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 Deze afstudeerscriptie is het resultaat 
van het afstudeeratelier genaamd Authority 
onder leiding van prof. dipl. Ing. C. (Christian) 
Rapp, ir. R.P.J. (Ruurd) Roorda en ir. W. (Wouter) 
Hilhorst. Hiermee is de Master architectuur 
binnen de leerstoel Architecture Building and 
Planning op de faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven voltooid. 
 Het afstudeerjaar is de meest 
intensieve en interessante periode van mijn 
studie geweest waarin ik met veel plezier en 
toewijding heb gewerkt. Het afstudeeratelier 
Authority heeft mij vanaf het begin gegrepen 
door enerzijds de interessante relatie tussen 
architectuur en autoriteit en anderzijds de 
maatschappelijke relevantie met betrekking tot 
veranderende politieke situatie in Nederland. 
Door gemeentelijke herindeling ontstaat de 
vraag naar huisvesting van het nieuwe bestuur, 
waarmee het bouwen van een gemeentehuis 
aan de orde van de dag is.
 De excursie naar Zaanstad en 
Amsterdam was een leuke inleiding van 
het afstudeertraject. Hierna heeft het 
vooronderzoek, in de vorm van een uitgebreide 
analyse naar verschillende raadhuizen door 
de tijd heen, mijn kennis over het onderwerp 
aanzienlijk verrijkt. Voor mijn analyse van het 

Palazzo della Signoria te Florence ben ik in de 
Italiaanse Renaissance gedoken. Hierin heb ik 
niet alleen het complexe bouwwerk uit 1298 
bloot kunnen leggen, maar heb ik tevens veel 
geleerd over de Renaissance in zijn geheel. 
Het gouden tijdperk met haar geweldige 
kunstenaars, innoverende wetenschappers en 
markante heerschappijen is een grote bron van 
informatie en inspiratie. De steenrijke familie: 
de Medici verkregen de ultieme macht en 
betrokken het ontzagwekkende Palazzo della 
Signoria waarmee zij architectuur gebruikten 
om hun macht te versterken. 
 Samen met Arjen, Jelmer en Reinier 
heb ik de excursie naar München begeleid. 
Elke dag met een volle planning bezochten 
we diverse gebouwen die wel of niet te maken 
hadden met het afstudeerthema. Zo bezochten 
we op de eerste dag het geweldige Walhalla 
van Leo von Klenze aan de Donau, maar ook 
kregen we een rondleiding door het verfijnde 
hoofdkantoor van Allianz ontworpen door 
Josef Wiedemann. Het was leuk om te zien 
dat de vooraf geschatte tijdsplanning in de 
gids overeenkwam met de praktijk, waardoor 
er naast het bezoek aan prachtige gebouwen 
genoeg tijd overbleef om elkaar beter te leren 
kennen. Het potje tafeltennis in de schaduw van 
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het Haus der Kunst onder het genot van een 
koude Spezi zal me nog lang bijblijven. 
 Later die zomer bezocht ik een goede 
vriend in Berlijn, waardoor ik wederom in 
aanraking kwam met de Duitse architectuur. 
Tegenover het Huis van Afgevaardigden met 
op de achtergrond het Detlev-Rohwedder-
Haus van Ernst Sagebiel sprak ik met Wester 
over architectuur en macht. Het is daar waar 
ik besloot om de intrigerende geschiedenis van 
Duitsland te gaan onderzoeken. Net zoals de 
Medici in Italië, weet de voormalige dictator 
van Duitsland architectuur in te zetten voor 
het versterken van zijn regime. Het verbaast 
me hoe de zogenoemde Naziarchitectuur me 
zo kan aanspreken, terwijl ik het bijbehorende 
regime ten zeerste verafschuw. Gevoed door 
deze persoonlijke interesse en onderbouwd 
door vele bronnen heb ik het onderzoek 
met veel toewijding uitgevoerd. Ook in het 
ontwerpproces heb ik de combinatie tussen 
mijn eigen stijl en de beoogde doelstelling 
weten te vinden. Hierdoor was het vormen van 
ideeën, het aanpassen en uitwerken van het 
plan in lijn met de gestelde ontwerpopgave en 
hebben de ontelbare uren achter de computer 
nauwelijks verveeld. 
 De wekelijkse begeleidingen van 

Ruurd en Wouter,  waardoor ik gemotiveerd en 
geïnspireerd bleef, heb ik als zeer goed ervaren. 
Daarnaast heeft de brede kennis van Christian, 
die hij tijdens de officiële momenten te kennen 
gaf, mij in de juiste richting gehouden. Ik wil 
graag op deze manier iedereen bedanken die 
heeft bijgedragen aan dit mooie en leerzame 
jaar.
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De Nederlandse samenleving heeft een 
dubbelzinnige houding ten opzichte van 
autoriteit1. Enerzijds ondersteunt autoriteit 
de parlementaire constitutionele monarchie, 
die met haar wetten onze vrijheid waarborgt. 
Anderzijds wordt de gehoorzaamheid die 
ermee gepaard moet gaan het liefst niet erkend 
door de samenleving. Hoewel de Nederlandse 
democratie zou moeten functioneren op de 
voltallige erkenning van de autoriteit door de 
bevolking, krijgt de expressie van  autoriteit over 
het algemeen een negatief karakter en wordt dit 
vermeden. Het weglaten van deze expressie 
kan tot gevolg hebben dat de bevolking 
haar vertrouwen verliest in de Nederlandse 
overheid. De lage interesse in de politiek en 
dalende opkomstpercentages bij verkiezingen 
getuigen van een groter wordende afstand 
tussen burger en bestuur. Op gemeentelijk 
niveau heerst echter nog de grootste affiniteit 
van de burger met het bestuur, maar door het 
plan van gemeentelijke herindelingen wordt de 
decentralisatie van macht opgeschroefd tot een 
grotere schaal. Het verliezen van de affiniteit 
van de burger met het bestuur lijkt hiervan een 
logisch te gevolg te zijn.
 Een fenomeen dat hier gelijk aan 
loopt is de verandering in de architectuur van 

overheidsgebouwen. Nederland kent een rijke 
geschiedenis aan monumentale architectuur 
van raadhuizen, echter bij raadhuizen uit de 
laatste decennia is de opvatting aanzienlijk 
veranderd. De verandering van stadhuizen laat 
zien dat de uitstraling van gezag steeds meer 
vermeden wordt, de termen transparantie en 
neutraliteit vormen de nieuwe kenmerken van 
raadhuizen. Verbanden tussen de tendens in 
de politiek en de veranderende architectuur 
van raadhuizen leidt tot een stelling die het 
terugbrengen van gezagsuitstraling in het 
raadhuis beargumenteert. 
 Voor de beeldvorming over het 
ontstaan van macht binnen een samenleving en 
over de mate waarin dit tot expressie kan komen, 
is het door mij geschreven essay genaamd 
Soevereiniteit opgenomen als intermezzo.
 De stelling omtrent het terughalen van 
autoritaire architectuur behoeft een onderzoek 
naar de manier waarop architectuur is gebruikt 
voor de expressie van macht. Hiervoor 
toont de geschiedenis een breed scala aan 
voorbeelden. In de tweede wereldoorlog drukt 
Hitler, met zijn bouwmeester Albert Speer, de 
nationaalsocialistische ideologie perfect in steen 
uit. Andere dictators zoals Mussolini koesterden 
tevens deze vorm van machtsvertoon en 

· SAMENVATTING ·
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het ambtelijk apparaat. De Krimpenerwaard 
is ook een resultaat van een gemeentelijke 
herindeling, waarbij vijf kleinere gemeenten 
in het groene hart in Zuid-Holland fuseren. 
In de dorpskernen van deze nieuwe gemeente 
heerst een hoge gemeenschapszin en 
betrokkenheid met het gemeentelijke bestuur. 
Door de gemeentelijke herindeling dient 
de gemeente een evenwichtige regionale 
positie in te nemen ten opzichte van de grote 
steden om zich heen. Het gemeentehuis 
is de eerste fysieke gewaarwording van de 
fusie en zet de eerste stap voor een gemeente 
met voldoende bestuurskracht. Het ontwerp 
van het gemeentehuis voor de gemeente 
Krimpenerwaard probeert daarom de 
volksheerschappij te vertalen in het gebouw. 
Hiermee wordt beoogd dat het gevoel van 
zeggenschap van de inwoners en het bestuur 
wordt uitgestraald. Om dit voor elkaar te 
krijgen is een concept opgesteld die bestaat 
uit een maatschappelijk, architectonisch en 
functioneel deel. Zo zorgen architectonische 
middelen uit het classicisme bijvoorbeeld voor 
een monumentale uitstraling van het gebouw 
om de herkenbaarheid van het gemeentehuis 
te verzekeren. De stelling over de heersende 
tendens in de politiek en de architectuur van 

worden besproken. Deze zwarte jaren uit de 
recente geschiedenis worden beschreven en 
belicht vanuit de architectuur. Het wordt maar 
weer eens bevestigd dat ethische en esthetische 
aspecten uit deze periode constant met elkaar 
in gevecht zijn. Inzicht in deze gebeurtenissen, 
de analyse van gebouwen en de naoorlogse 
opvattingen bieden een gereedschapskist 
voor het ontwerp van een gemeentehuis 
in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat 
autoritaire architectuur een krachtig middel 
is om een politieke ideologie te ondersteunen. 
Hoewel dit krachtige middel vaak is ingezet 
voor slechte doeleinden, kan het ook worden 
ingezet voor de juiste doeleinden. De krachtige 
ondersteuning van de Nederlandse democratie, 
die hoognodig is, vormt de hoofdgedachte 
achter het ontwerp voor het gemeentehuis. 
De te gebruiken architectuurstijl volgt uit de 
uiteenzetting van politieke ideologieën met hun 
bijpassende architectuurstijlen.
 Het ontwerp van het gemeentehuis 
speelt in op de gemeentelijke herindeling. Bij 
deze herindeling fuseren kleine gemeenten 
tot een grotere gemeente waardoor de 
bestuurskracht opschaalt en de gemeente meer 
taken op zich neemt. De opschaling van de 
gemeente vereist een nieuwe huisvesting voor 
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raadhuizen wordt door middel van het ontwerp 
onderbouwd. De locatie van het gemeentehuis 
in Schoonhoven is vanuit de regionale identiteit 
en historische kwaliteiten bepaald en versterkt 
het concept. Vervolgens wordt het ontwerp voor 
het nieuwe gemeentehuis van de massa tot aan 
het kozijn beschreven met behulp van onder 
andere schema’s, plattegronden, doorsneden, 
aanzichten en perspectieven. 

1. Roorda, R. Het probleem van gehoorzaamheid
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of these buildings are fading away and replaced 
by neutral and transparent buildings with no 
powerful message at all. The disappearance of 
authoritative buildings may lead to a subversion 
of the authoritative power. And therefore people 
will not acknowledge their submission to the 
Dutch democracy anymore, which is needed to 
function this kind of politics. 

 To get a grip on authority and 
sovereignty, an essay about the arise and 
expression of power is included as an 
intermezzo.

 A research on authoritative 
architecture has been conducted to find out 
the relationship between architecture and 
authority. This includes an extensive view on 
architecture in the period of the Second World 
War on the way it has been used by dictators 
to seduce, impress, intimidate and dominate 
the world. When beautiful architecture serves 
devilish motives, aesthetics and ethics are in 
war as well. The design of the New Town Hall 
will use powerful classical architecture to serve 
a benign democracy.   

 The Krimpenerwaard is a recently 

 ‘Recent history shows that western 
society has developed an ambiguous attitude 
towards authority. On the one hand the notion of a 
(democratic) constitutional state -with laws that offer 
rights and generate freedom- may be fostered, but on 
the other hand most of the obligations that go with 
it are smuggled away, shown ‘neutralized’ or are 
expelled from public view. Obedience to the law, to 
the authorities, may be necessary, but is not expected 
to be expressed visually. How to shape authority seems 
to be a problem, as recent architecture shows us. The 
commonplace for democratic government buildings is 
architectural transparency: ‘I am not there.’ Unable 
to express or support the positive (freedom) and the 
negative (obedience) sides of authority at the same 
time, most current government architecture offers us 
only indifference. For an enduring support of a lively 
society this is an avoidable situation.’1

 The Dutch politics are lacking interest 
from their people. The attendance at elections 
are deteriorating while the government scales 
up their administrative region. The distance 
between the authorities and their citizens 
is expanding which leads to a lower affinity 
between both. The architecture of governmental 
buildings is a subject to the change of due to this 
political aspects. The authoritative appearance 

S U M M A R Y
Authority: The New Town Hall
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formed  municipality which is the location of the 
New Town Hall. The region is analyzed to meet 
the local requirements for the town hall and 
serves a well formed plan of requirements. The 
design of the building is explained by schemes, 
architectural drawings, detail, materialization 
and visualization. The New Town Hall will 
empower the Dutch government in an elegant, 
non violent way.

1. Roorda, R. The problem of obedience
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Er heerst, vooral onder jongeren, een grote 
desinteresse in de Nederlandse politiek. De 
onwetendheid over politieke partijen zorgt 
ervoor dat de burger zijn idealen niet goed 
weet terug te vinden bij een politieke partij en 
het daarom geen juiste keuze weet te maken 
bij verkiezingen of het zelfs laat afweten 
om te gaan stemmen. Onderzoek naar de 
kennis van politiek1 onder jongeren en de 
dalende opkomstpercentages bij de Tweede 
Kamerverkiezingen zijn hier een hard bewijs2 

van. Deze desinteresse heeft uiteenlopende 
redenen en valt niet eenvoudig te duiden. 
Echter één van de oorzaken kan toegeschreven 
worden aan het heersende gevoel onder de 
burgers dat er geen gehoor wordt gegeven aan 
de stem van de kiezer en dat de besluitvorming 
niet daadkrachtig is. De dubbelzinnigheid 
ligt bij de op consensus gebaseerde politieke 
besluitvorming in Nederland. Deze manier 
zorgt er namelijk enerzijds voor dat er juist 
met elke burger rekening wordt gehouden, 
echter moet dit resulteren in consensus. 
Hierdoor worden veel standpunten tegen 
elkaar af gestreept en heeft dit een mildere 
besluitvorming ten gevolg. De vraag is of 
dit probleem toegekend kan worden aan de 
ontbrekende politieke kennis van de bevolking 

of juist aan de consensusdemocratie die op een 
te grote schaal niet goed functioneert?
 Het democratisch stelsel reikt terug 
tot aan de Griekse oudheid en ontleent 
haar autoriteit aan de voltallige instemming 
van de bevolking en werkt op basis van het 
menselijke gelijkheidsideaal waarin iedereen 
gelijke rechten en plichten heeft. Hoewel 
in de democratie van Clisthenes geen 
vrouwen, vreemdelingen of slaven mochten 
meestemmen, heeft in Nederland iedereen 
vanaf zijn achttiende levensjaar het recht om 
zijn stem te laten horen. Uiteindelijk heeft dit 
een opschaling van 30.000 stemgerechtigden 
in Athene 500 v Christus, naar 13.000.000 in 
Nederland in het jaar 2012 teweeggebracht 
voor eenzelfde manier van volksheerschappij. 
De vraag is of het democratisch stelsel wel 
bestand is tegen een dergelijke opschaling. 
Om twee vergelijkbare, doch in schaal 
verschillende varianten van een democratie 
naast elkaar te zetten, kan gekeken worden 
naar de landelijke Tweede Kamerverkiezingen 
en de regionale gemeenteraadsverkiezingen. 
Beide  worden om dezelfde termijn gehouden 
en de opzet is nagenoeg gelijk. Enkel betreft 
het bij de Tweede Kamerverkiezingen een 
nationale en zelfs internationale agenda en bij 

P O L I T I E K
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de gemeenteraadsverkiezingen ‘slechts’ een 
regionale agenda. Desondanks het feit dat de 
resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen 
vaak een grotere impact hebben op de 
bevolking dan de gemeentelijke besluiten, lijkt 
de burger meer affiniteit te hebben met een 
kleinere variant van democratie. De burger 
laat liever grote besluitvorming over aan de 
volksvertegenwoordiging en zich interesseert 
zich meer in besluitvorming waarin het gevoel 
van zeggenschap heerst. Dit wordt nog eens 
versterkt door de opkomstpercentages van de 
gemeenteraadsverkiezingen van verschillende 
gemeenten te vergelijken. Hieruit blijkt 
structureel dat hoe kleiner het aantal inwoners 
per gemeente, hoe hoger de opkomst3 bij de 
desbetreffende gemeenteraadsverkiezing is.
 De decentralisatie van overheidstaken 
naar de provincies en gemeenten lijkt zijn 
resultaat te hebben behaald. De decentralisatie 
wordt daarom verder doorgevoerd, waarmee 
het takenpakket van de gemeente uitbreidt. 
Echter de voorwaarde voor het verkrijgen 
van meer taken, is dat de gemeente groeit en 
daarmee de bestuurskracht stijgt. Het plan voor 
gemeentelijke herindeling4 is het creëren van 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Dit 
is tweemaal zo groot als de huidige gemiddelde 
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aantal wethouders is weer gekoppeld aan het 
aantal raadsleden en bedraagt hoogstens 20 
procent van het aantal leden. [artikel 36-1]. 
De gemeenteraad dient te vergaderen in een 
raadzaal welke ondergebracht is in een raadhuis. 
Het is echter dezelfde Thorbecke die in 1862 
beweert met zijn stelling: Kunst (lees: ook 
architectuur) is niet de zaak van de overheid7. 
 De taken van de gemeenten zijn 
uitsluitend direct van belang voor haar 
inwoners. De gemeente mag over veel 
zaken zelfstandig beslissingen maken, zoals 
het bouwen van een sportcentrum, straten 
aanleggen of het bouwen van woningen. 
Maar naast deze regionale taken voert het 
gemeentebestuur ook landelijke wetten uit, 
zoals het verstrekken van officiële documenten. 
De financiering van de gemeente wordt op twee 
manieren voorzien. Ten eerste door middel van 
eigen inkomsten uit gemeentelijke belastingen 
en ten tweede door geld uit het gemeentefonds, 
dat de rijksoverheid ieder jaar uitkeert. De 
gemeente mag zelf bepalen waar zij dit geld aan 
besteedt, maar uiteraard moet dit wel ieder jaar 
verantwoordt worden.
 Vanaf 1920 heeft Nederland te maken 
met de samenvoeging van kleine gemeenten, 
waarna er nu nog ongeveer 400 gemeenten8 zijn 

gemeente. Gekeken naar de eerder genoemde 
vergelijking van opkomstpercentages en het 
inwoneraantal, kan deze opschaling leiden naar 
een nieuw dieptepunt in de interesse in politiek.

• G E M E E N T E N

 Sinds 1851 kent Nederland de 
gemeentewet, welke werd ontworpen door de 
staatsman Johan Rudolf Thorbecke. In deze wet 
wordt bepaald dat het gemeentebestuur bestaat 
uit een raad, een burgemeester en wethouders. 
De gemeenteraad wordt door de burger 
gekozen, en kiest vervolgens de wethouders. 
De burgemeester wordt op zijn beurt door 
de Koning als vertegenwoordiger benoemd 
en fungeert als voorzitter van het college van 
burgemeester en wethouders (B&W) en tevens 
als voorzitter van de raad, hoewel hij van het 
laatstgenoemde zelf geen deel uit maakt. Het 
college van B&W bestuurt in principe de 
gemeente, maar beslissingen worden door de 
gemeenteraad aanbevolen en gecontroleerd. 
Zoals exact in artikel 7 van de gemeentewet5 
wordt omschreven, vertegenwoordigt de raad 
de gehele bevolking van de gemeente. Het 
aantal leden wordt bepaald aan de hand van 
het aantal inwoners van de gemeente6. Het 
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overgebleven. Verdere plannen met betrekking 
tot de gemeentelijke herindeling zijn terug 
te vinden in het beleidskader gemeentelijke 
herindeling9, waarin wordt gesteld dat 
het beleid het beste dicht bij de burger 
uitgevoerd kan worden. Voorafgaand aan een 
gemeentelijke herindeling dient een aantal 
criteria in overweging genomen te worden om 
het succes te garanderen. Voldoende draagvlak 
van alle betrokken gemeenten en inwoners is 
gewenst, maar unanimiteit is niet vereist voor 
een herindeling. Daarnaast wordt er gekeken 
naar de interne samenhang van dorps- of 
stadskernen binnen de gemeente. Het dient 
vermeden te worden dat de gemeente na de 
herindeling slechts een administratieve eenheid 
is waarmee de burgers en maatschappelijke 
organisaties zich nauwelijks verbonden voelen. 
Een gemeenschappelijke visie biedt antwoord 
aan hoe de nieuw te vormen gemeente zijn 
burgers, maatschappelijke organisaties en 
gemeenschappen zal betrekken bij de uitvoering 
van het beleid. Zaken als bestuurskracht en de 
evenwichtige regionale verhouding zorgen er 
voor dat de gemeente zich goed verhoudt ten 
opzichte van andere gemeenten in de regio.
 Gemeentelijke herindeling voegt 
kleine gemeenten samen en huidige 
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genomen, waaronder het Palazzo della Signoria. 
De analyse biedt inzicht in het stadhuis an sich, 
de politieke tendensen die het gebouw vormen 
en de evolutie van het stadhuis in de tijd.
 In de late middeleeuwen ondervindt 
Nederland het begin van zijn handelseconomie. 
Uit deze periode stammen de meeste 
monumentale raadhuizen, met als hoogtepunt 
het stadhuis van Amsterdam door Jacob van 
Campen dat halverwege de gouden eeuw werd 
gebouwd in Hollands classicistische bouwstijl. 
Later volgden Pieter Post, Claes Bockes 
Balck, Jacob Otten Husly  en Johannes van 
Embden met respectievelijk de kenmerkende 
stadhuizen van Maastricht 1664, Leeuwarden 
1715, Groningen 1793 en Utrecht 1826 in 
overeenkomstige bouwstijl. Ook de gotische 
bouwstijl vond zijn weg naar het stadhuis, 
zoals te zien is in het Goudse stadhuis uit 1448 
wat te boek staat als oudste gotische stadhuis 
van Nederland. Het balkon, het bordes en de 
toren zijn stereotype symbolen welke terug zijn 
te vinden in vele stadhuizen uit die tijd. Het 
stadhuis dient als fysieke belichaming van het 
bestuur, waarbij herkenbaarheid en uitstraling 
hoog in het vaandel staan.
 Het is aan het begin van de 
twintigste eeuw dat de typologie van het 

gemeentehuizen schieten te kort in capaciteit, 
waardoor nieuwe huisvesting gezocht wordt. 
De vaak monumentale raadhuizen in kleine 
dorpskernen komen te vervallen en dienen 
vervangen te worden. Echter het bouwen van 
een nieuw gemeentehuis is veel meer dan 
het onderbrengen van het grotere ambtelijke 
apparaat. 

• G E M E E N T E H U I Z E N

 Het gemeentehuis, raadhuis of 
stadhuis, drukte tot in de achttiende eeuw 
de trots uit van de geëmancipeerde burgerij. 
Het raadhuis was hiermee de architectonische 
vertaling van het ontstaan van steden en 
gemeenten. De hoge toren als ultieme 
uitdrukking van de opkomende burgerij moest 
het opnemen tegen de torens van de kerken. 
Waar in Italië de eerste stedelijke regio´s vorm 
kregen, verschenen ook de eerste stadhuizen. 
Het Palazzo del Broletto te Como 1215 en het 
Palazzo della Signoria te Florence 1298 kunnen 
worden gezien als de grondleggers van het 
stadhuis. 
 In het boekwerk Authority: een 
analyse van het stadhuis10 zijn stadhuizen in 
de loop van de geschiedenis onder de loep 
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stadhuis aan een verandering onderhevig is. 
Het groeiende ambtelijk apparaat zorgt voor 
een andere interpretatie van het stadhuis, 
waardoor de administratieve functies van de 
representatieve functies worden gescheiden. 
Er vindt tevens een scheiding plaats tussen 
de nieuwe architectuuropvattingen en de 
visie op traditionele raadhuizen11. Het bleek 
een lastige opgave om het raadhuis hetzelfde 
monumentale uiterlijk van vroeger te geven 
met de gedachtegang van de heersende tijd. Het 
is W.M. Dudok die in 1932 met zijn raadhuis in 
Hilversum het modernisme in combinatie weet 
te brengen met een monumentale uitstraling. 
Ook hierin is het representatieve gedeelte 
gescheiden van de kantoorfuncties, maar dit is 
goed ondergebracht in de gehele architectuur 
van het gebouw. Er is bij het raadhuis, te midden 
van een tuindorp, geen twijfel over mogelijk 
waar het gezag gevestigd is. 
 De tweede wereldoorlog geeft genoeg 
stof tot nadenken en doorbreekt daarmee ook 
de traditionele gezagsverhoudingen binnen 
Nederland. In het nieuwe raadhuis zouden niet 
langer beslissingen genomen worden achter 
gesloten deuren, maar het moest de uiting zijn 
van een open samenleving, waar het de burger 
van dienstverlening voorzag. Enerzijds werd 
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door traditionele architecten vastgehouden 
aan het verleden waarmee de maatschappelijke 
veranderingen genegeerd werden. Anderzijds 
werd het stadhuis door de modernisten met alle 
liefde ontdaan van haar symboliek van gezag. 
De keuze tussen beide laat in de jaren na de 
oorlog een divers beeld zien van raadhuizen, 
zo laat het raadhuis in Velsen 1965 van W.M. 
Dudok en het raadhuis in Heerjansdam 1959 
van J. en L. de Jonge verschillende opvattingen 
zien. Veelal zijn er matige tussenoplossingen 
getroffen, wat de typologie van het stadhuis 
geen goed heeft gedaan. Op het moment 
waar de maatschappelijke opvattingen in 
het geding stonden, kon er helemaal geen 
keuze gemaakt worden. Het dieptepunt 
van de architectuur van raadhuizen wordt 
daarmee bereikt in de jaren zeventig. Het 
raadhuis mocht niks meer uitstralen en vond 
zijn vorm als onherkenbaar kantoorgebouw 
of werd onzichtbaar ondergebracht in een 
multifunctionele accommodatie. Door de 
verhoogde toegankelijkheid van de burger in 
het bestuur kwam het ontwerp veelal op basis 
van inspraak tot stand.
 Door de immer groeiende omvang 
van het ambtelijke apparaat doet de ultieme 
scheiding van de administratieve functies en de 
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representatieve functies zich voor in de vorm 
van een stadskantoor. Dit tot de achtergrond 
gereduceerde kantoorgebouw heeft geen 
enkele symbolische betrekking meer tot het 
representatieve raadhuis, wat overigens in de 
meeste gevallen ook is gereduceerd tot het 
onderbrengen van enkel formele gelegenheden 
zoals een bruiloft. Het bestuur neemt geen 
prominente plek meer in het gebouw en 
manifesteert zich het liefst zo onopvallend 
mogelijk. Door zich zo onopvallend mogelijk 
op te stellen wekken zij tevens des te meer 
aandacht als het gaat om achterkamerpolitiek. 
Hoewel de architectuur van raadhuizen 
de laatste jaren is ontdaan van de versufte 
kantoortypologie, heeft het bij lange na niet 
de ooit zo monumentale uitstraling waarbij 
de trots van de geëmancipeerde burgerij naar 
voren komt. Deze monumentale raadhuizen 
zijn vaak nog enkel zichtbaar en in gebruik in 
kleine dorpskernen, maar door gemeentelijke 
herindeling komen ook deze nu veelal te 
vervallen. Het zal niet lang meer duren eer al 
het gemeentelijk bestuur gehuisvest is in een 
nieuwe generatie raadhuizen. Architecten 
gebruiken het raadhuis als manifest van hun 
eigen opvattingen en voegen slechts kleine 
symbolen toe die refereren naar het herkenbare 
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stadhuis. Het stadhuis van Zaanstad refereert 
enerzijds naar de regionale identiteit door 
onder andere wapenschilden te plaatsen. 
Anderzijds zijn de kopgevels geïnspireerd op 
de architectuur van bekende architecten uit de 
wereld12; een invalshoek die totaal losstaat van 
de betekenis voor een stadhuis. De betekenis 
van het raadhuis kan ook geheel overgenomen 
worden door een losstaande opvatting, 
zoals het duurzaamheidsaspect gebruikt als 
leidraad in het gemeentehuis van Hardenberg. 
Transparantie, neutraliteit, toegankelijkheid, 
laagdrempelig en economisch-verantwoord 
lijken de toverwoorden van de eenentwintigste 
eeuw als het gaat om de architectuur van 
gemeentehuizen. Het gemeentehuis als trots van 
de burgerij wordt afgedaan als geldverspilling 
van de overheid en de uitstraling van gezag 
wordt geheel vermeden. 

• S T E L L I N G

 De vraag dringt zich op of de 
probleemstelling over de interesse in politiek en 
de tendens van de uiteenlopende architectuur 
van gemeentehuizen in relatie met elkaar kan 
worden gebracht. Of er sprake is van causale 
verbanden valt te bediscussiëren, maar de 
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observaties in beide aspecten geven aanleiding 
tot een mogelijke relatie. Aan de ene kant verliest 
de burger het vertrouwen in de Nederlandse 
democratie en verliest het gevoel van 
zeggenschap in het bestuur, aan de andere kant 
vermijdt de overheid de uiting van haar gezag. 
Daarnaast zorgt gemeentelijke herindeling voor 
een opschaling van de gemeente en verliest het 
gemeentehuis haar herkenbaarheid. De afstand 
tussen burger en bestuur lijkt hiermee inherent, 
hoewel het tegenovergestelde juist beoogd 
wordt door de overheid.
 Met de tendens in architectuur van het 
gemeentehuis wordt de omgang van autoriteit 
in Nederland zichtbaar gemaakt en raakt tevens 
de kern van het afstudeeratelier waarvoor 
deze scriptie geschreven is. De Nederlandse 
samenleving heeft namelijk een dubbelzinnige 
houding ten opzichte van autoriteit. 
Enerzijds ondersteunt het de parlementaire 
constitutionele monarchie, die met haar wetten 
onze vrijheid waarborgt. Anderzijds wordt de 
gehoorzaamheid die ermee gepaard moet gaan 
het liefst niet erkend en wordt zelfs ondermijnd 
door dezelfde samenleving. Op deze manier 
krijgt de expressie van  autoriteit over het 
algemeen een negatief karakter en wordt dit 
vermeden, terwijl de positieve effecten meteen 
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voor lief genomen worden. Een demonstratie 
in 1958 tegen het nieuwe belastingkantoor 
van Amsterdam getuigt dat de uitstraling van 
gezag gevoelig ligt. Hoewel dit geen onlogische 
beweegreden schijnt te zijn, loert er wel 
een gevaar om de hoek. Het vermijden van 
gezagsuiting kan namelijk als gevolg hebben 
dat het gehele gezag in twijfel wordt getrokken. 
De instemming van het gehele volk met de 
autoriteit van het bestuur dient immers als 
fundament van de Nederlandse democratie. 
Met andere woorden, voor het ondersteunen 
van de autoriteit hoeft de Nederlandse burger 
geen angst te berokkenen. In Nederland 
heerst namelijk geen direct gevaar vanuit het 
gezag jegens de burger, maar ondersteunt 
de overheid juist de vrijheid van de burger. 
Tevens zorgt de milde democratie in Nederland 
niet voor angstwekkende besluitvorming en 
vindt de uiting van gezag niet plaats in de 
vorm van onverbiddelijk optreden van de 
uitvoerende macht, zoals wel het geval kan zijn 
bij een dictatuur. Daarnaast vertegenwoordigt 
de Nederlandse overheid rechtstreeks de 
bevolking, aangezien zij autoriteit ontlenen 
aan de stem van burger. Het niet uitstralen van 
gezag zou op deze manier ook de ontkenning 
zijn van het gezag van het eigen volk kunnen 

betekenen. Om de Nederlandse autoriteit 
op een onschuldige manier te versterken 
met gezag uitstraling, kan de architectuur 
van een gemeentehuis een rol spelen. De 
stelling omtrent de rol van architectuur in de 
beschreven problematiek dient als leidraad 
voor het onderzoek en het uiteindelijke ontwerp 
voor een gemeentehuis in Nederland.

DE UITING VAN GEZAG IN DE ARCHITECTUUR 
VAN EEN GEMEENTEHUIS KAN DE AFFINITEIT 
VAN DE BURGER MET HET BESTUUR 
VERGROTEN!

 Hiermee ontstaat direct de 
onderzoeksvraag over de manier waarop gezag 
in architectuur tot uiting gebracht kan worden. 
Het onderzoek verkent daarom de vraag: 

OP WELKE MANIER WORDT ARCHITECTUUR 
GEBRUIKT OM GEZAG UIT TE STRALEN?

 Een belangrijke deelvraag die hiermee 
gepaard gaat is:

WELKE ARCHITECTUURSTIJL PAST BIJ EEN 
BEPAALDE POLITIEKE IDEOLOGIE?
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 Om hier inzicht in te krijgen is 
onderzoek gedaan naar een duister voorbeeld 
uit het verleden waar architectuur expliciet 
gebruikt is voor de uitstraling van kracht en 
macht. Het Derde Rijk van Adolf Hitler had als 
doel de allesomvattende macht te verkrijgen 
en Albert Speer wist in opdracht van Hitler 
deze ideologie perfect in steen te vertalen. 
Het onderzoek bevat begeleidende informatie 
van de heersende periode en gebouwuitleg 
in zowel architectuur als boodschap. Binnen 
het onderzoek worden tevens morele kwesties 
omtrent de naziarchitectuur belicht en wordt 
gekeken naar de naoorlogse opvattingen. Een 
vergelijking met de moderne architectuur 
van het fascistische Italië van Mussolini, en de 
architecten Terragni en Piacentini, belichten de 
deelvraag.
 Om het onderzoek te introduceren 
is het essay over soevereiniteit als intermezzo 
opgenomen. Het essay behandelt de motieven 
achter de soeverein en maakt daarmee het 
ontstaan en de uiting van macht zichtbaar. 
Door deze beginselen beter te begrijpen en 
er een eigen mening over te vormen, kan 
het onderwerp autoriteit vanuit een breder 
perspectief worden bekeken.
 Het uiteindelijke ontwerp voor het 

Nieuwe Gemeentehuis in Nederland heeft 
zijn fundamenten uit het onderzoek en dient 
de stelling zo goed mogelijk te verdedigen. 
Het ontwerp wordt door middel van tekst, 
concept, schema’s, tekeningen en perspectieven 
gepresenteerd. Het is aan de lezer om te 
beoordelen of daarmee de doelstelling behaald 
is en of voorgesteld kan worden dat architectuur 
als bemiddelaar kan optreden tussen de relatie 
van burger met bestuur.
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I N T E R M E Z Z O : E S S A Y
soevereiniteit: ontstaan en uiting van macht
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Voor de beeldvorming over het ontstaan van 
macht binnen een samenleving en in welke 
vorm dit tot expressie kan komen is het 
essay genaamd Soevereiniteit opgenomen als 
intermezzo. De zucht naar macht is een oud 
fenomeen en heeft zijn sporen nagelaten in 
de geschiedenis. Echter bij  de belichaming 
van macht wordt vaak alleen gedacht aan 
politieke, sociale en culturele zaken. De fysieke 
vorm waarin dit plaats vindt, namelijk middels 
architectuur, is net zo interessant. Macht 
en architectuur zijn namelijk onlosmakelijk 
verbonden en kennis over het ontstaan en de 
uiting van macht biedt inzicht in deze relatie. 

 Bij de soeverein, suprema potesta, ligt 
de hoogst mogelijke macht. De oorsprong 
van de soeverein wordt aan de hand van de 
begrippen gelijkheid, schaarste en mimetische 
begeerte beschreven. De vertegenwoordiging 
ervan wordt middels de visie van geleerden en 
voorbeelden uit de geschiedenis en architectuur 
besproken. 
 

a1. DE LEVIATHAN VAN HOBBES AFGEBEELD ALS KONING  

GEFORMEERD UIT HET VOLK, MET EEN ZWAARD TER 

ONDERDRUKKING EN EEN STAF ALS SYMBOOL VOOR DE 

REGLIEUZE AUTORITEIT.

P R O L O O G
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staat voor ‘het beest’ waar ze bang voor zijn. Na 
de opoffering van deze zondebok is het geweld 
tussen allen even gesust. De geciviliseerde 
beschaving waaruit de jongeren kwamen is 
afgegleden naar een stamverband van wilden, 
waar de geboden en verboden uit de beschaving 
vervallen zijn.

• U I T E E N Z E T T I N G
De vraag dringt zich op hoe vanuit deze ideale 
beginpositie een dergelijke hel kan ontstaan die 
uitmondt in geweld, waartoe in eerste instantie 
geen enkele aanleiding blijkt te zijn. In het 
verhaal wordt een aantal mechanismen van 
een samenleving zichtbaar gemaakt vanuit de 
begrippen gelijkheid, schaarste en soevereiniteit 
. Ten eerste wordt getoond dat vanuit een 
initiële situatie, waarin aan primaire behoeftes 
voldaan kan worden, een schaarste in behoeftes 
kan ontstaan vanuit onderlinge wedijver. In dit 
geval ontstaat een verlangen van een individu 
puur vanuit het eigendom of verlangen van een 
ander. De behoefte die hiermee ontstaat is niet 
gekoppeld aan een individuele behoefte, maar 
vanuit jaloezie jegens een ander. Een voorbeeld 
hiervan zijn twee spelende kinderen in een berg 
met speelgoed, waarbij het ene kind per se ook 

• L O R D  O F  T H E  F L I E S
In het boek Lord of the Flies van 
Nobelprijswinnaar William Golding, 
belandt een aantal Engelse jongeren na een 
vliegtuigongeluk op een onbewoond eiland. 
Op het paradijselijke eiland heerst een 
heerlijk klimaat en er is eten en drinken in 
overvloed voor iedereen. In hun pogingen 
om een nieuwe samenleving en cultuur te 
creëren, doorlopen ze de geschiedenis van de 
mensheid in tegenovergestelde richting. In 
het begin overheerst het bevrijdend gevoel 
van de knellende banden van de maatschappij 
waaruit zij onttrokken zijn, echter maakt 
deze vreugde en onschuld snel plaats voor 
onderlinge wedijver. Hierdoor ontstaat een 
situatie waarin erkenning van gezag en bezit een 
belangrijke rol speelt onder de jongeren. Door 
de onderlinge concurrentie openbaart zich een 
gevoel van angst en geweld in de groep. Omdat 
deze gewaarwording van onbehagen niet 
geheel begrepen wordt, wijten zij deze angst 
aan ‘het beest van de zee’ dat hen van buitenaf 
bedreigt. Maar het is één van hen, die inziet dat 
‘het beest’ niet van buiten komt, maar juist is 
geboren vanuit de spanningen in de groep. Op 
het moment van complete chaos ontpopt zich 
het ritueel van een zondebok, welke symbool 

S O E V E R E I N I T E I T
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macht? In de eerste mogelijkheid ga ik uit van 
een soeverein die gelijkheid in de samenleving 
beoogt om orde te behouden. In het tweede 
geval ontstaat de soeverein uit ongelijkheid en 
schaarste. 
 Om inzicht te krijgen in dit vraagstuk 
zal ik beginnen bij het begrip gelijkheid. Daarna 
zal ik via het begrip schaarste bij mimetische 
begeerte aankomen. Al deze begrippen worden 
gerelateerd aan soevereiniteit.

• G E L I J K H E I D
Om met dit vraagstuk te beginnen wordt van 
een beginpositie van de mens uitgegaan die, 
naast de eerder genoemde filosoof Thomas 
Hobbes, ook door de Franse filosoof Jean-
Jacques Rousseau en de Engelse filosoof John 
Locke worden beschreven. Deze zogenoemde 
natuurrechten of natuurtoestand omschrijven 
een situatie waarin iedereen zich bevindt bij het 
ontbreken van een soeverein met een sociaal-
omgangs-contract. Thomas Hobbes neemt aan 
dat eenieder in deze natuurtoestand een eigen 
maatstaf voor goed en kwaad kent, maar dat 
hierbij het gevaar loert dat dit uitmondt in een 
strijd bij het ontbreken van een soeverein die 
sancties op kan leggen. Als het aankomt op 

het spel wil spelen dat het andere kind aan het 
doen is, ondanks de vele andere mogelijkheden. 
Het fenomeen waarbij de begeerte ontstaat 
uit het kopiëren van een ander wordt ook wel 
mimetische begeerte1 genoemd. Ten tweede 
vervalt de initiële gelijkheid van de groep 
door deze schaarste. En als laatste vertaalt 
deze schaarste zich in angst en geweld bij het 
ontbreken van een soeverein. 
 De oorlog van allen tegen allen die zich 
op het eiland ontketent, ontstaat wanneer de 
mens vrij wordt gelaten in de strijd om elkaars 
bezit, omdat de macht van het zwaard2  niet meer 
aanwezig is. Deze natuurlijke toestand is volgens 
de Engelse filosoof Thomas Hobbes enkel in 
toom te houden door een sterke soeverein, die 
hij in zijn gelijknamige boek, belichaamt met de 
Leviathan3. Dit zeemonster kan echter op twee 
manieren worden geïnterpreteerd. Namelijk, 
als een macht die onderlinge wedijver in 
toom houdt en bestraft waardoor men zich zal 
gedragen, maar ook als ‘het beest van de zee’ 
uit het verhaal, die juist ontstaan is vanuit de 
onderlinge wedijver en misdraging tot gevolg 
heeft. Uit deze twee interpretaties volgt de kern 
van dit essay, namelijk of de soeverein bestaat 
om een samenleving in toom te houden, of 
juist is ontstaan uit mimetische begeerte naar 
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overheid die ervoor dient om iedereen vrij te 
laten in het nastreven van leven en geluk, mits dit 
niet ten koste gaat van een ander individu. Om 
dit te voorkomen moet een aantal grondwetten 
opgesteld worden waaraan eenieder zich moet 
houden. Ter controle hiervan oordeelt een 
onafhankelijk rechtssysteem dat geen deel 
uitmaakt van de maatschappij. Er is dus sprake 
van een soort liberale rechtsstaat wanneer de 
overheidsmacht enkel het recht beheerst. In 
dit geval heeft ieder individu het recht om te 
leven, zijn eigen vrijheid en zijn eigen geluk 
na te streven. Wanneer men zich niet aan 
de wetten houdt, volgen er consequenties 
van de soeverein, die geheel los staat van de 
samenleving. In dit geval is er sprake van de 
eerste interpretatie van het zeemonster, die 
er voor zorgt dat onderlinge wedijver bestraft 
wordt. Maar wanneer deze soeverein ontbreekt, 
valt deze gedachte samen met de beginsituatie 
uit het boek van Golding.

• S C H A A R S T E
Het besproken gelijkheidsideaal, waarin ieder 
zijn eigen geluk en vrijheid kan nastreven 
kampt met een probleem. Namelijk om dit 
te kunnen realiseren moeten er, om ieder zijn 

fysieke kracht, heeft eenieder de mogelijkheid 
de ander van het leven te beroven, wat hun 
daardoor gelijkmaakt. Het aanstellen van een 
soeverein gebeurt volgens Hobbes vanuit eigen 
belang, waardoor de eigen macht beperkt wordt. 
Jean-Jacques Rousseau stelt in tegenstelling tot 
Hobbes een positieve natuurtoestand voor, 
waarin mensen zelf tot de creatie van een staat 
komen om te kunnen overleven in een wereld 
van natuurlijke problemen. Om het probleem 
te voorkomen dat machtige mensen misbruik 
zullen maken van de onmachtige stelt hij een 
sociaal contract op waarin een algemene wil 
gevormd wordt. In deze wil staat het centrale 
belang boven het individuele belang. De 
geschriften van John Locke over het natuurrecht 
vormen de beginselen van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring, waarin wordt 
gesteld dat alle mensen gelijk geschapen zijn. 
Hoewel de natuurtoestand van Locke geen 
negatieve lading heeft, wordt er wel geacht om 
zich te onderwerpen aan een soeverein. Hij gaat 
uit van een volkssoevereiniteit waarin iedereen 
hetzelfde natuurlijke recht heeft op leven, geluk 
en individuele vrijheid. Als hierin de overheid 
niet tegemoetkomt heeft het individu het recht 
om zich hier tegen te verzetten. Hiermee stelt 
hij de soeverein niet boven de wet, maar als een 
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Gelijkheid en vrijheid zullen hierdoor niet 
meer te bereiken zijn, omdat het geluk altijd bij 
een ander zal blijven liggen. Ook de soeverein 
van de overheid zal hier geen invloed meer op 
kunnen uitoefenen, omdat juist in de beginselen 
om elkaar gelijk te maken, het verschil komt te 
liggen. In dit geval ziet eenieder elkaars gelijke 
als directe concurrent, omdat deze door één 
maatstaf gemeten worden. Echter wanneer 
de verschillen groter zijn, voelt eenieder een 
begeerte naar zijn ongelijke, aangezien diegene 
over iets beschikt wat niet in het bereik is van 
de ander. De gelijkheid valt bij Hobbes ook 
uitdrukkelijk samen met schaarste en daarmee 
de oorlog van allen tegen allen. Ook een 
volkssoeverein, waarin de macht gelijk wordt 
verdeeld onder de bevolking, is geen oplossing 
voor de schaarste, maar juist de oorzaak. 
Hobbes gaat er namelijk vanuit dat macht een 
comparatief begrip is en geen onbemiddelde 
relatie heeft tot objectieve zaken. Hiermee is het 
onmogelijk om macht te verdelen zonder deze 
te relateren aan de onmacht van een ander. Dus 
wanneer iedereen gelijke macht bezit heeft deze 
macht geen enkele betekenis5 en mondt dit uit 
op onderlinge wedijver.

behoefte te vervullen, voldoende middelen op 
de aarde beschikbaar zijn. Locke4 gaat ervan 
uit dat ieders bezit beperkt moet worden tot 
zoveel hij kan toe-eigenen zonder anderen 
te schaden. Hij zou niet meer mogen nemen 
dan voor een ruim levensonderhoud nodig 
is. Het ontbreken van schaarste doet tevens 
denken aan het paradijselijk eiland aan het 
begin van het verhaal van Golding. Inmiddels 
weten we dat Lord of the Flies uitmondt in 
onderlinge wedijver en schaarste. Uiteraard 
ontbrak het hier aan een soeverein, maar zelfs 
in het geval van een soeverein in de vorm van 
een rechtsstaat zal de behoefte blijven bestaan 
om zich meer toe te-eigenen dan de ander. De 
oorzaak hiervan is mimetische begeerte.

• M I M E T I S C H E 
B E G E E R T E
Door mimetische begeerte zal het onmogelijk zijn 
om tijdens een overvloed van beschikbaarheid 
aan ieders behoefte te voldoen. De schaarste 
en onvrede zal hierdoor onmogelijk vermeden 
kunnen worden. Het nastreven van het eigen 
geluk van het individu zal door de ander sterk 
beïnvloed worden. Op deze manier ontstaat 
er een strijd zonder einde in de samenleving. 
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zal in beide gevallen onverbiddelijk doorgaan en 
een stabiele toestand valt moeilijk te behouden 
zonder geweld. Deze ‘stabiele’ toestand zou zich 
kunnen vertalen in een monarchie of oligarchie 
in de vorm van een totalitaire dictatuur. 
 Machiavelli oppert in zijn boek il 
Principe6 de ultieme manier om macht te 
verkrijgen en te behouden, waarin hij geen 
geweld schuwt. Macht kan op gruwelijke wijze 
verkregen en behouden blijven en het is volgens 
hem vaak beter om als leider gevreesd dan geliefd 
te worden. Zijn handleiding voor de ultieme 
heerser was gericht aan de Medici familie, die 
heerste over de Florentijnse Republiek. De 
huisvesting van de Medici, het Palazzo della 
Signoria, Paleis van de heerschappij, sloot 
met haar verdedigingswerken en introvert 
karakter naadloos aan bij deze aanbevelingen. 
De uitstraling van de hoogste macht van 
de Florentijnse Republiek werd zowel in de 
politieke besluitvorming naar buiten gebracht 
als in de architectuur van het gebouw. Echter 
naast de strijdlustige manieren in zijn boek, 
leunt Machiavalli ook op het collectieve 
belang waar alles ondergeschikt aan is. Het 
gevoel dat de soeverein - degene die tijdens de 
machtsstrijd de hoogste positie verovert - het 
collectieve belang vertegenwoordigt, lijkt voor 

• O M S L A G
De soeverein heeft tot nu toe gediend om de 
wedijver te reguleren en te bestraffen, maar 
vanaf hier maak ik de omslag van dit soevereine 
zeemonster, naar de soeverein die juist ontstaat 
uit deze onderlinge wedijver.

• S O E V E R E I N  U I T 
S C H A A R S T E
Uit de gelijkheid die wordt verstoord door 
mimetische begeerte, vloeit schaarste en 
onderlinge wedijver voort. Dit proces leidt 
in eerste instantie tot een oorlog van allen 
tegen allen, maar zal uiteindelijk leiden tot 
een machtsstrijd tussen individuen. Ongelijke 
macht zorgt ervoor dat mimetische begeerte 
wordt bevredigd, omdat op die manier de 
begeerte of het bezit van een ander afdwongen 
kan worden. Vaak wordt geweld gebruikt om 
dit te bewerkstelligen en zien we dit terug in 
oorlogen om bijvoorbeeld land te veroveren. 
Geweld en angst zijn een belangrijke drijfveer 
voor het verkrijgen en uitoefenen van macht. 
Enerzijds voorkomt het verkrijgen van macht 
deel uit te maken van de oorlog van allen tegen 
allen, anderzijds versterkt de ongelijke macht 
deze oorlog in hogere mate. De strijd om macht 
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vinden zijn in de opvattingen van Hobbes 
en Rousseau. Hobbes stelt namelijk dat de 
soeverein tegenover het volk staat, terwijl bij 
Rousseau de soeverein samenvalt met het gehele 
volk. Hoewel Rousseau de vertegenwoordiging 
van de soeverein afwijst, zal deze toch ergens 
zichtbaar moeten worden in de maatschappij. 
De vorm waarin dit zichtbaar kan worden 
is beschreven vanuit de onderlinge wedijver 
die leidt tot machtsverdeling, zoals in het 
voorbeeld van de oligarchie in de Florentijnse 
Republiek. Het uiteindelijke resultaat zit dan in 
de belichaming van de soevereiniteit onder de 
bevolking   en niet, zoals bij Hobbes, buiten de 
bevolking. Op die manier zal de verwezenlijking 
van de soevereiniteit die Hobbes aandraagt 
wellicht niet verder reiken dan het mythisch 
zeemonster.

• W I S S E L W E R K I N G
De twee opvattingen over soevereiniteit, 
die ook gezien kunnen worden als een 
volkssoevereiniteit (Rousseau) en een 
godssoevereiniteit (Hobbes), hoeven niet 
altijd los van elkaar gezien te worden. Hoewel 
het ontstaan en de belichaming van elkaar 
verschillen, bevinden er ook raakvlakken tussen 

de bevolking bevredigend te werken. Het is niet 
voor niks dat het Palazzo della Signoria, ook wel 
het Palazzo del Popolo, paleis van het volk, werd 
genoemd. De algemene wil van de staat zou een 
representatie moeten zijn van de individuele 
wil. Bij het ontbreken van deze overeenkomst 
zal alsnog geweld toegepast kunnen worden 
om dit te vereffenen. Om geweld en angst te 
voorkomen is het individu bereid om een stuk 
van zijn begeerte in te leveren en daarmee 
concessies te doen voor de algemene wil. De 
andere partij krijgt als compensatie een deel van 
zijn begeerte aangereikt om de rust te bewaren. 
Op deze manier ontstaat er een wisselwerking 
tussen het volk waardoor de onderlinge wedijver 
in toom wordt gehouden door de soeverein, 
die niet zoals in de rechtsstaat alleen berecht, 
maar ook de wetgevende en uitvoerende macht 
bezit. Dit maakt het voor de soeverein mogelijk 
om iets op te leggen aan het volk, waardoor er 
een balans te vinden tussen de verdeling van 
machten.

• T W E E  S O O R T E N 
S O E V E R E I N I T E I T
Voorafgaand zijn twee verschijningen van  
soevereiniteit uiteengezet die ook terug te 
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beide. Een interessante wisselwerking van deze 
twee soorten soevereiniteit vindt namelijk plaats 
in het eerder genoemde Palazzo della Signoria. 
Enerzijds verwijst het paleis van de heerschappij 
of het paleis van het volk, naar de belichaming 
van de soeverein volgens Rousseau, namelijk 
wanneer deze samenvalt met het volk. Uiteraard 
is de heerschappij, in de vorm van de Medici 
familie vanuit hetzelfde volk ontstaan. Echter 
door de enorme omvang van het Palazzo, dus de 
fysieke belichaming van de soeverein, probeert 
de heerschappij zich te ontstijgen aan het volk. 
De soeverein lijkt zich hierdoor te onttrekken 
aan het volk en manifesteert zich buiten of 
tegenover het volk. Op deze manier hebben 
de opvattingen van Rousseau en Hobbes een 
wisselwerking en kan mogelijk architectuur de 
belichaming van het mythisch zeemonster van 
Hobbes verwezenlijken.
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Het aangrijpen van het collectieve belang is 
een aspect dat bij veel heerschappijen terug 
is te vinden, het draagvlak van het volk is 
immers hetgeen wat de heerschappij het beste 
ondersteunt, al dan niet met of zonder geweld. 
Recente geschiedenis laat dit fenomeen goed 
zien. Zo stond de hamer en sikkel van Stalin 
voor de arbeider en ook het nationaal socialisme 
pleitte voor het collectieve belang, weliswaar 
alleen van het ‘eigen’ volk. De dictator en zijn 
imperium probeert zich op zijn beurt boven de 
bevolking te zetten. In het onderzoek hierna is te 
zien hoe het collectieve belang en het ontstijgen 
aan het volk doormiddel van architectuur is 
bewerkstelligd.

E P I L O O G
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1. term ontleend aan 
de Franse filosoof Rene 
Girard.
2. het mogelijke geweld 
van de uitvoerende macht.
3. mythologisch zeemon-
ster uit de bijbel.
4. uit het tweede deel van 
Locke, J. Two Treatises.
5. hoofdstuk twee uit Hob-
bes, T. The Homine.
6. het boek werd geschre-
ven als een tevergeefse 
solicitatiepoging bij de 
Medici familie.

a1. www.armageddoncon-
spiracy.co.uk/userimages/
CIMG1276.JPG
a2. http://mikestravel-
guide.com/wp-content/
uploads/2013/05/Palazzo-
Vecchio.jpg

t1. eigen werk auteur 
(terug te zien in Authority: 
een analyse van het stadhuis) 
2014

N O T E N
tekst afbeeldingen tekeningen
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O N D E R Z O E K
naar architectuur in totalitaire dictaturen
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dat deze er niet aan toegekend kunnen worden. 
Symbolen als een transparant gebouw lijken 
vastgekoppeld aan een democratische staat en 
bij het gebruik van klassieke zuilen wordt al snel 
gedacht aan totalitaire heerschappijen. Hoewel 
voor beide geldt dat dit slechts een aanname is. 
Autoritaire architectuur is vaak ingezet voor het 
bereiken van slechte doeleinden, dan dat deze 
gebruikt is voor het bewerkstelligen van goede 
doeleinden. Hierdoor wordt het tentoonstellen 
van macht in architectuur vaak als negatief 
ervaren. Zo is autoritaire architectuur vaak 
terug te zien in totalitaire regimes en minder 
vaak bij mildere vormen van politieke systemen. 
Maar als het zo is dat architectuur vaker is 
ingezet voor het legitimeren van een tirannieke 
heerser, is machtsvertoon in architectuur dan 
bij voorbaat immoreel van aard?

 De architectuur die in dit onderzoek 
beschreven wordt deed dienst voor het 
bereiken van verschrikkelijke gebeurtenissen, 
desondanks is het zeker de moeite waard 
om te bestuderen. Het zal in het onderzoek 
verschillende keren aan het licht komen 
dat autoritaire architectuur uit de Tweede 
Wereldoorlog een gevoelig onderwerp is en zal 
blijven. 
 Architectuur wordt door politieke 
leiders gebruikt om te verleiden, te imponeren 
en te intimideren. Vooral totalitaire heersers 
lijken zich hierin goed te verstaan. Het is 
een onderdeel van hun strategie om zich te 
presenteren als ultieme heerser en weten ermee 
de wereld naar hun eigen hand te zetten. Vanuit 
het oogpunt van de dictator is elk gebouw 
dat zij weten te realiseren een bevestiging 
en ondersteuning van hun eigen ideologie. 
Architectuur krijgt op deze manier een politiek 
aspect, waarmee een betekenis aan het gebouw 
wordt toegekend. Het is de vraag of deze 
betekenis onlosmakelijk verbonden is waarmee 
een bepaalde architectuurstijl gekoppeld 
kan worden aan een politieke ideologie. 
Het is mogelijk dat bepaalde bouwkundige 
ingrediënten geen enkele vaste politieke 
betekenis hebben, maar dit betekent nog niet 

D I C T A T U U R
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STAAN DE ASMOGENDHEDEN DUITSLAND EN RUSLAND 
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 Duitsland wordt in 1919 door de 
Entente in Versailles aangewezen als de 
aanstichter en grote verliezer van de Eerste 
Wereldoorlog. Om Duitsland te ontmantelen 
van haar kracht worden in het Verdrag van 
Versailles maatregelen getroffen zoals de 
gebiedsinperking van het land, waarbij het ook 
al zijn kolonies moet afstaan. Tevens wordt 
de krijgsmacht beperkt door ontwapening en 
worden ze beoogd de herstelbetalingen van de 
oorlog op zich te nemen. Duitsland zou door 
het tekenen van het Verdrag van Versailles 
nooit meer een significante rol kunnen spelen 
in oorlogsvoering. Het averechtse gebeurt 
helaas. Het klimaat van sociale, culturele en 
economische crisis biedt namelijk de ideale 
kweekvijver voor de wederopstanding van 
Duitsland. Door de beurskrach van 1929 in de 
Verenigde Staten worden de herstelbetalingen, 
die in eerste instantie berekend waren tot 1989, 
opgeëist door de Engeland en Frankrijk (die 
vervolgens daarmee hun oorlogsschulden aan 
de Verenigde Staten weer moesten aflossen). De 
enorme armoede en wanhoop onder het Duitse 
volk, als gevolg van deze crisis, bood Adolf 
Hitler de kans bij uitstek om aan de macht te 
komen. Hij beloofde de Duitse burger zijn trots 
terug te geven en de ondergang van Duitsland 

V E R L E I D E N

‘One seldom recognizes the devil
when he is putting his hand on your shoulder’

Albert Speer
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a3. ALBERT SPEER & ADOLF HITLER ALS GOEDE VRIENDEN



omgaat met het gebruik van symbolen.
 Het is voor het eerst dat Hitler in 
aanraking komt met architect Albert Speer, 
wanneer hij een ontwerp goedkeurt voor 
een tribune van de toespraak op 1 mei 1933 
(Feiertag der nationalen Arbeit). Het door 
Ernst Sagebiel ontworpen vliegveld Tempelhof 
ligt in het centrum van Berlijn en dient die dag 
als toneel voor de grootste partijbijeenkomst 
die Duitsland tot dan toe gezien heeft. Grote 
vaandels van tientallen meters hoog met 
de bekende symbolen toornen uit boven de 
honderdduizend hoofden van de mensenmassa. 
Uiteraard staat de Führer exact in het midden 
en op enige hoogte boven het publiek. Niet 
alleen de praktische kant van de centraal 
verhoogde spreekstoel dient als argument, 
maar tevens het gevolg van het opkijken 
tegen de enige leider als absoluut middelpunt 
van het Derde Rijk. De hiërarchie die hij zelf 
voor ogen heeft wordt zorgvuldig geuit in zijn 
campagne, met namelijk het volk als dienaar 
van het rijk, de dictator als dirigent van het volk 
en als vertegenwoordiger van het rijk. Dit wordt 
uitgebeeld met respectievelijk de mensenmassa, 
de spreekstoel en de vaandels. 
 Aangezien het van vitaal belang 
is voor de nationalistische partij van Hitler 

in 1919 zo snel mogelijk te laten vergeten. 
Daarnaast zou hij de economische crisis aan 
weten te pakken door de industrie weer op te 
krikken. Beloftes en plannen waar iedereen 
oren naar had: de verleiding van de bevolking 
is begonnen.
 De beurskrach had zijn invloed op de 
gehele Weimar Republiek, waardoor tijdens de 
verkiezingen van 1930 twee anti-republikeinse 
partijen enorm in aanzien stegen. De, in 1928 
nog nagenoeg onbekende partij van Hitler 
met slechts 12 zetels, steeg enorm in aanzien 
en verkreeg in 1930 maar liefst 107 zetels. De 
NSDAP boekte tijdens de verkiezingen van juli 
1932 wederom een grote overwinning en werd 
met 37% van de stemmen de grootste partij 
van Duitsland. Na de aanstelling van Hitler als 
Rijkskanselier door Rijkspresident Paul von 
Hindenburg en de Reichstagbrand in 1933 is het 
voorgoed gedaan met de Weimar Republiek. 
Hitler weet binnen een jaar alle macht naar zich 
toe te trekken en Duitsland van een republiek 
in een totalitaire dictatuur te veranderen. 
Naast de economische crisis heeft Hitler het 
succes van zijn verkiezingen te danken aan zijn 
redenaarstalent en scherpe propaganda. Voor 
zijn toespraken maakt hij gebruik van grote 
indrukwekkende podia waar hij niet schaars 
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dat de bevolking in hem en zijn ideeën blijft 
geloven, worden de campagnes uitbereid en 
blijven terugkomen. Het fenomeen van binnen- 
en buitensluiten van bevolkingsgroepen is 
kenmerkend voor een fascistische ideologie en 
geeft de mensen vertrouwen, zolang ze maar bij 
de meerderheid van de binnen gesloten groep 
behoren. Om dit gevoel te versterken worden 
steeds grotere bijeenkomsten georganiseerd. 
Een compleet terrein van 1650 hectare aan 
de rand van Neurenberg wordt toegewijd 
aan deze doeleinden. De propaganda films 
van Riefenstahl1 geven een indruk van de 
immensiteit van de activiteiten op de Reichs 
Partei Tag Gelände.

• Reichs Partei Tag Gelände.

 Het masterplan voor de Reichs Partei 
Tag Gelände in Neurenberg was een ensemble 
van licht getinte travertijn en granieten 
bouwwerken in het heroïsch landschap rondom 
de Dutzend vijver. In 1945 zou het terrein 
voltooid zijn en ruimte bieden voor congressen, 
campagnes, manifestaties, sportevenementen, 
festivals, exposities en herdenkingen. Het 
terrein bevatte zelfs een geheel dorp van houten 
hutten welke slechts eens per jaar gebruikt zou 
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worden voor een festivalweek in September. Het 
zuidelijk gelegen Märzfeld wordt verbonden 
met de noordelijk gelegen Luitpoldt Arena 
door een boulevard van twee kilometer lang en 
liefst tachtig meter breed. Verspreid aan deze 
enorme laan van graniet liggen het Zeppelin-
feld, het Deutsches stadion, de Kongresshalle 
en de Kulturhalle. Het Deutsches stadion 
zou plaats bieden voor 400.000 mensen wat 
een ongekend gevoel van samenhang moest 
opwekken. Zoals Goethe2 ooit beweerde wekte 
de mensenmassa in het Colosseum te Rome, 
waar ‘slechts’ 50.000 man in konden, een 
grandioos collectief gevoel op. Hoewel Albert 
Speer niet als enige verantwoordelijk was voor 
alle bouwwerken van dit enorme masterplan, 
ontving hij hiervoor de Grand Prix van de Paris 
Universal Exhibition. 

• Zeppelin-feld

 De tribunes rondom het Zeppelin-
feld vervangen de tijdelijke stellages die 
gebruikt werden voor de campagnes. Het is 
de eerste opdracht van aanzienlijke grootte 
die Speer uitvoert voor de nazi’s en geeft hem 
de kans om de grandeur van zijn architectuur 
in kwijt te kunnen. Hij baseert de tribune op 
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het Pergamon altaar uit de Griekse Oudheid. 
Ondanks de opschaling van zijn voorbeeld, weet 
hij de verhoudingen goed op peil te houden. 
De enorme tribune is aanvankelijk ontworpen 
voor het verre aanzicht, maar laat niks te 
wensen over aan de nauwkeurige detaillering. 
Vanuit de tribune kijkt men uit over een veld 
van 10 hectare dat omringd wordt door een 
afwisseling van tribunes en bastions met 
vlaggenmasten. Ten tijde van campagne wordt 
de architectuur bijgezet met lichtspots die het 
Zeppelin-feld  volgens de voormalige Britse 
ambassadeur Henderson doen omtoveren naar 
een ijskathedraal die zowel plechtig als mooi is.

• I N T I M I D E R E N

 Op de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog bezoekt Emil Hácha, de 
voormalige president van Tjecho-Slowakije, 
het Neue Reichskanzlei te Berlijn. Na zijn 
vraag om audiëntie wordt hij in maart 1939 
hoffelijk ontvangen in de Duitse hoofdstad. Via 
de oostelijk gelegen portiek met metershoge 
bronzen deuren aan het Wilhelmplatz stapt 
de oude president het eren-plein op. De 
kalkstenen gevels en kolommen van deze patio 
worden in de nachtelijke situatie beschenen met 
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galerij bevinden zich vijf gedecoreerde deuren, 
waarvan de middelste leidt naar de centraal 
gelegen studiekamer van Hitler. De ruimte is 
gematerialiseerd met donker rood marmer en 
rozenhout voor het plafons en de verhoudingen 
zijn geheel vanuit de gulden snede opgebouwd. 
In deze kamer werd de president, die met 
gezondheidsproblemen kampte, verder onder 
druk gezet. Hij zou de vrijwillige anschluss van 
Tsjecho-Slowakije onderteken, of het Duitse 
leger, dat reeds stond te wachten aan de grens, 
zou het land met geweld overnemen. Hij 
bezwijkt onder deze druk en valt flauw, maar na 
een adrenalineshot en werd hij geforceerd om 
de aansluiting van zijn land te onderteken. De 
volgende dag nemen de Duitsers zonder enige 
weerstand Tsjecho-Slowakije over. 
 De sequentie van imposante ruimtes 
leiden naar het kantoor van Hitler als ultiem 
middelpunt. Op deze manier worden de ruimtes 
stuk voor stuk ondergeschikt gemaakt aan het 
uiteindelijke doel waartoe zij leiden, namelijk 
naar de Führer. Naast de intimidatie van Hitler 
tijdens het gesprek, heeft de architectuur 
ongetwijfeld bijgedragen aan de onderdanige 
gemoedstoestand van Emil Hácha. 
 Het Neue Reichskanzlei van 
Albert Speer is een van de weinige voltooide 

lichtspots waardoor een intimiderende sfeer 
wordt verkregen. Na ruim zeventig meter staat 
Hácha naast de twee enorme bronzen beelden 
van beeldhouwer Arno Breker, welke de trap 
naar het hoofdportaal flankeren. Het beeld 
met de fakkel staat voor de partij en degene 
met het zwaard voor de krijgsmacht. Na de 
vestibule volgt de mozaïek-hal met aan beide 
uiteinden een portaal. Het donker rode marmer 
uit Saalburg is ingelegd met grijs en gouden 
mozaïek. De getrapte plafondrand omlijst het 
daklicht met daarachter elektrische verlichting. 
De transitie van een donkere patio naar het 
gesimuleerde daglicht in de mozaïek-hal moet 
een enorme indruk hebben achtergelaten op 
de bezoeker die avond. Wederom een trap 
leidt naar de rotonde met koepel, welke als 
voorportaal fungeert van de 150 meter lange 
marmer-galerij. Het is waarschijnlijk daar waar 
Emil Hácha in het diepst van de nacht uren heeft 
gewacht, wanneer Hitler naar verluidt een film 
zat te kijken. De acht meter hoge raampartijen 
van de galerij zijn geplaatst in meters diepe 
nissen omlijst met roze en groene marmeren 
architraven en verlichten de ruimte eenzijdig. 
De uiteinden van de galerij zijn onverlicht 
waardoor de lengte voor het gevoel nog eens 
versterkt wordt. Aan de andere zijde van de 
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bouwwerken van Speer en staat daarom 
bekend als meest veelzeggend gebouw voor 
de nazi architectuur. Ondanks de sloop na de 
oorlog is het gebouw goed gedocumenteerd in 
foto’s en tekeningen. Het hoofdkantoor aan de 
Voss-Strasse is een verbouwing aan het reeds 
bestaande barokke stadspaleis van Graf von der 
Schulenberg uit 1730. De langgerekte zuidgevel 
bestaat uit twee gelijkvormige volumes met 
centraal gelegen portieken die het barokke 
straatpatroon volgen. Tussen deze volumes 
bevindt zich de teruggelegde marmer-galerij die 
duidelijk in een meer gestripte neoclassicistische 
bouwstijl is vormgegeven. De noordgevel van 
het complex centreert zich om de enorme 
portiek van acht geminimaliseerde Korintische 
kolommen die het terras van de studiekamer 
van Hitler vormen. Hoewel de centraal gelegen 
marmer-galerij aan de straatgevel al een 
suggestie wekt, is het slechts vanuit de privé 
tuin zichtbaar waar het belangrijkste vertrek in 
het gebouw geplaatst is. 
 Het Neue Reichskanzlei zou slechts 
binnen tien maanden door Albert Speer 
ontworpen en gebouwd zijn. De enorme 
efficiëntie van het Duitse Rijk werd hiermee 
tentoongesteld en de bevolking werd daardoor 
geconfronteerd met de snelle opmars van het 
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regime. Een studie3 naar het Reichskanzlei 
toont echter aan dat de daadwerkelijke 
planning en werkvoorbereiding al lange tijd 
voor de aankondiging van de bouw gereed 
waren. Architectuur werd hierdoor een 
misleidende propaganda van de efficiëntie van 
het Duitse Rijk, maar het werkte wel. Eveneens 
in hetzelfde onderzoek wordt belicht dat het 
uitsluiten van moderne materialen in de bouw 
niet alleen gebaseerd was op de voorkeur naar 
neoclassicistische architectuur. Het beschikbare 
staal werd namelijk zoveel mogelijk ingezet 
voor de oorlogsvoering. 

• O V E R H E E R S E N

 De megalomanie komt tot op 
ongekende hoogte wanneer de plannen voor 
de Welthauptstad Germania in 1937 worden 
gepresenteerd bij de Reichstag. De wil om 
alles te overtreffen komt hier uit in een 
enorm masterplan waarbij vele tot dan toe 
gekende architectonische proporties worden 
overschreden. De St Peters Kathedraal van 
Rome zou meerdere keren moeten passen in 
de enorme koepelhal. Het Parijs van Georges 
E. Haussmann, gebouwd in 1853-1870 en wat 
een grote inspiratiebron was, zou kostte wat 
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kost overtroffen moeten worden. De Champs 
Elysées met de Arc de Triomph als schaalmodel 
voor de noord-zuid as van Germania, waarbij 
de Triomfboog minstens twee keer zo hoog en 
de avenue tientallen meters breder geweest zou 
zijn4. Berlijn stond gereed om de metropool te 
gaan worden van het nieuwe gecentraliseerde, 
geïndustrialiseerde en gemobiliseerde 
continent. 

• Germania

 Met de principes uit het ‘la Charte 
d’Athens 1933’ van le Corbusier lijkt het 
plan te bestaan uit functionele zonering 
en hoge prioriteit aan het transport. Speer 
vermeed echter de open structuur die wel 
in de masterplannen van Corbusier, Brasilia 
of Washington aanwezig was. En in plaats 
van losse wijken liet hij de dichtheid van de 
stedelijke structuur afbouwen naar gelang de 
afstand tot de noord-zuid as. Op die manier 
bleef de buitenstad op relatief dichte afstand 
tot de centrale boulevards. Het hart van de stad 
is de plaats waar de Spree samenkomt met de 
kruising van de beide hoofdassen. Aan het eind 
van de noord-zuid as bevinden zich twee enorme 
treinstations, waardoor het treinverkeer, met 

‘Evil men in politics do not succeed by nothing but evil, but by sugaring it 
with something palatable until the poison is swallowed’

Ronald Butt
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zijn lelijke sporen, uit het centrum verdween. 
De bezoeker van buiten de stad zou bij het 
verlaten van het treinstation uitkijken over de 
immense bouwwerken en geheel overdonderd 
zijn door de nieuwe geïndustrialiseerde 
beschaving. De indruk die het zou moeten 
achterlaten zou overeen moeten komen met de 
bewering van Goethe5 over het Colosseum. Een 
enorm bouwwerk zou slechts kleiner herinnerd 
kunnen worden dan het in werkelijkheid is, 
waardoor de verbazing steeds zou terugkeren 
bij het bezoeken ervan.
 De plannen voor het nieuwe Berlijn 
hielpen niet alleen het aanzien van de stad te 
doen vergroten, maar hadden ook politieke 
doeleinden. Het vrijmaken van de locatie 
voor de koepelhal behelsde de sloop van 
tienduizenden appartementen en de daarmee 
gepaarde huisuitzetting6 van vele huurders. 
Late het nou precies de bevolkingsgroep 
betreffen waar Hitler vanaf wilde. Op deze 
slinkse wijze wist hij zijn duivelse ideologie door 
te zetten. 
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 Er is minder overgebleven van 
de Welthauptstad Germania dan Hitler 
aanvankelijk had gehoopt. Het was de bedoeling 
dat zijn nationaalsocialistische ideologie 
voor eeuwig bleef zegevieren in de vorm van 
monumentale gebouwen. Het was voor hem 
een soort van gebouwde onsterfelijkheid.  De 
werkelijke restanten van het Derde Rijk, op 
wat betonresten in Berlijn, de autobaan, en 
enkele projecten in Neurenberg na, zijn geheel 
weggevaagd en voor het grootste deel zelfs 
nooit gebouwd door het uitbreken van de 
oorlog. Echter met de verklaring dat ‘Zelfs al 
zou de stem van het nationaalsocialisme ooit 
tot zwijgen worden gebracht, dan zullen deze 
stenen getuigen nog steeds verbazing wekken’ 
had Hitler het bij het rechte eind. Met de 
“waarde van ruïne theorie”7 werd gesuggereerd 
dat door het gebruik van speciale materialen en 
goede constructies de gebouwen in staat van 
verval de romeinse modellen zouden evenaren. 
Hoewel het idee logisch klinkt, wekken de 
verroeste betonijzer van het Zeppelin-feld toch 
een ander beeld op dan het half ingestorte 
Colosseum te Rome. 
 Hitler heeft altijd vastgehouden aan 
zijn drift om te bouwen en gebruikte het zelfs 
ter motivatie van zijn onderdanen. Waarom 

R U I N E S  V A N  D E  O O R L O G
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zou hij immers doorbouwen wanneer hij geen 
vertrouwen had in een goed gevolg van zijn 
oorlog. Deze motivatie wordt niet veel later 
ontkracht wanneer hij merkt dat zijn Derde 
Rijk toch echt ten dode is opgeschreven. Hij 
beveelt vervolgens om zoveel mogelijk van het 
Naziregime te vernietigen.
 De omgang met overblijfselen uit de 
oorlog blijft een kwestie vol afschuw, woede 
en ethische bezwaren. Wat echter opvalt is dat 
industriële en technologische overblijfselen 
van het Derde Rijk worden gekoesterd, hoewel 
culturele restanten, waaronder gebouwen, 
veelal worden verafschuwd. Bedrijven als Hugo 
Boss, Porsche, Volkswagen en Mercedes hebben 
hun opmars weten te maken dankzij het regime, 
echter dragen zij niet deze last uit het verleden 
met zich mee. Architectuur gebruikt voor het 
tirannieke regime van Hitler valt daarentegen 
niet meer los te zien van de politieke boodschap 
die het ooit heeft geborgen. 

 De afschuw na de Tweede 
Wereldoorlog bracht te weeg dat veel zaken 
die te maken hadden met het regime van 
Hitler verbannen zouden worden. Na de 
bombardementen op Berlijn 1945, werden 
veel vernielingen aangebracht die de 
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overwinning deden zegevieren. Zo werd het 
zwaar beschadigde, maar niet verloren Neue 
Reichskanzlei met de grond gelijk gemaakt 
door de Russen. De enorme hoeveelheid 
puin van zowel de bombardementen als 
vernielingen in Berlijn zijn letterlijk begraven. 
De Teufelsberg ten westen van Berlijn is de 
materiele begraafplaats van het Derde rijk: het 
graf van de duivel. Dat het kantoor van de duivel 
met de grond gelijk gemaakt is begrijpelijk en 
valt goed te beargumenteren, maar daarnaast 
vond er een mislukte autodafe plaats waaraan 
elk gebouw moest geloven. Alles wat met het 
Naziregime te maken had werd blindelings 
verafschuwd en waar mogelijk vernietigd. Zo 
liet in 1947 de burgemeester van München de 
Ehrentempels van Troost aan het Königsplatz 
slopen hoewel deze zeker niet misstonden 
naast de Propyläen, Glypothek en het 
staatsmuseum van Leo von Klenze. Het plein 
omringd door drie Griekse architectuurstijlen 
in het neoclassicisme: Dorisch, Ionisch en 
Korintisch zou verpest zijn door de campagne 
en gebouwen van Hitler. Het plein werd in 
1935 voorzien van granieten tegels en in het 
naoorlogse debat8 over de restauratie van het 
Königsplatz werd deze aanpassing gewaardeerd 
omdat het aansloot bij de gebouwen van Von 
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Klenze. Desondanks is de oude structuur 
van laan en park weer teruggebracht. De 
achtergelegen Führerbau, twee gebouwen die 
functioneel meer betekenis brachten dan de 
eretempel zijn integendeel niet gesloopt. Het 
gebouw waarin het verdrag van de annexatie 
van het Tsjechische Sudetenland werd getekend 
staat overeind, terwijl de tempels waar dertien 
nazi’s uit de Bierkellerputsch worden herdacht 
is gesloopt. Bij een consistente aanpak zouden 
naast de tempels, ook de Führerbau gesloopt 
geweest zijn. Hetzelfde lot stond te wachten 
voor het Haus der Kunst, een meesterwerk van 
Troost die geheel onbeschadigd is gebleven 
bij de bombardementen doordat het door de 
geallieerden werd betrokken als basis. Het werd 
jaren later zelfs door het handelen van een 
Amerikaanse commandant gered van de sloop.
 Het vernielen van Naziarchitectuur 
had naast de ethische bezwaren geen enkele 
functie en kostte tevens veel geld. Veel 
gebouwen, waaronder de Führerbau, zijn 
daarom ook voor lange tijd verwaarloost en pas 
later herbestemd. De Führerbau huisvest nu de 
hogeschool voor muziek en theater en het Haus 
der Kunst dient weer als museum en als plaats 
voor andere culturele activiteiten. Het behoud 
van gebouwen gold in eerste instantie ook voor 
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de tribune van Speer om het Zeppelin-feld in 
Neurenberg. Het heeft echter tot 1967 moeten 
duren tot de hoogbouw en de prachtige arcade 
werden neergehaald. De structurele gebreken 
die het zou vertonen werden simpelweg door de 
sloopkogel opgelost. Dat deze indrukwekkende 
colonnade dienst deed als vaandelhouders 
voor de welbekende symbolen van Hitler zal 
hoogstwaarschijnlijk de werkelijke reden achter 
de sloop zijn geweest. De restanten van het 
met onkruid begroeide Zeppelin-feld zijn een 
verminkte triomf van het nazi regime, maar 
eveneens een mislukte poging tot de uitroeiing 
ervan. De verwaarlozing van het terrein wordt 
vandaag de dag aangepakt door het stadsbestuur 
van Neurenberg, die in 2013 besloot9 om de 
Reichs Partei Tag Gelände te gaan renoveren. 
Het is niet voor het eerst dat er geld wordt 
geïnvesteerd in gebouwen op het terrein. Zo is 
van de Kongresshalle van de gebroeders Ruff 
een oorlogsdocumentatiemuseum gemaakt. 
 Dat er anders kan worden omgegaan 
met de gebouwde overblijfselen uit de oorlog 
bewijst de Oostenrijkse architect Günther 
Domening. Hij brengt een letterlijke doodsteek 
toe aan het gebouw, door met een scherp 
gevormde loopbrug van staal en glas in de 
classicistische gevel te priemen. Deze moderne 
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toevoeging is tevens de letterlijke doorn in het 
oog van Speer en Hitler.
 Het rode marmer van de 
Reichkanzlei werd naderhand gebruikt voor 
het oorlogsmonument in Treptow, waardoor 
de nieuwe toepassing van hetzelfde materiaal 
een transformatie in de opvatting weet te 
veroorzaken. De herbestemming van het 
materiaal, of zelfs een heel gebouw bleek 
een opvatting die pas vele jaren na de oorlog 
redelijk bleek te zijn. Dit komt wellicht door het 
besef, dat het slopen, begraven of beschadigen 
van restanten uit de oorlog mogelijk niet de 
beste manier van omgang is. Het begrijpen, 
erkennen en tonen van het verleden biedt 
namelijk een beter inzicht in de gebeurtenissen 
en het mogelijk voorkomen ervan. 
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 Met behulp van de Tweede 
Wereldoorlog is de manier waarop architectuur 
is gebruikt voor het uiten van gezag in het 
meeste extreme geval uiteengezet. Vele 
gebouwen hebben een verschrikkelijk doel 
ondersteund, maar de schoonheid van de 
gebouwen zelf kan niet ontkent worden. Uit 
de omgang met deze gebouwen van Albert 
Speer en verwanten, valt op te merken dat er 
geen consistente interpretatie aan toegekend 
kan worden. Ethische en esthetische aspecten 
wisselen elkaar af en zijn constant met elkaar 
in debat. De morele vraag die bij dit onderzoek 
betrokken blijft kan nu met meer inzicht 
bekeken worden.

ALS AUTORITAIRE ARCHITECTUUR VAKER IS 
INGEZET VOOR HET LEGITIMEREN VAN EEN 
TIRANNIEKE HEERSER, IS MACHTSVERTOON 
IN ARCHITECTUUR DAN BIJ VOORBAAT 
IMMOREEL VAN AARD? 

 Met andere woorden, kan architectuur 
waarin expliciet gezag tot uiting wordt gebracht 
los gezien worden van de verschrikking uit het 
verleden en kan deze hiermee weer zijn intrede 
maken in de huidige samenleving, waarbij het 
een boodschap zonder negatieve opvattingen 

C O N C L U S I E
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kan uitbrengen. De boodschap die een rol kan 
spelen in de eerder beschreven problematiek. 
Kort samengevat zou het mogelijk zijn dat 
architectuur het vertrouwen tussen de burger 
en het bestuur in de Nederlandse democratie 
versterkt.
 Het is zeer begrijpelijk dat de uiting 
van gezag in architectuur gekoppeld wordt 
aan de negatieve kant van autoriteit. De 
geschiedenis barst van voorbeelden, waaronder 
de beschreven tweede wereldoorlog, waarin 
gebouwen hebben meegeholpen aan de 
totstandkoming van een stad, staat of regime. 
Het is gebleken dat architectuur een zeer 
krachtig middel is om mensen te verleiden, te 
beïnvloeden en om een bepaalde (politieke) 
boodschap uit te brengen. Maar wat niet 
vergeten dient te worden is dat dit middel 
ingezet kan worden voor zowel goede als 
slechte zaken. Hetzelfde geldt voor een mes 
dat een verstrengeld dier uit een net kan 
bevrijden, maar het beest ook kan doden. Het 
is de gebruiker die het lot van het dier bepaald 
en het is de opdrachtgever die de boodschap 
van het gebouw bepaald. Het verschil tussen 
het Washington DC van Pierre Charles L’enfant 
en de Welthauptstad van Albert Speer kan 
respectievelijk staan voor de metafoor over het 
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bevrijden of het doden. 
 Zoals in het essay: soevereiniteit te 
lezen is, is de onafhankelijkheidsverklaring 
gebaseerd op de geschriften van John Locke 
over gelijkheid. De Amerikaanse grondwet 
is een aantal jaar daarna opgesteld en wil de 
vrijheid van haar burgers in de ‘Nieuwe wereld’ 
garanderen.  De hoofdstad van de Verenigde 
Staten is ontworpen door Pierre Charles L’enfant 
en moet de gedachtegang uit de grondwet 
vertalen in steen. De stad is zelfs vernoemd naar 
degene die de onafhankelijkheidsverklaring 
succesvol heeft doorgevoerd: Washington 
(District). Het middelpunt van de nieuwe stad 
is het Capitool, de plaats waar het politieke 
congres plaatsvindt en de omliggende 
gebouwen bestaan onder andere uit musea die 
de Amerikaanse geschiedenis conserveren en 
tentoonstellen. 
 Wie de plannen van Germania 
en Washington DC10 naast elkaar neerlegt, 
vertonen beide steden veel overeenkomsten in 
zowel het stedelijk weefsel als in de gebruikte 
architectuurstijl, met als ultiem middelpunt de 
koepel voor het manifest van de publieke opinie. 
Het wezenlijke verschil zit in de dictatuur 
van Duitsland tegenover de democratie van 
de Verenigde Staten. Daarnaast toont het 

Duitse regime en het Italiaanse regime een 
overeenkomstige fascistische ideologie met 
een verschillende architectuurstijl. Hiermee 
hebben twee dezelfde architectuurstijlen 
totaal verschillende politieke ideologieën 
vertegenwoordigd en hebben twee dezelfde 
politieke regimes totaal verschillende 
architectuurstijlen gebruikt. De laatste vraag 
rest nog: Welke architectuurstijl past er nu bij 
een bepaalde politieke overweging?
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A R C H I T E C T U U R S T I J L

 Zijn de neoclassicistische zuilen van 
Speer het toonbeeld van een totalitair regime 
en is de transparante gevel pui van de Bruijn de 
beste manier om een democratische rechtsstaat 
te verbeelden? De architectuur tijdens het 
Italiaans fascisme lijkt tussen deze werelden in 
te zitten. Beide heerschappijen bevinden zich 
op het fascistisch vlak, maar verschillen qua 
architectuurstijl. Het moet in deze vergelijking 
niet vergeten worden dat de gebouwde 
architectuur naast hun bedoelde politieke 
boodschap, uiteraard ook verwant geweest is 
aan de persoonlijke smaak van de dictator. 

• Duitsland

 Hoewel Hitler zich als architect 
waande en daarmee zijn politieke ideologie in 
steen probeerde te vertalen, ontbrak het hem 
hierbij aan consistentie. Zijn Naziarchitectuur 
omvatte de geïdealiseerde vakwerkhuizen die 
de volkstaal van Duitsland moesten uitstralen, 
de gestripte neoclassicistische monumenten 
waarmee het Derde Rijk vorm zou krijgen en 
de sterk geïndustrialiseerde fabriekshallen van 
staal en glas die het nieuwe Duitsland zouden 
voeden. Dezelfde inconsistentie kwam terug 
in zijn onsamenhangende kijk op de wereld, 

waarmee hij zijn eenzijdige theorie over het 
Derde Rijk presenteerde. Enerzijds streef hij 
naar modernisering van Duitsland, waarbij 
iedereen met een eigen Volkswagen de Autobaan 
op kon, anderzijds greep hij terug naar de pre-
industriële periode waarmee het Duitse volk 
mee gered zou zijn van de slechte invloeden 
van de moderne stad. Dankzij deze dubbele 
inconsistentie strookt de Naziarchitectuur weer 
perfect met de ideologie.
 Volgens critici11 is het Hitler nooit 
gelukt om een vernieuwende kijk op de wereld 
te creëren met bijpassende architectuur. Echter 
getuigd de classificatie van zijn gebouwen als 
Naziarchitectuur het tegendeel. De minder 
lovende theorie, waarbij er slechts een stempel 
wordt gedrukt op de Duitse gebouwen met het 
bouwjaar tussen 1930-1945, heeft uiteraard ook 
zijn argumenten. Ondanks de verscheidenheid 
van gebouwen onder de noemer 
Naziarchitectuur, brengt dit over het algemeen 
het beeld op van het gestript neoclassicisme. 
Hitler, die zijn wens om architect te worden niet 
verborg, oefende een grote bemoeienis uit op 
de ontwerpen. De schetsen voor de triomfboog 
en de koepelhal, die beide alle proporties van de 
architectuur overstijgen, komen zelfs van zijn 
eigen hand. Ondanks het feit dat de gebouwen 
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zijn regime ondersteuning boden, was het 
bouwen voor Hitler ook een doel op zich. Met 
architecten als Albert Speer, Paul Troost, Ernst 
Sagebiel, Wilhelm Kreis, Richard Ermisch, 
Ludwig Ruff en Werner March vond hij 
architecten die hij kon kneden naar zijn eigen 
ideeën. Het is begrijpelijk dat getalenteerde 
architecten, concessies maakten voor het 
binnenhalen van immense opdrachten. Het is 
zelfs Mies van der Rohe die zijn Duitse paviljoen 
voorziet van swastika’s, adelaars en nazi 
inscripties om in aanmerking te komen voor 
de Wereldexpo 1934 in Brussel. Maar evenals 
zijn prijsvraaginzending voor de Reichsbank, 
werd hij daarvoor niet geselecteerd. Mies was 
van mening dat zijn moderne architectuur 
de verheerlijking van het Derde Rijk kon 
bewerkstelligen, waarbij de stelling: ‘Duits zijn 
betekent logisch en bovenal waarachtig zijn’ 
hem als muziek in de oren klonk. Mies en zijn 
vriend Philip Johnson hadden op politiek aspect 
minder bezwaren dan dat zij bereid waren 
hun architectuur daarop aan te passen. De 
sluiting van het Bauhaus in 1933 weerhield de 
toenmalige directeur niet om zijn architectuur 
aan te passen, hoewel hij graag de opdrachten 
van Speer had overgenomen. Uiteraard niet in 
het neoclassicisme maar in de internationale 
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stijl waar hij met het vooroorlogse paviljoen 
in Barcelona 1929 uit de Weimar Republiek 
tot het naoorlogse Neue Nationale Galerie in 
Berlijn 1968 uit de DDR aan vast bleef houden. 
Dat het modernisme bij voorbaat niet geschikt 
is om een fascistisch regime vorm te geven 
wordt ontkent in het Italië van begin twintigste 
eeuw.

•Italië

 Een belangrijk kenmerk van 
het fascisme is de combinatie van het 
terugverlangen naar een geïdealiseerd verleden 
en het omarmen van het heden en de toekomst. 
We zagen de combinatie tussen het verleden 
en de geïndustrialiseerde toekomst al in de 
architectuur van het Derde Rijk, maar waar 
het daar juist het gevoel van inconsistentie 
opwekte, bracht dit in het eerdere Italiaanse 
fascisme onder Benito Mussolini verfijnde 
geproportioneerde architectuur op. Beide 
politieke leiders hadden de meest getalenteerde 
architecten tot hun beschikking waarmee ze de 
bebouwde omgeving van hun regime konden 
vormgeven. Hitler en Mussolini droomde van 
het herstel van respectievelijk het Duitse en het 
Romeinse Rijk, maar wilden beide vernieuwend 
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zijn en vooral hun eigen deel er aan bijdragen. 
Net als hun Duitse opvolgers met Germania, 
hadden Mussolini en diens favoriete architect 
Marcello Piacentini plannen om het antieke 
Rome te verbouwen met hun stadsuitbreiding 
genaamd EUR (Esposizione Universale Roma). 
Ook deze plannen werden niet voltooid door 
het uitbreken van de oorlog. Objectief bekeken 
is de PNF (Partito Nazionale Fascista) in 
vergelijking met de NSDAP een iets minder 
kwalijke dictatuur geweest. De architectuur 
van beide dictaturen volgt deze constellatie 
op de voet, de Italiaanse bouwwerken zijn 
namelijk uitgebleven van de megalomanie van 
het overtreffen. De klassieke orde uit het oude 
Romeinse Rijk zijn op een moderne manier 
vertaald en op een elegante manier toegepast. 
Net als het neoclassicistisch ensemble 
van Speer zou ook de moderne abstracte 
architectuur in staat zijn om een gewelddadig 
regime te ondersteunen, waarbij het individu 
onderworpen wordt aan het collectieve belang 
van de leider. De moderne gebouwen zouden 
een soort van onpersoonlijkheid opwekken. 
Het moderne Colosseum genaamd Palazzo 
della Civiltà Italiana van Giovanni Guerrini 
en het Palazzo Congressi van Adalberto Libera 
zijn gebouwen die representatief zijn voor de 
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plannen van Mussolini. Maar het boegbeeld 
van de Italiaanse fascistische architectuur is 
zonder meer het Casa del Fascio van Guiseppe 
Terragni uit 1936. Dit geminimaliseerde 
palazzo met transparante atrium werd naast 
zijn functie als administratief onderkomen 
gebruikt als de expressie van het vernieuwende 
fascistisch regime tijdens campagnes. Zoals 
Mussolini ooit beweerde is het Fascisme een 
glazen huis, waarvan het Casa del Fascio een 
letterlijke vertaling moest zijn. De aanname 
dat transparantie in architectuur en politiek 
uitsluitend bij een democratisch stelsel past dient 
heroverwogen te worden. Net zoals andersom 
het geval is bij de gedachte over het gebruik van 
classicistische orde en verhoudingen binnen 
een dictatuur.

•Nederland

 De geschiedenis toont prachtige 
maar ook verschrikkelijke voorbeelden van 
de relatie tussen autoriteit en architectuur, 
zo ook de rijke geschiedenis van Nederland. 
Het is alleen te kort door de bocht om de 
geschiedenis te bekijken, te analyseren en 
dezelfde vormentaal over te nemen. De 
Nederlandse democratie verschilt enorm van 

een totalitaire dictatuur, maar daarmee hoeft 
de architectuurstijl dus niet perse te verschillen. 
Hoewel de maatschappelijke opvatting dermate 
veranderd is, lijkt de associaties met autoriteit 
in architectuur nog moeilijk los te komen van 
de nare geschiedenis. Met deze nare ondertoon 
moet uiterst voorzichtig omgegaan worden, en 
in het specifiek bij overheidsgebouwen.
 In de aanleiding is reeds beschreven 
dat de architectuur van overheidsgebouwen 
aanzienlijk veranderd is. Dit geldt overigens 
voor architectuur in zijn geheel en ook niet 
alleen voor Nederland. De Zeitgeist speelt 
uiteraard een grote rol. Toch is de verandering 
van architectuur met betrekking tot autoriteit 
een markante, omdat deze architectuur 
verbonden wordt met politiek en daarmee de 
ideologie van een land neerzet. De verandering 
van politieke opvatting en de tolerantie van de 
bevolking geeft een goede aanleiding tot een 
architectuurdebat over overheidsgebouwen. 
Het vrijheidsideaal dat Nederland behartigt 
komt ook naar buiten in de architectuur, want 
namelijk alles mag in het tolerante land. Alles, 
mits het geen verschrikking of nare herinnering 
opwekt bij de bevolking. Een te strak ritme 
en orde past blijkbaar niet in de Nederlandse 
cultuur, maar een stadhuis dat doet denken 
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aan een poppenkast of stroopwafel wordt 
wel getolereerd. Is dit nou de teleurstellende 
architectuurstijl voor de Nederlandse 
overheidsgebouwen? Mijn antwoord hierop is 
het Nieuwe Gemeentehuis.
 Ik ben er namelijk van overtuigd dat 
autoritaire architectuur ook van dienst kan 
zijn in de Nederlandse democratie en los kan 
worden gezien van het negatieve. Het kan de 
probleemstelling omtrent de verslechterde 
relatie tussen burger en bestuur verbeteren 
en de burger een trots gevoel geven bij 
het binnenstappen van het gemeentehuis. 
Architectuur is namelijk een prachtig middel 
om een boodschap uit te brengen naar de burger. 
Hoewel dit middel een negatieve geschiedenis 
kent wil ik met mijn ontwerp de positieve 
kant van autoritaire architectuur tonen. En 
daarmee neemt het woord autoritair, wat vaak 
minachtend gebruikt wordt, zijn positieve vorm 
aan. Ik sluit mijn onderzoek graag af en bevestig 
mijn stelling met een citaat12 van de bekende 
architect en theoreticus Léon Krier. 

‘Architecture is not political. It is an instrument of politics, 
for better or for worse’

Léon Krier
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 De vertaling van het onderzoek naar 
het concept en vervolgens het ontwerp heeft 
een aantal vertaalslagen nodig. Zoals in de 
conceptomschrijving naar voren zal komen 
is het inzicht uit het onderzoek zorgvuldig 
gefilterd ten behoeve van een legitiem en 
rationeel ontwerp voor de Nederlandse 
gemeente. Om na het lezen van het onderzoek 
vervolgens het ontwerp te bekijken zal het 
negatieve karakter van autoritaire architectuur 
wellicht bij zijn gebleven. Ik daag de lezer 
echter uit om het ontwerp los te zien van deze 
associatie en daarmee het negatieve gevoel van 
autoriteit in architectuur te laten varen. Nu 
kan zelf een mening gevormd worden over hoe 
deze architectuur in de huidige en toekomstige 
samenleving zou kunnen functioneren. 
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 Om de aanleiding, de stelling en 
het onderzoek goed op het ontwerp te laten 
aansluiten is er een driedelig concept opgesteld. 
Het concept ondervangt de maatschappelijke 
aspecten die uit de aanleiding naar voren zijn 
gekomen. Het architectonisch concept vertaalt 
de stijl en de middelen die gebruikt worden in 
het ontwerp van het gemeentehuis, waar het 
onderzoek aan heeft bijgedragen. Als laatste 
vervult het functionele concept de logische 
invulling van het gemeentehuis.
 Zoals blijkt uit het onderzoek 
is architectuur een krachtig middel  om 
autoriteit bij te staan. Het ontwerp van het 
gemeentehuis gebruikt die kracht om de 
Nederlandse democratie te ondersteunen. 
Hiermee wordt enerzijds de geloofwaardigheid 
van het gemeentelijk bestuur versterkt en 
anderzijds geeft het de burger een gevoel van 
medezeggenschap en trots. 

P R O L O O G

79

v1. HOOFDENTREE AAN ZUIDGEVEL



een vertaling zijn van het wederzijdse gezag. 
Ten tweede vormt klassieke architectuur een 
inspiratiebron, maar moet dit tegelijkertijd 
wel een eigentijds ontwerp opleveren. Tevens 
moeten de hedendaagse functionele eisen 
opgevangen worden in het gebouw en dient het 
gebouw in te spelen op de omgeving. Als laatste 
zal een monumentale uitstraling symbool staan 
voor de herkenbaarheid van het gemeentehuis. 
Om aan deze veelzijdigheid te voldoen 
wordt gebruik gemaakt van ritme, orde, 
ornamentiek, symboliek en ratio uit de 
classicistische architectuur. De drie kwaliteiten 
van Vitruvius, firmitas, utilitas en venustas1  
uit deze architectuurstijl zorgen voor een 
legitieme uitstraling van het gemeentehuis. 
Door op een moderne manier om te gaan met 
deze kwaliteiten wordt een eigentijds ontwerp 
neergezet. Met het neoclassicisme wordt vooral 
de Grieks-Romeinse tijd nagebootst, maar het 
zogenaamde ‘gestript classicisme’ geeft hieraan 
een meer eigentijdse benadering. Hoewel 
het neoclassicisme nooit goed heeft kunnen 
zegevieren in Nederland door een periode 
van economische tegenwind, is het refereren 
naar de oorsprong van breed gewaardeerde 
architectuur altijd een goed handvat. Een 
handvat die de Nederlandse democratie een 

Maatschappelijk concept
 De hoofdgedachte achter het ontwerp 
voor het Nieuwe Gemeentehuis is het uitstralen 
van autoriteit. Let wel: zoals in de aanleiding 
beschreven, wordt het woord autoriteit zowel 
toegeschreven aan het gezag van het bestuur als 
aan het gezag van de burger. Deze wederzijdse 
erkenning van gezag vormt de basis van de 
Nederlandse democratie en daarmee de 
hoofdgedachte achter het gemeentehuis. Het 
ontwerp dient de stelling uit de probleemstelling 
te verdedigen, waarmee het de affiniteit tussen 
burger en bestuur versterkt. Het gemeentehuis 
straalt de trots van de nieuwe gemeente uit 
en versterkt het gevoel van medezeggenschap 
in het bestuur. Aangezien de gemeente in 
de toekomst opgewassen moet zijn tegen de 
groeiende verstedelijking om zich heen, kan 
het krachtige gemeentehuis een goede eerste 
aanzet zijn. De trots wordt onderbouwd door 
de historische locatie die het gebouw inneemt 
en om de zeggenschap van de burger te 
benadrukken is de burgerzaal het vertrekpunt 
van het ontwerp. 

Architectonisch concept
 Het ontwerp dient veelzijdig te zijn 
in een aantal opzichten. Ten eerste moet het 
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hart onder de riem steekt en daarnaast een 
gedegen uitstraling geeft.
 Een bezoek van de burger of een 
werkdag van de ambtenaar moet door de 
architectuur van het gebouw intensiveren. 
Sequentie van ruimtes, indeling en verschillende 
niveau- en schaalvariaties dragen bij aan de 
ruimte beleving. Terugkerende elementen in 
vorm en materiaal geven de gebruiker houvast 
en zekerheid. De omvang van het gemeentehuis 
moet passen bij de groeiende gemeente en is de 
expressie van alle inwoners. Naast dit collectieve 
belang dat het gemeentehuis ondervangt, moet 
er op de individu kunnen worden toegespitst 
door genoeg detaillering aan te brengen. 
Uiteraard staat naast de ruimtebeleving het 
functionele aspect hoog in het vaandel. 

Functioneel concept
 Het gemeentehuis is het fysieke 
contactpunt tussen de burger en het bestuur 
en dient deze hoofdfunctie zo goed mogelijk 
na te streven. De overgang tussen burgerlijke 
functies en ambtelijke functies verloopt 
geleidelijk door het gebouw heen, wat de 
interactie tussen burger en bestuur moet 
stimuleren. De ontmoeting tussen beide vindt 
plaats in de vorm van informatie verstrekking, 

een gesprek met een ambtenaar, of het 
bijwonen van een bestuursvergadering. Deze 
ontmoetingsruimtes bieden naast de connectie 
tussen burger en bestuur ook ruimte voor 
vergaderingen tussen burgers onderling en 
voor interne vergaderingen van ambtenaren. 
Voor zowel burgers als ambtenaren is het 
mogelijk een open werkplek in gebruik te 
nemen. Het gemeentehuis als openbaar 
gebouw biedt daarmee voor alle inwoners van 
de Krimpenerwaard de dienende functies, maar 
daarnaast kan de burger het ook gebruiken als 
collectieve of individuele werkplaats. Deze 
functies moeten het monumentale gebouw een 
levende uitstraling geven.
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58
 Om het ontwerp van Het Nieuwe 
Gemeentehuis een tastbare context te bieden, 
dient een Nederlandse gemeente als decor. 
De keuze voor deze gemeente is verbonden 
aan een aantal randvoorwaarden. Ten eerste 
ondervangt de gemeente het maatschappelijke 
thema van de gemeentelijke herindelingen, 
waarin meerdere kleine gemeenten worden 
gefuseerd tot een grotere gemeente. Ten tweede 
wordt beoogd dat bij deze gemeentelijke 
herindeling de bestaande gemeenten van 
overeenkomstige omvang zijn, waardoor zij 
door de fusie een even grote schaalvergroting 
ondervinden. In dit geval is er sprake van 
een gelijke fusie, en niet van een overname 
waarbij één grote kern meerdere kleinere 
gemeenten opslokt. Het inwonersaantal van 
de huidige gemeenten dient tevens onder het 
landelijk gemiddelde te liggen, met hieraan 
verbonden een hoog opkomstpercentage bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Kleine kernen met 
een hoge gemeenschapszin hebben vaak een 
bewust idee over de heersende situatie. Door 
deze randvoorwaarden  gesteld te hebben, 
zorgt de gemeentelijke herindeling ervoor dat 
een nieuwe regio ontstaat vanuit gelijkwaardig 
bestaande identiteiten. De nieuwe gemeente zal 
niet één bestaande identiteit versterken, maar 
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58
juist de gemeenschappelijke identiteit opzoeken 
en uitstralen. 

Krimpenerwaard
 In het zuidoosten van de provincie 
Zuid-Holland ligt het landschap genaamd 
de Krimpenerwaard. Het gebied maakt deel 
uit van het groene hart van Nederland, dat 
omsloten wordt door de belangrijkste steden in 
de Randstad. De rivieren de Hollandse IJssel, de 
Lek en de Vlist omsluiten de Krimpenerwaard 
en de naam is daaruit samengesteld: het woord 
krimp, wat rivierbocht betekent en het woord 
waard, wat een gebied aanduidt dat geheel 
omgeven is door rivieren. 

Geschiedenis
 De geschiedenis van het landschap, de 
Krimpenerwaard, reikt tot aan het begin van 
de Holoceen, waarmee Nederland  is ontstaan. 
Het gebied kenmerkte zich door een groot 
veenmoeras, waarvan de veenlaag op enkele 
plekken zelfs tot tien meter diep te vinden was. 
Op sommige plekken staken zandheuvels door 
het veen heen, waarop de eerste bebouwing 
van het gebied plaatsvond. Echter door 
terugkerende wateroverlast werd het gebied 
slechts dun bevolkt door louter jagers en vissers. 
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t1. BEBOUWING 1:200.000

KERNEN
01. Ammerstol
02. Bergambacht 
03. Berkenwoude
04. Gouderak
05. Haastrecht
06. Krimpen aan den IJsel
07. Lekkerkerk
08. Ouderkerk aan de IJsel
09. Schoonhoven
10. Stolwijk
11. Vlist

t2. TERREIN 1:200.000

GEMEENTEN
1. Bergambacht
2. Nederlek
3. Ouderkerk
4. Schoonhoven
5. Vlist.
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t3. INFRASTRUCTUUR 1:200.000

PROVINCIALE WEGEN:
N207: Gouda - Bergambacht
N210: Rotterdam - Schoonhoven - Utrecht
N216: Schoonhoven - Gorinchem

t4. WATERWEGEN 1:200.000

RIVIEREN:
Hollandsche IJssel
De Lek



Bij de ontginningen in het begin van het eerste 
millennium, werden sloten gegraven waarmee 
het veen droog kwam te liggen en inzakte tot 
liefst twee meter onder het zeewaterniveau, 
dit had de kenmerkende slagenlandschap met 
lintbebouwing als resultaat.  De lintbebouwing 
is terug te vinden in de kleine langgerekte 
dorpen langs de weteringen. De geschiedenis 
van de Krimpenerwaard vormt het grootste 
deel van identiteit van de regio, het leven met 
water speelt tot vandaag de dag voor elke 
inwoner nog een grote rol.

Identiteit
 De gemeente Krimpenerwaard 
profileert2 zich als een aantrekkelijke plaats 
om in te wonen, te werken en te recreëren. 
Met zijn ruimte, rust en groen vormt het een 
natuurlijke oase tussen het stedelijke gebied 
van de Randstad. Het gebied is gevormd door 
het landschap en dit wordt behouden door 
de inwoners. Deze conservatieve instelling 
is ook terug te vinden op het gebied van 
ondernemerschap. Er wordt namelijk niet direct 
meegegaan met ontwikkelingen of trends, maar 
laat hard werken en doorzettingsvermogen 
leidend zijn. In 1920 kwam de behoudende 
houding van de inwoners sterk naar voren 
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Afbeelding 1 Schoonhoven Pre-stedelijke fase omstreeks 1250 (uit: Historische 
Stedenatlas van Nederland, dl 5, p.7)

  
Afbeelding 2 Detail Satellietfoto Schoonhoven met in rood 
aangegeven een deel van de Oude Sidewende of Langesteeg
(foto Google Earth).

bij de restauratieplannen3 van het vijftiende-
eeuws stadhuis van Schoonhoven. Het stadhuis 
heeft een grote zaal op de verdieping onder 
een steile kap die wordt afgetroond met een 
sierlijk torentje. De gevel was oorspronkelijk 
bekleed met Brabantse kalksteen. De keuze 
moest gemaakt worden tussen het eigentijds 
restaureren of het opknappen in authentieke 
staat. Het destijds geheten Rijksbureau 
Monumentenzorg pleitte voor het eigentijds 
restaureren, terwijl de inwoners en het 
gemeentebestuur het stadhuis graag weer in 
oude luister opgekapt zag worden. Ondanks het 
verzet van de bevolking en het bestuur tegen de 
plannen van het Rijksbureau Monumentenzorg, 
werd het rijksmonument niet in oude staat 
teruggebracht, maar voorzien van detaillering 
uit de jaren twintig, getuige het lompe bordes.
 De gemeentelijke ambities van de 
Krimpenerwaard beogen een sterke toekomst 
voor de regio te garanderen, maar erkent ook 
de zwakte punten. De hoge gemeenschapszin 
en het actieve verenigingsleven dient 
behouden te blijven in de bestaande kernen. 
Het laagdrempelige bestuur waar de burger 
betrokken wordt bij ontwikkelingen in de 
gemeente en kernen staat hoog in op de 
agenda. Ondanks de erkenning dat door de 
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schaalvergroting de fysieke afstand tussen 
burger en gemeente zal toenemen, probeert de 
gemeente de ‘gevoelde’ afstand te behouden. 
Het gevoel zal een grote rol moeten spelen, 
aangezien de beperkte infrastructuur van het 
gebied de fysieke afstand zeker zal vergroten. 
De gemeentelijke organisatie wil zich van 
een sturende overheid ontwikkelen naar een 
participerende, initiërende en inspirerende 
gemeente4. 
 Enerzijds distantiëren de burger en 
het bestuur, anderzijds wordt gevraagd dat de 
burger een participerende rol zal innemen. Zoals 
de aanleiding van deze scriptie ondersteunt, zal 
ook deze verandering in het gemeentelijke visie 
geen positieve effecten naar voren brengen. Het 
initiatief van het bestuur zou de burger moeten 
motiveren tot betrokkenheid, anders zal ook 
de heersende affiniteit van de voormalige 
gemeenten in de Krimpenerwaard verdwijnen. 

De voormalige gemeenten
 Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, 
Schoonhoven en Vlist zijn de voormalige 
gemeenten die de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard hebben gevormd. Hoewel 
verschillende plekken in het gebied een 
historische waarde bekleden, is de meest rijke 
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geschiedenis terug te vinden in de gemeente 
Schoonhoven. De gemeente met haar 
gelijknamige stad, heeft niet alleen geschiedenis 
die slaat op haar eigen gemeente, maar heeft de 
grootste rol gespeeld in de ontwikkeling van de 
Krimpenerwaard. 
 Zoals het hele gebied, kampte ook 
Schoonhoven met slechte bodemgesteldheid. 
Natuurlijke waterlopen in het gebied 
vormden een belangrijke basis voor de eerste 
ontginningen van Schoonhoven. In de 11e 
eeuw maakte de aanleg van sloten het gebied 
beschikbaar voor veeteelt en akkerbouw. 
Enkele structuren van deze ontginningen zijn 
tot op heden nog herkenbaar in het landschap, 
waarvan de populierenlaan aan de Oude 
Sidewende/Langesteeg een goed voorbeeld is. 
De pre-stedelijke kaart rond 1250 en de huidige 
luchtfoto laten deze overeenkomst goed zien. 
Wanneer de ‘Heren van Lede’ in 1250 een 
kasteel stichten, werd het gebied door de graaf 
van Holland als stad behandeld5. De eeuw erna 
bloeide de stad uit tot een centrum voor bestuur, 
handel en verkeer en verwierf de regionale 
macht over zowel de Krimpenerwaard als 
de omliggende Alblasser- en Lopikerwaard. 
De Zilverstad, zoals Schoonhoven ook wel 
genoemd wordt, heeft zijn naam te danken aan 
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de bekende zilversmeden die vanaf de 17e eeuw 
de grootste werkgever in de stad waren. 
 Vandaag de dag biedt Schoonhoven 
de hoogste potentiele waarde voor de gehele 
Krimpenerwaard. Ten eerste heeft de rijke 
geschiedenis van deze gemeente een rol gespeeld 
in de ontwikkeling van het gebied, waarvan 
de populierenlaan aan de Langesteeg6 een 
letterlijk overblijfsel is. Daarnaast maken de in 
1950 aangelegde provinciale wegen de het voor 
alle inwoners een bereikbare locatie. Ten derde 
heeft de stad Schoonhoven het hoogste aantal 
voorzieningen, welke reeds door de inwoners 
van de Krimpenerwaard wordt gebruikt. Het is 
echter niet de bedoeling dat het idee ontstaat 
dat Schoonhoven de gemeente gaat leiden, 
een locatie buiten de provinciale ringweg om 
Schoonhoven zal de directe betrokkenheid met 
het stadscentrum vermijden.

 Zoals Plasterk in het beleidskader 
gemeentelijke herindeling beoogd, dient 
de gemeente na de fusie een evenwichtige 
regionale verhouding te hebben met voldoende 
bestuurskracht. De gemeenten die tot nog toe 
op dorpsniveau opereren zullen in de toekomst 
opgewassen moeten zijn tegen de omliggende 
gemeenten met steden als Rotterdam, Gouda 
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en Utrecht. De meest fysieke en herkenbare 
gewaarwording van de fusie wordt ingezet door 
het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Het 
gebaar van het gemeentehuis zal dus niet direct 
inspelen op het huidige dorpsniveau, maar op 
de verdere ontwikkeling binnen de gemeente. 
De kleine gemeenten verlaten het dorpsniveau, 
het knusse gemeentehuis maakt plaats voor een 
groter exemplaar: Het Nieuwe Gemeentehuis

• H E T  K A V E L

 Het kavel heeft in zijn nabije 
omgeving met verscheidene functies te maken. 
Ruwweg wordt enerzijds het kavel afgesloten 
door de provinciale weg waar veel woon-werk 
verkeer passeert, met op de hoek een rotonde 
als belangrijk knooppunt. Anderzijds grenst 
het aan de eeuwenoude slagenlandschappen 
met enkele boerderijen. De diversiteit in de 
omgeving van het kavel geeft een belangrijke 
aanleiding tot de invulling ervan. Zo worden de 
publieke functies van het stadhuis opengesteld 
aan beide kanten en worden de private functies 
vooral achter op het kavel gesitueerd, voor een 
rustige werkomgeving.
 De twee langgerekte 
slagenlandschappen, die het kavel vormen, 

worden gescheiden door een wetering met 
aan weerzijde een populieren reeks.  De 
populierenlaan met daartussen een pad wordt 
gebruikt ter inleiding van het gemeentehuis. 
Bij het benaderen van het gemeentehuis 
neemt de natuurlijke omgeving geleidelijk af 
naar een gestructureerd perceel met perken 
en niveauverschil. Aangezien natuur een 
belangrijk kenmerk van de Krimpenerwaard 
is, zijn over het kavel en zelfs binnen het 
gemeentehuis diverse perken aangelegd. Het 
water rondom het kavel refereert niet alleen 
naar de geschiedenis van het gebied, maar 
draagt tevens bij aan de uitstraling van het 
gebouw. 

•  D E  O N T S L U I T I N G  

 De ligging aan de provinciale weg 
N210, maakt het gemeentehuis makkelijk te 
bereiken voor alle bewoners van de gemeente. 
Een reeds bestaande bushalte voor het kavel 
maakt de locatie ook toegankelijk bij het 
gebrek aan eigen vervoer. Voor inwoners 
van Schoonhoven zal de fiets het meest 
gebruikt worden. Door de uitvalswegen 
vanuit de oostkant van het stadscentrum 
kan het gemeentehuis voor omwonenden 
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ook te voet bezocht worden. Hoewel het 
gemeentehuis goed te bezichtigen is vanaf de 
provinciale wegen, kan het slechts op een aantal 
manieren benaderd worden. Hierdoor geeft 
de omliggende ruimte een bepaalde dimensie 
aan het gebouw en wordt ingespeeld op het 
perspectief van de bezoeker. Ongeacht op welke 
wijze de bezoeker het gemeentehuis bereikt, de 
toenadering van het gebouw dient voor ieder 
een indrukwekkende ervaring te zijn.
 Wanneer Schoonhoven vanuit de 
westelijk gelegen provinciale weg benadert 
wordt, kan de toren reeds herkend worden. Bij 
het volgen van deze weg zal het gemeentehuis 
eenvoudig bereikt worden. Om te parkeren 
moet eerst langs het gemeentehuis af worden 
gereden om via de rotonde de ventweg in te 
slaan. Via deze ventweg wordt de hellingbaan 
bereikt waarmee de bezoeker afdaalt onder de 
enorme colonnade van de westgevel.
 Voetgangers en fietsers benaderen 
het kavel vanaf het zuiden en lopen onder de 
populierenlaan richting het gemeentehuis. 
Fietsers slaan rechtsaf naar de verdiepte 
fietsenstalling en voetgangers lopen van de 
populierenlaan rechtstreeks in de arcade 
met aan de linkerhand de hoofdingang. Voor 
ambtenaren geldt hetzelfde verhaal enkel dan 
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via de noordelijk gelegen toegangsroute die te 
bereiken is vanaf de Nassaukade en Lopikerweg.

•  M A S S A V O R M I N G

 De basisvorm is ontstaan vanuit de 
twee hoofdfuncties die in het gemeentehuis 
vormen, namelijk een ruimte voor de burger 
en een ruimte voor het ambtelijk apparaat. 
De langgerekte volumes volgen traditioneel 
de lengte van het slagenlandschap. De voorop 
liggende massa is bestemd voor de burger en 
de iets kleinere massa huisvest het ambtelijk 
apparaat. Door het verschuiven van de 
kleine massa in de richting van langgerekte 
slagenlandschappen ontstaat er een open ruimte 
welke functioneert als plein. De verschuiving 
versterkt tevens de hiërarchie tussen de twee 
hoofdfuncties, de massa van het ambtelijk 
apparaat  is nu vormgegeven als een zijvleugel 
die de hoofdmassa ondersteunt. De connectie 
tussen beide volumes is vormgegeven als een 
haaks ingeschoven massa waarin het vergaderen 
is ondergebracht. Dit maakt de koppeling 
niet alleen functioneel, maar is de ontmoeting 
tussen beide gebouwdelen ook meteen de 
ontmoeting tussen burger en bestuur. Door het 
inschuiven van de laatstgenoemde massa wordt 

95

t12. (links) MASSAVORMING IN AXOMETRIE 1:2000

t13. (rechts) FUNCTIES IN AXOMETRIE 1:2000

 BESTUREN

 KANTOREN

 VERGADEREN

 BURGERZAAL

 FACILITEITEN



het ambtelijk apparaat gesplitst in een gedeelte 
met werkplekken en een gedeelte voor de 
bestuurlijke functies. Het bestuur krijgt op deze 
manier een prominente plek in het gebouw. De 
ontmoeting tussen ambtenaar en bestuur wordt 
tevens voorzien door de vergaderfunctie die 
beide volumes verbindt. Als laatste rijst de toren 
vanuit de kern van het gebouw en markeert 
daarmee de ontmoeting tussen burger en 
bestuur. De toren geeft het langgerekte volume 
een verticale dimensie en wordt daarnaast voor 
functionele doeleinden gebruikt.

 Het hoofdvolume waarin de 
burgerzaal en de raadzaal zijn ondergebracht 
wordt versterkt door een omringende 
colonnade. De arcade die hierdoor ontstaat 
biedt een beschermde buitenruimte om het 
gebouw. Op de plaats waar de gevels overgaan 
in het volume voor het ambtelijk apparaat 
lopen de kolommen door in de gevel. Aan 
de westelijk gelegen verkeersruimte van de 
werkvloeren is de kolomstructuur zichtbaar 
met hiertussen de gevel. Aan de andere gevels 
van het kantoorvolume lopen de kolommen 
door in de vorm van pilasters aan de gevel. 
Door het terugleggen van een geveldeel aan de 
noordzijde ontstaat een portiek met losstaande 
kolommen die de entree voor de ambtenaren 
aanduidt. In de hoeken van het kantoor volume 
ontbreken de pilasters om de gevels een 
passende afsluiting te geven. De dakrand volgt 
continu de gebouwcontour.

C O L O N N A D E
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 PRIMAIRE KOLOM

 SEMI KOLOM: PILASTER
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t14. KOLOMMENSTRUCTUUR IN PLATTEGROND 1:2000



98



99



GSEducationalVersion

100



GSEducationalVersion
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 De twee kopgevels van het 
hoofdvolume zijn uitgevoerd in grote 
transparante glazen puien. Mede door de 
dichtere westgevel krijgen de kopgevels, met 
hierachter de burgerzaal en de raadzaal een 
prominente rol in de gevelarchitectuur van 
het gebouw. In eerste instantie lijken de twee 
kopgevels identiek te zijn, op de dubbele 
kolommenrij aan de zuidgevel na. Maar zodra 
de glazenpuien met elkaar worden vergeleken 
valt op dat de zuidelijke vliesgevel volledig uit 
stijl- en regelwerk bestaat en de noordelijke 
vliesgevel wordt onderbroken door een 
kolommen ritme. De opbouw van de zuidelijke 
gevel is uitgelegd aan de hand van het schema. 
Laag 1 toont de buitenste colonnade, laag 2 de 
kleinere kolommenrij en laag 3 de vliesgevel. Bij 
de opbouw van de noordelijke vliesgevel is te 
zien dat laag 2 en 3 samengevoegd zijn, hierbij is 
de kleinere kolommenrij en de vliesgevel in één 
vlak verwerkt. Op deze manier is met hetzelfde 
ritme in stijl- en regelwerk een ander gevelbeeld 
ontstaan. 

G E V E L O P E N I N G E N

106

t19. ZUIDGEVEL IN PLATTEGROND 1:500



GSEducationalVersion

zuidaanzicht

4

3

2

1

noordaanzicht

1

2+3

4

 De andere gevelopeningen maken 
tevens gebruik van hetzelfde ritme in stijl- en 
regelwerk, maar door inkadering, het toevoegen 
van kolommen of borstwering ontstaat 
een divers gevelbeeld voor verschillende 
gebouwdelen. De gevel waarachter een kantoor 
gesitueerd is behoeft uiteraard een andere 
kwaliteit dan de vliesgevel van de hoofdentree. 
Ondanks de diversiteit in gevelopeningen, blijft 
de samenhang behouden door hetzelfde ritme. 
De meest voorkomende gevelopeningen met de 
achterliggende gedachte zijn uiteengezet in een 
schema.

IS HET GEBOUW NIET TE GESLOTEN VOOR 
EEN DEMOCRATISCH BESTUUR?

BIJ EEN GEHEEL TRANSPARANT GEBOUW 
VERVAAGD HET OPEN IN EEN ‘GRIJZE’ 
MASSA. DE AFWISSELING VAN ‘ZWART’ EN 
‘WIT’ ZORGT ER VOOR DAT DE OPEN DELEN 
BENADRUKT WORDEN DOOR DE GESLOTEN 
DELEN. 
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H E T  P L E I N

 Pleinen vormen vanaf oudsher de 
plaats van samenkomst voor de burgers. In 
de Grieks-Romeinse oudheid werden deze 
pleinen ook wel agora genoemd, wat letterlijk 
verzamelplaats betekent. Op de agora vonden 
evenementen met zowel politieke, sociale als 
commerciële doeleinden plaats. De politiek 
werd bedreven door redenaars die publiekelijk 
hun standpunten verdedigden. Dit vond 
voornamelijk plaats in de galerijen welke de 
agora omkaderden en de portieken vormden 
van de vele bestuursgebouwen. Het is ook 
hier waar de eerste vorm van democratie aan 
het licht kwam en het ensemble van de agora 
met haar omliggende gebouwen kan worden 
beschouwd als een uitgevouwen gemeentehuis. 
Het stadhuisplein is tot vandaag de dag een 
element dat terug te zien is bij het gros van de 
raadhuizen en wordt vaak als gift aan de stad 
gegeven.
 Bij het gemeentehuis van de 
Krimpenerwaard is het plein ten zuidoosten van 
het kavel gesitueerd, waardoor het deels wordt 
afgeschermd van de  omliggende doorgaande 
wegen. De façade van de burgerzaal met de haar 
arcade vormt de galerij van het plein, welke op 
haar beurt de agora symboliseert. Aan de kop 
van het plein bevindt zich de façade waarachter 

het bestuur zich bevindt, de richting van het 
plein naar de prominente gevel versterken de 
belangrijke functie van het bestuur. Hiermee 
heeft het bestuur zijn nodige gezag, maar 
tegelijkertijd wordt de nivellering met de burger 
versterkt door de transparante gevel welke 
geflankeerd is met twee dichte vlakken. De 
oostelijke zijde van het plein wordt afgesloten 
door een kleine colonnade welke het uitzicht op 
de kenmerkende slagenlandschappen met water 
inkadert en daarmee in relatie brengt met het 
gebouw. Het water speelt immers een grote rol 
voor de inwoners van de Krimpenerwaard en is 
daarom direct betrokken bij het gemeentehuis.
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D E  T O R E N

 In de Middeleeuwen verscheen 
de toren op het stadhuis. Het Palazzo della 
Signoria te Florence en het Palazzo Pubblico 
te Siena hebben beide een markante toren die 
zowel als verdedigingselement als statuselement 
functioneerde. In de meeste gevallen hanteerde 
het stadsbestuur een maximale bouwhoogte7 
voor private bouwwerken om te voorkomen 
dat er letterlijk boven het (katholieke) gezag 
uitgestegen werd. Ook diende de hoge toren 
als herkenningspunt voor de locatie van het 
stedelijk bestuur en werd vaak voorzien van een 
zogenaamde lantaarn8 als herkenningssymbool. 
De functionele aspecten van de toren zijn in de 
latere geschiedenis niet meer noodzakelijk en 
de toren verdwijnt daardoor steeds vaker bij 
nieuwere raadhuizen. Hiermee verdwijnt ook 
de symboliek van de toren in de vorm van status 
en herkenning.

 Status en herkenning zijn bij het 
gemeentehuis van de Krimpenerwaard 
belangrijke aspecten om de samenwerking 
tussen de gefuseerde gemeenten te 
markeren. Ondanks de locatie ten oosten van 
Schoonhoven en daarmee aan de rand van 
de gemeente, kan het gemeentehuis door de 
veertig meter hoge toren vanaf grote afstand 
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herkend worden. Wanneer de inwoners van 
andere kernen Schoonhoven benaderen via 
de provinciale weg is het mogelijk de toren te 
zien boven de stadscontour. Het uitrijden van 
deze provinciale weg leidt tot de ingang van het 
gemeentehuis en daarmee is de herkenbaarheid 
en bereikbaarheid geschikt voor de gehele 
gemeente. 

 De toren is onderdeel van het gebouw 
en is gesitueerd tussen beide bouwdelen, 
waardoor het langgerekte gebouw een verticale 
dimensie verkrijgt. Diagonaal verdeelde 
openingen in de hoeken spelen in op de 
vorm van het gebouw, waardoor elke opening 
gericht is naar een hoek in de gebouwmassa. 
De openingen geven de massieve toren een 
architectonische afsluiting. De diagonale 
openingen voldoen tevens als toe- en afvoer 
voor de ventilatiesystemen die in de toren zijn 
opgenomen, hierdoor blijft het dak landschap 
met daklichten vrij van installaties. Het intern 
gelegen gedeelte van de toren biedt ruimte 
voor liften die voor medewerkers en burgers 
te gebruiken zijn. Doordat de kenmerkende 
kolommen zijn doorgezet in het interieur, is 
de toren zowel van binnen als van buiten een 
herkenningspunt. De vides aan weerszijde 

van de toren en de transparante gevel met 
toegangsdeuren geven de middenbeuk 
een functioneel en tevens een symbolisch 
middelpunt van het gebouw.
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de westgevel. De kolommen en balken zijn 
door het terugleggen van bepaalde vlakken op 
een moderne manier met elkaar verbonden. 
De dakrand boven de arcade refereert aan de 
grote vorm van het gebouw en laat zowel het 
dak als de wand op een bepaalde manier door 
steken. Het dichte volume dat boven de arcade 
uitsteekt in combinatie met de zware dakrand 
geeft het gebouw een krachtige uitstraling. 
 De raampartijen aan de langsgevels 
volgen het ritme van de kolommen, waarbij 
er steeds één vlak wordt overgeslagen en dicht 
blijft. De borstwering bestaat uit de meter hoge 
plint en het raam wordt afgesloten door de 
omlijsting van het plafond, daarnaast omkaderd 
een dunne architraaf de hoge raampartijen. 
Het stijl- en regelwerk is afgeleid uit de 
verdiepingshoogte en een veelvoud uit het 
kolommen ritme, waardoor een kruispatroon 
ontstaat. Hetzelfde patroon is gebruikt over 
het hele gebouw, echter zorgt de diversiteit 
in afmetingen van het raam voor een divers 
beeld. De diepe negge en uitstekend architraaf 
veroorzaken een extra diepte werking in de 
arcade. 
 Wanneer men de burgerzaal betreedt, 
openbaart zich een cascade van vloeren die door 
monumentale trappen met elkaar verbonden 

 Het hoofdvolume van het 
gemeentehuis wordt gevormd door de 
burgerzaal. Hierin komt het collectief van de 
volksheerschappij naar voren, maar voorziet, 
net zoals in de democratie, ook ruimte voor 
het individu. Zo verschaalt het monumentale 
bouwwerk geleidelijk naar een individuele 
werkplek toe.
 Het volume van vier bouwlagen 
hoog, wordt omringd door een colonnade die 
slechts tot de derde verdiepingsvloer reikt. 
Door het beperken van de hoogte blijven de 
verhoudingen in de arcade op pijl. Ook zal 
bij het benaderen van het gebouw de tweede 
dakrand uit het zicht vallen, waardoor het 
gebouw verschillende uitstralingen heeft. Van 
veraf heeft het gebouw een meer klassieke 
uitstraling en van dichtbij een modernere 
vorm. Zoals ook in de klassieke oudheid, is 
de voorgevel voorzien van een dubbele rij 
kolommen om de portiek waar de entree zich 
bevindt aan te duiden. Daarnaast zorgt deze 
portiek voor voldoende zonwering op de glazen 
entree pui op het zuiden. Het aantal kolommen 
die de arcade vormen is tevens gebaseerd op de 
verhouding uit de klassieke oudheid en bestaat 
uit een even getal. De extra rij kolommen aan 
de voorgevel zorgt voor het oneven aantal aan 
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het gaan om een bezoek die bij het publieke 
loket afgehandeld kan worden, dan wordt de 
burger doorverwezen naar de balie-straten aan 
weerzijde van de receptie. De middenconsole 
van balies met de achterliggende spreekkamers 
vormen het eerste aanspreekpunt van de 
gemeente. Bij drukte wordt de burger 
verzocht plaats te nemen in één van de vele 
wachtgelegenheden. Zo kan bij de tafels aan 
de zuidgevel informatie ingewonnen worden 
tijdens het wachten, of er kan gebruik gemaakt 
worden van de banken tegenover de balie-
straten aan de langs gevels van de zaal. De 
opstelling van de banken en perken zijn zo 
vormgegeven dat de bezoeker de keuze heeft 
om alleen te wachten op een rechte bank, of 
het contact kan aangaan met anderen in de 
hoekbanken. Uiteraard is het mogelijk om een 
kopje koffie te drinken aan de bar op de derde 
verdieping, hierbij kijkt de burger uit over de 
grote burgerzaal. 
 Wanneer de burger een afspraak met 
een ambtenaar of wethouder heeft, wordt deze 
doorverwezen naar de twee bovenliggende 
vloeren. Deze 1e en 2e verdieping van de 
burgerzaal zijn bestemd voor een informele 
afspraak met een ambtenaar. Betreft het 
echter een afspraak met meer privacy, dan 

zijn. De hoge raampartijen die geheel zichtbaar 
zijn, worden door de trapsgewijze vloeren 
steeds verder opgesplitst. Het hoge ribplafond 
zet het ritme van de colonnade door in 
het gebouw. Enkele van de terug liggende 
plafondvlakken zijn voorzien van een daklicht. 
Op de kruispunten van het ribplafond zijn strak 
vorm gegeven hangende armaturen geplaatst 
die in verschillende varianten terugkomen door 
het hele gebouw. Kleinere ritmes zijn terug 
te vinden in de vloer, de balustrades en het 
interieur.
 De ingang vanuit de parkeergarage 
bevindt zich dicht bij de reguliere ingang 
om hetzelfde overzicht te bieden bij het 
binnentreden. De trap is omringd met een 
perk en banken. Alleen met de lift uit de 
parkeergarage benadert de bezoeker de 
burgerzaal vanuit de andere zijde. Maar bij 
het verlaten van de lift zorgt het uitzicht op de 
herkenbare colonnade en de wandelgang langs 
de gevel voor een instinctieve bewegwijzering 
naar de burgerzaal. 
 In het verlengde van de ingang 
bevindt zich de receptie, hier vindt de eerste 
kennismaking bij het bezoek plaats. Vanuit 
daar wordt de burger verder verwezen naar een 
desbetreffende ruimte in het gebouw. Mocht 
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kan er één van de vele vergaderruimtes in 
de middenconsole ingenomen worden. Het 
meubilair en de inrichting speelt op deze 
manier in op aard van de afspraak. Voor uiterst 
formele ontmoeting kan de burger ook door 
de ambtenaar worden meegenomen naar de 
zijvleugel voor een gesprek in een kantoor. 
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manier kan ook een gemeenteraadsvergadering 
bijgewoond worden op een meer 
gedistantieerde wijze, het betreden of verlaten 
van de raadzaal tijdens een vergadering is 
hierdoor minder storend. Door de diversiteit 
aan bijwoonmogelijkheden wordt de burger 
niet afgeschrikt om een raadsvergadering, of 
een deel daarvan, te bezoeken. Omdat tijdens 
een raadsvergadering de belangen van de 
burger worden vertegenwoordigd door het 
bestuur, nemen de publieke tribunes en balkons 
een prominente plek in.
 In het hart van de raadzaal bevindt zich 
de circulair vormgegeven vergaderopstelling die 
past bij het in 2002 ingevoerde duale politieke 
stelsel binnen het gemeentebestuur. Het stelsel 
heeft de manier van vergaderen structureel 
veranderd9. Voor de invoering werd het 
College van B&W tegenover de gemeenteraad 
opgesteld, waarbij de wethouders tevens 
de functie als raadslid bekleedden. Bij het 
duale stelsel vergadert de gemeenteraad met 
elkaar, onder leiding van de burgemeester. De 
reguliere indeling van de raadzaal is hierdoor 
van tegenover elkaar naar rondom elkaar 
gegaan. De tafels in de raadzaal vormen een 
gefragmenteerde cirkel die het middelpunt 
van de zaal bereikbaar maakt. De twee rangen 

 De raadzaal bevindt zich in het 
verlengde van de burgerzaal en heeft als 
functie om de burger, de gemeenteraad en de 
burgemeester & wethouders samen te brengen. 
De centrale ligging in het gebouw maakt de 
raadzaal toegankelijk voor alle gebruikers en 
stimuleert daarmee de relatie tussen burger en 
bestuur. De tien meter hoge ruimte is vanuit 
drie verdiepingen te betreden en heeft diverse 
zichtrelaties met omliggende ruimtes. Op 
begane grond niveau betreedt de raad, B&W 
en het publiek de zaal door twee identieke, 
symmetrisch geplaatste, deuren waardoor 
gelijkheid tussen burger en bestuur tot uiting 
wordt gebracht. Door een transformatie van 
de ruimte over de verdiepingshoogte ontstaat 
een functionele indeling en een diversiteit 
in ruimtelijke ervaring. Op de begane grond 
betrekt de raadzaal de gehele breedte van het 
hoofdvolume, waarbij de publieke tribunes aan 
weerszijde geplaats zijn. Op de eerste en tweede 
verdieping zijn vergaderzalen geplaatst boven 
de publieke tribune, waardoor de visuele relatie 
tussen vergaderactiviteiten versterkt wordt. 
Het gevoel van samenkomst is een belangrijk 
aspect van het gemeentehuis. De publieke 
balkons op deze verdiepingen garanderen de 
toegankelijkheid vanuit elke verdieping. Op deze 
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voorzien genoeg plaatsen voor de eenendertig 
raadsleden, zes wethouders, burgemeester, 
griffier, secretaris en eventueel begeleidend 
personeel. Het College van B&W, waarin de rol 
van voorzitter zit inbegrepen, neemt plaats aan 
het cirkeldeel aan de glazen gevel. Deze plek is 
zowel voor de raad, als het publiek goed te zien. 
De overige cirkeldelen zijn bestemd voor de 
raadsleden en bieden door de fragmentatie een 
plaats voor mogelijke fractiesamenstellingen. 
De noordgevel is voorzien van een raampartij, 
waardoor de raadzaal bloot wordt gesteld 
aan de omgeving van de gemeente zelf. Deze 
raampartij geeft in de avonduren, waarin vaak 
een raadsvergadering plaats vindt, een verlicht 

vlak in de gevel. 

•  H E T  B E S T U U R

 Het gemeentelijk bestuur van de 
Krimpenerwaard bestaat uit een burgemeester, 
zes wethouders, een griffier, ondersteuning 
van het bestuur en een algemeen directeur. 
De ruime kantoren aan de zuidgevel geven het 
bestuur een prominente doch toegankelijke 
plek in het gemeentehuis. Evenals de 
werkvloeren zijn de kantoren voor de 
wethouders verdeeld over drie verdiepingen. 
Op deze manier kunnen  wethouders en 
overige ambtenaren die samen een commissie 
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vormen de zelfde vloer in gebruik nemen.  De 
burgemeester die de hoogste functie bekleedt, 
krijgt het centraal gelegen kantoor op de eerste 
verdieping. De plaatsing van het kantoor op de 
eerste verdieping sluit de ontmoeting met het 
bestuur niet uit, want de toegankelijkheid van 
alle verdiepingen wordt immers gegarandeerd 
door de cascade van vloeren met trappen in 
de burgerzaal. Zoals de massavorming al naar 
voren heeft gebracht heeft het bestuur een 
centrale ligging in het gebouw. Het wordt 
omringd door vergadermogelijkheden tussen 
enerzijds de ambtenaren en anderzijds de 
burger. De connectie tussen burger en bestuur 
en dus tussen de twee gebouw volumes dient 

mogelijk te zijn, maar vereist ook een bepaalde 
drempel. De toren met liften en de omliggende 
vides zorgen voor een vernauwing tussen 
beide functies. Het is daardoor als burger goed 
mogelijk om het gehele gebouw te betreden, 
maar door de vernauwde ruimtebeleving 
ervaart de burger een drempel.

•  V E R G A D E R E N

 Vergaderen is een essentieel element 
in het gemeentelijk bestuur, waarvan de raadzaal 
het pronkstuk is. Naast de raadzaal, is er een 
breed scala aan vergaderruimtes opgenomen 
in het gemeentehuis. De spreekkamers op de 
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begane grond faciliteren een gesprek tussen 
burger en ambtenaar, waarin bijvoorbeeld 
een probleem in de gemeente aan de kaart 
kan worden gesteld. Vergaderruimtes in 
vier groottes met verschillende opstellingen 
voorzien in alle soorten van samenkomst. Het 
kan hierbij gaan om een bespreking onder een 
groep ambtenaren, een workshop voor een 
afdeling of een vergadering van het college van 
burgemeester en wethouders. Daarnaast is er 
een aantal ruimtes ingericht voor specifieke 
doeleinden, zoals een videopresentatie of 
computerruimte. Het meubilair draagt bij aan 
de formele sfeer van het vergaderen of juist aan 
de informele sfeer. de strakke tafel met Charles 

Eames 117 bureaustoelen in een langgerekte 
ruimte heeft een andere sfeer dan de ronde 
tafel met Charles Eames DWS stoelen in een 
spreekkamer.

•  K A N T O R E N

 Het gemeentehuis biedt de 
gelegenheid aan de ambtenaar om op 
verschillende manieren te werken. Naast de 
werkplekken in de burgerzaal, waar zowel 
burgers als ambtenaren gebruik van kunnen 
maken, zijn de meeste werkplekken opgenomen 
in het kantoorgedeelte dat uit drie bouwlagen 
bestaat. De relatie onderling wordt verkregen 
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flexwerkplek. Het uitzicht over de rustgevende 
slagenlandschappen aan de oostzijde van het 
kavel dragen bij aan een goede werksfeer.

door het atrium aan de westgevel waarin 
trappen met een bordes geplaatst zijn. De hoge 
raampartijen, die de populieren laten zien, 
zorgen voor voldoende daglicht in de ruimtes 
met open werkplekken. Diverse vergaderzalen 
in het verlengde van de open werkplekken 
kunnen naast vergaderdoeleinden ook gebruikt 
worden voor een werkgroep. 
 Aan de oostzijde van de werkvloeren 
zijn losse kantoorruimtes geplaatst. De 
kantoren van twee verschillende oppervlaktes 
zijn zo ingericht dat er individueel gewerkt 
kan worden of met twee personen. De 
kantoren kunnen enerzijds ingericht worden 
als conventioneel kantoor, anderzijds als stille 

158



GSEducationalVersion

159

t35. DWARSDOORSNEDE WERKVLOER 1:200

v9. WERKVLOEREN AAN ATRIUM (volgende pagina)



160



161



en burgemeester. Twee trappen maken het 
mogelijk om vanuit de parkeerkelder het 
gebouw te betreden. De zuidelijk gelegen trap 
brengt de bezoeker, via een voorportaal waarin 
parkeerautomaten geplaatst zijn, naar de 
burgerzaal. De trap naar het kantoorgedeelte is 
geplaatst in een voorportaal aan de noordzijde 
van de parkeerkelder. Twee kleedruimtes, 
voorzien van douche, toilet en bergruimte, geven 
de ambtenaar met bijvoorbeeld een motor-pak 
of natte regenkleding de gelegenheid om de 
werkvloer fris te betreden. In de hoeken van 
de parkeergarage is ruimte opgenomen voor 
service doeleinden zoals gas/water/elektro.
 Op elke verdieping van het 
gemeentehuis zijn toiletten opgenomen met 
elk een mindervalide toilet. Voor de dames is er 
een kleedruimte en een kolfruimte toegevoegd 
en voor de heren zijn er urinoirs geplaatst. 
Voor de hygiëne en het daar bijhorende 
schoonmaakrooster zijn de toiletten voor de 
bezoekers en de ambtenaren gescheiden. De 
aanduiding voor mannen of vrouwen wordt 
zoals consequent in het gemeentehuis gedaan 
door de muurplaten aan de pilasters.
 Om de werkzaamheden achter de 
publieke loketten te ondersteunen bevinden 
zich hier een aantal achterliggende ruimtes. 

 Een aantal faciliterende functies zijn 
in het gemeentehuis ondergebracht om een 
bezoek van de burger en het werk van het 
ambtelijk apparaat zo aangenaam mogelijk 
maken. 
 Aan de oostzijde van het gemeentehuis 
zijn twee verdiepte fietsenstallingen gesitueerd, 
waarvan de zuidelijke versie bestemd is voor 
de bezoekers en de noordelijke versie voor de 
ambtenaren. Fietsen en bromfietsen kunnen 
hier zowel overdekt als in de buitenlucht 
geplaatst worden. Een aantal losse ruimtes 
bij de fietsenstalling worden gebruikt 
voor fietsonderhoud, containerruimte en 
onderhoudsruimte voor bijvoorbeeld de 
tuinman. Hoewel beide stallingen in de buurt 
van de desbetreffende entree geplaatst zijn, 
is het ook mogelijk om vanuit de stalling via 
de parkeerkelder het gebouw te betreden. 
De verdiepte fietsenstalling met kolommen 
en overstek draagt tevens bij aan de 
architectonische compositie van het kavel. 
 De ruime parkeerkelder, welke onder 
het gehele gebouw zit, biedt ruimte voor 140 
auto’s en 30 motoren. De verdeling tussen 
burger en ambtenaar is in de parkeergarage 
niet van kracht, wel zijn er een aantal 
plaatsen gereserveerd voor de wethouders 
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Zoals de personeelsruimte met koffietafel, 
printers en andere benodigdheden. Deze 
ruimte dient tevens als voorportaal voor naar de 
publieke loketten en naar twee archiefruimtes.
 Aangezien het produceren en 
archiveren van papierwerk een belangrijk 
onderdeel is van het ambtelijk apparaat is op 
elke verdieping van het kantoorgedeelte een 
productieruimte opgenomen. De opslag van 
dit papierwerk gebeurt in het centraal archief 
gelegen op de begane grond of in de archieven 
in de burgerzaal.
Aan het atrium van het kantoorgedeelte is 
op elke verdieping een uitgebreide pantry 
geplaatst. Vanuit hier kijkt de ambtenaar uit 
over de werkvloeren en de trappen, waardoor 
een levendige sfeer rondom het atrium ontstaat. 
Door de ruime opzet van de pantry is er naast 
de mogelijkheid om een maaltijd op te warmen 
of koffie te zetten, genoeg plaats om een lunch 
te bereiden voor bijvoorbeeld een deel van de 
afdeling. 
 Voor de grotere lunch of diner is er een 
groot restaurant opgenomen boven de raadzaal. 
Dit eetcafé met een bar waar uitgekeken kan 
worden over de burgerzaal is bestemd voor 
burger en bestuur. Door het mengen van beide 
wordt benadrukt dat ambtenaren naast hun 

werk uiteraard ook tot de burgerij behoren. 

•  M A T E R I A L I S A T I E

 Het gemeentehuis is voor de toekomst 
van de Krimpenerwaard ontworpen. Ongeacht 
mogelijke verdere gemeentelijke herindeling in 
de toekomst dient het gebouw een permanente 
uitstraling te hebben, want alleen op die 
manier wordt de geloofwaardigheid van het 
bestuur en de trots van de burgerij versterkt. 
De materialisatie dient hierbij naadloos aan te 
sluiten, waarbij duurzaamheid van het gebouw 
en dus de materialen hoog in het vaandel staan. 
Het woord duurzaamheid slaat in dit geval op 
een lange levensduur met weinig onderhoud. 
Schilderwerk dat vaal wordt of gevelbeplating 
die loslaat hoort uitdrukkelijk niet bij deze 
ontwerpgedachte en wordt door middel van 
de pure materialen en de juiste detaillering 
voorkomen. 

Steen
 Het hoofdbestanddeel van gebouw is 
natuursteen waarvan verschillende varianten 
gebruikt zijn. De constructieve eigenschappen 
van het gebouw worden ondervangen met 
gewapend beton, echter door deze volledig 
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te betegelen is dit nergens blootgesteld. De 
kolommen, architraaf en fries van de colonnade 
worden betegeld met 150mm dikke travertin 
met een lichtbeige kleur. De plantdelen die bij 
het ontstaan van dit sedimentgesteente zijn 
afgestorven laten her en der kleine gaatjes achter 
in het materiaal, wat een divers oppervlakte 
geeft. Om het profiel van de kolom te verkrijgen 
wordt het gesteente in de inkeping grof gefrijnd. 
De ligger heeft een geschuurde afwerking en 
het terug liggende gedeelte hiervan is gevlamd 
om een iets ruwer oppervlakte te verkrijgen. 
Het basement, de plint en de plafondafwerking 
zijn tevens uitgevoerd in travertin. De gevel is 
bekleed met een lichter getinte natuursteen, 
namelijk een crème kleurige kalksteen. De 
grote platen aan de buitenzijde behouden hun 
gezaagde oppervlakte bewerking en dezelfde 
gevelbekleding aan de binnenzijde wordt 
gepolijst.
 Het perceel wordt bestraat met 
graniet, de verdiepte delen hebben een 
donkere kleur en het maaiveld heeft een 
lichtgrijze tint. De vloerbedekking binnen het 
gemeentehuis bestaat uit een motief waarin 
licht en donker graniet elkaar afwisselen. De 
overige binnenwanden, pilasters, architraven 
en vast meubilair zijn tevens in voorgenoemde 
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01. dakrand  a
02. fries  a
03. architraaf  b
04. liggerkern  d
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O

06. kolomkern d
07. kolombekleding a
08. kolombekleding c
09. basement  a
10. vloer  e

BASEMENT:

MATERIAAL BEHANDELING
a. travertin gezaagd
b. travertin gevlamd
c. travertin gefrijnd
d. beton gewapend
e. graniet geborsteld
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materialen uitgevoerd, echter met een meer 
verfijnde oppervlakte behandeling. Het 
geel gekleurde mozaïek van keramiek in het 
meubilair en de trapleuningen geeft met zijn 
diepere kleurtint een warme sfeer in de stenen 
omgeving.

Metaal
 De vliesgevels en kozijnen zijn 
uitgevoerd in zwart gemoffeld aluminium. Het 
forse stijl- en regelwerk is hierdoor decennia 
bestand tegen verwering of beschadiging. Het 
hek- en leuningwerk van de banken en trappen 
hebben dezelfde poedercoating ondergaan. Dit 
geldt ook voor alle armaturen, zowel binnen als 
buiten.

Hout
 De tafelbladen, kozijnen en deuren 
die binnen het gebouw voorkomen bestaan uit 
gelamineerd Mansonia hout. Deze houtsoort 
heeft van natura een diepe bruine tint en een 
rustige nerf die zorgen voor een formele maar 
vriendelijke sfeer. Ook past de bruinrode 
tint van het hout, die wat weg heeft van 
kersenhout, goed bij de gebruikte natuursteen. 
Daarnaast valt kernhout onder de hoogste 
duurzaamheidsklasse en dit wordt nog eens 

versterkt met een oppervlakte behandeling met 
beits. Op deze manier voldoen alle natuurlijke 
producten in het gemeentehuis aan de beoogde 
duurzaamheid met een lange levensduur en 
lage onderhoudskosten.
 Het aantal populieren die plaats 
hebben moeten maken voor het gemeentehuis, 
zijn verplant naar elders op het kavel. 
Populierenhout is namelijk dermate slecht van 
kwaliteit dat dit niet in het gebouw verwerkt 
kan worden.
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De probleemstelling omtrent de huidige 
politieke situatie heeft geleidt tot een 
stellinginname. Een onderzoek naar 
autoritaire architectuur en de bijbehorende 
beweegredenen hebben een goed gevulde 
gereedschapskist tot gevolg gehad. Het ontwerp 
onderbouwt de stelling en is gevoed door de 
opgedane informatie uit het onderzoek. Het 
resultaat ervan is het Nieuwe Gemeentehuis. 
Het ontwerp is wellicht niet de meest gangbare 
architectuur die wij in Nederland gewend zijn 
en in mijn ontwerpproces heb ik bewust een 
non-traditionele houding aangenomen. Het 
gevolg is dat het ontwerp een spraakmakende 
indruk, hetzij positief of negatief, achter laat in 
vergelijking met de huidige architectuur van 
andere raadhuizen. Het ontwerp steekt af tegen 
de vele raadhuizen waarbij uitgangspunten: 
neutraal en transparant hoog in het vaandel 
hebben gestaan. Ik heb geprobeerd om in mijn 
ontwerp de kracht van architectuur op de juiste 
manier in te zetten voor de versterking van de 
Nederlandse overheid. Ik hoop met mijn visie 
op de architectuur van overheidsgebouwen de 
discussie omtrent architectuur en autoriteit 
nieuw leven in te blazen. De waarde van 
architectuur is namelijk vele malen hoger dan 
het zo efficiënt mogelijk huisvesten van het 

gemeentelijk bestuur. Dit zorgt namelijk voor 
meer kosten en problemen op de lange termijn, 
maar met de juiste architectuur bouw je aan een 
waardevaste toekomst en een geloofwaardige 
Nederlandse regering.
Vele wegen leiden naar Rome, en dit geldt ook 
voor het ontwerp van een gemeentehuis. Het 
vormen van een visie is leidend voor een goed 
proces en ontwerpkeuzes kunnen dan makkelijk 
opgehangen worden aan deze visie. Aangezien 
ik mijn stelling relatief snel heb kunnen 
vormen, kon het ontwerpproces daarmee op 
tijd beginnen. Gaandeweg het onderzoek is 
de stelling uiteraard bijgeschaafd, maar niet 
essentieel veranderd. De vele ontwerpvarianten 
die ik heb gemaakt zijn hierdoor ook steeds 
bijgeschaafd, maar ook nooit geheel aan de 
kant gezet. De varianten zijn een logisch gevolg 
op elkaar geweest, waarbij steeds het kaft van 
het koren is gescheiden. Uiteraard hoort een 
cul-de-sac bij de weg naar Rome, maar dit 
leidt altijd tot een beter ontwerp. Uiteindelijk 
heb ik voldoende tijd gehad tijdens het 
ontwerpproces om  kleine omwegen te maken, 
zoals het experimenten met ornamentiek en 
de torenbeëindiging. Ook heb ik voldoende 
tijd gehad om het ontwerp tot in detail vorm te 
geven zoals de detaillering van de kolommen. 

· EPILOOG ·
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Maar ook het ruimtelijk ontwerp van het kavel, 
de trapleuning en balustrades, de tafels en balies 
dragen bij aan het gehele ontwerp. Omdat het 
ontwerp nooit af is, is het de kunst om de kwast 
op het juiste moment neer te leggen. Uiteraard 
is het afstudeeratelier tijdsgebonden waardoor 
niet alles naar wens kan zijn. Zo had ik graag 
de inrichting nog verder willen uitwerken, met 
name de ruimtes voor het bestuur.
 Concluderend kan ik zeggen dat 
ik tevreden ben met het proces en resultaat. 
Nu hopen dat het gemeentebestuur van de 
Krimpenerwaard warmloopt voor hun Nieuwe 
Gemeentehuis. 

Bedankt voor het lezen, 

Wieger Meijer
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