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Gegeven het feit dat Place Jean Jaures in de loop der jaren haar 

bijeenkomstfunctie verloren heeft en is veranderd in een plaats die 

enkel als transitieruimte gebruikt wordt die met name in de avonduren 

problamtisch te noemen is. Hoe kan dan een nieuw gebouw in de 

pleinwand, met een programma dat plaats biedt aan de bewoners in de 

leeftijdscategorie van 17 tot 26 jaar, in samenwerking met het plein de 

theatraliteit die het plein gekent heeft in de middeleeuwen terugbrengen 

en daarmee Place Jean Jaures weer haar belangrijke bijdrage te laten 

leveren aan het centrum van Saint-Denis?





VOORWOORD

Elke plaats, en daarmee ruimte, kent haar eigen sfeer. Wanneer ik u vraag 

de sfeerbepalende elementen van een ruimte te duiden is de kans groot dat 

u andere elementen noemt dan ik. Perceptie is van zeer grote invloed op de 

ervaring van ruimte. Met deze gedachte in het achterhoofd heb ik het afgelopen 

jaar, samen met elf medestudenten, onderzoek gedaan naar de werking van 

ruimte en hoe deze het beste kan worden omschreven. Met behulp van dit 

onderzoek heb ik een ontwerp gemaakt voor een poppodium in noord Parijs. 

Het was een zoektocht om een gebouw te ontwerpen dat plaatselijke jeugd een 

plaats zou bieden waar zij kunnen laten zien wat zij kunnen. En het is gelukt. 

Ik kan alleen hopen dat u  dit boek met net zoveel plezier leest als dat ik het 

heb geschreven.

Eindhoven, 18 Januari 2015

Thijs Frijters
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SAMENVATTING

Place Jean Jaures, ooit het 

middelpunt van Saint-Denis. Eén 

van de oudste voorsteden van 

Parijs. Het plein, aan de voet van 

de eerste gotische kathedraal van 

de wereld (kathedraal van Saint-

Denis) was de huisvesting voor één 

van de belangrijkste markten van 

Frankrijk. De marktstenten waren 

gemetseld en er was, op een paar 

maanden na, het hele jaar door 

markt. Marktkoopman uit heel 

Frankrijk kwamen hier hun koopwaar 

verkopen. De paar maanden dat 

er geen markt was, werden de 

marktstenten omgebouwd tot podia 

waar verhalenvertellers het verhaal 

van god konden verkondigen. 

Kortom, Place Jean Jaures: het plein 

voor de theatraliteit.

Tegenwoordig is de situatie 

anders. Het plein wordt, op drie 

ochtenden na, uitsluitend gebruikt 

als transitieruimte. ‘s Avonds, als de 

sociale controle afneemt, veranderd 

het in een paradijs voor criminelen. 

Dus tegenwoordig, Place Jean Jaures: 

het problematische plein van Saint-

Place Jean Jaures, it used to be the 

centre of Saint-Denis. One of the 

oldest suburbs of Paris. The square, 

nearby the Cathedral of Saint-Denis 

used to be a marketplace for one 

of the most important markets of 

France. The brickwork marquees 

were used all year long. Except for 

a few months every year. Market 

vendors from all over France came to 

the market at Place Jean Jeares. This 

was the place were you had to sell 

your wares. During the few months 

a year in which the market was used 

for other purposes, the marquees 

were transformed into stages where 

storytellers could spread the word 

of God. To summerise: it was the 

square of theatricality.

Now a days the situation is quite 

different. The square is almost 

only used as a transitionspace, and 

at night it becomes a paradis for 

criminal activitiy. Place Jean Jaures: 

the problematic square of Saint-

Denis.

Besides the problems as described 



Denis.

Naast de problematiek die het plein 

kent, speelt er meer. Een groot deel 

van de jongeren is ongeschoold en 

werkloos. Veel van hen hebben hun 

draai gevonden in het criminele 

circuit. Volgens de overheid heeft 

dit ermee te maken dat er geen 

activiteiten zijn voor jongeren boven 

de 16 jaar. Voor jongere kinderen 

is er het ‘Maison de la Jeune’. 

Een stichting die buitenschoolse 

activiteiten organiseert.

Gegeven het feit dat Place Jean 

Jaures in de loop der jaren haar 

bijeenkomstfunctie verloren heeft 

en is veranderd in een plaats die 

enkel als transitieruimte gebruikt 

wordt die met name in de avonduren 

problematisch te noemen is. Hoe kan 

dan een poppodium in de pleinwand 

de theatraliteit die het plein 

gekend heeft in de middeleeuwen 

terugbrengen en daarmee Place Jean 

Jaures weer haar belangrijke bijdrage 

te laten leveren aan het centrum van 

Saint-Denis?

Met behulp van het vooronderzoek 

‘A Kind of Space’ is theatraliteit nauw 

ontworpen. Het poppodium is niet 

een gebouw waar bezoekers alleen 

naar hun favoriete artiest komen 

above there is more. An enormous 

part of the youth does not have any 

degree and is unemployed. Most of 

them are now active in the criminal  

underworld. The government states 

it is because there are no extra 

activities organised for yourth over 

16 years old. As this is the case for 

youth under the age of 16: ‘Maison 

de la Jeune’. 

Given the fact that Place Jean Jaures 

has lost his importance over the 

years and has turned into a place 

which is only used as a transition 

space which is very problematic 

during the nights. How can a music 

venue bring back the theatricality 

which the square was known for 

during the Middel Ages and thus give 

Place Jean Jaures her importance to 

the centre of Saint-Denis back?

Based on the research ‘A Kind 

of Space’, the theatricality was 

carefully designed. The music venue 

is not just a building where you go 

to hear your favorite band play. It 

is more like a music factory where 

the local youth can show who they 

really are and what the are cappable 

of doing. Rehearsel rooms transform 

from quite, personal space to a 

reallife stage. By showing the process 

of becoming an artist reallife to the 
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luisteren. Het is een muziekfabriek, 

het is een kans voor jongeren 

om te laten zien wat zij kunnen. 

Repetitieruimtes reterritorialiseren 

daarom van besloten oefenruimte 

tot een podium aan een groot zaal. 

Door het proces van repeteren 

zowel visueel als auditief te etaleren 

ontstaat er een constant theaterspel 

in en rond het poppodium. Door 

de ligging van het gebouw aan het 

plein en kleine ingrepen op het 

plein (meubels die zijn toegevoegd) 

gaan het plein en het poppodium 

samenwerken om de activiteit op het 

plein te vergroten. 

people who walk by there will be a 

constant theatre show at the square. 

Because of the new additions to 

the square (concrete furniture) the 

queare and building are working 

to getter to increase the activity at 

Place Jean Jaures.
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A KIND OF SPACE

DEEL 1
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“De straat: proberen de straat te beschrijven, waar hij uit bestaat, waar hij voor 

dient. Mensen op straat. Auto’s. Wat voor auto’s? Gebouwen: noteren dat ze 

behoorlijk comfortabel, behoorlijk deftig zijn; een onderscheid maken tussen 

woning panden en openbare gebouwen. (…) Ophouden ‘enzovoort’ te zeggen, 

te schrijven. Een poging doen om het onderwerp uitputtend te behandelen, 

zelfs als dat potsierlijk of nietszeggend of stompzinnig lijkt. Je hebt nog niets 

bekeken, je hebt alleen maar opgemerkt wat je lang geleden al had opgemerkt.” 

(Perec, 1998).

Dit citaat is een prachtige bewoording van Perec voor de complexiteit van het 

omschrijven van ruimte. De complexiteit van het aanwijzen van de belangrijke 

elementen. Waarom is dit zo moeilijk en vooral, is dit mogelijk? Allereerst een 

simpel experiment; omschrijf de stad Parijs in zijn totaliteit. Dit is aanzienlijk 

makkelijker dan de straat die Perec probeert te omschrijven. Parijs is de stad 

waar de Eifeltoren staat, de stad van de liefde en de romantiek. Parijs is de stad 

waar je goed kunt eten. De stad van de lange, brede boulevards en de klassieke 

architectuur. Dit definieert Parijs. Of zijn dit niet meer dan clichés over de stad 

Parijs en is het daadwerkelijke Parijs voor een echte Parijzenaar heel anders? 

Parijs omschrijven blijkt dan toch niet zo een heel simpele opgave en dit is juist 

wat Perec in het boven genoemde citaat benoemd. Of het nu gaat om een straat 

of om een stad, de ruimte is moeilijk te omschrijven. Daarom is voorafgaand 

aan dit ontwerpproces een onderzoek gedaan naar de ruimte. Als ‘casusruimte’ 

is de stad Parijs gebruikt. Dit onderzoek, met de titel ‘A Kind of Space’, ligt ten 

grondslag aan dit gehele ontwerpproces.

‘A Kind of Space’ gaat over ruimte. Met als basis ‘The Production of Space’, een 

boek van Henri Lefebvre (Lefebvre, 1974) is een onderzoek gedaan naar zowel 

de werking van ruimte als de wijze waarop deze ruimte omschreven kan worden. 

Ondanks dat Lefebvre een zeer uitgebreide omschrijving van de ruimte geeft 

ONDERZOEK



in zijn boek is dit niet voldoende geweest voor dit onderzoek. Een literatuur 

onderzoek waarin meerdere begrippen, bedacht door verschillende filosofen, 

zijn bestudeert heeft geleid tot een taal waarmee de werking van ruimte zeer 

nauwkeurig kan worden omschreven. Met dit begrippenkader is de stad Parijs 

geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van twaalf gebieden binnen Parijs met 

elk een andere identiteit. Deze andere identiteit zorgt voor een andere ruimte 

waardoor in het onderzoek twaalf verschillende ruimtes binnen Parijs als casus 

gebruikt zijn.

Het literatuur onderzoek, dat geleid heeft tot een taal waarmee de ruimte 

uiteengezet kan worden, bestaat, zoals eerder genoemd uit begrippen van 

verschillende filosofen. Deze begrippen zijn nauwkeurig uitgekozen, omdat 

deze samen in staat zijn de ruimte op een duidelijke, en vooral ook zeer 

begrijpelijke, manier te duiden. Dit houdt in dat er een samenwerking tussen 

deze begrippen bestaat. De defenitie van de begrippen en de relatie tussen de 

begrippen wordt in de volgende paragraaf toegelicht.

Naast het literatuuronderzoek naar de werking van ruimte en verschillende 

veldonderzoeken in twaalf gebieden in Parijs is er ook een handboek opgesteld. 

Dit handboek definieert de taal om ruimte te omschrijven die gedurende het 

literatuuronderzoek is ontwikkelt. Met behulp van twaalf voorbeeldgebieden, 

teksten, beelden en diagrammen ontstaat een boek dat het ontstaan en de 

werking van ruimte tot in detail omschrijft. Dit handboek is echter geen 

‘ontwerp-tool’ die gebruikt kan worden om een goede, dan wel niet slechte, 

ruimte te ontwerpen. Wel kan dit handboek helpen bij het begrijpen van een 

ruimte en het reflecteren van een ontworpen ruimte. 
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BEGRIPPENKADER

Binnen de taal die ontwikkeld is gedurende het onderzoek ‘A kind of space’ 

staan 23 begrippen centraal. Deze begrippen vormen het begrippenkader 

waarmee de werking van elke ruimte kan worden omschreven. Een belangrijke 

vermelding is dat het hier niet gaat om nieuwe begrippen, maar bestaande 

begrippen die voornamelijk zijn ontwikkelt door filosofen uit de 20ste eeuw. 

Daarnaast zijn er ook een aantal begrippen die die hun oorsprong in de Griekse 

oudheid vinden.

Om de begrippen als een goed communicatie middel te gebruiken is voor elk 

begrip een symbool ontworpen. Door de symbolen op een foto van de ruimte 

te leggen kan een de werking van een ruimte makkelijk geduid worden. Deze 

methode is met regelmaat gebruikt gedurende het onderzoek ‘A kind of space’ 

en zal ook in dit boek terugkomen. 

Ondanks dat het vooronderzoek Engelstalig is zijn de begrippen voor dit boek, 

waar mogelijk, naar het Nederlands vertaald. De definities zoals gegeven in dit 

boek kunnen worden vergeleken met de definities in een woordenboek en zijn 

kort en bondig. Uitgebreide definities met achtergrond informatie is te vinden 

in het boek ‘A kind of space’ dat het resultaat is van het vooronderzoek.



Actant Netwerk theorie

Elke gebeurtenis wordt teweeggebracht door een netwerk van actanten die 

kunnen worden beschouwd als deelnemers in de productie van ruimte. Alles 

kan een actant zijn (bijvoorbeeld; een persoon, een paraplu en een idee). 

Doordat de relatie tussen actanten voortdurend veranderen zijn netwerken 

zelde stabiel.

Affordance

Dat wat een specifieke ruimte of specifiek object aan gebruiksmogelijkheden 

biedt. Een tafel bijvoorbeeld, heeft een bepaalde afmeting en configuratie 

van elementen. Deze geven de mogelijkheid om eraan te werken, erop te 

zitten of hem te gebruiken als blokkade tussen u en iemand die u achterna 

zit.

Chora

Het invulbare. Dat wat het mogelijk maakt voor ruimte om een plaats te 

worden. 

Dérive

Dérive is een techniek waarbij, op een snelle manier, de effecten van gedrag 

en psychogeografie worden uiteengezet. 

De- en Reterritorialization

Het woord territorium kan zowel letterlijk als figuurlijk opgevat worden. 

Letterlijk is een territorium bijvoorbeeld gere- en gedeterritorialiseerd door 

koloniserende legers. Figuurlijk kunnen we stellen dat het territorium van 

een voet het contact met de vloer is. Zo kan de mens zich verplaatsen. Echter, 

voor mensen zonder armen zijn voeten vaak gede- en gereterritorialseerd 

als surrogaat handen.
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Dispositif

Een object of rangschikking van objecten die een specifiek gedrag 

afdwingen. ‘Iets’ dat er is waardoor bepaalt gedrag wordt afgedwongen. 

Distopie

Een ‘slechte’ plaats die vaak het resultaat is van de wens om een ideale 

plaats (utopie) te creëren.

Gemeenplaats

Ook wel cliché. Datgene (een object of plaats) waarbij een grotere groep een 

verhaal of ervaring deelt.

Heterotopie

Een plaats die zeer sellectief is en ons daarom wat vertelt over onze eigen 

samenleving. Ook wel een ‘andere plaats’. Een gevangenis en begraafplaats 

zijn twee mooie voorbeelden van sellecterende ‘andere plaatsen’.

Plaats en niet-plaats

Wanneer een plaats een identiteit heft verworven door een verhaal, deel uit 

te maken van geschiedenis of tradities is het een daadwerkelijke plaats. 

Bij het ontbreken van duidelijke identiteit of geen deel uitmaken van de 

geschiedenis of tradities spreken we van een niet-plaats. 



Poëtica van de ruimte

Analyse van de ruimte en voorwerpen door de fenomenologische analyse 

van persoonlijke ervaringen.

Productie van ruimte

De productie van ruimte kent drie interacterende categorieën die altijd 

samenwerking. Er is de ‘spatial practice’(het gedrag van de lichamen in de 

ruimte), de ‘perceived space’ (het registreren en waarnemen van het gedrag 

van de lichamen in de ruimte) en de ‘conceived space’ (de opvattingen over 

wat het waargenomen gedrag zou kunnen betekenen). 

Psychogeografie

De studie van de effecten van de geografische omgeving op emoties en het 

gedrag van individuen.

Rizoom

Een model van het proces van het ‘worden’ waarbij de hele wereld en haar 

gebeurtenissen in elke mogelijke richting kunnen ontwikkelen en daarmeein 

staat zijn elementen met elkaar te koppelen.

Smooth space

De niet gereguleerde ruimte die heterogeen is en waarin het aantal mogelijke 

relaties onbeperkt en onbepaald is.
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Spektakelmaatschappij

Dit idee komt voort uit de gedachte dat het athentieke, sociale leven 

wordt vervangen door de representatie ervan. Het beeld, ofwel de 

vertegenwoordiging, wordt belangrijker dan het origineel waar naar 

verwezen wordt. Zo wordt gedacht dat de kwaliteit van leven verarmd.

Striated space

De gereeluleerde of geordende ruimte die homogeen is en waarbij de 

verhouding tussen twee objecten altijd eenduidig en geregeld is.

Theatraliteit

Theatraliteit staat voor de presentatie van het dagelijks leven en stelt dat 

de relatie tussen de acteur en de toeschouwer wederkerig is. Theatraliteit is 

sterk gerelateerd aan de perceptie van de specifieke toeschouwer.

Topos

Een plaats moet zich kunnen onderscheiden van haar omgeving voor het 

een daadwerkelijke plaats kan zijn. Hiervoor is het vereist dat een plaats 

gekoppeld is aan een verhaal/ervaring. Het woord topos verwijst naar zowel 

het idee van de plaats als het idee van een onderwerp of thema. 

Typos

Objecten kunnen worden gecatogariseerd door eigenschappen die zij delen 

met andere objecten of juist onderscheiden van andere objecten. 



Utopie

Een utopie onderscheidt zich van een daadwerkelijke plaats doordat een 

utopie niet meer is dan een idee of imago van een ‘ideale’ plaats. Utopieën 

zijn beelden van ‘goede’ plaatsen.

Vluchtlijn

Een vluchtlijn verbindt twee termen of plaatsen door associatie, afleiding, 

dromen of de wens om te ontsnappen. Het kan gebeuren dat men nadenkt 

over een Caribisch eiland tijdens het wandelen in de regen. Of dat men 

nadenkt over een Carbisch eiland door een poster in een etalage op een 

zonnige dag.

Figuur 1 laat de productie van ruimte zien en daarmee de samenwerking 

tussen de verschillende begrippen. Een aantal van de genoemde begrippen zal 

een belangrijke rol spelen gedurende het ontwerpproces. Deze zullen op dat 

moment nader worden toegelicht. 
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Figuur 1: Relatie tussen de verschillende begrippen die onderdeel 

uitmaken van het onderzoek ‘A Kind of Space’.
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DE OPGAVE

DEEL 2
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Eén van de twaalf wijken die onderzocht is tijdens het vooronderzoek ´A Kind 

of Space´ is Saint-Denis. In het centrum van Saint-Denis ligt een plein met 

een rijke geschiedenis. Echter is het plein haar functie als ‘middelpunt’ van 

het centrum echter verloren. De situatietekening op de volgende pagina laat 

kort de locatie zien. Op de kaart zijn tevens enkelen belangrijke punten in de 

nabije omgeving aangegeven. Een uitgebreidere analyse van de locatie en haar 

omgeving volgt in ‘Deel 3: onderzoeken’. 

LOCATIE

Figuur 2: Ligging Saint-Denis ten opzichte van het centrum van Parijs.
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De stad Saint-Denis, of beter gezegd een wijk van Parijs, is er een met meerdere 

gezichten. Dit werd tijdens het veldonderzoek snel duidelijk. In het centrum 

van de wijk ligt een groot plein; Place Jean Jaures. Direct aan dit plein ligt 

een tweede kleiner plein, met daaraan de kathedraal van Saint-Denis. Deze 

is bijzonder doordat zij het eerste gotische bouwwerk uit de geschiedenis is 

en in een groot deel van het centrum zichtbaar is (Ministerie van Cultuur en 

Communicatie, 2013). De kathedraal is niet het enige dat noemenswaardig is 

als het gaat om het verleden van Saint-Denis. Ook de middeleeuwse markt op 

Place Jean Jaures heeft een bijzonder verhaal. Deze markt, bestaande uit vaste 

marktstenten, vormde een belangrijke plek voor de gehele handel van zowel 

Parijs als de rest van Frankrijk. Kooplieden uit heel Frankrijk kwamen naar 

deze markt om hun koopwaar te verhandelen. Hier dankt de markt dan ook 

haar straatnamen aan als ‘Rue de Rouen’ en ‘Rue de d’Amiens’. Straten op de 

markt waren namelijk vernoemd naar de steden waar de handelaren vandaan 

kwamen en niet naar de koopwaar die zij hadden. Eén maand per jaar werden 

marktstenten omgebouwd tot kleine podia en werd de zogeheten ‘Lendit Fair’ 

gehouden. ‘Lendit’ kan worden herleid naar het Latijnse woord ‘indictum’ wat 

‘om te verkondigen’ betekend (Ministerie van Cultuur en Communicatie, 2013). 

Dit is precies wat er gebeurde tijdens de Lendit Fair. Verhalen vertellers uit heel 

Frankrijk kwamen naar Place Jean Jaures om het verhaal van god te verkondigen. 

Dit beeld moet prachtig geweest zijn; een markt vol verhalen om het woord van 

god te verkondigen aan de voet van ‘s werelds eerste gotische kathedraal. Deze 

middeeeuwse situatie zorgde er destijds voor dat Place Jean Jaures een groot 

deel van het jaar een podium was voor verschillende soorten theater. Hierdoor 

kreeg het plein de mogelijkheid zich als een echte ‘plaats’ te gedragen. 

In de loop der jaren heeft Place Jean Jaures haar kwaliteit als bijeenkomstfunctie 

echter verloren. Het plein is niet langer meer het middelpunt van het centrum. 

Door deze ‘functie verandering’ en in het zuidwesten de belangrijkste 
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winkelstraat van Saint-Denis, in het noordoosten de metroverbinding met het 

centrum van Parijs en in het oosten de kathedraal van Saint-Denis kan Place 

Jean Jaures getypeerd worden als transitieruimte. Het plein is getransformeerd 

van ‘plaats’ naar ‘niet-plaats’. Het ontbreken van zit mogelijkheden op het plein 

draagt op haar beurt bij aan deze functie van het zijn van transitieruimte in 

plaats van bijeenkomstruimte. In een gesprek met een medewerker van het 

lokale VVV kantoor kwam naar voren dat het vormen van de ‘leegte’ die ontstaat 

op Place Jean Jaures een grote teleurstelling is voor de bewoners van Saint-

Denis. Alleen wanneer er markt is op Place Jean Jaures komt het plein weer tot 

leven en lijkt deze weer het centrum van Saint-Denis te zijn. Echter zijn dit maar 

drie ochtenden in de week en zal het plein de rest van de week niet behoren tot 

samenkomstfunctie van het centrum van Saint-Denis.

Met name ’s avonds na zeven uur ontstaat er op het plein een grote leegte. De 

laatste winkelgelegenheden in de aangrenzende winkelstraat sluiten dan de 

deuren waardoor de sociale controle op de openbare ruimte afneemt. Vanaf dit 

moment verandert Place Jean Jaures in een paradijs voor crimineel gedrag, aldus 

één van de medewerkers van het lokale VVV kantoor. Voornamelijk werkeloze 

jeugd tussen de 17 en 26 jaar behoort tot de groep die aan dit criminele gedrag 

deelneemt. Dit heeft er volgens de overheid alles mee te maken dat er nog geen 

gemeenschappelijke (hang)plaats is voor deze leeftijdscategorie (Municipal de 

Saint Denis, 2014).

Deze problematiek wekt een vraag op. Kan het plein in Saint-Denis weer een 

positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het centrum. In dit geval is het 

interessant om te onderzoeken in hoeverre architectuur daar haar bijdrage aan 

kan leveren. Naast de architectuur, die in staat kan zijn om een bijdrage te 

leveren aan de oplossing voor deze problematiek zal ook een gebouwfunctie, 

of mogelijkerwijs zelfs een nieuwe pleinfunctie, een middel zijn om deze 

problemen aan te pakken. 

Gegeven het feit dat Place Jean Jaures in de loop der jaren haar bijeenkomstfunctie 

verloren heeft en is veranderd in een plaats die enkel als transitieruimte gebruikt 

wordt die met name in de avonduren problematisch te noemen is. Hoe kan 

dan een nieuw gebouw in de pleinwand, met een programma dat plaats biedt 
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aan de bewoners in de leeftijdscategorie van 17 tot 26 jaar, in samenwerking 

met het plein de theatraliteit die het plein gekent heeft in de middeleeuwen 

terugbrengen en daarmee Place Jean Jaures weer haar belangrijke bijdrage te 

laten leveren aan het centrum van Saint-Denis?

Het proces dat volgt om deze vraag te beantwoorden kan in twee delen worden 

opgedeeld. Allereerst een onderzoek naar de locatie en het programma. Dit 

onderzoek zal leiden tot uitgangspunten voor het ontwerp wat het uiteindelijke 

antwoord op de hoofdvraag zal zijn. 

Het onderzoek (deel 3 in dit boek) bestaat op haar beurt weer uit verschillende 

onderdelen. Allereerst is het belangrijk om de locatie goed te begrijpen. 

Omdat het plein vroeger een centrale rol als bijeenkomstruimte had in het 

functioneren van het centrum van Saint-Denis en zij deze, in de loop der jaren, 

is verloren zullen in het onderzoek zowel de geschiedenis van Place Jean Jaures 

als de huidige situatie bestudeerd worden. Dit zal gaan middels literatuur- en 

veldonderzoek. Gedurende het onderzoek zullen de begrippen zoals deze 

gebruikt zijn gedurende ‘A Kind of Space’ zo nu en dan gebruikt worden.

Vervolgens zal, om het eerste deel van de onderzoeksvraag te kunnen 

concretiseren, een keuze gemaakt moeten worden met betrekking tot het 

programma. Welk programma, dat plaats biedt aan de bewoners in de 

leeftijdscategorie van 17 tot 26 jaar, kan een positieve bijdrage leveren aan 

de activiteiten op Place Jean Jaures? En vooral, past dit programma binnen het 

concept van theatraliteit dat een belangrijke rol moet spelen in de oplossing 

voor de problematiek waar het plein mee te maken heeft.

Met een goede omschrijving van de locatie en een juiste programma keuze kan 

een ontwerp voor de locatie gemaakt worden om een oplossing te bieden aan 

de genoemde problematiek en daarmee de onderzoeksvraag te beantwoorden 

(deel 4 in dit boek). Om de vraag te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden 

van de begrippen zoals omschreven in deel 1: A Kind of Space.
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ONDERZOEKEN

DEEL 3



Figuur 4:Kathedraal van Saint-Denis

Figuur 5: Lendit Fair
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Saint-Denis is een wijk in het noorden van Parijs. Enerzijds is de wijk bij vele 

bekend doordat hier het thuishonk van de grote Parijse voetbalclub Paris 

Saint German gelegen is. Anderzijds is de wijk bekend vanwege haar hoge 

criminaliteitscijfers (Kruk, 2006). Wat weinig weten over Saint-Denis is dat het 

een zeer rijke geschiedenis heeft. Om de totstandkoming van het huidige Saint-

Denis in kaart te brengen is deze rijke geschiedenis zeer relevant. Rond het 

jaar 250 na Christus werd Denis (de eerste bisschop van Parijs) begraven in 

Saint-Denis. Dit is dan ook waar de wijk, of eigenlijk de stad, haar naam aan 

te danken heeft. Later, halverwege de vijfde eeuw, werden de eerste delen van 

de kathedraal boven de tombe van de bisschop gebouwd. Waarschijnlijk is de 

tombe van Saint-Denis al vanaf dit punt een Christelijke bedevaartsoord. Deze 

dispositif (omdat de tombe van de bisschop hier is komen er grote groepen 

gelovige op af) zorgde voor een toestroom van mensen naar Saint-Denis. 

Vandaag de dag komen nog steeds veel gelovige en toeristen naar Saint-Denis 

om de kathedraal te bezichtigen.

“In 741, the funeral of Charles Martel began a series of royal burials.” (Ministerie 

van Cultuur en Communicatie, 2013). Vanaf dit moment is de tombe van Saint-

Denis het officiële koninklijke graf. Hier ligt hoogstwaarschijnlijk de oorsprong 

van de rijkdom die Saint-Denis gekend heeft. “From the year 1000 on, the 

abbey’s policies were favorable to the town’s development.” (Ministerie van 

Cultuur en Communicatie, 2013) Saint-Denis bleef een welvarende stad met 

een blijvend groeiende economie. Door deze groeiende economie kon ook de 

stad zelf uitbreiden. Deze economische welvaart maakte het mogelijk dat abt 

Suger de kathedraal van Saint-Denis in de twaalfde eeuw uitbreidde en daarmee 

het eerste gotische bouwwerk op de aarde zette (Heuvel & Verbrugge, 2005).

De groei van Saint-Denis was niet goed geordend. Ondanks dat de hoofdwegen 

de monumentale en collectieve gebouwen met elkaar verbond en daarmee een 
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duidelijke ordening aanbracht mocht dit niet baten. Tussen de hoofdwegen 

ontstond een ongeorganiseerd spel van secundaire wegen. Dit verschil is 

vandaag de dag nog goed zichtbaar. De verschillen tussen de percelen zijn dan 

ook enorm. Aan het begin van de veertiende eeuw was Saint-Denis dusdanig 

groot geworden dat het maar liefst één vijfde van de inwoners van Parijs 

huisvestte (ministerie van Cultuur en Communicatie, 2013).

Tijdens de honderdjarige oorlog heeft Saint-Denis een belangrijke rol gespeeld. 

Door haar strategische ligging als noordelijke voorstad van Parijs hadden niet 

alleen de Fransen, maar ook de Engelsen en Bourgondiërs baadt bij de bezetting 

van deze stad. Dit heeft er toe geleid dat een groot deel van de bebouwing 

van Saint-Denis is afgebrand tijdens deze oorlog. Het waren voornamelijk de 

religieuze gebouwen die overeind bleven. Pas vanaf het eind van de zestiende 

eeuw begon de middeleeuwse stad weer te groeien (ministerie van Cultuur en 

Communicatie, 2013). Later, aan het begin van de achttiende eeuw werden 

de eerste grote fabrieken geopend. Dit waren voornamelijk leerlooierijen en 

fabrieken gespecialiseerd in calico-schilderijen. Bijna een eeuw later, toen de 

Franse revolutie uitbrak had Saint-Denis het opnieuw zwaar. Nu werden ook de 

religieuze gebouwen niet gespaard, wat er voor zorgden dat Eugène Viollet-le-

Duc een renovatieplan maakte voor de kathedraal van Saint-Denis. Ondanks dat 

zijn plannen belachelijk waren en nooit zijn uitgevoerd, was hij wel één van de 

architecten die verantwoordelijk was voor de renovatie die wel is uitgevoerd.

In het midden van de negentiende eeuw, met de opening van het kanaal (1842) 

en de spoorbaan (1844), kreeg Saint-Denis twee belangrijke verbindingen met 

het centrum van Parijs. Nu kon de industrie die in Saint-Denis gevestigd was 

eindelijk de stad Parijs dienen. Hierdoor openden er direct nieuwe fabrieken 

in de stad en ontstond er meer werkgelegenheid. Dit zorgde opnieuw voor 

een forse groei van het aantal inwoners van Saint-Denis. Aan het begin van de 

twintigste eeuw waren er meer dan tachtig fabrieken gevestigd in de noordelijke 

voorstad en een deel hiervan was verantwoordelijk voor de helft van de 

gasproductie van Parijs. De grote groep arbeiders die op dat moment in Saint-

Denis woonden en werkten zorgden ervoor dat Saint-Denis het socialistische 

middelpunt van Frankrijk werd. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd er 

dan ook vaak naar Saint-Denis gerefereerd als ‘de rode stad’ (ministerie van 
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Cultuur en Communicatie, 2013).

Na deze welvarende periode brak de economische crisis uit (jaren dertig van 

de vorige eeuw). Omdat dit gepaard ging met hoge werkloosheid had een wijk 

als Saint-Denis, die geheel functioneerde op basis van de industrie die er was, 

veel last van de crisis. In 1945 startte de overheid met een sociaal woningbouw 

project. Dit moest een push zijn om weer te kunnen groeien. Echter, er 

gebeurde iets anders. Veel gastarbeiders trokken naar Frankrijk en andere 

West-Europese landen waardoor veel autochtonen werkloos werden. Dit werd 

versterkt toen er in de jaren zestig opnieuw een crisis uitbrak. Veel bedrijven in 

Saint-Denis gingen failliet met als gevolg dat de werkloosheid opnieuw opliep. 

Veel arbeiders gingen elders opzoek naar werk waardoor het aantal inwoners 

slonk van 100.000 tot 87.000. De immigranten die eerder naar Frankrijk waren 

gekomen om te werken kregen nu de schuld van de crisis met alle gevolgen 

van dien. “In 2005 stond Frankrijk op z’n kop toen in de banlieu Seine-Saint-

Denis, ten noorden van het centrum van Parijs, hevige rellen uitbraken tussen 

politie en jongeren uit de wijk, nadat twee van hen tijdens een achtervolging 

omkwamen. Gedurende drie weken was de buurt het toneel van hevig geweld 

en werden honderden auto’s in brand gestoken. De onlusten sloegen onder 

meer over naar steden als Marseille en Toulouse.” (Volkskrant, 2011). Deze 

rellen bleven doorgaan doordat allochtonen het beu waren dat zij de schuld van 

alle narigheid kregen. Tot op de dag van vandaag speelt dit nog steeds in beide 

kampen. Tijdens een veldonderzoek werden wij gewaarschuwd om vooral door 

niet naar het noorden te gaan. Daar wonen de zwarte buitenlanders, zij zouden 

stinken en gevaarlijk zijn. 

In dat zelfde jaar besluit de overheid om minder in werkgelegenheid in Saint-

Denis te stoppen en meer geld in de openbare ruimte. Een aantrekkelijke 

openbare ruimte zou buitenstaanders aantrekken volgens de lokale overheid. 

Hierdoor zal ook nieuwe bedrijvigheid (bijvoorbeeld winkels) zich in Saint-Denis 

willen vestigen (ministerie van Cultuur en Communicatie, 2013). Het centrale 

plein lijkt hier echter nog niet aan mee te doen, deze blijft, zoals beschreven in 

de opgave een ‘leegte’ die opgevuld dient te worden.
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Figuur 6: Luchtfoto van Place Jean Jaures

PLACE JEAN JAURES

De afbeelding onderaan de pagina laat Place Jean Jaures vanuit de lucht zien 

(ongeveer vanaf de toren van de kathedraal van Saint-Denis). Eén van de eerste 

elementen die opvalt, zoals beschreven in de geschiedenis, is de verscheidenheid 

aan bouwhoogte en breedtes. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van Saint-

Denis en het feit dat de overheid deze ontwikkelingen dusdanig relevant vindt 

voor de wijk dat deze behouden dienen te worden. 

De analyse van Place Jean Jaures is opgedeeld in zes onderdelen. Deze 

onderdelen samen leveren informatie waardoor de werking van het centrum van 

Saint-Denis begrepen kan worden. Enkele onderdelen zijn de gebruiksfuncties 

van de bebouwing, de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar 

vervoer, de looplijnen rond de locatie, het verschil in gebruik tussen dag en 

avond en de verschillende gezichten van het plein, de omliggende architectuur 

en een studie naar de kavel (benadering en zicht vanaf de kavel). Samen zijn 

dit de handvaten op basis waarvan een nieuw ontwerp gemaakt kan worden.



Legenda

In de directe omgeving van de kavel kunnen een aantal verschillende 

programma’s worden aangeduid: hotel, restaurant, religieus, overheid, winkels 

en woningen. Woningen zijn op de kaart weinig aangegeven. Dit komt doordat 

de woningen zich over het algemeen boven een andere functie bevinden. 

Op de begane grond zit bijvoorbeeld een winkel of restaurant, terwijl op de 

bovengelegen verdiepingen veelal woningen te vinden zijn. Ondanks dat deze 

functiegroep op de kaart niet vaak staat aangegeven is dit in het centrum wel 

een veelvoorkomende functie. Verder is de structuur van vroeger nog goed 

zichtbaar. Er bestaan enkele hoofdwegen die de publieke gebouwen met elkaar 

verbinden (het primaire netwerk) en zijwegen met voornamelijk private functies 

(het secundaire netwerk). Waar het secundaire netwerk voornamelijk bestaat uit 

private functies, bestaat het primaire netwerk juist voornamelijk uit openbare 

functies. Zoals de kaart laat zien zijn deze openbare functies voornamelijk 

winkels. Aan het Place de Victor Hugo, het plein voor de kathedraal van Saint-

Denis, bevinden zich enkele restaurants. Aan Place Jean Jaures bevind zich 

één hotel en verder vrij weinig functies die bewoners naar zich toetrekt. Dit 

betekend dat het plein gaat werken als een transisitierumte, terwijl de omvang 

veel potentie heeft.

Winkelgelegenheden

Restaurants

Overheidsinstanties

Religieus erfgoed

Hotels

Woningen
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Figuur 7: Functiekaart schaal 1:2000
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Legenda

In Saint-Denis is het openbaarvervoer uitermate goed geregeld. Overal rijden 

bussen en op verscheidene plaatsen is een metrostation gelegen. Zo ook in 

het centrum en rond Place Jean Jaures. De kaart op de rechter pagina geeft de 

bushaltes en het metrostation dichtbij het plein aan. Daarnaast zijn er ook tal 

van parkeermogelijkheden in het centrum.

Opvallend is de goede verbinding met het centrum van Parijs die er is vanaf het 

plein. Deze is echter voornamelijk die kant op bedoelt. Het merendeel van de 

reizigers reist naar het centrum om vervolgens terug te keren. Verder reizen er 

mensen verder weg van het centrum om terug te keren. Dit heeft alles te maken 

met de functies die zich in het centrum bevinden. Op het stadhuis en de kathedraal 

van Saint-Denis zijn er weinig ‘magneten’ in het centrum die buitenstaanders 

moeten aantrekken. Het is wat dat aangaat een ‘zelfvoorzienend’ centrum die 

alleen haar eigen bewoners dient, en niet om buitenstaanders vraagt. Dit terwijl 

dit vroeger altijd zo geweest is. De bereikbaarheid is nu aanzienlijk beter dan 

deze was, maar de aantrekkelijke functies zijn met de tijd verdwenen. 

De looplijnen over het plein worden logischerwijs bepaald door een combinatie 

van functies en bereikbaarheid. Van en naar deze elementen ontstaan looplijnen. 

Hoe belangrijker de functie, of hoe meer functies er op een bepaalde plaats 

zijn, des te meer mensen er naar deze plaats toe lopen. De looplijnen zijn 

een schematische weergave van de grootste groep lopende mensen. Individuele 

looplijnen zijn hierin buiten beschouwing gelaten. Opvallend en logisch is dat 

het primaire netwerk meer gebruikt wordt dan het secundaire netwerk.

Metrostation

Bushalte

Looplijnen

Knooppunt
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Figuur 8: Bereikbaarheid schaal 1:2000
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Zoals toegelicht in de opgave veranderd het gebruik van het plein gedurende de 

weerk, maar ook gedurende de dag. Vroeger veranderde het plein al mee met 

de behoefte, maar ging dit met een aanzienlijk lagere frequentie. Het gebruik 

veranderde één keer per jaar voor de Lendit Fair en af en toe om een crimineel 

zijn straf toe te dienen. De rest van het jaar was het een markt. 

Tegenwoordig is er drie keer in de week markt (zie de foto rechtsboven) en is het 

plein voor de rest van het jaar leeg (foto rechts onder). Wanneer er een festival 

is (één keer per jaar) wordt deze in de kathedraal van Saint-Denis gehouden en 

niet op Place Jean Jaures. Dit terwijl deze wel degelijk van een formaat is waar 

dit mogelijk zou zijn. Wat gelijk is bij beide gebruiken van de plein gedurende 

de dag is de sociale controle. Omdat de nabijgelegen winkels open zijn lopen er 

mensen over het plein van A naar B. Echter, wanneer de laatste winkels om 19.00 

uur dicht gaan valt de sociale controle weg. Het gebruik van het plein veranderd 

opnieuw. Het is geen markt of transitieruimte meer, maar een ‘paradijs voor 

criminelen’, zoals de medewerker van de plaatselijke VVV het noemde.  

Wanneer het plein leeg is, als er geen markt is, valt op dat er weinig mensen 

zijn die elkaar ontmoeten en met elkaar blijven praten. Zoals Jan Gehl in zijn 

boek Life Between Buildings duidelijk aanduid heeft een buitenruimte, om 

ontmoetingsplaats te kunnen zijn zit gelegenheden nodig. Dit maakt een 

bushokje volgens hem daarom een perfecte ontmoetingsplaats. Je moet er zijn, 

je moet er wachten en je bent nooit alleen (Gehl, 2010). Plaatsen zoals deze 

ontbreken op het plein. Er staat namelijk op heel het plein maar één bank. Het 

gaat volgens hem bij buitenruimtes om de potentie. Er moet de mogelijkheid 

toe zijn om iets anders te doen dan waar je mee bezig was. Hij noemt deze 

de ‘Optionele activiteiten’. Wanneer deze mogelijk zijn ontstaat er een goede 

buitenruimte. Voorbeelden die hij noemt zijn bankjes en bushokjes, maar ook 

een bakker welke de ‘optie’ biedt om met een ander een broodje te kopen 

terwijl dit niet de intentie was. Hiermee lijkt Jan Gehl te zeggen dat er altijd 

sprake moet kunnen zijn van affordance om een buitenruimte prettig te laten 

zijn. Een bushokje is er om op een bus te wachten. Jan Gehl stelt voor hem als 

sociale ontmoetingsplaats te gebruiken; affordance.
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Figuur 10: Leegte bij het ontbreken van enige activiteit op Place Jean 

Jaures

Figuur9: Drukte tijdens de markt op Place Jean Jaures



FIguur 11: Kathedraal van Saint-Denis als topos en/of gemeenplaats

Figuur 12: Tent op Place de Victor Hugo zorgt voor ‘optionele activiteiten’
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Op deze manier kan het gebruik van het plein, of eigenlijk de werking van het 

plein, verder uiteengezet worden. Bijvoorbeeld de impact van de kathedraal 

van Saint-Denis op haar omgeving. De kathedraal is voor vele de plaats waar de 

eerste bisschop van Parijs begraven ligt. Het is daardoor een bedevaartsoord 

geworden de katholieken. Maar voor architecten is deze kathedraal het eerste 

gotische bouwwerk ter wereld en wordt het daardoor een gemeenplaats. 

Daarnaast is het voor zowel inwoners en buitenstaanders van Saint-Denis een 

herkenningspunt. Omdat de toren het hoogste punt in het centrum is, is het al 

van grote afstand te zien. 

Voor de kerk staat in de zomer maanden een tent. Op de afbeelding linksonder 

is deze met rood aangegeven. Deze tent doet ruimtelijk gezien al heel wat 

met de twee geschakelde pleinen (Place Jean Jaures en Place de Victor Hugo). 

Normaliter grenzen beide pleinen visueel aan elkaar. Hierdoor ontstaan als het 

ware één groter plein. Maar wanneer in de zomer maanden de tent opgebouwd 

is vormt deze een ‘wand’ tussen de twee pleinen. Door deze ‘muur’ zijn de 

pleinen duidelijk opgedeeld in twee delen die niet meer visueel met aan elkaar 

vast zitten. 

Figuur 13: Affordance

Dit is niet het enige wat er gebeurt op het moment dat de 

tent daar staat. Het hele jaar door is deze plaats, waar de 

tent staat, namelijk transitieruimte tussen de twee pleinen. 

Maar op het moment dat de tent er staat wordt deze zone 

gedeterritorialiseerd als transitieruimte en gereterritorialiseerd 

als verblijfsruimte. Er ontstaat een terras waar gedronken en 

gegeten kan worden. Dit past wederom bij het fenomeen dat Jan 

Gehl al eerder beschrijft. Er dienen zich ‘optionele activiteiten’ 

aan te bieden in een buitenruimte om deze ruimte tot een 

prettige verblijfsplaats te maken. Op kleinere schaal zien we dit 

ook terug wanneer relingen rond straatverlichting op het plein 

gebruikt worden om op te zitten. Een uitgebreidere analyse van 

de werking van ruimte van onder andere Saint-Denis is terug te 

vinden in het onderzoeksrapport ‘A Kind of Space’.



Figuur 15: Kathedraal van 

Saint-Denis

Figuur 14: Stadhuis van Saint-Denis

Het plein wordt niet alleen op verschillende manieren gebruikt, maar ook op 

vanaf meerdere kanten benaderd. Deze benaderingen zijn te zien op de rechter 

pagina. Het gaat om vier verschillende kanten die gebruikt worden om het plein 

te betreden. Alle foto’s zijn zo genomen dat de kavel zichtbaar is maar het plein 

nog net niet betreden is. De eerste foto is genomen vanuit de winkelstraat, de 

tweede vanuit een zijstraat (secundaire netwerk), de derde vanaf de kathedraal 

van Saint-Denis en de vierde vanaf de zijde waar het metrostation gelegen is. 

Bij drie van de vier benaderingen is de locatie goed zichtbaar. Bij een (degene 

vanuit de winkelstraat) is dit echter niet het geval.

Onderstaande twee afbeeldingen laten het stadhuis en de kathedraal van 

Saint-Denis zien. Deze twee gebouwen zijn toonaangevend in de omgeving 

van het plein. Beide, uitgevoerd in Parijse kalksteen, zijn rijkelijk versiert met 

ornamenten en laten de rijkdom die Saint-Denis ooit gekend heeft duidelijk 

zien. Beide gebouwen zijn goed zichtbaar vanaf de locatie.
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Figuur 16: Benadering van het plein 

vanaf vier verschillende kanten. Kaart 

linksonder geeft aan van waar welke 

benadering is. 
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PROGRAMMA ONDERZOEK

Van alle inwoners van Saint-Denis is de overgrote meerderheid, ongeveer 70%,  

onder de 17 jaar. Daarna is de grootste groep, ook al is deze met haar 16% 

aanzienlijk kleiner, die van 16 tot 25 jaar. Deze groep is voor de overheid een 

erg interessante, dan wel niet lastige groep. Doordat 35% van de jongeren 

tussen de 16 en 25 jaar zonder diploma zit, en ruimt 40% zonder baan is het 

een groep die van de overheid veel aandacht krijgt. Zo krijgt één op de vier hulp 

bij het vinden van een baan vanuit de overheid. Toch lijkt deze hulp niet geheel 

te helpen. Door het ontbreken van juiste opvang- of hangplaatsen voor deze 

groep, gaan veel jongeren crimineel gedrag vertonen. Tot deze leeftijd gebeurt 

dit veel minder. De overheid verklaart dit door te wijzen naar het project ‘Maison 

de la Jeunes’ (bron). Dit project biedt plaatsen en activiteiten aan voor jongeren 

tot 17 jaar. Daarna houd het op en is er niets meer. Dit gegeven is voor Saint-

Denis een probleem, zeker omdat de overheid investeert in een mooi en veilig 

centrum. Er dient dan ook snel een plaats te komen waar deze jongeren kunnen 

samen komen om hun gemeenschappelijke interesses te delen en wellicht aan 

de buitenwereld te laten zien dat zij niet allemaal tot de criminelen horen waar 

het centrum van Saint-Denis zoveel last van heeft (Volkskrant, 2011). De vraag 

is natuurlijk welk programma plaats kan bieden aan deze groep.

Naast de problematiek met de jeugd is er een probleem met het plein Place 

Jean Jaures. Het probleem waar het plein mee te maken heeft is kort gezegd 

een gebrek aan activiteit. De groep van 16 tot 25 jaar kan hier zeker een 

bijdrage aan leveren met een interactieve functie. Hierbij kan gedacht worden 

aan sportcomplexen, maar ook aan culturele functies. Gezien de insteek van 

‘Maison de la Jeunes’ lijkt de stap logisch de oplossing te zoeken in de culturele 

sector. Dit is immers ook waar dit bestaande project zich in haar totaliteit op 

richt (Minicipal de Saint-Denis, 2014). 



In de geschiedenis van Saint-Denis, en met name op Place Jean Jaures, heeft 

het theaterspel een belangrijke rol gespeeld. Hierbij gaat het niet alleen om 

het daadwerkelijke theater dat werd opgevoerd gedurende de Lendit Fair. Maar 

aan het plein was ook de plaats gelegen waar criminelen in het openbaar, en 

daarmee voor een openlijk publiek, werden gestraft. Ook dit kan wel degelijk 

als een theaterspel gezien worden waarbij je het publiek hebt wat zich richt 

op de bul en de gestrafte persoon. Maar niet alleen deze twee, niet zo vaak 

voorkomende, vormen van theaterspel deden het plein goed. Juist de indeling 

van het plein met de marktstenten en de markt die hier vaak was vormde een 

groot theaterspel op het plein. Niet alleen tussen de marktkoopman en de koper, 

maar ook het fruit en de andere koopwaar kunnen hierin zeker beschouwd 

worden als actanten in het netwerk van theatraliteit.

Figuur 17: Het theaterspel tijdens de markt
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Nu is de vraag hoe theatraliteit die zich zowel op het plein (markt en Lendit 

Fair) als in de pleinwand van het plein (straffen van criminelen) heeft afgespeeld 

opnieuw kan worden ingezet om Place Jean Jeaures een verblijfsruimte te laten 

zijn. Hoe wordt het plein weer een ‘plaats’ die sociale interactie tot stand kan 

laten komen. Welk programma is hiervoor nodig? 

In het kader van cultuur ontwikkeling waar Saint-Denis in investeert ligt het 

voor de hand het programma in deze sector te zoeken. Omdat theatraliteit niet 

alleen uit zien, horen, voelen of ruiken bestaat, maar uit een combinatie van 

één of meer van deze observatiemethode is het van belang een programma 

te kiezen die op zichzelf al uitnodigt om meer zintuigen te gebruiken. De 

onderzoeksvraag stelt duidelijk dat het gaat om een samenwerking tussen de 

pleinwand en het plein, het programma moet deze interactie mogelijk maken. 

Dit betekend dat de functie van het gebouw en het plein wederkerig moeten 

kunnen zijn. Zowel hetgeen wat zich bij het gebouw afspeelt als hetgeen op het 

plein moeten acteur en toeschouwer kunnen zijn. 

Om aan te sluiten bij alle bovengenoemde aspecten en een zo een breed mogelijk 

publiek binnen de groep van 17 tot 26 jaar te bereiken is gekozen voor een 

poppodium. Deze plek om muziek te maken en samen te komen geeft iedereen 

de mogelijk de muziek te maken die hij of zij begeert. Hierdoor ontstaat, binnen 

de groep van muziekliefhebbers, een relatief diffuse heterotoop. De plek 

selecteert muziekliefhebbers, maar maakt geen onderscheid in de soort muziek 

die de liefhebber lief heeft. Hierdoor kan een ieder het gebouw gebruiken en 

kunnen verschillende groepen samenkomen. Een café in een dergelijk gebouw 

kan sociale interactie tussen de verschillende gebruikers uitlokken. Zeker 

wanneer dit op een goede manier ontworpen is. 

Het programma biedt mogelijkheden, mits goed ontworpen. Om deze 

mogelijkheden goed te benutten is het relevant het fenomeen poppodium goed 

te begrijpen. Is een poppodium alleen een plaats om naar een concert te gaan 

of schuilt hier meer achter? En vooral, hoe kan op de oorspronkelijke of huidige 

gebruikswijze van een poppodium worden ingespeeld in de vorm van een nieuw 

poppodium?



Gek genoeg ligt de oorsprong van poppodia bij de kerk, of beter gezegd, bij 

het wegvallen van de kerk. In de jaren zestig van de vorige eeuw had de kerk 

te maken met een grote krimp (Jolles, Beusekom, 2007). Voornamelijk de 

Nederlandse jongeren voelde zich minder verbonden met de manier waarop de 

Nederlandse kerk het geloof in de praktijk bracht. Daarom verliet deze groep 

de kerk en begonnen zij een nieuw soort vereniging die de jongerenvereniging 

van de kerk zou moeten vervangen. Eind van de jaren zestig was het dan 

zover, Paradiso (Amsterdam) opende als eerste poppodium ter wereld haar 

deuren (Jolles, Beusekom, 2007), met als huisvesting: een leegstaande kerk. De 

vereniging Paradiso groeide snel maar was dit daadwerkelijk een nieuw soort 

kerkelijke gemeenschap? Niet in de zin dat de leden van Paradiso geloofden in 

het verhaal dat verteld wordt in de bijbel. Of dat zij samenkomen om te bidden 

tot God. Ook kende Paradiso geen mis op zondagochtend, kon je er niet trouwen 

en werd er niemand begraven. Toch kan er wel degelijk een vergelijking tussen 

de kerk en het poppodium gemaakt worden. Het primaire doel van Paradiso was 

immers interactie en verbintenis (Jolles, Beusekom, 2007). Dit zat hem alleen 

niet in het lezen van Bijbelse teksten, maar in het maken van muziek, verhalen, 

poëzie en films. Het ging erom dat hier iets ‘nieuws’ tot stand zou komen en 

dat hier geen top 40 muziek gedraaid werd. Samen muziek maken, luisteren 

naar elkaars gedichten en samen films maken. Hierin maakte de afkomst van de 

leden niet uit. Het ging om de gemeenschappelijke interesse voor samenkomst 

en cultuur. Dat was de manier waarop de nieuwe vereniging verbintenis zocht. 

Niet lang na de opening en het succes van Paradiso opende in Nederland meer 

poppodia de deur. Bij al deze poppodia moest je lid worden om binnen te 

komen. Dit zie je bij enkele poppodia in Nederland nog steeds. Bijvoorbeeld 

bij de Melkweg (Amsterdam) moet je lid zijn om een ticket voor een concert te 

kopen. Waar dit voorheen geld kostte is de lidmaatschap tegenwoordig gratis.

Later werden poppodia veelal gebruikt om een locatie een oppepper te geven. 

Een plaats waar weinig te doen was of waar de openbare ruimte in ieder geval 

voor jongeren niet optimaal was werd een poppodium geopend. Dit is als het 

ware een verlenging van de openbare ruimte, een openbare binnenruimte. 

Omdat poppodia een nieuwe typologie was en hij eigenlijk altijd werd opgericht 

door plaatselijk jeugd bestonden er lange tijd geen nieuwbouwprojecten met als 

doel de huisvesting van poppodia. Lange tijd zaten deze in oude fabriekshallen, 
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kantoorpanden of religieuze gebouwen (Jolles, Beusekom, 2007). Pas tot 

Paradiso dertig jaar bestond opende in Nederland het eerste nieuwbouw 

poppodium haar deuren. In Tilburg opende het zogenaamde ‘013’, ontworpen 

door Benthem Crouwel, haar deuren. Voorheen kende Tilburg al verscheidene 

poppodia onder de namen Noorderlicht, Bat Cave en MuziekKantenWinkel 

(Jolles, Beusekom, 2007). Na de opening van ‘013’ in Tilburg volgden er al 

snel meer met onder meer het Patronaat in Haarlem en Dynamo in Eindhoven, 

beide van DiederenDirrix architecten, de Effenaar van MVRDV in Eindhoven 

en de Vorstin van de Architecten CIE in Hilversum en nog veel meer (Jolles, 

Beusekom, 2007).

Wanneer de twee soorten poppodia (nieuwbouw en opvulling van bestaande 

panden) met elkaar worden vergeleken zijn er wel degelijk verschillen. Niet 

perse in de indeling van het gebouw. Bij beide is er sprake van een zaal, café/

foyer en back-stage. Het gebruik daarentegen is wel degelijk anders. Voorheen 

waren poppodia samenkomst plaatsen waar het muziek maken en van elkaar 

leren belangrijk was. Met de komst van de nieuwe poppodia veranderde dit en 

werden het een soort bioscopen waar men heen ging voor een optrede en na 

het optrede direct weer wegging. Tegenwoordig is er weer een verschuiving te 

zien naar de oorsprong van poppodia. Repetitieruimtes en het café krijgen een 

belangrijkere rol in het ontwerp en gebruik waardoor het ‘verenigingsgevoel’ 

langzamerhand terug lijkt te komen.
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REFERENIE ONDERZOEK

Naast een theoretisch en historisch stuk over poppodia is het ook belangrijk 

om naar andere poppodia te kijken. Door deze te analyseren wordt het 

programma aanzienlijk duidelijker. Door dit te reflecteren kan vervolgens een 

nieuw poppodium worden geïntroduceerd wat passend functioneert bij de 

gekozen locatie in het centrum van Saint-Denis. Hierin bestaat de mogelijkheid 

dat de interpretatie van het fenomeen poppodium anders is dan hoe we die 

nu kunnen. Dit is immers waar de locatie om vraagt, een poppodium dat niet 

alleen plaats bied aan de gebruikers om naar muziek te komen luisteren, maar 

tevens een plaats is waar interactie tussen gebruikers en voorbijgangers kan 

ontstaan. Zoals uit het theoretisch kader naar voren kwam is een poppodium in 

zekere zin een verlenging van de openbare ruimte van buiten naar binnen. Dit 

betekend ook dat hierop ingespeeld moet worden en dat alleen het neerzetten 

van een dichte popzaal niet de juiste oplossing is. De poppodia die in het kader 

van dit onderzoek geanalyseerd zijn, zijn; de Vorstin (Hilversum), Dynamo 

(Eindhoven) en de Effenaar (Eindhoven). Deze projecten zijn gekozen omdat dit 

alle nieuwbouwprojecten zijn ten behoeve van een poppodium.

Allereerst is onderzocht hoe poppodia in het algemeen werken. Welke stromen 

zijn er en waar kruisen deze elkaar? Hebben de stromen elkaar nodig en merken 

de stromen überhaupt van elkaar dat ze er zijn? Het gaat dus uitsluitend om 

het functioneren van het gebouw en niet om de sfeer die er in de verschillende 

ruimtes is. Voor deze analyse zijn 013 (Tilburg) en de Heineken Music Hall 

(Amsterdam) gebruikt.

Vervolgens wordt er dieper in gegaan op de eerder genoemde poppodia; 

de Vorstin, Dynamo en de Effenaar. Alle van een andere architect en allen 

van een architect die meer soortgelijke gebouwen heeft ontworpen, een 

ervaringsdeskundige dus. Op basis van deze analyse kan een programma van 

eisen worden opgesteld voor het uiteindelijke ontwerp.



Traditioneel poppodium

Routing afzonderlijk
van publiek
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Figuur 19: Functioneren van poppodia

Figuur 18: Paradiso
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Poppodia waren van oorsprong de gebouwen gericht op samenkomst. “Als er 

een podium in kon, en licht, geluid, stroom, publiek en een bar, dan was het 

voldoende” (Jolles, Beusekom, 2007). Tegenwoordig is dit wel anders, zo is 

nu een garderobe bijvoorbeeld geen overbodige luxe meer. Wat wel gebleven 

is, is de vrij eenduidige taal die gebouwen moeten spreken: het gaat om de 

artiest en niet de architectuur. Een al te aanwezig gebouw zou alleen maar 

afleiden (Jolles, Beusekom, 2007). Natuurlijk kunnen we hier direct vraagtekens 

bij zetten. Het Paradiso zoals we dat kennen is immers een uitermate opvallend 

gebouw wat wel degelijk de aandacht trekt.  

Het gebruik is in de loop der tijd veranderd. Waar het voorheen zo was dat er 

een podium, publiek en bar moest zijn om te functioneren is dat nu wel degelijk 

anders. Van oorsprong kon dit zo omdat publiek, artiest en personeel hetzelfde 

waren. Je ging immers naar een poppodium om samen muziek, literatuur en 

films te maken en bewonderen. Tegenwoordig zijn deze drie stromen duidelijk 

gescheiden van elkaar. Logistiek is nu een zeer belangrijk element in het 

ontwerpen van een poppodium. De afbeelding op de linker pagina geeft de 

drie verschillende stromen weer; de artiesten (rood), het personeel (blauw) en 

het publiek (groen). Allen gebruiken zij het gebouw afzonderlijk van elkaar 

terwijl zij het gebouw zonder elkaar niet kunnen gebruiken. Als voorbeeld hoe 

deze schematische weergave in de praktijk in een poppodium terug te vinden is 

staan 013 (Tilburg) en de Heineken Music Hall (Amsterdam) naast de schema’s. 

De kleuren verwijzen naar dezelfde drie groepen als in de schema’s.

Voordat een optreden begint draait alles om efficiëntie. Althans, voor de 

artiesten. Hoe snel kunnen zij het podium gebruiksklaar maken? Hoe komen ze 

zo snel mogelijk van hun artiesten foyer naar het podium? Is er een koelkast in 

hun foyer? Hoe snel kunnen ze na het optreden weer neerploffen op een bank?  

Dit zijn voor de artiest belangrijke aspecten die een belangrijke rol moeten 

spelen in het ontwerpproces. Dit leidt tot de ruimte sequentie zoals aangegeven 

in het diagram.

Anders is dit voor de medewerkers. Zij hebben opslag nodig, ruimte om posters 

te ontwerpen, klanten telefonisch te woord kunnen staan en administratie bij te 

werken. Het liefst moeten zij kunnen werken zonder publiek tegen te komen. 



Uiteraard zijn er bepaalde momenten waar zij het publiek tegen moeten komen. 

De ticketverkoop, de bar en de garderobe bijvoorbeeld. Het gebruik van de 

medewerkers leidt tot een ander schema dan bij de artiesten. 

Tot slot de laatste gebruiker; het publiek. Deze zijn erg makkelijk omdat 

iedereen weet wat hij/zij wil wanneer hij naar een optreden gaat. Eerst je jas 

kwijt, dan een drankje, dan een concert, dan een drankje om vervolgens je jas 

op te halen en naar huis te gaan. 

De cirkel diagram vat de drie gebruikersgroepen samen. Soms komen ze elkaar 

tegen of kunnen ze elkaar zien. Maar voor het grootste gedeelte gebruiken zij 

het gebouw afzonderlijk van elkaar. Waar ze elkaar allemaal tegenkomen speelt 

het optreden zich af. Dit is de zaal.

De verdere analyses van de drie poppodia is bij elk van de drie anders. Dit 

omdat elk van de poppodia vanuit een andere visie is ontworpen. De Vorstin 

is algemeen geanalyseerd. Hierbij gaat het om benadering van het gebouw, 

plaatsing van functies en  andere vergelijkbare analyses. Dynamo is ontworpen 

vanuit samenkomst en plaats waar jeugd kan leren muziek maken. Daarom 

is hier meer gekeken naar de routing, type functies die passen bij deze 

gedachtegang en de repetitieruimtes. Tot slot is bij de Effenaar gekeken wat 

het gebouw een poppodium maakt. Hier gaat het bijvoorbeeld om materialen 

en detaillering.
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DE VORSTIN, ARCHITECTEN CIE

De Vorstin, ook bekend onder de naam ‘Tagrijn’, is een poppodium in Hilversum. 

Ze werd bekend doordat er de opnames van verschillende televisieprogramma’s 

werden gemaakt waaronder The Voice of Holland (Roerdinkholder, 2011). Met 

een grote zaal voor 850 man en een podiumcafé voor 300 man is het een 

middelgroot poppodium. Door de wijze waarop het gebouw ontworpen is, is 

het vanaf buiten leesbaar als poppodium, maar is niet leesbaar wat waar in het 

gebouw gebeurt. Eenmaal binnen wordt dit al snel duidelijk.

Figuur 20: De Vorstin in Hilversum
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Figuur 22: Schematische weergave programma van de zalen

Figuur 21: Schematische weergave van het programma
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Figuur 23: Foto festival

Linksboven een schematische weergave van de functies die de Vorstin huisvest. 

Met rood zijn de functies aangegeven waar het publiek (de doelgroep) voor naar 

het poppodium komt. Met grijs zijn de ondersteunende functies aangegeven. 

Deze zijn nodig om het poppodium in stand te houden. Het publiek krijgt hier 

zo min mogelijk van mee. 

Op een kleinere schaal gebeurt hetzelfde in de zalen. Hier zijn ruimtes waar 

het publiek voor komt, de sta- en zitplaatsen, het podium, het balkon en de 

bar. Maar er zijn ook ruimtes die nodig zijn om de zaal te laten functioneren, 

zoals het licht en geluid (meestal aan het plafond) en de regie (vaak in de zaal 

tussen het publiek). Wat er bij het licht en geluid gebeurt is niet goed te zien, 

het resultaat (de lichtshow op het podium en in de zaal) wel. Dit geldt ook voor 

de regie, wat zij doen is niet direct zichtbaar. Maar bij het ontbreken ervan zou 

er veel mis kunnen gaan. De plaats van de regie en de techniek is daarom van 

groot belang. De regie moet namelijk hetzelfde horen als het publiek. Alleen 

dan kunnen de geluidsinstallaties goed worden afgestemd. 

De manier waarop dit werkt, met ‘zichtbare’ openbare ruimten en ‘onzichtbare’ 

dienende privé ruimten, is te vergelijken met de wijze waarop een podium 

bij een buiten concert of festival werkt (afbeelding rechtsonder). Hier is alle 

techniek echter niet aan een donker plafond opgehangen, maar als een grote 

stellage om het podium heen gebouwd.  



In de benaderig van het poppodium is de ‘back-stage’ van het gebouw ook 

daadwerkelijk de ‘back-side’. Hierdoor wordt de mogelijk minder fraaie zijde 

van het gebouw (waar het laden en lossen plaatsvind) verstopt achter de rest 

van het gebouw. Dit maakt het mogelijk voor de foyer, de zaal en de andere 

gebruiksfuncties om zich naar de buitenzijde de presenteren en te functioneren 

als een uithangbord.

Trein riching
Amsterdam

Privé ruimtes liggen
op de achtergrond

Publieke ruimtes
presenteren zich

Trein richitng
station Hilversum

Benadering vanaf 
centrum of station

Figuur 24: Benadering van de Vorstin
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Eenmaal bij het gebouw zijn er verschillende deuren die de gebruiker naar 

binnen kunnen leiden. Afhankelijk van het type gebruiker wordt een andere 

ingang gebruikt. Zo zijn er twee entrees die het publiek via de foyer naar het 

podiumcafé en de grote zaal kunnen leiden. Daarnaast zijn er twee entrees voor 

bezoekers van de repetitieruimtes (in de kelder) en voor het personeel. Tot slot 

is er een deur van dusdanig formaat dat er een vrachtauto naar binnen kan rijden 

om te laden en te lossen. Hier is, zoals beschreven in de algemene werking van 

een poppodium, de scheiding van de verschillende gebruiksgroepen duidelijk 

zichtbaar. Voor het betreden van het gebouw worden artiest, personeel, 

bezoeker van de repetitieruimte en publiek al van elkaar gescheiden. De entree 

voor het publiek van een concert zit op de meest opvalende plaats, namelijk in 

de scherpste punt van het gebouw die wijst naar het centrum en het station. 

De verschillende gebruikers hebben niet alleen een eigen entree, maar ook 

een eigen trappenhuis. De grote trap in de foyer loopt langs de gevel omhoog. 

Doordat de foyer de totale bouwhoogte heeft (dus eigenlijk een groot atrium 

vormt) is vanaf de grote trap goed zichtbaar waar de functies zich bevinden.

Figuur 25: Routing binnen de Vorstin
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Gestelt is dat een poppodium een verlenging is van de openbare buitenruimte. 

De openbare functies zijn daarom de belangrijkste functies in het poppodium. 

De afbeeldingen op de linker pagina geven deze openbare functies aan: de grote 

zaal (donkerste rood), het podiumcafé (middelste rood) en de repetitieruimtes 

(lichtste rood). Dit zijn de ruimtes waar het publiek voor komt, al de andere 

ruimtes in het gebouw zijn noodzakelijk om de concerten mogelijk te maken. 

Een aantal elementen vallen op aan de ruimtes. Zowel de doorsneden als de 

plattegronden laten zien dat de ruimtes volledig losgekoppeld zijn van elke 

andere functie. Dit heeft te maken met de geluidsproductie die in elke ruimte 

moet kunnen plaatsvinden. In de grote zaal en het podiumcafé zijn optredens 

voor een publiek. Deze moeten tegelijk kunnen plaatsvinden en daarom is 

een eigen akoestische schil nodig, voor beide ruimtes. Dit geldt ook voor de 

repetitieruimtes in de kelder. Elk moet een eigen schil hebben zodat de bandjes 

die repeteren geen last hebben van elkaars geluid. 

Onderstaande plattegronden zien in hoeverre delen van het gebouw privé of 

openbaar zijn. Des te donker de tint rood is, hoe meer privé de ruimte is. Dit 

is benaderd vanuit het publiek. Waar zij wel niet niet mogen komen. Logisch, 

want het gebouw is immers een verlenging van het publieke domein. De 

repetitieruimtes in de kelder staan aangegeven als privé. Dit komt doordat 

deze gehuurd moeten worden. Iedereen kan een dergelijke ruimte huren, maar 

wanneer deze door een band gebruikt wordt, mogen andere gebruikers er 

geen gebruik meer van maken. De plattegronden bevestigen het beeld dat het 

fenomeen poppodium deze uitbereiding van de openbare ruimte is.
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FIguur 33: V 2Figuur 32: V 0Figuur 31: V -1



De openbare functies bevinden zich, zoals gezegd, aan de kant waarvan het 

publiek het gebouw benaderd. Dit is zodat de functies als een billboard kunnen 

functioneren naar de buitenwereld. Echter kan een podiumcafé natuurlijk niet 

enkel van glas zijn. Hier is dan ook wat op gevonden door de desbetreffende 

architect. Door de vluchtroutes in een glazen spouw te maken tussen de 

zaal en de buitenruimte ontstaat een grote luchtspouw. Deze heeft een 

geluidsisolerende waarde. Tegelijkertijd kan er wel licht naar buiten wanneer 

er een feest is. Waardoor het gebouw kan functioneren als een billboard. De 

plattegrond rechtsonder geeft aan hoe dit in zijn werking gaat.

Wanneer het gebouw werkt als zo een lichtbaken (tijdens een feest) is dit 

wat spreekt. De architectuur van het gebouw werkt dan nauw samen met het 

lichtspektakel wat zich aan de binnenzijde afspeelt. Dit was ook de gedachte 

die Frits van Dongen had toen hij het ontwerp voor de Vorstin maakte. Hij wilde 

pop ontwerpen met de materialen die daarbij horen. De kleuren zouden later 

kunnen worden toegevoegd in de vorm van verlichting. Bij een avond over Bob 

A

A

B

B

Verdieping 0

FIguur 34: De Vorstin gedurende een feest Figuur 35: V 0
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Figuur 39: Podiumcafé

Figuur 37: Trap langs de gevel

Figuur 38: Zaal

Figuur 36: Exterieur

Marley zouden andere kleuren gebruikt worden dan bij een avond over U2. Het 

gebouw opzich zou deze uitspraak niet moeten doen. Daarom zou het een 

vrije vorm moeten zijn. Het liefst een blob, zodat niet de architectuur, maar 

juist de verlichting en muziek de avond zouden maken. Een blob mocht echter 

niet gemaakt worden van de gemeente. Dit paste niet in het bestemmingsplan 

en daarom is er getracht een blob te immiteren door staalplaten met allen 

dezelfde kleur en reliëf telkens in een andere richting te plaatsen. Hierdoor lijkt 

de gevel niet vlak, terwijl deze dat in werkelijkheid wel is. De enige vensters in 

de gevel zijn degene die grenzen aan ruimtes waar het licht naar buiten moet 

om als een billboard te functioneren. Voor de ramen van kantoorruimtes is de 

stalen gevelbeplating geperforeerd. Er is in dit geval gekozen voor buiten is 

binnen. Dat wil zeggen dat dezelfde materialisering en detailering van buiten 

ook binnen is toegepast.
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DYNAMO, DIEDERENDIRRIX

Figuur 40: Dynamo in Eindhoven

Dynamo is een poppodium in Eindhoven. Dit poppodium is niet zozeer bezig 

met alleen het organiseren van feesten waar grote artiesten vanuit heel het 

land optreden, maar juist met het bieden van een plaats voor de jongeren in 

Eindhoven. Met een grote zaal voor 550 man en een kroeg voor 25 man is 

het dan ook geen groot poppodium. Daar staat echter tegenover dat er tal 

van repetitieruimtes zijn waar bandjes kunnen oefenen met het maken van 

muziek. Daarnaast zijn er ook opnamestudio’s om muziek op te nemen. De 

repetitieruimtes in Dynamo worden zelfs gehuurd door muziekscholen om 

muziekles te geven. 
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Figuur 41: Schematische weergave van het programma

Dynamo is daarin duidelijk anders dan de meeste poppodia die werken zoals 

omschreven in de achtergrond informatie over poppodia in het algemeen. 

Dynamo gaat veel meer uit van het geven van een plaats voor lokale jeugd 

dan van het geven van grootschalige feesten. Desalniettemin gebeurt dit 

wel degelijk. Dynamo heeft immers de beschikking over een grote zaal en 

een kleine zaal. Wanneer er een evenement is, is hier meer aan de hand 

dan bij een normaal poppodium. Het onderstaande diagram is hetzelfde 

opgebouwd als het diagram bij de Vorstin, echter is het zo dat hier het 

grijze niet uitsluitend ondersteunend is aan het rode. Natuurlijk is dat wel 

zo, maar zijn het bij Dynamo juist ook de jongeren die werkzaam zijn in de 

grijze gebieden. Dit betekend dat het gebouw in zijn geheel openbaar is en 

niet alleen de zogenaamde ‘publieke ruimtes’ zoals bij andere poppodia. De 

jongeren organiseren dus het feest waar zij zelf naartoe gaan.  Daarnaast 

hebben opnamestudio’s en repetitieruimtes een belangrijke rol bij het 

programma in Dynamo. Hier wordt niet alleen les gegeven maar krijgen 

de jongeren ook de kans zich te ontwikkelen tot een muzikant. Het belang 

van deze ruimtes is echter in de architectuur niet terug te vinden. Deze 

zijn namelijk verstopt onder de grond in de hoek van het gebouw. Wel zijn 

er andere oplossingen gevonden om te laten zien dat het gehele gebouw 

publiek domein is, en niet alleen de foyer en de zalen. 
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Figuur 42: Schematische weergave verdeling van de functies

Het laten zien dat het gebouw in zijn geheel publiek domein is omschrijft 

DiederenDirrix als volgt:

“Op iedere verdieping zijn openbare ruimtes zodat er overal in het gebouw 

leven is. Om de jongeren ook bij de straat te betrekken, heeft het gebouw een 

groot raam. Overdag weerspiegelt het “urban window” de tegenovergelegen 

Catharinakerk, ‘s avonds etaleert het de activiteiten die zich binnen afspelen.” 

(DiederenDirrix, 2014).

Het schema links onderaan de pagina laat zien hoe de verdeling van de functies 

(en welke functies) de activiteiten door het gebouw moeten verspreiden. In de 

kelder (niet zichtbaar vanaf het atrium) bevindt zich de kleine zaal. Hier gaan 

grote stromen mensen naar toe. Op de begane grond bevindt zich de grote 

zaal, welke duidelijk zichtbaar is vanaf het atrium en waar ook grote groepen 

mensen op af komen. Op de daarboven gelegen verdieping zijn projectruimtes, 

hier worden lessen gegeven, bijeenkomsten gehouden en soms zelfs feesten 

gegeven. Ook deze verdieping trekt daardoor mensen. Bovenin het gebouw 

bevinden zich de sportfaciliteiten. Een grote gymzaal en fitnessruimte moeten 

de jongeren naar de bovenste verdieping trekken. 



De foto’s laten het raam in de voorgevel van Dynamo op de twee, door 

Diederendirrix omschreven, momenten zien. Links de foto die de werking van 

het “urban window” laat zien welke door middel van weerspiegeling de omgeving 

vangt. Rechts een foto die ‘s avonds genomen is en waar de activiteiten die 

zich binnen afspelen worden geëtaleerd. Op deze manier kent het Dynamo 

twee gezichten. Overdag passend in de omgeving, en ‘s avonds het feestelijke 

jongerencentrum.

Figuur 43: ‘Urban window’ in de gevel van Dynamo
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Figuur 44: Dynamo in de avond wanneer het de functie etaleert



In het concept dat Dynamo in uitvoering brengt zijn de repetitieruimtes erg 

belangrijk. In het oorspronkelijke plan telt Dynamo twee ruimtes die bestemd 

zijn om muziek te maken. Dit zijn geen repetitieruimtes maar opnamestudio’s.  

Twee ruimtes van ongeveer drie bij drie meter. Dit komt niet overeen met de 

plannen om van het gebouw een soort ‘muziekfabriek’ te maken waar jongeren 

de kans krijgen zich te ontwikkelen. Niet lang na de oplevering van (het nieuwe) 

Dynamo werden daarom al snel extra repetitieruimtes toegevoegd. Het gaat om 

vier ruimtes met een oppervlakte van ongeveer 20m² (ruim drie bij zes meter). 

In de gang, waar de repetitieruimtes zich aan bevinden, hebben de ruimtes 

ramen. Hierdoor is zichtbaar welke ruimte vol is en welke nog vrij is. Verder 

zijn het geheel gesloten ruimten. Om elk van de vier ruimtes uniek te maken 

is gekozen om elke repetitieruimte een eigen kleur te geven (zie afbeelding). 

Bij een repetitieruimte is de akoestiek natuurlijk van groot belang. De 

repetitieruimtes in Dynamo, zoals te zien op de afbeelding op de linker pagina 

Figuur 45 Groene repetitieruimte in de kelder van Dynamo
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Figuur 46: Vier varianten waarbij reliëf in de wand en de geluidsbron 

variabel zijn.

zijn relatief eenvoudig. Er is gekozen voor veel zachte materialen (bijvoorbeeld 

op de grond) ten behoeve van de akoestiek. Daarnaast is reliëf in een ruimte 

waar geluid geproduceerd wordt belangrijk (Newell, 2011). Op onderstaande 

afbeelding wordt uitgelegd waarom het reliëf in een ruimte belangrijk is. In de 

ruimtes waar geen reliëf in de wanden is opgenomen (C en D) is te zien dat al 

het geluid zich blijft ophopen in de ruimte. Hierbij is het zo dat de waarnemer 

(het kruisje) het geluid dus niet goed kan waarnemen. Dit is een probleem als je 

gaat repeteren. Je wil immers wel weten of de muziek die je maakt tijdens het 

repeteren goed is. Onder andere om deze rede hebben klassieke concertzalen 

dan ook een ornamentrijke wanden en plafond. Bij de repetitieruimtes van 

Dynamo zijn de gekleurde vlakken hetgeen wat zorgt voor de juiste weerkaatsing 

van de geluidsgolven. Deze zorgen voor het reliëf. Deze zijn dan ook van een 

harder materiaal. Deze moeten namelijk geen geluid absorberen, zoals de rest 

van de wand, maar juist reflecteren. Reflecterende materialen en absorberende 

materialen dienen afwisselend gebruikt te worden.

D

B

C

A
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DE EFFENAAR, MVRDV

De Effenaar is een poppodium in Eindhoven naar een ontwerp van MVRDV. 

Net als veel andere poppodia in Nederland is ook de Effenaar begonnen in 

een ander gebouw en later pas naar nieuwbouw verhuisd. Met een grote zaal 

waar 1300 mensen in kunnen en een kleine zaal voor 300 man is de Effenaar 

een best wel groot poppodium (Jolles, Beusekom, 2007). Het poppodium is 

echter wel in zijn geheel gericht op grote artiesten, niet op het ontwikkelen van 

plaatselijk talent. Deze past dan ook geheel in de visie van de tijd waarin hij 

gebouwd werd (2005). Doordat de gevels van het gebouw bijna in zijn geheel 

gesloten zijn, is het niet mogelijk naar binnen te kijken en de achterliggende 

functies te zien. Toch is het gebouw wel leesbaar door de keuze van materialen 

en vormen in de gevel.

Figuur 47: De Effenaar in Eindhoven
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Figuur 49: Schematische weergave programma van de zalen

Figuur 48: Schematische weergave van het programma

Het schema linksboven geeft de functies weer die in de Effenaar zijn gelegen. 

Het gaat hier om de belangrijkste functies die het gebouw kent. Net als bij 

de Vorstin is ook in dit geval met rood het publieke domein aangegeven. De 

met grijs aangegeven functies zijn ondersteunend aan de met rood aangegeven 

functies. Het onderste schema geeft aan wat er nodig is in de zalen om deze te 

laten functioneren. Waar de functies in het gebouw zitten zijn in de architectuur 

terug te vinden. 



83

Figuur 50: Doorsnede over de grote zaal

De afbeelding onderaan deze pagina laat zien hoe de dienende ruimtes (grijs) 

aan de gevel zijde van het gebouw geplaatst zijn, zodat de bediende ruimtes 

(rood) in het midden van het gebouw een plaats krijgen. Dit is akoestisch 

gezien gunstig, omdat nu de ruimte waar de grootste geluidsproductie plaats 

vindt (de grote zaal) een grote buffer van andere ruimtes om zich heen heeft. 

Het restaurant ligt aan de gevel zodat deze naar buiten zichtbaar is. Hierdoor 

ontstaat hier een theaterspel tussen passanten en bezoekers van het restaurant 

waarin de bezoekers van het restaurant de performers zijn en de passanten 

de toeschouwers. Uiteraard kunnen de rollen ook worden omgedraaid omdat 

theatraliteit een wederkerigheid in zich heeft. 

De vorm van de grote zaal wordt gevormd door de dienende ruimtes die de zal 

nodig heeft. De backstage is groter dan de ruimte boven de backstage (links in 

de doorsnede) waardoor er een hap uit de zaal genomen wordt. Rechts gebeurt 

hetzelfde, de techniek ruimte (rechts van de zaal in het midden) is groter dan de 

bar eronder. Hierdoor ontstaat er een luifel boven de bar waardoor er voor de 

bar een meer intieme ruimte ontstaat. Dit is prettig wanneer er sociale interactie 

tussen verschillen personen ontstaat. De rest van de zaal is hoger zodat hier 

ruimte is voor het geluid om te circuleren, maar ook zodat er aan het plafond 

ruimte is voor de techniek (licht en geluid) zoals genoemd in het schema op de 

linker pagina. 

GROTE ZAAL

FOYER

KLEINE ZAAL RESTAURANT



Zoals genoemd zijn de functies binnen het gebouw zichtbaar aan de 

buitenzijde. Dit is goed zichtbaar als de doorsnede op de vorige pagina wordt 

vergeleken met de gevel.  De gevel is namelijk letterlijk de doorsnede. Vloeren 

en ruimtes, zoals zichtbaar in de doorsnede, zijn exact op dezelfde manier 

zichtbaar in de gevel. Door verschillende materialen voor verschillende functies 

te gebruiken worden de functies van elkaar onderscheiden. In het midden laat 

het donkergrijze spuitbeton de zaal zien, de stalen platen de dienende ruimtes 

en het glas zijn alle open functies zoals entree, foyer, restaurant en kantoren. 

Kijkend naar de gevel lijkt het of alle ondersteunende functies op een lange 

slinger zijn gelegd. Deze slinger is opgerold en de restruimte in het midden 

de grote zaal is. Opvallend in de gevel is grofheid waarmee gebouwd is. De 

gevel is opgebouwd uit grote vlakken van telkens één materiaal (staal, glas of 

beton) die van elkaar worden gescheiden door een betonnen constructie. Dit 

is enigszins te vergelijken met de wijze waarop de Architecten Cie de Vorstin 

heeft vorm gegeven.

Figuur 51: De Effenaar vanaf de fietsenstallingzijde
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In het interieur van de Effenaar is dezelfde grofheid als in de gevel terug te 

vinden. Dit is, volgens MVRDV, wat een poppodium tot een poppodium maakt.   

Gedurende de route naar de grote zaal is deze ruwheid goed merkbaar. De 

afbeelding onderaan de pagina is een foto vanuit de grote zaal kijkend naar 

beneden naar de entree van de zaal. De balustrades zijn niet fijn maar van 

steigerachtige buizen geconstrueerd. De bevestiging is nergens weggewerkt 

maar juist goed in zicht gelaten. Niet alleen bij de balustrades is dit het geval, 

ook bij het kozijn bij de entree van de zaal. De bevestiging van staanders op 

de voer is duidelijk zichtbaar. De grofheid heeft hoogstwaarschijnlijk met twee 

verschillende factoren te maken. Allereerst is er het gebruik, een poppodium 

heeft vaak te maken met bezoekers onder invloed van alcohol (welke over 

het algemeen agressiever zijn) en dus moet alles ‘hufterproof’ zijn. Door 

de betonnen wand (zichtbaar bij de ingang van de zaal) en de dikke buizen 

die gebruikt zijn om leuningen en balustrades te construeren wordt deze 

‘hufterproofheid’ bereikt. Ten tweede is het een esthetische keuze om te kiezen 

voor deze materialen en detaillering in de zaal. Deze past namelijk bij het idee 

van een podium/concert. Bij buiten evenementen moeten de podia immers 

licht zijn en makkelijk afbreekbaar om ze te verplaatsen voor een volgende 

evenement. Dit is wat zichtbaar is in de balustrades in de grote zaal. Maar ook 

het laten zien van de mechanische bevestigingen kan worden geïnterpreteerd 

Figuur 52: Trap bij de ingang van de grote zaal



als een verwijzing naar deze buitenpodia. 

De wandafwerking kan opnieuw vanuit meerdere gedachtegangen worden 

beargumenteerd. Natuurlijk is de eerste wederom de ‘hufterproofheid’ die 

nodig is om de zaal heel te houden tijdens feesten. De tweede is de akoestiek 

van de ruimte die goed moet zijn om muziek te maken. Wel is het zo dat 

bij elektrisch geproduceerde muziek (zoals veel voorkomt in de Effenaar) 

de akoestiek minder belangrijk is dan bij niet elektrische versterkte muziek 

(akoestisch) (Jolles, Beusekom, 2007). Tot slot zijn er natuurlijk de esthetische 

redenen die ervoor zorgen dat er een bepaalde afwerking gekozen wordt. 

Deze drie samen resulteren in de afbeelding onder aan deze pagina. Beton 

tegen de wand tegenover het podium (rechts op de foto) en stalen roosters 

tegen de zijwanden van de zaal. Deze stalen roosters zorgen voor reliëf en 

een groot materiaal oppervlak in de wanden. Dit is gunstig voor de akoestiek 

(Newell, 2011). Daarnaast zijn de stalen roosters ‘hufterproof’ en geven zij het 

geheel een industrieel en demontabel karakter. Wat wederom past binnen de 

gedachtegang zoals omschreven bij de balustrades.

Figuur 53: Wandafwerking in de grote zaal
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Met het onderzoek naar de locatie en het programma kan het eerste antwoord 

op de onderzoeksvraag gegeven worden. Hiermee kan de onderzoeksvraag 

verder worden gespecificeerd. Op basis daarvan kan het volledige antwoord 

op de onderzoeksvraag gegeven worden door middel van een ontwerp van een 

poppodium in het centrum van Saint-Denis. Waar in de onderzoeksvraag nog 

wordt gesproken van ‘een programma dat plaats biedt aan de bewoners in de 

leeftijdscategorie van 17 tot 26 jaar’ kan nu het programma poppodium worden 

ingevuld. Met deze invulling komt de volgende onderzoeksvraag tot stand.

Hoe kan dan een poppodium in de pleinwand, in samenwerking met het plein, 

de theatraliteit die het plein gekend heeft in de middeleeuwen terugbrengen en 

daarmee de situatie doen omkeren om Place Jean Jaures weer haar belangrijke 

bijdrage te laten leveren aan het centrum van Saint-Denis?

Een poppodium in Saint-Denis gaat meer om een ‘muziek-fabriek’ waar jeugd 

samenkomt om aan muziek te werken en naar elkaars muziek te luisteren dan 

om een poppodium als de Heineken Music Hall waar legio aan grote artiesten 

komt voor grootschalige evenementen. In dit poppodium kan de, voornamelijk 

ongeschoolde en werkloze jeugd, zich ontwikkelen en laten zien wat zij 

kunnen. In deze zin is het poppodium meer gerelateerd aan Dynamo dan 

aan de Heineken Music Hall of iets dergelijks. Bij het poppodium spelen twee 

elementen een belangrijke rol. De eerste komt bij het fenomeen poppodium 

vandaan. De tweede gaat specifiek om deze locatie.

Een poppodium is een verlenging van de openbare ruimte (omschreven in het 

onderzoek). Dit betekend dat dit ook op deze wijze ervaren dient te worden. 

Met deze rede is het van belang dat het café aansluit bij de openbare ruimte. 

Daarnaast dient het café als centrale- en ontmoetingsplaats in het gebouw. 

Bij een poppodium wordt veelal gedacht aan industriële materialen om een 

CONCLUSIE



karakter te creëren wat past bij een poppodium. Grote inspiratiebron hiervan 

zijn de openlucht podia die gebruikt worden bij festivals. Daarnaast is het in 

het ontwerp van belang rekening te houden met de routing door het gebouw 

(publiek versus openbaar) en daarmee dus de plaatsing van de ruimtes. Waar 

moeten bepaalde groepen gebruikers wel en niet kunnen komen? Hoe diep mag 

een diepe gevel zijn? 

Het tweede deel gaat over de theatraliteit die zich ooit in het centrum op grote 

schaal heeft afgespeeld (voornamelijk in de middeleeuwen). De onderzoeksvraag 

stelt de vraag hoe deze kan worden teruggebracht in het centrum. Daarom zal 

op deze locatie het fenomeen ‘etaleren’ worden toegevoegd aan het poppodium. 

Het poppodium zal niet alleen de functies, maar juist ook de artiesten laten zien 

aan de buitenwereld. Hierdoor ontstaat niet alleen het gewenste theaterspel, 

maar juist ook de mogelijkheid voor jongeren om zich te laten zien. 
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PROGRAMMA

Op basis van de voorafgaande analyses is een visie over wat een poppodium 

is en wat voor een programma daar dus bij hoort. Wat voorop staat in het 

poppodium is dat het niet alleen draait om het uitgaan en kijken/luisteren naar 

een grote artiest van elders. Juist bij een poppodium, en zeker op deze locatie, 

zou de kracht moeten zitten in de sociale interactie die kan ontstaan tussen 

verschillende gebruikers van het gebouw. Het klassiek gescheiden systeem 

kan echter niet geheel overboord gegooid worden, omdat privé ruimtes nodig 

zijn om een poppodium in leven te houden (denk daarbij aan bijvoorbeeld 

kantoorruimtes en een back-stage). Toch kan de grens tussen openbaar en 

privé verzwakt worden.

Naar aanleiding het bekijken van verschillende poppodia, de totstandkoming 

van poppodia en een locatie analyse is een programma van eisen opgesteld. 

Het programma van het gebouw dient als middel ingezet te worden om de 

situatie op Place Jean Jaures te verbeteren. Dit betekend dat er een vorm van 

interactie moet ontstaan tussen het programma en de huidige situatie. Eén 

van de tools die daarvoor wordt ingezet is een toevoeging aan het plein. Op 

het plein zullen meubels geplaatst worden. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot 

‘optionele activiteiten’ geboden. 

Om de omvang het programma te bepalen is een studie gedaan naar de omvang 

van andere poppodia. Op de volgende pagina is te zien hoe verschillende 

poppodia op de locatie geplakt zijn, om zo te zoeken naar een vergelijkbare 

schaal. Daarnaast is een visie ontwikkelt over hoe het poppodium op deze 

locatie zou moeten werken. Op basis van deze twee gegevens is een omvang 

van het gebouw vastgesteld. Na de studie naar de omvang (afbeeldingen op 

de volgende pagina) wordt tekstueel toegelicht waarom welke ruimtes in het 

programma van eisen zijn opgenomen. Tot slot is dit geheel samengevat in een 

schematische weergave van het programma van eisen. 



Figuur 54: Zes poppodia op de locatie
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Ter vergelijking zijn meerdere poppodia op de locatie geplakt. Dit geeft een 

idee van schaal. Bij elk van de poppodia staat de omvang van de zaal (of zalen) 

genoemd. Dit geeft aan dat voor een dergelijke kavel er veel vergelijkbare 

poppodia zijn. Ook is te zien dat een poppodium als de Heineken Music 

Hall (Amsterdam) van een geheel ander kaliber is.  Daarnaast past dit type 

poppodium niet bij de visie die ontwikkeld is op basis van de analyse van de 

wijk en werking van poppodia. 

Omdat het gaat om samenkomst bij een poppodium is een café van groot 

belang. Dit is ook een plaats waar de lokale jongeren kunnen hangen. Dit kan 

hun gemeenplaats worden. Deze dient dan ook van dusdanig formaat te zijn 

dat hij plaats biedt aan een grote groep gebruikers. Hier kan gesproken worden 

over muziek en/of samen muziek gemaakt worden. 

De zaal daarentegen kan kleiner dan bij de meeste poppodia. Omdat het hier 

gaat om een plaats om samen muziek te maken waar lokale jeugd de kans 

krijgt om zich te bemoeien met cultuur zal de popzaal hoofdzakelijk gebruikt 

worden om hen te dienen. Hun publiek is kleiner en daardoor kan de zaal ook 

kleiner worden. Als uitgangspunt wordt een zaal genomen voor ongeveer 200 

man publiek. 

Zoals genoemd gaat het om samen zijn en muziek maken. De voorbereiding 

van het concert krijgt dan ook een belangrijke rol in dit gebouw en daarom zijn 

er maar liefst negen repetitieruimtes nodig. Daarnaast moeten er ook opname 

studio’s (twee) zijn zodat er platen uitgebracht kunnen worden. 

Naast deze kern van functies waar het om gaat bij een poppodium zullen er 

nog de ondersteunende functies in het gebouw moeten worden ontworpen. 

Hier gaat het onder andere om kantoorruimte, ticketverkoop, garderobe, back-

stage, opslag, laad- en losruimte en een artiestenfoyer. 



Figuur 55: Schematische weergave programma van eisen
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ETALEREN

Een goed voorbeeld van een poppodium dat tegenwoordig op grote schaal wordt 

gebruikt door kleine, onbekende bandjes om een groot publiek te bereiken 

is de televisie. Bijvoorbeeld bij programma’s als ‘De Wereld Draait Door’ met 

presentator Mathijs van Nieuwkerk (De Wereld Draait Door, 2015). Hier krijgen, 

vaak onbekendere bandjes, de kans om één minuut muziek te maken op één 

van de publieke televisiezenders. Zij krijgen de kans om zich te etaleren naar de 

buitenwereld om zo een kans te maken op grotere bekendheid. Het poppodium 

van Saint-Denis heeft dit nodig, maar dan langer dan één minuut. Daarom zal, 

om de jongeren een kans te geven zich te laten zien, gebruik gemaakt moeten 

worden van het fenomeen etaleren. Hierdoor ontstaat een theaterspel tussen 

de voorbijganger, welke een band kan zien spelen, en de desbetreffende band.  

Gedurende elk ‘optrede’ is sprake van theatraliteit tussen de toeschouwer en 

performer. Hoe moet er alleen geëtaleerd worden? Hoe wordt er überhaupt 

geëtaleerd? Om daadwerkelijk te kunnen ontwerpen met het begrip etaleren 

hoort hier een studie naar etaleren bij. Ontwerpen is immers meer dan alleen 

tekenen en maquettes maken, ook hier hoort een stuk onderzoeken bij. 

Verschillende manieren om te etaleren kent iedereen. Een bekend voorbeeld 

hiervan zijn winkelstraten. Waar winkels grote glazen puien op de begane grond 

hebben zodat voorbijgangers (het winkelende publiek) naar binnen kan kijken. 

Een ander voorbeeld is dat van een reclame bord. Dit kan zowel langs de weg 

als op een gebouw. Veel gebouwen dragen de naam van de eigenaar/huurder. 

Denk maar eens aan de kantoorpanden langs de Nederlandse snelwegen. Dan 

is er nog de architectuur van een gebouw die de functie laat zien. De typologie 

van een woning is beduidend anders dan die van een kantoorpand bijvoorbeeld. 

Een korte studie naar deze drie vormen van etaleren zal een basis vormen voor 

de visie op hoe etaleren kan worden ingezet binnen het nieuwe poppodium in 

Saint-Denis.



Figuur 57: Winkelstraat in Uden (Nederland)

Figuur 56: Winkelstraat in Gouda (Nederland)
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Op de linker pagina staan enkele voorbeelden van etalages in Nederland. De 

verschillen tussen deze etalages zijn niet groot. Elke etalage gaat eigenlijk uit 

van hetzelfde principe. Een grote glazen pui met daarachter of een ondiepe 

ruimte (de etalage) of direct de winkel waardoor vanaf de straat te zien is wat er 

in de winkel te koop is. Wanneer een passant direct langs de winkel loopt werkt 

dit principe erg goed. Echter, wanneer de voorbijganger nog niet in de buurt 

van de winkel is kan de winkel ook met geen mogelijkheid laten zien wat zij 

verkoopt en wie zij is. Niet als zij alleen een glazen pui toepast in ieder geval.

Daar hebben winkeliers iets op bedacht. Uithangborden tegen de gevel moeten 

ervoor zorgen dat hun merk van grotere afstand zichtbaar is en dat het 

winkelende publiek gericht naar de winkel toe kan lopen. Er is echter nog een 

manier waarop de merkbaarheid van grotere afstand verbeterd kan worden. 

De marktkoopman zit in een vergelijkbare situatie als de winkelier. In het 

grotere geheel van dezelfde type etalages (bij winkels glazen puien en bij 

makrtlui het uitstallen van de koopwaar) valt deze weg. De marktkoopman 

heeft een alternatieve etalagemethode tot zijn beschikking. In plaats van het 

uitsluitend zichtbaar etaleren van zijn koopwaar doet hij dit ook hoorbaar. 

Door te roepen wat hij verkoopt en voor welke prijs kan het winkelende publiek 

opnieuw gericht naar een locatie toe lopen. 

In zowel het geval van de winkelier als de marktkoopman is duidelijk dat de 

afstand tot de desbetreffende persoon aan wie hij/zij de koopwaar wil etaleren 

belangrijk is voor de etalagemethode. Beide gaan hier op een geheel eigen 

wijze mee om. Kijkend naar de geschiedenis van Place Jean Jaures, waar vroeger 

altijd markt was en eens per jaar de markt werd omgebouwd tot een podium 

ter verkonding van het woord van god, past de methode van de marktkoopman 

hier goed. Daarnaast is het etaleren door middel van geluid uitermate geschikt 

voor een poppodium.

Er zijn echter meer methodes om te etaleren dan enkel glas en geluid. Een van 

die andere methodes is die van het plaatsen van reclame op het gebouw. Ook 

van deze methode zijn legio aan voorbeelden. Op de linker pagina staan enkele 

voorbeelden weergegeven. 



Figuur 59: Gebouw langs de A2 bij Zaltbommel (Nederland)

Figuur 58: Mediamarkt Eindhoven (Nederland)
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Zoals bij de winkelstraten en markten al bleek is de vorm van etaleren 

afhankelijk van de afstand/relatie tussen het te etaleren object en de persoon 

die het te etaleren object wil zien. Dit geldt, uiteraard, ook voor de methode 

waarbij teksten op het gebouw de vorm van etaleren zijn. 

Bij deze etalage methode moeten echter wel een aantal opmerkingen geplaatst 

worden. Ten eerste is het belangrijk bij deze methode dat het alleen goed werkt 

bij naamsbekendheid. Het is denkbaar dat het verkrijgen van naamsbekendheid 

moeilijk is als niet genoemd wordt waar de naam voor staat. Door de ‘klassieke’ 

etalage (zoals bij de winkelstraten) is zichtbaar wat er gebeurt. Door daarna de 

naam te zien weet een ieder in de toekomst wat de naam betekend en wat er 

bij de naam ‘te doen’ valt. 

Ten tweede is het zo dat reclame met grote letters op gebouwen alleen veel te 

zien is waarbij de afstand tussen de persoon en het gebouw groot is. Denk aan 

grote pleinen, maar ook snelwegen bijvoorbeeld. Hieruit kan worden afgeleid 

dat dit de situatie is waarin deze methode goed werkt. Met andere woorden, 

etaleren door teksten op een gebouw te zetten werkt alleen op grote afstand. 

Dit in tegenstelling tot de eerder genoemde methodes. 

De foto’s op de linker pagina laten enkele voorbeelden zien waar deze methode 

is toegepast. Hier is duidelijk te zien om wat voor een situaties het gaat.

Tot slot bestaat er dan nog de mogelijkheid om te etaleren door middel van 

architectuur of typologie. De voorbeelden hier zijn divers. Zo kan het gaan om een 

basisschool die zich profileert als basisschool door bijvoorbeeld kleurgebruik 

in de architectuur. Ditzelfde geldt voor kantoorpanden, welke tegenwoordig 

veelal afgewerkt zijn met vliesgevels. Naast de gebouwen van deze tijd, die hun 

functie laten zien, gebeurde dit vroeger ook al. Er zijn bijvoorbeeld vormen die 

gemakkelijk gelinkt kunnen worden aan religieus erfgoed. De afbeelding van 

de Notre Dame (Parijs) is hier een goed voorbeeld van. In haar architectuur taal, 

zowel geheel als detail, straalt het uit een religieus gebouw te zijn. Hierin is dus 

al nagedacht over de afstand tussen het te etaleren object en degene die het 

object wil zien. Op grote afstand zijn het bijvoorbeeld de klokkentoren, ramen, 

spitsbogen en het glas in lood. Terwijl op kleinere afstanden het gaat om de 



Figuur 62: Centre Pompidou in Metz (Frankrijk)

Figuur 60: Notre Dame 

de Paris (Frankrijk)

Figuur 61: The Seed Cathedral (Shanghai)
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standbeelden, spuwers in de vorm van Bijbelse figuren en andere ornamenten 

die verwijzen naar de godsdienst. 

Er is echter architectuur die speciaal ontworpen is om iets te etaleren. Op figuur 

61 is het Engelse paviljoen voor de wereldtentoonstelling van 2010 te zien. 

Dit ontwerp van Thomas Heatherwick (the Seed Cathedral) is “de viering van 

groei en licht”. Hij wilde hier geen ‘goedkope’ weergave van Londen maken 

als een soort Madurodam. Het moest iets unieks zijn voor Engeland wat 

bestond uit één element. Hij koos voor zaden opslag/tentoonstelling (omdat 

de grootste opslag en oorsprong hiervan in Engeland liggen). Er worden 66.000 

zaden tentoongesteld in het paviljoen. Elke ‘haar’ is een raam naar binnen met 

daarin één zaadje. Nu is natuurlijk de vraag of bezoekers hier ook maar iets 

van begrijpen zonder uitleg te krijgen van de architect. Daarom kan worden 

afgevraagd of etaleren hier goed werkt. Desalniettemin laat het paviljoen wel 

zien dat er ook geëtaleerd kan worden door middel van vormentaal op een 

andere manier dan de klassieke bouwkunst doet, namelijk met behulp van onze 

kennis. We zien een gotisch bouwwerk met Bijbelse figuren als ornamenten en 

denken daarbij aan een kerk. Thomas Heatherwick schept een nieuw idee. 

Figuur 62 is het Centre Pompidou in Metz van Shigeru Ban (2010). Dit museum 

gaat natuurlijk, als de bezoeker eenmaal binnen is, om het etaleren van de 

tentoonstellingen. Er gebeurt hier echter meer. De vorm van het gebouw maakt 

het mogelijk om ook wat buiten gebeurt te etaleren aan de bezoeker die zich 

in de expositieruimtes bevindt. De omgeving (Metz) wordt nu ingekaderd en 

gepresenteerd als een kunstobject. Etaleren werkt dus niet één kant op, maar 

is wederkerig. 

Hier vallen etaleren en theatraliteit samen. Of beter, het lijkt in zekere mate 

hetzelfde te zijn. Beide kunnen vanuit verschillende kanten benaderd worden 

waardoor de performer en toeschouwer van rol kunnen wisselen. 
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ONTWERP UITGANGSPUNTEN

Deze laatste analyse leidt tot de uiteindelijke ontwerpuitgangspunten. Voor 

de drie belangrijkste (publieke) onderdelen uit het programma van eisen is 

tekstueel uitgelegd wat deze zouden moeten bijdragen om een antwoord te 

kunnen geven op de onderzoeksvraag. 

Het café moet de centrale plaats in het gebouw zijn en ontworpen worden als 

een podiumcafé. Dit houdt in dat hier de mogelijkheid moet zijn om optredens 

te houden. Omdat een poppodium een verlenging van de openbare ruimte is, 

zal het podiumcafé moeten kunnen samenwerken met het plein. Het plein is 

het café en het café (binnen) ook. Vanaf het café moet, net als vanaf het plein, 

weer interactie tussen verschillende bandjes kunnen ontstaan. Het gaat dan om 

zowel repeterende bandjes als bandjes die nog alleen in het café zitten. 

Repetitieruimtes zijn podia voor beginnende bandjes en worden daarom zo 

ontworpen. Dit betekend dat deze vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn. 

Daarnaast zullen er bij twee repetitieruimtes bijbehorende tribunes op de 

het plein worden ontworpen. Deze tribunes, ook wel meubels, krijgen een 

multifunctioneel gebruik. Het is namelijk niet alleen een plaats om even te 

zitten, maar ook één om samen te komen. Dit kan het ontwerp teweeg brengen 

doordat de meubels het geluid uit de repetitie ruimtes kunnen afspelen. 

Hierdoor ontstaat er een daadwerkelijk een tribune waar je samen naar de 

muziek van een bandje kan luisteren.

De zaal is voor de jongeren die zich al hebben laten zien door middel van de 

geëtaleerde repetitieruimtes een plaats om zich aan een nog groter publiek te 

laten zien. De zaal moet zich dan ook profileren als een doos. Iets anders dan de 

aanloop naar de zaal toe. Daarnaast moet er, wederom omdat een poppodium 

een verlenging is van de buitenruimte en het gebouw samen dient te werken 

met het plein, toch activiteit op het plein uitgelokt kunnen worden.



Samen kunnen deze drie elementen de onderzoeksvraag beantwoorden doordat 

deze, op de zojuist omschreven manier, op een duidelijke manier gebruik 

maken van theatraliteit: het wederkerige theaterspel tussen toeschouwer en 

performer.

Figuur 63 is een schematische weergave van de uitgangspunten. Het plein 

grenst aan het podiumcafé met daar meerderen repetitieruimtes. Deze zijn 

vanaf het plein en het podiumcafé zichtbaar als podia waar bandjes ‘optreden’. 

De zaal opent zich naar het plein en is dus logischerwijs aan het plein gelegen. 

Het plein vloeit tussen de functies door het gebouw in om zo uit te monden in 

het podiumcafé. Dit schema dient als uitgangspunt voor het gehele ontwerp. 

Het ontwerp zal nu de theatraliteit die het plein vroeger gekend heeft 

terugbrengen. Echter, zal dit niet gebeuren vanuit het Bijbelse verhaal maar 

vanuit de muziek. Een hedendaags element dat groepen kan verbinden. Dit is 

wat Place Jean Jaures in de loop der jaren heeft verloren en wat het plein in de 

toekomst weer kan doen opleven. Naast de nieuwe theatraliteit is dus ook het 

vroegere verhaal van groot belang voor het ontwerp.
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Figuur 63: Schema van programma op de locatie
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ONDERZOEKEND ONTWERPEN

De benadering van het poppodium is voornamelijk vanaf het plein. Het is 

dan ook belangrijk dat, wanneer het gaat om etaleren, de gevel die zich in de 

pleinwand bevindt zorgvuldig wordt vormgegeven. De gedachte achter de gevel 

moet zijn dat deze zich richt tot het plein en een relatie met het plein aangaat. 

Dit in de vorm van het etaleren van de functie: theatraliteit. 

Onderstaande figuur geeft in plattegrond aan dat de gevel zich tot het plein 

moet richten. Hierbij moet de optie om de gevel niet recht te houden, maar 

schuin te plaatsen (meer richting het plein te oriënteren) open gelaten worden. 

Door een deel van het gebouw op het plein te plaatsen ontstaat er een oksel 

(zoals de afbeelding laat zien) voor het gebouw op het plein. Hierdoor eigent 

het gebouw zich een deel van het plein toe. Hierdoor krijgen het plein het 

gebouw de kans om samen te werken.

Figuur 64: Situatietekening waarin een deel van het gebouw gedraaid is 

om de relatie met he plein aan te gaan
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De uitgangspunten vormen de basis 

voor het ontwerp. Om een ontwerp 

te maken voor het poppodium is 

begonnen met een vormstudie naar 

het gebouw. Hoe kan de kennis van 

het etaleren en de locatie gebruikt 

worden om de activiteit op het plein 

te vergroten met behulp van een 

poppodium. 

Variant één is de meest voordehand 

liggende variant als het gaat om 

etaleren. Hier bestaat bijna de gehele 

gevel uit glas waardoor het plein en het 

gebouw één geheel zouden kunnen 

worden. Hierbij is het echter zo dat 

alles altijd in zijn geheel zichtbaar is. 

Moet een voorbijganger dan nog wel 

naar binnen om bandleden te spreken 

of beter te zien? In de tweede variant 

is een grotendeels gesloten gevel 

toegepast. Enkele grote (verticale) 

ramen zorgen ervoor dat de inkijk 

veranderd als de positie ten opzichte 

van het gebouw veranderd. Hierdoor 

ontstaat er een ‘flirt’ van het gebouw 

met het plein. De derde variant is een 

combinatie van beide, hierin is (links) 

het podium zichtbaar (de zaal is dus 

Figuur 65: Variant 1

Figuur 66: Variant 2

Figuur 67: Variant 3



111

open) terwijl het rechter gedeelte van 

het gebouw gesloten is. Hierdoor 

worden delen van het gebouw 

zichtbaar gemaakt. Zoals dit ook 

gebeurt bij bijvoorbeeld het nieuwe 

Vredeburg Muziekpaleis in Utrecht. 

De vierde variant is een samenkomst 

van de eerste drie. Hierin wordt de 

zaal (links) open gehouden naar het 

plein. Daarnaast wordt er (rechts) 

gebruik gemaakt van een gesloten 

gevel en (in het midden) een diepe 

gevel. Hierdoor ontstaat in het 

midden een atrium (het podiumcafé) 

waar de gebruiker van het gebouw 

zich tussen alle functies in bevind. 

Omdat de relatie tussen het plein 

en het interieur van het poppodium 

nog niet goed naar voren kan komen 

in deze schematische maquettes 

is vanaf de vijfde variant meer 

detail toegevoegd. Hier zijn ook de 

repetitieruimtes (functionerend als 

podia) duidelijk zichtbaar. Variant vijf 

en zes zijn hetzelfde, met een open 

bar op de begane grond (plein vloeit 

voor in het gebouw) en daarboven 

de repetitieruimtes. Links bevindt 

Figuur 68: Variant 4

Figuur 69: Variant 5

Figuur 70: Variant 6



Figuur 71: Variant 7

Figuur 72: Variant 8

Figuur 73: Variant 9

zich de opnieuw opengewerkte 

zaal. Het enige verschil tussen deze 

twee variante is de diepte van de 

repetitieruimtes. Duidelijk is dat bij 

de ondiepe ruimtes (variant vijf) de 

ruimtes zich veel meer tot het plein 

richten dan bij de diepere ruimtes.

Nu kan de vraag gesteld worden 

of het wenselijk is dat een popzaal 

geheel open is. Deels open kan, maar 

geheel open is niet de beste optie. 

Hierdoor wordt het voor het publiek 

minder belangrijk om daadwerkelijk 

naar het concert te gaan, van buitenaf 

kun je immers ook alles zien. 

De varianten zeven, acht en negen 

hebben daarom een dichte popzaal. 

Het aantal repetieruimtes is 

aanzienlijk verminderd en de bar is 

naar de eerste verdieping geplaatst. 

Nu moeten bezoekers een trap op 

langs te gevel. Hierdoor ontstaat 

extra activiteit in de gevel en daarmee 

aan het plein. Bij de achtste variant 

is de zaal los gehouden van de rest 

van het gebouw. Hierdoor kan hij 

zich etaleren als een los object: het 
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optreden. Zoals dit ook omschreven is in de uitgangspunten. Bij variant negen 

hangen de repetitieruimtes op de tweede verdieping over (de tweede verdieping 

is een overstek) waardoor een groot dak ontstaat boven een deel van het plein 

waar bezoekers droog kunnen staan. 

De vormstudie hebben een aantal elementen duidelijk naar voren gebracht. 

Echter, het ontwerp is op deze manier niet af. In de laatste varianten is de bar 

naar de eerste verdieping gebracht zodat deze uitzicht biedt over het plein, 

op de kathedraal en het stadhuis. Een winkel op de eerste verdieping is echter 

minder rendabel dan een winkel op de begane grond. Wellicht is het dus beter 

om het podiumcafé terug te brengen naar de begane grond zodat het plein en 

het café een relatie met elkaar kunnen aangaan die wederkerig is. De varianten 

vijf en zes laten zien dat ondiepe repetitieruimtes beter werken als podium/

etalage dan diepe repetitieruimtes.  Dit moet daarom worden meegenomen in 

het vervolg. 

De interactie tussen het interieur en het plein is echter nog niet voldoende. Er 

moet een grotere relatie ontstaan tussen wat er binnen gebeurt en het plein om 

op een duidelijkere manier te etaleren. Daarnaast wordt, door het interieur beter 

zichtbaar te maken, een toegankelijker gebouw gemaakt. Toegankelijkheid is 

belangrijk om de drempel voor jongeren en buitenstaanders zo laag mogelijk te 

houden. Om deze doorkijk te bereiken is een tweede gevel toegevoegd aan de 

plein zijde. Deze is gelegen achter de eerste gevel en vormt een binnen gevel 

voor het podiumcafé, welke is teruggebracht naar de begane grond. Deze gevel 

is, net als de voorgevel, opgebouwd uit repetitieruimtes. Door nu doorkijken te 

ontwerpen in de voorste gevel worden de repetitieruimtes in de tweede gevel 

zichtbaar. Hierdoor ontstaat een soortgelijke situatie als bij de tweede variant 

van de vormstudie. 

Om de invloed van grotere vensters in de voorgevel te onderzoeken is opnieuw 

onderzoek gedaan op basis van maquettes. Er zijn enkele varianten gemaakt om 

de invloed van de gaten te onderzoeken. Daarnaast zijn de varianten gebruikt 

om een algehele vormentaal te zoeken in de vormgeving van het poppodium.



Figuur 74: Variant 1

Figuur 76: Variant 3

Figuur 75: Variant 2

Figuur 77: Variant 4



115

De vier afbeeldingen op de linker pagina laten zien wat vensters en dieptes in 

de gevel aan het plein doen ten behoeve van het etaleren van de activiteiten die 

zich binnen afspelen. 

Variant één laat alle repetitieruimtes in de gevel zien. Eén is open aan één zijde 

(de plein zijde), andere zijn open aan twee zijde (plein zijde en binnenzijde) 

en de andere zijn gesloten naar het plein. Dit zorgt ervoor dat (zoals bij één 

van de varianten bij de vormstudie) de doorkijk naar de tweede gevel anders is 

als de positie ten opzichte van het gebouw verandert. Op de begane grond is 

volledige doorkijk, hierdoor kan het café een directe relatie aangaan met het 

plein. Op de eerste verdieping is doorkijk door repetitieruimtes waardoor de 

repetitieruimtes in de achterliggende gevel ook deels zichtbaar worden. Deze 

‘flirten’ nu met het plein.

Variant twee doet dit op een geheel andere wijze. Een groot raam in de gevel 

dat doorloopt over verschillende bouwlagen geeft een doorkijk door de gevel 

naar de achterliggende gevel. Hierdoor ontstaat wederom de situatie waarin 

‘geflirt’ kan worden tussen plein en repetitieruimte. Daarnaast ontstaat er 

een dieptewerking die vergelijkbaar is met de coulissen in een theater. In 

deze variant is de bar van het podiumcafé in de gevel gelegen waardoor (wat 

eerder met een trap in de gevel werd bereikt) opnieuw activiteit in de gevel kan 

plaatsvinden. 

Zoals in één van de laatste varianten van de vormstudie wordt ook in de derde 

en vierde variant de zaal visueel losgekoppeld van de rest van het gebouw. 

Naast de architectonische kwaliteit die dit oplevert: de losse zaal is het eindpunt 

van de reis, eerst oefenen en dan mag je optreden in de zaal. Levert het ook 

akoestisch gezien veel voordelen op. Er ontstaat namelijk een extra buffer 

tussen de ruimtes dicht bij de zaal en de zaal zelf. Wat de vierde variant anders 

maakt dan de derde variant is de diepte in de eerste gevel (de gevel direct aan 

het plein). Het middelste gedeelte ligt verder terug waardoor de ‘oksel’ zoals 

eerder uitgelegd wordt benadrukt en er een meer intieme buitenruimte voor het 

poppodium ontstaat. Deze plaats is hierdoor semi-interieur. Dit zorgt voor een 

vloeiende beweging van plein (geheel buiten) naar podiumcafé (geheel binnen). 

In alle varianten is te zien dat de voorgevel van de zaal transparant is. 



Figuur 78: Winkelstraat: gevelvariant 1

Figuur 79: Winkelstraat: gevelvariant 2

Figuur 80: Winkelstraat: gevelvariant 3

Figuur 81: Winkelstraat: gevelvariant 4
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De gevel aan het plein heeft iets anders nodig dan de gevel in de winkelstraat. 

Waar aan het plein meer activiteit moet worden toegevoegd is dit in de 

winkelstraat niet nodig. Toch moet het geheel wel één gebouw zijn en moet 

ook in de winkelstraat het poppodium zich kunnen etaleren. 

De schetsen laten een studie zien over hoe het grote raam in de plein gevel 

wat doorkijk bied naar de tweede gevel en kan terugkomen in de gevel in de 

winkelstraat. Door hier een eenheid in te zoeken ontstaan er als het ware twee 

gebouwen. De popzaal, op de hoek van het gebouw en de weg naar de popzaal 

toe, welke om de popzaal heen functioneert.

In de varianten wordt gezocht naar een taal die past bij de gedachte achter de 

voorgevel. Echter, de zijgevel heeft haar eigen problematiek. Hier is namelijk 

de plaats om te lossen en te laden. Deze plaats moet natuurlijk passen bij het 

geheel en geen garagedeur in de gevel worden. Er is daarom gezocht naar een 

compositie waarin deze kan samenwerken met de rest van de gevel.

Figuur 82: Winkelstraat: gevelvariant 5

Figuur 83: Winkelstraat: gevelvariant 6
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CONCEPT

Figuur 84: Functies binnen het 

gebouw

Figuur 85: Tweedeling van het 

gebouw

Figuur 86: Podiumcafé in relatie tot 

het plein

Om een relatie met het plein op een 

juiste manier aan te gaan, is gekozen 

om de zaal te laten openen naar het 

plein. De zaal zal tevens verdiept zijn 

waardoor het plein als balkon werkt bij 

de zaal. Het plein, zoals de afbeelding 

links aangeeft, loopt tussen de 

repetitieruimtes door het gebouw 

binnen waar het zal uitmonden in het 

podiumcafé. Daar zitten de overige 

repetitieruimtes. Achterin (vanaf het 

plein gezien) het gebouw bevinden 

zich de ondersteunende functies. 

Hier gaat het om opslag, toiletten, 

kantoren en installatiesruimtes. 

Het gebouw is opgebouwd uit twee 

volumes. Met rood aangegeven de 

zaal, en met groen de rest van het 

gebouw. Het groene gedeelte is 

hetgeen waar bandjes repeteren en 

muziek opnemen. Dit is de weg naar 

de uiteindelijke zaal. Die zich als 

afzonderlijk object laat zien. 

Net als de zaal kan het podiumcafé 

zich ook openen. De afbeelding 

linksonder laat zien hoe het venster 

binnen en buiten verbind.



Figuur 87: Repetitieruimte als podium

Figuur 88: Coullissen werking van de 

gevels

Figuur 89: Dynamische zaal bij 

evenementen

Om de repetitieruimtes in de gevel 

sterker als podia te accentueren 

worden er op het plein twee meubels 

toegevoegd. Deze zullen dezelfde 

kleurstelling hebben als de twee 

repetitieruimtes zodat zij door de 

voorbijganger worden gekoppeld 

aan de repetitieruimtes (Maki, 1964). 

Bij de meubels is het geluid uit de 

repetitieruimte te horen waardoor 

het plein daadwerkelijk een tribune 

wordt. 

Het venster in de gevel maakt 

het mogelijk de tweede gevellijn 

te zien met de daarin gelegen 

repetitieruimtes. Deze coulissen 

werking van het gebouw zorgt ervoor 

dat de tweede gevel de kans krijgt 

met de voorbijgangers op het plein te 

flirten.

Tot slot heeft het gebouw een 

dynamisch karakter. Niet alleen het 

podiumcafé kan gebruikt worden 

als zaal. Maar het plein en de zaal 

kunnen door de gevel van de zaal te 

openen samen smelten tot één grote 

zaal. Er kan een waar feest ontstaan.



121

HET ONTWERP

VISUALISEREN

Het ontwerp wordt voornamelijk uitgelegd met tekeningen en visualisaties. 

Waar nodig is tekstuele uitleg bij de afbeeldingen toegevoegd om het ontwerp 

te verduidelijken. 

Het ontwerp is een uitwerking van de voorafgaande schema’s (te vinden op de 

vorige twee pagina’s). De uitwerking hiervan is echter nog een opzichzelfstaande 

zoektocht geweest. Hoe moet een poppodium er bijvoorbeeld uitzien? Wat kan 

er in de materialisering gedaan worden om ervoor te zorgen dat het poppodium 

ook deze uitstraling heeft? Maar naast deze gebouw specifieke aspecten gaat 

het ontwerp ook over de inpassing, of juist aanpassing, van de omgeving. Hoe 

sluit het ontwerp aan op de omgeving? 

Om het tot een geheel te maken is niet alleen naar de architectonische 

kwaliteiten gekeken. Maar is ook herhaaldelijk contact gehad met akoestische 

adviseurs. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bouwtechniek en de 

architectuur met elkaar verweven zijn gedurende het ontwerp proces. 
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De Franse kalksteen past door haar kleurstelling bij de 

omgeving. Ook de kathedraal en het stadhuis zijn van 

deze kalksteen gemaakt. De zaal steekt als los object uit 

het gebouw waardoor deze functioneert als billboard voor 

het podium. De repetitieruimte die gebruikt wordt valt met 

haar rode kleur goed op in het straatbeeld. Er ontstaat een 

podium in de gevel.

Figuur 90: Visualisatie vanuit de winkelstraat



Volumière gedurende een ‘normale’ dag. Twee jongens 

repeteren in de repetitiezaal. Doordat hier de lichten aan 

staan en in de andere ruimte niet, wordt de ruimte gelijk 

uitgelicht. De lampen onder het meubel laten zien dat er naar 

muziek geluistert kan worden. Gelijk vormt het meubel zich 

om tot een plein en is het een plaats van ontmoeting.



125

Figuur 91: Visualisatie vanaf het plein



Wanneer de popzaal zich opent kan het gehele plein vol 

lopen. Een groot feest kan ontstaan en de zaal en het plein 

worden één. De zaal wordt nu het podium en het plein de 

zaal. De bar in de gevel is open zodat hier drank gehaald 

kan worden. Tegelijkertijd kunnen bandjes ook nog in de 

repetitieruimtes in de gevel spelen.
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Figuur 92: Visualisatie vanaf het plein



De ‘tussen zone’ tussen plein en podiumcafé. Met een 

overkapping, een bar en (door het grote venster) goed zicht 

op repetitieruimtes binnen. Het podiumcafé en het plein 

vloeien hier in elkaar open. 



129

Figuur 93: Visualisatie de entree



Figuur 94: Oostgevel (pleinzijde)

De gevel aan Place Jean Jaures is een ‘drukke’ gevel. Hier vind de meeste 

activiteit plaats. Deze diepe gevel bestaat uit een aantal (losse) onderdelen 

die samen het geheel vormen. Links de zaal als losse doos die uit een groter 

volume (de rest van het gebouw) komt. In het midden de bar met daarboven 

een repetitieruimte, welke verder terug liggen dan de rest van de gevel. Tot 

slot het rechter (voorste) deel. Hier bevindt zich tevens de ingang. Deze losse 

onderdelen allen uitsluitend verbonden met een glazen pui. Dit benadrukt extra 

dat het gaat om losse onderdelen. Door een gelijke vormentaal, materialisatie 

en detaillering vormen de drie objecten samen één geheel. 

Het venster zorgt ervoor dat wat er binnen gebeurt ‘meedoet’ aan het plein. 

Dit houdt in dat het podiumcafé in zijn geheel zichtbaar is waardoor enkele 

repetitieruimtes die zich binnen bevinden ook zichtbaar worden (afhankelijk 

van de locatie van de voorbijganger ten opzichte van het gebouw. 

Het middelste deel (onder andere de bar) is tevens de ticketverkoop. Hierdoor 
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ontstaat er gedurende de hele dag activiteit voor het gebouw. Deze zal 

voornamelijk plaatsvinden onder de grote luifel die de ruimte helpt te definiëren. 

De zijgevel (zuidgevel) is een, in vergelijking met de voorgevel, rustige gevel. 

Dit wil dus zeggen dat hier minder activiteiten in de gevel plaatsvinden. Toch is 

de vormentaal van de gevel soortgelijk als die van de voorgevel. Ook hier kan 

onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende onderdelen van de gevel. 

De zaal (rechts) is volledig gesloten. In het midden een repetitieruimte als los 

object. En links de backstage ruimte (onder andere opslag en kantoren). Net 

als in de voorgevel is het ook zo dat in de zijgevel deze drie elementen door 

middel van een glazen pui met elkaar worden verbonden. Het ‘gat’ tussen de 

loss objecten in beide gevels loopt door van de ene naar de andere gevel en 

verbind zo de twee gevels. 

Figuur 95: Zuidgevel (winkelstraat)



Figuur 96: Backstage aangegeven in plattegrond

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T



133

Zoals uit de analyses naar voren kwam is de backstage bij een poppodium van 

groot belang. Mede daarom ontstaat er een tweede gevel binnen het gebouw 

die het podiumcafé en de backstage van elkaar scheidt (aangegeven op de 

plattegronden op de linker pagina). Deze gevel is echter alleen op de begane 

grond volledig gesloten. Op de andere verdieping is deze aan de zijkanten 

open. Dit achterste gedeelte kan beschouwd worden als een dikke wand die 

verschillende functies herbergt. Al deze functie maken het mogelijk voor 

het poppodium om te functioneren. Deze wand is dus een dienende ruimte 

zoals geconstateerd bij de Effenaar. Deze wand heeft dan ook echt alles in 

zich om het podiumcafé te laten functioneren. Dit betekend podia (in de vorm 

van repetitieruimtes) en de garderobe. Maar hier zitten ook alle installaties die 

nodig zijn. Alle speakers om muziek te draaien in het café. Ventilatoren die 

zorgen voor luchtverversing en akoestische panelen die ervoor moeten zorgen 

dat er een aangename ruimte ontstaat (akoestische panelen, baffles, liggen 

ook op het verlaagde plafond). Deze dienende wand, eerder naar gerefereerd 

als de tweede gevel, maakt het poppodium tot een poppodium. Hier botsen 

buiten en binnen, het plein met het poppodium, de kalkzandsteen met het ruwe 

industriële karakter van een poppodium. Als referentie voor deze wand is het 

buiten podium van festivals gebruikt. Dit is ook een dienende wand voor heel 

het plein. 

Figuur 97: Buiten podium bij een festival
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Visualisatie van het beeld bij binnenkomst van het gebouw 

(de dienende wand). Rechts de garderobe met daarnaast 

de deuren die leiden tot de backstage. In de wand spelen 

repeteren bandjes tussen de boxen, verlichting en 

akoestische panelen die hangen tussen een lichtgewicht 

aluminium constructie zoals we die kennen van de buiten 

podia.

Figuur 98: Visualisatie podiumcafé bij binnenkomst
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Het podiumcafé kan makkelijk worden omgebouwd tot zaal. 

De verlichting en speakers zijn altijd aanwezig. Van een 

repetitieruimte kan de pui omhoog schuiven waardoor dit 

een heus podium wordt. In deze situatie kan er een festival 

ontstaan wat van binnen doorloopt naar buiten.

Figuur 99: Visualisatie podiumcafé bij festival
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Onderstaande doorsnede kan gezien worden als een geveltekening. Een tekening 

van de tweede gevel, de dienende wand. De verschillende repetitieruimtes in 

de wand zijn zichtbaar. Deze zijn geplaatst tussen de lichte constructie met 

daartussen speakers, verlichting, ventilatie en akoestische panelen. Dit is een 

poppodium.

Figuur 100: Doorsnede



Deze doorsnede laat zien hoe repetitieruimtes zich gedragen als podia. Niet 

alleen naar het plein, maar ook binnen het gebouw. Vanaf de bar is zicht over 

het plein. Tegenover het poppodium staan het stadhuis en de kathedraal. 

Hierop hebben de gebruikers die an de bar zitten prachtig uitzicht. 
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Daarnaast vormen de meubels op het plein, net als de repetitieruimtes,  voor 

de gebruikers van het podiumcafé een podium waar performers bezig zijn. 

Deze performers zijn op hun beurt ook toeschouwer van de repetitieruimtes 

in de eerste en tweede gevel die zich gedragen als podium.

Figuur 102: Doorsnede
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Om bij de zaal te komen loopt men met een slinger om de 

bar heen, langs de garderobe en de tweede gevel (met daarin 

bandjes die een optreden geven) de zaal in. De zaal is een 

groot massief blok die als los object in het gebouw staat. 

De visueel hoge ingang van de zaal is een groots gebaar. 

Een optreden in de zaal is de prijs voor de al repeterende 

bandjes. Hier gebeurt het.

Figuur 103: Visualisatie entree zaal



Onderstaande doorsnede laat het feest van de zaal zien. Daarnaast laat het 

zien hoe de bar zich als opvallend object in de gevel gedraagt. De zichtbare)  

ruimtes zijn bekleed met kalksteen. Deze komt vanaf buiten en loopt om de 

ruimtes heen naar binnen. Dit benadrukt het feit dat het losse objecten zijn. 

Tussen deze objecten door loopt het plein van buiten naar binnen.
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Figuur 104: Doorsnede
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Figuur 105: Kelder
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Figuur 106: Begane grond
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Figuur 107: Eerste verdieping
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Figuur 108: Tweede verdieping
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Figuur 109: Dak



Figuur 111: Visualisatie meubel

Figuur 110: Situatietekening met daarin de oude markt aangegeven
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MEUBEL

In het gehele ontwerp is de historie van het plein van grote invloed geweest. De 

theatraliteit van vroeger die zou kunnen terugkeren op het plein. De meubels 

op het plein zijn een voorbeeld van wat er met het verleden gedaan wordt. In de 

vormgeving komt dit dan ook duidelijk terug. De afbeelding op de linker pagina 

laat het meubel (of de tribune) zien.

De grond is uitgegraven en bedekt met een glazen dak. Hierdoor is de oude 

fundering zichtbaar en wordt letterlijk op de bestaande fundering gebouwd. 

Dit gebeurt met een soortgelijke aluminium constructie zoals gebruikt bij de 

dienende wand in het podiumcafé. Zo wordt de eerste link met het poppodium 

gelegd. Doordat het meubel omringt wordt door glas lijkt het te zweven. Het 

komt los van de omgeving en wordt een eiland op het plein. Een eiland waar 

je kan luisteren naar de muziek, gemaakt in Volumière. De afwerking van het 

meubel moet geheel hufterproof zijn. Daarom is gekozen voor beton, wat ook 

veel terugkomt in het interieur van het gebouw. De kleur rood komt overeen 

met de kleur van de repetitieruimtes. Hierdoor wordt op nieuw een visuele link 

gelegd tussen het meubel en de repetitieruimte. Gaten in het beton zorgen 

ervoor dat er geluid uit het meubel kan ontsnappen. Deze functioneren als 

het waren als de speakers. Door het meubel uit verschillende hoogtes op te 

bouwen, en deze ten opzichte van elkaar te laten verspringen, ontstaan er 

altijd zitvlakken en rugleuningen. Dit verhoogd het zitcomfort. De omvang 

van de plateaus is dusdanig groot dat deze ook gebruikt kunnen worden als 

dansvloer. Daarnaast kan, bij lekker weer, het meubel gemakkelijk gebruikt 

worden als podium voor een band. Zo kunnen, net als in de middeleeuwen, 

de vaste elementen dus voor een bepaalde periode per jaar gebruikt worden 

om een verhaal te vertellen. Vroeger een Bijbels verhaal. Nu het verhaal van de 

jongeren. 

De bestrating op het plein laat het patroon waarin de markt stond zien.
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MATERIALISEREN

De materialisatie bestaat uit een paar verschillende onderdelen. Allereerst de 

buitenzijde, welke past bij de omgeving. Deze is afgewerkt met Frans kalksteen. 

Gewonnen in Parijs en in de geschiedenis ook veel gebruikt in Parijs. Ook in Sant-

Denis rondom Place Jean Jaures. Hiermee sluit het poppodium in kleurstelling 

en materialisatie aan bij de omgeving. De kozijnen zijn van zwart aluminium 

omdat met aluminium op een goede manier een akoestische onderbreking 

gemaakt kan worden. Daarnaast past het bij de industriële uitstraling van het 

interieur waar ook zwart staal (de vakwerk liggers bijvoorbeeld) veelal terug 

komt.

Binnen is het meeste grover dan de Franse kalksteen van buiten. Veel wanden 

zijn in het werk gestort beton (rechts boven) en dit is ook vaak zichtbaar. De 

vloer op de begane grond is van PVC tegels (links onder). Deze zijn goed schoon 

te maken en hufterproof. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de bestrating van 

buiten door lijkt te lopen naar binnen. Dit versterkt het principe dat het plein 

en het podiumcafé in elkaar overlopen. Het kantoor (op de tweede verdieping) 

is afgewerkt met wit stucwerk (linker kolom, tweede van onder). Dit geeft het 

kantoor een lichte uitstraling die het fijn maakt om te werken. De vloer is hier van 

hout (rechts naast de afbeelding van het stucwerk). Deze houten vloer komt ook 

terug in de repetitieruimtes. Hier dient de vloer namelijk van een reflecterend 

materiaal te zijn ten behoeve van de akoestiek. Daarnaast geeft het de ruimte 

een meer sjieke uitstraling. De wanden van de repetitieruimtes zijn rood. 

Afwisselend beton (reflecterend) en leer (absorberend). Dit zijn de afbeeldingen 

op de tweede rij van boven. Door deze rode kleur vallen de repetitieruimtes op 

in de betonnen of natuurstenen gevels. Dit zijn ook de ruimtes die de aandacht 

moeten vragen om het theaterspel tussen plein en gebouw mogelijk te maken. 

Het leer komt ook terug in de vorm van akoestische panelen in het podiumcafé. 

Figuur 112:  Overzicht van 

meest gebruikte materialen.
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DETAILLEREN

Figuur 113:  Fragment 

doorsnede over de oostgevel 

(niet op schaal).

Omdat het gebouw bestaat uit veel ruimtes waar jongeren muziek maken is de 

geluidsisolatie tussen alle ruimtes van groot belang. Daarom is gedurende het 

proces meerdere malen contact geweest met Delta-L, een akoestisch adviseur 

die heeft geholpen bij de bouw van veel poppodia waaronder het nieuwe Tivoli-

Vredeburg in Utrecht. Deze gesprekken en de esthetische uitgangspunten zijn 

samen de bron geweest van de detaillering. De tekening links laat zien dat elke 

ruimte een eigen akoestisch schil heeft. Deze bestaat uit een harde laag (gips of 

beton) die bevestigd is op veren en opgevuld met mineralen wol. Door de veren 

is de harde laag in staat de geluidsgolven op te vangen. Om deze akoestische 

schil zit een dikke betonnen schil die nodig is voor extra geluidsisolatie. Waar 

de ramen in de repetitieruimtes zitten is gebruik gemaakt van twee glazen 

puien in één kozijn. De glazen puien staan onder een hoek van 5 graden ten 

opzichte van elkaar om de geluidsoverdracht naar buiten te minimaliseren. 

Reliëf in de wanden (afwisselend beton en leer) zorgt ervoor dat geluid niet kan 

blijven hangen. 

De gevel (buitenzijde) is afgewerkt met natuursteen. Deze is volgens een 

standaard principe van Mutsears opgehangen aan het betonnen binnenblad. 

Binnen is het beton in het zicht. Hier is de detaillering en materialiseren 

ruwer dan aan de buitenzijde van het gebouw. De stalen vakwerk die dient als 

constructieve balk voor de loopbrug is tevens de balustrade. Door de loopbrug 

van staal te maken wordt het een flinterdun object in de ruimte wat visueel los 

staat van de rest van het gebouw. Het lijkt later opgehangen te zijn.

Het verlaagd plafond in het podiumcafé is van strekmetaal. Hierdoor zijn liggers 

en installaties boven het plafond zichtbaar en doen deze mee in de ruimte. Dit 

versterkt het industriële poppodium karakter van het podiumcafé. Baffles op 

het verlaagd plafond dragen bij aan de akoestiek van de ruimte.
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REFLECTIE

Tijdens het onderzoek ‘A Kind of Space’ is een breed scala aan begrippen 

geanalyseerd. Deze begrippen samen, vormen een taal waarmee de werking 

van ruimte kan worden omschreven. Tijdens de reflectie zal het ontwerp, op 

basis van deze begrippen, worden toegelicht. Bij het behandelen van deze 

begrippen is het belangrijk om in gedachten te houden dat ze niet zozeer 

opzichzelfstaande fenomenen zijn, maar een beschouwing vormen om naar 

bepaalde processen en elementen in het gebruik en de opbouw van ruimte te 

kijken. Een ‘normale’ kijk op de ruimte is dus ook van belang. Daarom eerst 

kort de gedachte achter het poppodium Volumière. 

Toen Paradiso in de jaren ‘60 geopend werd, was dit uit protest tegen de 

wijze waarop de kerkelijke gemeenschap functioneerde. Nederlandse jongeren 

kwamen in Amsterdam bijeen om samen muziek te schrijven en te maken. Maar 

ook het maken van literatuur en poëzie was onderdeel van deze bijeenkomsten. 

Het ging om het ‘samen bezig zijn’ met cultuur. In poppodia zoals de Effenaar, 

de Vorstin en 013 is dit niet meer het geval. Bij deze centra gaat het om het 

luisteren naar de muziek van een bekende zanger of zangeres (natuurlijk kan 

dit ook een band zijn of andere vorm van performer). Volumière gaat terug 

naar de oorsprong van het poppodium om zo een antwoord te vinden op de 

hoofdvraag die gesteld is aan het begin van dit boek.

Gegeven het feit dat Place Jean Jaures in de loop der jaren haar bijeenkomstfunctie 

verloren heeft en is veranderd in een plaats die enkel als transitieruimte 

gebruikt wordt die met name in de avonduren problematisch te noemen is. Hoe 

kan dan een poppodium in de pleinwand de theatraliteit die het plein gekend 

heeft in de middeleeuwen terugbrengen en daarmee Place Jean Jaures weer haar 

belangrijke bijdrage te laten leveren aan het centrum van Saint-Denis?

Door het begrip theatraliteit (zoals Place Jean Jaures dit in de middeleeuwen 



Figuur 114:: Uitleg van de samenwerking tussen het gebouw en het plein 

met behulp van ‘A Kind of Space’
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gekend heeft) en de oorspronkelijke intentie van het Nederlandse poppodium 

samen te brengen in één gebouw ontstaat een ruimte (het gebouw en plein 

samen) die een antwoord op de zojuist genoemde vraag kan bieden. 

De afbeelding op de linker pagina geeft weer hoe het gebouw communiceert 

met het plein. Het gaat hier om de ‘normale’ werking van het gebouw en niet 

die van wanneer de zaal open is bij een groot evenement. Ondanks dat in beide 

gevallen de theatraliteit duidelijk aanwezig is, zal deze reflectie zich in dit 

geval beperken tot deze ruimte: de ruimte die ontstaat tussen het gebouw en 

het plein. De toeschouwer bevindt zicht in principe op het plein, kijkend naar 

de performer in de gevel van het gebouw. De ruimte die ontstaat tussen het 

gebouw en het plein is echter meer omvattend dan alleen theatraliteit. 

De meubels op het plein, zoals ook aangegeven op de afbeelding links, zijn de 

hele dag door bezig met zich te de- en reterritorialiseren van meubel tot tribune 

en weer terug. In dit geval, wanneer een band repeteert, is het meubel een 

tribune. Het geluid uit de repetitieruimte is hoorbaar bij het meubel waardoor 

er een soort concert ontstaat. Wanneer er geen band speelt is er ook geen 

geluid. En daarmee neemt het straatmeubel, als zijnde een tribune bij een 

podium, weer de toegwezen functie van ‘straatmeubel’ in. 

Naast de transformatie die het meubel de hele dag doormaakt helpt het ook 

bij het ontstaan van een ‘plaats’ op het plein. Doordat er weer interactie tussen 

personen plaatsvindt (één van de dingen die wel kan plaatsvinden bij een 

‘plaats’ en in mindere mate bij een ‘niet-plaats’) bestaat de kans dat mensen 

een relatie met deze plaats aangaan, in die zin dat ze aan de specifieke plek, 

in hun eigen perceptie, een persoonlijke ervaring, of verhaal kunnen relateren. 

Er worden relaties gelegd tussen herinneringen en de fysieke plaats. Hierdoor 

kan er een topos (plaats) ontstaan. Omdat er bij de meubels ontmoetingen 

gaan plaatsvinden zullen meerdere mensen dezelfde ‘plaats’ ervaren. Het plein 

(samen met het poppodium) kan dan een gemeenplaats worden. 

Hier is duidelijk zichtbaar hoe het etaleren van de functie (theatraliteit) en de 

mogelijkheid tot ‘optionele activiteiten’ het mogelijk maken voor het plein om 

van ‘niet-plaats’ weer een ‘plaats’ te worden, net zoals dit in de middeleeuwen 



het geval was. 

Theatraliteit wordt echter gedefinieerd door haar wederkerige karakter. Dit wil 

zeggen binnen het concept theatraliteit de performer en toeschouwer van rol 

kunnen wisselen. In het geval van Volumière is dat ook zo ontworpen. 

De doorsnede op deze pagina laat zien hoe niet alleen de gebruikers buiten 

het gebouw, maar juist ook de gebruikers binnen het gebouw toeschouwer en 

performer kunnen zijn. Het poppodium is dus niet alleen podium, maar ook 

tribune. Eén zienswijze is de situatie zoals deze zojuist omschreven. De artiest 

in de repetitieruimte is de performer en de voorbijganger die op het meubel zit 

de toeschouwer. Maar, deze toeschouwer zal nooit alleen toeschouwer kunnen 

zijn. Degene aan de bar in het gebouw kijkt namelijk uit over het plein. Voor 

hem vormt de tribune waar de zogenaamde toeschouwer zit een podium en is 

de voormalige toeschouwer nu een performer. In deze situatie doet echter niet 
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alleen het meubel, maar juist het hele plein mee. Vanaf de bar is namelijk ook 

uitzicht over het stadhuis en de kathedraal. Deze twee gebouwen samen zijn nu 

dus het theaterspel dat aanschouwd wordt door degene aan de bar. 

Naast de theatraliteit die plaatsvindt tussen gebouw en plein gebeurt dit ook 

binnen het gebouw. Ondanks dat niet alle repetitieruimtes functioneren als 

podium voor het café, functioneren de bandjes onderweg naar de repetitieruimte 

wel als performer voor de gebruikers van het café. Doordat de bandjes, om bij 

een-derde van de repetitieruimtes te komen, over loopbruggen door het atrium 

heen moeten, kruipen zij altijd even in de rol van performer. Andersom zijn de 

cafégangers ook de performer voor degene die naar de repetitieruimte loopt. 

Op dat moment vormt de loopbrug een tribune.

Figuur 115: Uitleg van de samenwerking tussen het gebouw en het plein 

met behulp van ‘A Kind of Space’
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