en elastische ruimte in dit ontwerp, zoals ook Frederick 
Kiesler dit in zijn werken laat zien, toont aan dat ronde en fl uïde vormen, dus 
gelijksoortig, goed samen gaan. In combinatie met de theorie van Kiesler zou dit 
ontwerp in de toekomst bij kunnen dragen aan de benadering van ronde ruimtes 
en hun invulling. 

Conducting design research in the form of variation studies shows that a 
new intervention can only contribute to the acceptance and enhancement 
of the existing qualities when similar forms are used. Th e problem of 
transformation of the Pantopicon is solved by adding a freeform, as a 
separate volume that is placed in the existing building. Th e choice for a 
similar form brings harmony between new and old, even though there is 
a big contrast between the two. Th e end result is a tension that manifests 
itself in the interstices of the building. By using a round hall, the principle 
of the Panopticon will be  removed from the larger whole and be placed 
inside the concert hall. By adding a centrally placed stage, without fi xed 
orientation, the artist has a 360 view of all spectators and vice versa. A 
second reason for placing the stage in a central position is to create a sense 
of intimacy. Because everyone can see each other, the play of seeing and 
being seen will be continued in the concert hall. 

As will be clear by reading the essay, there is a personal aversion against 
blob-architecture. However, the results that came with the intervention of 
the freeform in the Dome Prison was that convincing that it would be a big 
loss not to continue working on it in the rest of the design process. 
Eventually the question being asked at the end of the essay is whether 
the approach of the design for adaptive reuse of the Dome prison can be 
used in future projects or is just a single action. Th e play of endless en 
elastic space, as can be found in both this design and Frederick Kiesler’s 
work, shows that round, fl uid shapes work well together. Th is project and 
Kiesler’s theory together will make a good contribution for future projects 
that have to deal with circular spaces and interventions that will be made 
to it. 


