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Samenvatting

Gegeven het feit dat de rol van rechter zowel eindbeoordelaar als bemiddelaar kan zijn, hoe dient de 
rechtspraak omwille van zijn autoriteit een gezicht te geven aan de rechtbank van Nanterre?

Nanterre is een westelijke banlieue van Parijs en kampt met banlieue specifieke stedebouwkundige 
problemen. In het bijzonder vormen de bestuurlijke gebouwen emotieloze eilanden aan de rand van de 
stad, gescheiden van het stedelijk leven door grote verkeersaders. Omwlle van de groei van Nanterre 
als levendige stadskern is er een masterplan gemaakt, in samenwerking met Iris van Huijstee, waarbij 
een stedelijk plein wordt gevormd bij het centrum van Nanterre. Waarbij het treinstation en de 
rechtbank van Nanterre de gebouwen zijn die het plein faciliteren. 

Gerechtsgebouwen hebben in de loop van de tijd een grote evolutie doorstaan. De grondbeginselen 
van de democratische rechtsstaat, transparantie en toegankelijkheid, wordt vaak, letterlijk vertaald, 
teruggezien in de hedendaagse gerechtsgebouwen. In een onderzoek van de Raad van de Rechtspraak 
uit 2012 wordt geconcludeerd dat de rechtspraak te maken heeft met een reputatieprobleem dat leidt 
tot erosie van autoriteit. De rechtspraak kan niet bestaan zonder dat er autoriteit aan verleend wordt.
Personen verlenen autoriteit aan de rechtspraak op basis van het gevoel te krijgen serieus te worden 
genomen en met professionals te maken te hebben. Op het moment dat iemand met een dilemma naar 
de rechter stapt wilt deze persoon in de eerste plek aandacht en serieus genomen worden. Het gevoel 
te maken te hebben met een ‘democratische’ rechtsstaat is op dat moment minder van belang. Dit 
gevoel wordt in eerste instantie gebaseerd op gedrag.  Het gedrag van de rechtbank, de architectuur, 
moet overtuigen tot het verlenen van autoriteit.  We hebben een gemeenschappelijk besef van het feit 
dat er in de zittingszaal straffen worden opgelegd, vergelding wordt gevonden en geschillen worden 
beslecht. De zittingen in een rechtbank zijn daarom te beschouwen als clichés. Deze clichés vertellen 
ons iets over de activiteiten en de sociale relaties in een gerechtsgebouw. Het levert, voor personen 
die te gast zijn in het gebouw een bepaalde sociale ruimte op die verschilt van de sociale ruimte in 
het dageljkse leven. Dit zorgt ervoor dat het gerechtsgebouw een heterotopie wordt.  Het is de plek 
waar het bovenstaande allemaal gebeurt en het selecteert de mensen die bij een zitting betrokken 
zijn. De mate van het heterotopische karakter kan zorgen voor een bepaalde psychische afstand, 
die nodig is voor de autoriteit van de rol van de rechter. In termen van architectuur kan dit versterkt 
worden, door van de  ruimte in en rondom de rechtbank niet een plek van het alledaagse leven te 
maken maar een andere plek, een heterotopie. Een fysieke plek die bestaat als bedachte ruimte met 
als virtuele componenten de clichés van de zittingen en het beeld van de rechtbank. Transparantie 
wordt vermeden, omdat de perceptie van burger van theatrale relaties tussen burger en rechter door 
transparantie niet op voorhand voorspelt kan worden. Een ruimte kan sturend zijn in een dergelijke 
relatie, maar meer actoren, dan de fysieke ruimte, spelen een rol bij het netwerk dat bij zo een relatie 
gevormd wordt.  Door middel van het versterken van het heterotopische karakter in de gevel van het 
gebouw wordt afstand gevormd. De architectuur van de rechtbank in Nanterre zorgt voor een gepaste 
belichaming van de rechtspraak en houdt de rechter ten alle tijden in zijn rol, uit respect voor de 
burger. In plaats van een grote open hal, zoals vandaag te zien is in elke rechtbank, is een sequentie 
van afzonderlijke ruimtes ontworpen. Deze ruimtes zijn ontworpen aan de hand van de scenario’s 
die zich er afspelen, de wensen van de burger en de theatrale relatie tussen burger, toeschouwer 
en rechter.  Lichtspel, symmetrie, striations in de materialen en openingen in de gebouwelementen, 
verschillende materialen, en scheidingen tussen looproutes van publiek en  betrokkenen bij een zitting, 
zorgen voor een bepaalde dispositieve werking van de ruimte en een toepasselijke sfeer per ruimte.  
De rol van de rechter is hierin zeer belangrijk en dient ook uit respect voor de burger ten alle tijden 
beschermd te worden. De rechter wordt daarom buiten de zittingszaal uit het zicht onttrokken. Het 
strenge consequent doorgevoerde gevelritme herinnert aan de behoudenheid van de rechtspraak.
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Proloog

Als iemand je vraagt om Parijs te omschrijven, wat is je antwoord? Bestaat deze uit 
een uiteenzetting van  het Haussmanniaanse stratenplan, de geleding van de gevels, 
de materialisatie, het straatmeubilair en de straatindeling, zoals architecten deze 
kennen? Waarschijnlijk  niet. Echter, Parijs is een bepaalde plek, een type ruimte, 
waarvan de ervaring niet in de bovenstaande meetbare karakteristieken te vatten is. 
Het stratenpatroon van de Marais geeft geen informatie over hoe men al wandelend 
wordt aangetrokken door het gekwetter van mensen op terrassen, het gerinkel in de 
keukens en de geur van broodjes en koffie in de Rue Vieille du Temple. Net zo min 
als dat een gevelaanzicht van het Gare du Nord niks vertelt over de drukte van de 
mensenstromen die gedurende de dag afnemen naarmate de avond valt, de geur van 
urine die je op straat tegemoet komt en de afstand die je van de gevel houdt in verband 
met het toegeëigende territorium van de clochards. We produceren zelf de ruimte om 
ons heen. De ene keer kan de beleving grotendeels collectief gedeeld worden en de 
andere keer niet. Een beschrijving van de productie van ruimte kan in elk geval niet 
alleen gevat worden in meet- of documenteerbare aspecten. Er zijn andere theorieën 
nodig om de ruimte te beschrijven. 

Dit verslag is een individueel afstudeerproject binnen de specialisatie architectuur 
en constructief ontwerpen met als onderwerp de ruimte van de rechtspraak en als 
eindresultaat een ontwerp voor een rechtbank in Nanterre, een buitenwijk van Parijs. 
Het project is gestart met een gezamenlijk onderzoek binnen het atelier ‘Paris, a Kind 
of Space’ naar het gedachtegoed van filosofen en begrippen die betrekking hebben 
op de perceptie van de ruimte en de verhouding van ons lichaam tot die ruimte. De 
analyse van verschillende gebieden, binnen en buiten de Peripherique van Parijs, aan 
de hand van de bestudeerde theorieën, heeft geleid tot een oefening in het herkennen 
en reflecteren van bepaalde ruimtelijke concepten in de gebouwde omgeving, en in het 
gedrag van mensen in relatie tot deze gebouwde omgeving. Wanneer iemand in staat 
is om deze ruimtelijke concepten te herkennen, kunnen ze dienen om verschillende 
ruimtes met elkaar te vergelijken op een ander niveau dan het  meetbare materiële.

Het afstudeerproject is geleid door arch. ir. J.J.P.M. van Hoof,dr. J.C.T. Voorthuis 
en begeleid door dr. ir. S.P.G. Moonen en prof. ir. J.D. Bekkering, welke ik allen wil 
bedanken voor de discussies, beoordelingen en adviezen. Verder wil ik het personeel 
van het Paleis van Justitie in ‘s Hertogenbosch bedanken voor rondleiding door de 
gehele rechtbank en de medewerking bij het verschaffen van informatie. Verder wil 
ik mijn familie, vrienden en de projectgroep bedanken voor de discussies over dit 
onderwerp.
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Inleiding1.

In Nanterre, een van de buitenwijken van Parijs,  zijn de grote faciliteiten, de 
culturele en de bestuurlijke, gescheiden van de woongebieden. De gebouwen van 
deze voorzieningen zijn niet gericht op de straat, het zijn richtingsloze objecten in 
de ruimte die geen evenement presenteren. (Portzamparc, 2013). Het ontwerp voor 
het nieuwe gerechtsgebouw te Nanterre is ontworpen als een kritiek op de bestaande 
gerechtsgebouwen. Er is onderzocht hoe de belichaming van recht tot stand zou 
kunnen komen, waarbij het gebouw zowel een bijdrage levert aan het stedelijke leven 
van Nanterre als aan de autoriteit van het recht.

De aanleiding hiertoe bestond uit twee invalshoeken. Tijdens het M3 project lag de 
nadruk van de analyse op de stedelijke openbare ruimte. Gebouwgevels, trottoirs, 
straten en dergelijke werden geanalyseerd als actanten in de netwerken van de 
stad die plaatsen creeërden. De  eerste aanleiding voor het ontwerpvoorstel komt 
dan ook voort uit een stedebouwkundige problematiek. Veel van de banlieues 
bestaan uit gebieden tussen een netwerk van verkeerswegen die opgevuld zijn 
met monofunctionele modernistische gebouwengroepen. De stedelijke ruimte 
wordt door velen als onplezierig ervaren. De vraag rees of door een verandering in 
stedebouwkundige inbedding een verandering gemaakt kon worden in de beleving van 
de openbare ruimte rondom de bestuurlijke faciliteiten. De potenties die de ruimtelijke 
concepten bieden om gebouwen, elementen, ruimtes etc. te vergelijken, leidt niet 
alleen tot bruikbare tools om te analyseren en op de stedelijke ruimte te reflecteren, 
maar ook als hulp bij het nemen van beslissingen tijdens het ontwerp. Op deze manier 
zijn ze dan ook ingezet bij het ontwerp van het nieuwe gerechtsgebouw te Nanterre. 

De tweede aanleiding, welke de eerder verrezen vraag nog interessanter maakt, 
betreft de belichaming van het recht. De verhouding tussen de maatschappij en 
de rechtsprekende macht is sinds de tweede wereldoorlog sterk veranderd. Waar 
eeuwenlang macht en behoudendheid centrale thema’s waren in de architectuur 
van gerechtsgebouwen, hebben de groei van het ambtenarenapparaat en 
democratiseringsbeweging gezorgd voor het verwerpen van deze traditionele 
architectuur. (Bouwen in Nederland, 2007)  De grondbeginselen van het democratische 
recht, een transparante en toegankelijke rechtspraak, vormen vaak de conceptuele 
leidraad voor de hedendaagse gerechtsgebouwen. Glazen gevels en wanden vormen 
de scheiding tussen bezoekers en het gerechtelijk personeel. Dit leidt ertoe dat 
gerechtelijk personeel buiten de zittingszaal te zien is door bezoekers. De rechter wordt 
zo gezien als menselijker dan in zijn decor van de zittingszaal, menselijker in de  zin 

van bevooroordeeld en niet alwetend. Het gedachtegoed waarnaar deze transparante 
gebouwen zijn ontworpen ligt dicht bij het gedachtegoed die voor de stedelijke indeling 
van Nanterre gezorgd heeft. De glazen gevels leidden, in plaats van tot transparantie, 
tot onverschillige en onleesbare objecten. Deze mening wordt bijgestaan door de 
resultaten van een onderzoek van de Nederlands Raad van de Rechtspraak uit 2012 
naar de reputatie van het recht. Dit onderzoek stelde vast dat de rechtspraak kampt 
met een reputatieprobleem, welke voornamelijk bestaat uit een erosie van autoriteit.  
Transparantie van de gevel, entreehal en de rechtsgang vergroten de autoriteitserosie, 
verminderen de professionele uitstraling en dragen niet bij aan een toegankelijkere 
rechtspraak. Een casestudie onderzoek naar verschillende hedendaagse rechtbanken 
leidt tot de conclusie dat de verdemocratisering van gerechtsgebouwen een 
onwenselijke invloed heeft op de reputatie van de rechtspraak.   Burgers verlenen 
autoriteit aan het recht op basis het gevoel te krijgen serieus te worden genomen. 
Als teken van respect naar de burger dient de rechter ten alle tijden in zijn rol gezien 
te worden; de rol van een behouden, bekwame, afstandelijke rechtsspreker. De ene 
keer treedt hij op als eindbeoordelaar in een conflct, de andere keer als bemiddelaar. 

Dit verslag bestaat uit een theoretisch en ontwerpend onderzoek welke hebben geleid 
tot een antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

Gegeven het feit dat de rol van rechter zowel eindbeoordelaar als bemiddelaar kan 
zijn, hoe dient de rechtspraak omwille van zijn autoriteit een gezicht te geven aan de 
rechtbank van Nanterre?

Dit antwoord wordt gegeven door een ontwerp. Theoretische deelconclusies, 
gebaseerd op de concepten die bestudeerd zijn tijdens het M3-project, vormen de 
reflectie op de casestudies, het ontwerpend onderzoek en het uiteindelijke ontwerp.
Aangezien het casestudieonderzoek en het ontwerpproces in zeer belangrijke mate 
hebben geleid tot inzichten die aan de basis stonden voor keuzes in het eindontwerp, 
ligt de nadruk van dit verslag meer op het proces dan op dit eindproduct. De vragen 
die worden beantwoord om een antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven, zullen 
volgen uit twee groepen analyses. De eerste groep heeft betrekking op de rechtspraak 
en de representatie ervan, dus het programma en de architectonische taal van het 
ontwerp. De tweede groep bestaat uit een analyse naar de locatie, die convergeert van 
een analyse van Nanterre als banlieue van de metropool Parijs tot een analyse van 
de overkapping van de a86 ter plaatse van treinstation Nanterre Ville. Ingezoomd op 
Nanterre heeft deze analyse vervolgens geleid tot een stedebouwkundig masterplan. 
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met Iris van Huijstee.
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Probleemstelling2.

2.1 Parijs binnen en buiten de peripherique

De Parijse buitenwijken zijn specifiek in de zin dat ze scherp verschillen van het 
centrum van Parijs. Ze zijn lange tijd achtergesteld in hun stedelijke voorzieningen. 

‘In the construction of the Grand Ensembles, forms and ideas of Modern architecture 
were adopted and mass-produced. The slab housing projects became quite literally 
“machines” to house workers. The speed with which this housing was produced and 
the relentless push toward an economic efficiency—the reduction of cost by using the 
greatest number of repetitive units—resulted in uniform and anonymous architecture. 
Over time, this anonymity was internalized by residents, especially when more and 
more immigrants moved into the Grand Ensembles. As evidenced by the riots of 2005, 
the spatial reorganization had ghettoized the poor and immigrant population of Paris 
and had produced complex consequences for the social fabric of the greater Paris 
region.’ 

Jawaid, 2010, p90

‘In 1973, the Minister of Housing, Olivier Guichard, recognized the role played by 
theGrands Ensembles in the deteriorating social fabric of the metropolitan area. The 
quick fix he introduced was a limiting of the length of slabs in each project to 60 
meters. Cohen describes the back and forth between left- and right-wing governments 
and their opposing policies for housing and social reform in the banlieues. Francois 
Mitterand’s left-wing government introduced the Zones d’Education Prioritaire (ZEPs) 
in 1982 to revive schools in the suburbs. Mitterand also launched the Banlieues 89 
program to bring elected representatives and professionals together to improve 
public spaces within the housing projects in order to introduce architectural and 
urban innovations such as creating gardens and public spaces, reintroducing 
nature into the bare industrial construction, and giving the projects “an architectural 

identity that would be legible to the inhabitants.”[30] Mitterand’s recognition of the 
need for identity is commendable; he seemed to have grasped the importance of an 
architectural intervention not just on the formal level, but also on a symbolic level.’

Cohen, 2006, p91

Deze passages uit een onderzoek naar de relatie tussen architectuur en de sociale 
ruimte van Parijs en de banlieues tonen hoe het grote delen van de banlieues het 
product zijn van het modernistische stedebouwkundige gedachtegoed en hoe al 40 jaar 
geleden het verband werd gelegd tussen de sociale en de fysieke ruimte. De banlieues 
werden niet opgebouwd als woon- leef en werkruimtes met elk een eigen kern, maar 
als woonmachinefaciliterende armen van het centrum van Parijs. Het probleem 
hiervan is dat de verschillende functies zijn geclusterd en van elkaar gescheiden door 
grote verkeerswegen. (Portzamparc, 2013)  De sociale tegenstellingen zoals Lefebvre 
het beschreef in ‘La production d’espace’ worden daardoor ervaren in de fysieke 
ruimte.  De fysieke ruimte wordt hierdoor politiek. Met name de Grand Ensembles  en 
de modernistische bestuurlijke voorzieningen vormen het gezicht van het cliché van 
de mindergestelden in de banlieues.  

Het gebied rondom de overkapping van de A86 in Nanterre kent de banlieue specifieke 
problematiek. Echter door gentrificatie in het afgelopen decnnium, groeiende 
werkgelegenheid, de universiteit van Nanterre met de grootste rechtenfaculteit en de 
gevangenis van Parijs, de nabijheid van La Defense en een directe verbinding met 
het centrum van Parijs, draagt Nanterre grote potentie en bezit het draagvlak om te  
volgroeien tot het centrum van een volwaardige stadskern.  
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2.2 Theatraliteit tussen bestuurlijke bebouwing en de straat 

In Nanterre zijn de grote culturele en bestuurlijke faciliteiten, gescheiden van de 
woongebieden door grote verkeersaders. De gebouwen van deze voorzieningen 
zijn niet gericht op de straat. Het overgrote deel is omringd door een hoog hek of 
parkeerplaatsen. 

‘Er bestaat zo een theatraliteit tussen het de wandelaar en de gebouwen die een 
perceptie van buitensluiting aanmoedigen. De uniforme gebouwen en hekken vormen 
een dispositieve werking. Een dispositif houdt een element in waar wij naar handelen 
omdat het er zo is. Het zijn elementen die een bepaald gedrag afdwingen. De straat zal 
hierdoor voornamelijk als verkeersroute gebruikt worden en niet als verblijfsruimte. 
Het gebrek aan elementen die een uitnodigende theatraliteit bewerkstelligen levert een 
ruimte op die niet tot de verbeelding spreekt , het nodigt niet uit tot een spontane 
wandeling , een derive.’  (A kind of space, 2014)

De reden waarom deze  tekst tussen aanhalingstekens is gezet, is omdat het een ervaring 
beschrijft van de  schrijver van dit verslag. Het moge duidelijk zijn dat deze perceptie 
voor velen kunnen verschillen. Voor iemand die werkt in een van de gebouwen, kan 
de parkeerplaats de mogelijkheid, de affordance bieden om een verblijfsplaats te 
vormen om dagelijks een sigaretje te roken. Echter kan wel gezegd worden dat er een 
gemeenschappelijke consensus bestaat over het verschil in derive gehalte van deze 
straat en bijvoorbeeld Boulevard de l’Opera in hartje Parijs. Bovendien legt dit voorbeeld 
ook meteen het dilemma uit. Verblijfsruimtes in en rondom deze gebouwen worden 
gevormd door de mensen die specifiek die gebouwen gebruiken in het dagelijkse leven. 
Zo niet dan wordt er geen relatie aangegaan tussen gebouw en dagelijks leven.

vlnr.
2.1  Paleis van Jusititie en administratieve 
faciliteiten te Nanterre 2.2  Rechtbank 
te Nanterre 2.3  Wachtruimte paleis van 
Jusititie te Nanterre 2.4  Private ruimte paleis 
van Jusititie te Nanterre

2.3 De beeldvorming van de rechtspraak 

Door de Nederlandse Raad van de Rechtspraak is er in 2012 een onderzoek uitgevoerd 
naar de reputatie van het recht. Dit onderzoek  kaartte aan dat het niet goed gesteld 
was met de publieke opinie over de rechtspraak. De conclusies van dit onderzoek zijn 
gebruikt als aanleiding voor dit onderzoek.

Het onderzoek legt op een duidelijke manier de dilemma’s van de rechtspraak uit. 
Er worden cruciale vragen gesteld, over hoe het recht zich zou moeten ontwikkelen; 
als een netwerk, constant in beweging of als een onafhankelijk bolwerk? Dit is een 
vraag die niet alleen van belang is voor de instantie maar ook voor de verschijning 
ervan in de architectuur. Evenals de vraag of de rechtspraak een horizontalisatie of 
verticalisatie van de relatie tussen burger en recht zou moeten nastreven? Uitgaande 
van het moderne democratisch bestel zou het eerste gekozen worden, waarbij burger 
en rechtspraak aan elkaar gelijk staan en actoren voorstellen in eenzelfde netwerk. Dit 
zou echter de onafhankelijkheid van het recht kunnen aantasten.

De rechtspraak is gebaat bij onafhankelijkheid. Echter is er een verschil tussen de 
verwachtingen die burgers van de rechtspraak hebben en de prestaties die geleverd 
worden. Dit kan door burgers worden opgevat als het leveren van slechte prestaties, 
wat de geloofwaardigheid van de rechtspraak aantast.  Dit levert erosie van autoriteit 
op. 

Aan de andere kant biedt een grote openheid spanning met zich mee door de vertaling 
van de media en de privacy van de burgers. In de toeschouwersdemocratie van de 
mediasamenleving, zoals het in het rapport genoemd wordt, worden media ingezet 
door advocaten en openbaar ministerie gebruikt als strategisch element. Wanneer de 
rechtspraak te veel afstand houdt, kan het zich hier niet tegen verweren. Wanneer het 
dit wel doet verliest het zijn afstand en onafhankelijkheid. (Frissen, 2012)
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Ontwerpopgave3.

Henri Lefebvre, Frans filosoof en socioloog, zag dat de worsteling van de samenleving 
met de tegenstelling in sociale klassen werden weerspiegeld in de waarneembare 
ruimte. Hij noemde dit de sociale ruimte, de locatie voor het dagelijkse leven die tot 
stand komt door politieke processen. In 1974 schreef hij het boek ‘La production 
de l’espace’, waarin hij beschrijft hoe de ruimte onderverdeeld kan worden in drie 
categoriën: de waarneembare ruimte, de bedachte ruimte en de geleefde ruimte. Los 
van elkaar kunnen deze ruimtes niet bestaan, maar  het begrip van elke categorie apart 
geeft inzicht hoe de ruimte rondom een individu of een groep mensen tot stand komt. 
Zonder hier verder uit te wijden over deze theorie, wordt deze toegepast op de ruimte 
van de rechtspraak. Een gerechtsgebouw bestaat niet uit zittingszalen, raadskamers 
en wachtruimtes. Althans, niet alleen uit dit soort waarneembare ruimtes. Om dit idee 
te illustreren wordt verwezen naar een voorbeeld uit de roman “l’Oeuvre” van Emile 
Zola. Het verhaal gaat over een kunstenaar en een meisje , het speelt zich af in Parijs 
aan het eind van de 19e eeuw. Op de avond dat het meisje voor de eerste keer arriveert 
in Parijs, is het donker en stormt het hard:

‘She closed her eyelids once more, she shivered, and the color left her cheeks as, 
in her fancy, she again beheld the tragic city--that line of quays stretching away in 
a furnace-like blaze, the deep moat of the river, with its leaden waters obstructed by 
huge black masses, lighters looking like lifeless whales, and bristling with motionless 
cranes which stretched forth gallows-like arms. Was that a welcome to Paris?’ 
(Zola, 1886, p12)

Op dat moment is ze alleen, ze kent de stad niet en heeft geen plek om te slapen. De 
omgeving wordt op zo een manier onder woorden gebracht dat het lijkt alsof het de 
hel op aarde  is. Een paar maanden later, wandelend door de stad overdag in de zomer, 

De productie van ruimte vraagt ze zich af:

‘Was it possible that yonder Quai des Ormes, so full of life across the stream, that this 
Quai Henri IV., with its broad embankment and lower shore, where bands of children 
and dogs rolled over in the sand, that this panorama of an active,densely-populated 
capital was the same accursed scene that had appeared to her for a moment in a gory 
flash on the night of her arrival?’ (Zola, 1886, p69)

De ruimte van een gerechtsgebouw wordt evenzo gevormd door perceptie van de 
verschillende individuen; van aanklagers en gedaagden die ’s ochtends zenuwachtig 
de entree binnenkomen, van wie in de zittingszaal levensveranderende beslissingen 
worden genomen. Het is de plek van de rechter, die zaken van hemzelf en zijn 
collega’s vergelijkt en aan de hand van het wetboek een oordeel over een geschil 
velt. De rechtbank is ook de plek waar betrokkenen, rechtenstudenten en journalisten 
zittingen bijwonen en erover napraten. Een rechtbank is dus een plaats waar bepaalde 
specifieke gebeurtenissen plaatsvinden die betrekking hebben op het vinden van een 
rechtmatige beslissing in een conflict of onzekerheid.

De vraag is of deze gebeurtenissen een bepaalde ontworpen ruimte nodig hebben? 
Om hier een antwoord op te kunnen geven dient te worden nagegaan waaraan 
de rechtspraak zijn bestaanrecht erkent. En dat is zijn autoriteit. Autoriteit is de 
bevoegdheid die een individu een persoon of een instantie verleend om beslissingen 
over hem te maken. De rechtspraak heeft de bevoegdheid, ofwel de macht, om te 
beslissingen te nemen over de geschillen van de burgers van een staat. Deze macht 
verkrijgt hij ofwel door deze af te dwingen, ofwel doordat vrijwillig autoriteit wordt 
verleend. Nu is deze vrijwillgheid natuurlijk relatief. Van iemand die geboren is in 
bijvoorbeeld West-Europa wordt verwacht dat hij of zij zich aan de wet zal houden en 
wordt bestraft wanneer deze persoon dit niet doet. In het kader waarin deze persoon 
geboren is bestaat kan een persoon vaak niet eens bedenken dat er een optie is tot 
ongehoorzaamheid. De rechter dwingt al autoriteit af doordat deze kan beslissen over 
het lot van andere mensen. 

Doordat de rechtspraak controleerbaar is, en doordat de media grote invloed uitoefent 
op de publieke opinie, kan de autoriteit van de rechtspraak betwijfeld worden. Dat 
is een goede zaak, aangezien de democratische rechtsstaat kan bestaan door de 
verschilligheid van zijn burgers. Aan de andere kant kan hierdoor het gezag van het 
recht ondermijnd worden doordat sancties niet worden nageleefd en mensen eigen 
rechter gaan spelen. Een groter gevolg hiervan is dat de democratische rechtsstaat 
zijn grip op de samenleving verliest. Simpelweg uitgaande van het doel om de 
democratische rechtsstaat in stand te houden, is het dus van belang dat er autoriteit 
verleend wordt aan de rechtspraak. 

Dat is de vraag van de opgave; een rechtbank in Nanterre.  Hoe kan er op deze 
specifieke plek, een rechtbank gebouwd worden die een bijdrage levert aan de 
autoriteit van de rechtspraak?



locatie analyse
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Analyse Parijs en Nanterre4.

De buitenwijken van Parijs bestaan uit een massa aaneengesloten bebouwing. Het 
beeld van de banlieues is over het algemeen negatief. De moderne architectuur 
van de Grand Ensembles en massale huizenblokken draagt hieraan bij doordat ze 
symbool staan voor buitensluiting en vervreemding. De banlieues waren, en zijn 
dat op veel plaatsen nog steeds,  broeiplaatsen voor ontevredenheid en conflict, 
zoals de studenten opstanden in 1968 en de rellen van 2005 lieten zien. Tijdens de 
stadsvernieuwingen van Haussmann werden arbeiderswoningen in de stad grotendeels 
verwoest en de huizenprijzen in het centrum  stegen dusdanig, dat veel arbeiders tot 
buiten de stadsgrenzen werden verdreven.  Ze vestigden zich in de nabijheid van de 
industriegebieden. Alleen de welgestelden konden in het centrum blijven wonen. Na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond hoge woningnood in de banlieues die de autoriteiten 
tot ingrijpen dwongen. Er werden grote hoeveelheden woningen gebouwd. (Solleveld, 
2014) 

De wederopbouw gold ook voor Nanterre. Er werd gekozen voor modernistische 
architectuur in navolging van de ideeën van Le Corbusier en het CIAM; hoge repetitieve 
torens met honderden tot duizenden woonruimtes, gebouwd met nieuwe industriële 
bouwmaterialen en veel groen en openheid eromheen. Hiermee werd aangesloten aan 
de idealen van licht, lucht en ruimte zoals we die in Nederland kennen van de Bijlmer. 

Het kader van de stedenbouw waarbinnen deze architectuur tot stand kwam is ook 
ten grote dele te danken aan Haussmann. Binnen de stadsmuren van Parijs werden 
boulevards aangelegd die naast een prominente ruimte voor snel verkeer ook een 
verblijfsplaats bood voor de voetganger. Dit werd bewerkstelligd door brede trottoirs 
met aangrenzend wonen, winkelen, werken en wandelen. Anders gebeurde dit buiten 
de stadsmuren. Er werden spoorwegen en wegen voor snel verkeer aangelegd. Er 
werd nog geen rekening gehouden met een grote hoeveelheid woonruimte. Maar 

In samenwerking met Iris van Huijstee

4.1 Parijs en zijn banlieues

vlnr.vonb
4.1 Parijs en Nanterre 
4.2 eilandvorming in de 
Parijse banlieue door 
Christian de Portzamparc

tijdens de wederopbouw vormden deze verkeersroutes wel het raamwerk voor 
de stedelijke vernieuwing van de banlieues. In navolging van  Le Corbusier die ‘la 
mort de rue’ verklaarde, werden de tussenliggende gebieden met hoogbouw en 
appartementencomplexen ingevuld die geen relatie hadden met de verkeersroutes. 
Tussen deze gebieden en de routes ontstonden zo ‘terrains vagues’.  Open gebieden 
zonder bebouwing en zonder duidelijke functie. In plaats van de boulevards van 
Haussmann die de samenhang van de stad met zijn bebouwing versterken sluiten die 
routes in de buitenwijken  juist de bebouwing van elkaar af. (Levesque, 2002)

Guy Debord pleitte als grondlegger van het situationisme voor een herontdekking van 
de straat. Hij pleitte voor de rol van verkeersaders als verblijfsruimte. Christian de 
Portzamparc grijpt in zijn ideeën voor La Grand Paris ook terug op de denkbeelden 
van Debord. In de buitenwijken zou een transitie van ‘la route’ naar ‘la rue’ moeten 
plaatsvinden. Deze visuele grenzen zoals spoorlijnen, verkeerswegen, hekken en de 
duidelijk te onderscheiden bebouwingstypologieën belichamen de sociale verschillen.  
(Portzamparc 2013)

‘L’effet de coupure: on l’a vu ces lignes et zones indispensables font partout obstacle 
à l’épanouissement de la vie, de l’habiter, qui font difficilement système.’ 
     (Portzamparc, 2013,  p.74)

Portzamparc noemt de visuele grenzen snedes die een belemmering vormen voor 
de ontwikkeling van het leven en het syteem van een stad. Als de stad beschouwt 
wordt als een netwerk, is het van belang dat de verschillende actanten invloed op 
elkaar kunnen uitoefenen. In het geval waarin de actanten geclusterd en van elkaar 
gescheiden worden zal het ontstaan en de ontwikkeling van verschillende netwerken 
bemoeilijkt worden.
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Ruimtelijke indeling

Nanterre is een westelijke banlieue van Parijs. Het is de prefectuur van het Hauts-
de-Seine departement en heeft 835.557 inwoners. Het plangebied, in het westen van 
Nanterre, kenmerkt zich door een functiescheiding die duidelijk te onderscheiden is in 
het stedelijk weefsel. Industrie, woningen, de universiteit en bestuurlijke voorzieningen 
worden gescheiden door wegen en vormen op zichzelf staande eilanden. 

Het centrum van Nanterre wordt gevormd door de oude binnenstad en het treinstation. 
Het functioneert ondanks de omvang van Nanterre niet als een van de centra van 
Parijs als geheel. Het mist stedelijke faciliteiten en heeft niet de ruimtelijke opzet van 
een stedelijk centrum.  Dit centrum wordt als plangebied aangewezen. Het gebied 
wordt doorkruist door de A86, een rondweg die de verschillende banlieues met elkaar 
verbindt, zie afbeelding 2. Het overdekken van de A86 dient om een brug te slaan van 

4.2 Plangebied Nanterre

het woongebied aan zijn westkant met het centrum van Nanterre. De overbrugging bestaat uit een 
40 m brede langgerekte onbebouwde ruimte. De westzijde bestaat uit een ruim opgezet hoogbouw 
gebied met veel groen ertussen. Aan de andere zijde wordt de bebouwingstypologie gedefinieerd door 
typische ruraal Franse bebouwing. Hier bevindt zich het commerciële centrum met een drukbezochte 
winkelstraat. Het treinstation is aan de as gelegen en vormt naast zijn oorspronkelijke functie ook 
de overgangsplaats van de westzijde naar de oostzijde van het plangebied. Hier is de as het drukst 
bezocht omdat hier de voetgangers zich naar het station of de winkelstraat begeven. Aan de noordzijde 
bevind zich industrie die afgesloten wordt van het woongebied door een hoog, dicht hek. Aangrenzend 
aan de  bevind  zich veel hoogbouw. Er lopen een aantal belangrijke transportroutes door het gebied. 
Aan de noordzijde wordt Nanterre begrenst door de Seine. Meer naar het zuiden bevind zich een 
spoorlijn (RER-lijn) welke in het totale gebied slechts op drie plaatsen gekruist kan worden en een 
vierde doorgang vind in een voetgangerstunneltje bij het station Nanterre-Ville.  

4.3, 4.4, 4.5, stedelijke analyse 
resp. begrenzingen, functies 
en netwerken 4.6 masterplan 
gebied overkapping A86
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4.7 Huidige situatie overkapping A86 
4.8 Tours Erables
4.9 Tunnel A86
4.10 Contradictie in de stad
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4.11 Treinstation Nanterre Ville
4.12 Industriegebied als begrenzing
4.13 Nieuwbouw Seine-Arch As
4.14 Nanterre centrum
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De plaatsing van de verkeersweg op de as

De huidige situatie op het moment is dat de verkeerswegen aan beide uiterste zij-
des van de strook liggen met een braakliggend terrein ertussenin. Meerdere andere 
plekken op de A86 laten zien dat het realiseren van een groenstrook in zekere mate 
een kloof vormt tussen de aangrenzende gebieden. Als we de strook vergelijken met 
de Ramblas in Barcelona dan kunnen we het succes van de Ramblas aan meerdere 
factoren ophangen. Allereerst in het bewandelen van de as een toeristische attractie, 
met grandioze gevels aan beide zijdes, veel leven op de strook en een eindpunt dat 
als verblijfsplaats dienst doet. In het geval van Nanterre  doet de as dienst zowel als 
visuele aansluiting op het Seine Arch project,  als recreatieve verblijfsplaats en als 
route van en naar het stedelijke plein. De straten in Parijs, langs de boulevards, in 
de Marais en in Quartier Latin, laten zien dat het trottoir als route gecombineerd met 
verblijfsplaats  en directe aansluiting op wonen en winkelen zorgen voor een bepaald 
constante bezetting van mensen en daardoor als prettige ruimtes. Bovendien is de 
ene van de andere zijde niet gescheiden door groen maar door een straat die het zicht 
niet belemmerd. Het voorstel is daarom om de verkeersroutes naar het midden ofwel 
een zijde te verplaatsen, zoals te zien is in het voorbeeld van Kopenhagen. Aangezien 
een groot deel van de bebouwing zijn rug keert naar de as, en het werken van de open 
ruimte deels afhangt van de aansluiting aan het wonen, zou deze laatste optie een lo-
gische keuze zijn. Maar met het oog op de stedelijke ontwikkeling van Nanterre moet 
rekening gehouden worden met het feit dat de laagbouw zal verdwijnen en er waar-
schijnlijk stedelijke appartementenblokken gericht op de as ervoor in de plaats zullen 
komen. Daarom is er gekozen voor een typische Haussmanniaanse straatverdeling.

4.15 Straatverdeling Ramblas  
4.16 Straatverdeling Kopenhagen 
4.17 Straatverdeling  Haussmann
 4.18 Seine-Arch as project

Het plangebied, de as van Nanterre over de A86, staat haaks op de as die nu vol op in 
ontwikkeling is, de as die zijn origine vind in La Défense. Deze as is een toevoeging 
op een niveau van de stad Parijs.  De uitloper van de as waar hier een masterplan voor 
gemaakt wordt is een toevoeging aan de La Défense as, die nu in ontwikkeling is, op 
een lokaal niveau voor Nanterre. Het biedt huisvesting voor de werknemers van de 
bedrijven die in La Défense gevestigd zijn. De strook verzorgd de aankomst vanaf de 
ringweg in Nanterre omdat er af- en opritten gemaakt zijn waar de strook begint en 
eindigt. De strook fungeert dus als visite kaartje, ook wanneer er alleen langsgereden 
word.  Het einde van het plangebied wordt opgenomen als uitloper van de as en als 
toekomstige uitbreidingsmogelijkheid.

Aansluiting op ‘La Grand Paris’ en La Defense

Het overdekken van de A86 gebeurd op op meerder plekken buiten het centrum van 
Parijs. Het past in de visie van het Grand Paris project waarin sociale en territoriale 
tegenstellingen dienen te worden verminderd en duurzame groei gerealiseerd moet 
worden. Dit zou  verwezenlijkt moeten worden door een nieuw tansportnetwerk, 70.000 
nieuw gebouwde woningen per jaar en het stimuleren van onderzoek en innovatie. Het 
sluit aan op de eerder genoemde standpunten van Chistian de Portzamprac. Deze 
wijze van ingrijpen leidt tot het wegvagen van de sneden die de ontwikkeling van 
de stad remmen. In het plan van de Seine Arche project wordt de ‘axe historique’ 
doorgezet van La Defense door Nanterre.  

BRON : Seine Arche project kaart, http://www.epadesa.com/map/interactive-map.html
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De onsamenhangende bebouwings-typologieën en de openheid van de as resulteert in 
een ongedefinieerd gebied die geen dienst doet als verblijfsplaats. 

Nu kan het ‘terrain vague’ op twee manieren worden opgevat:
Het open onbestemde gebied representeert een onacceptabele socio-economisch 
verval en verlatenheid. Dit staat loodrecht op het gewenste imago van een welvarende 
stad, dus is het een probleem gebied.  Ofwel het terrein biedt een tegenwicht aan de 
manier waarop orde en consumptie die stad in zijn houdgreep hebben, door ruimte 
te bieden aan een spontane ongeplande creatieve invulling. De plaats staat open voor 
alternatieve manieren om de stad te beleven. 
(Luc Lévesque, p6-7, 2002)

De tweede opvatting is op het moment in trek in veel oude industriegebieden die 
omgevormd worden tot een creatieve broedplaats. Echter is dit concept nogal 
voorbarig om zonder een onderzoek naar het draagvlak ervan aan te nemen. Aangezien 
Nanterre meerdere ongedefinieerde gebieden bezit die braak liggen wordt er vanuit 
gegaan dat het gebied open laten niet de juiste benadering is om er een aantrekkelijke 
verblijfsplaats van te maken. 

De ruimte boven de A86 als ongedefinieerde plaats; ‘terrain vague’.

Het langgerekte open gebied wat zo ontstaat heeft op dit moment nog geen duidelijke 
functie. Langzaam rijdend verkeer wordt aan beide zijdes in de langsrichting geleid. 
Tussen beide wegen ontstaat zo een ongedefinieerd gebied dat niet duidelijk begrenst 
wordt en daardoor aan beide zijdes telkens ontsnapt. De strook die is ontstaan is is 
opgevuld met een marktplein met een markthal, groene stroken, kinderspeelplaatsen 
en uit een braak liggend terrein. De bebouwing langs de as is heel divers maar daarom 
ook onsamenhangend. 

De bebouwing die de gevel van de strook vormt bestaat uit verschillende karakters. 
Aan de westzijde bevindt zich een open groen gebied met hoogbouw met een 
parkeerplaatsenterrein de overdekte as raakt. Aan de overzijde bevind zich een 
appartementengebouw van 6 lagen hoog die een duidelijke gevel aan de as 
vormt. Richting het oosten bevinden zich enkele appartementencomplexen en 
een bedrijfsgebouw die zowel qua verschijningsvorm als hoogte niet met elkaar 
samenhangen. Verder naar het oosten gaat de bebouwing over in een gebied met een 
lagere bouwdichtheid waarin vrijstaande gezinswoningen te vinden zijn waarbij de 
helft van die woningen met hun rug naar de as zijn gekeerd. De gevel van de as bestaat 
uit een schutting met achtertuinen. Aan de oostzijde van de as bevinden zich luxere 
appartementengebouwen die recent gebouwd zijn en aansluiten bij het masterplan van 
La Défense. Deze appartementen grenzen aan het park langs snelweg, die uiteindelijk 
zal eindigen in een nog te realiseren jachthaven. 

4.20, 4.21 overkapping A86 ter hoogte van Parc Andre Malraux  Sud
 

4.22 4.23 overkapping A86 Noord Tunnel de Bobigny
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Masterplan A86 Nanterre5.

Samenhang creëren

Het deels overdekken van de rondweg en daarbij de scheiding tussen de twee 
segmenten verminderen is een sterke visie. Echter gebeurd er op de strook momenteel 
nog steeds weinig tot niets, het kan worden gezien als een non-lieux ofwel een ‘terrain 
vague’. De ruimte word nog steeds alleen gebruikt als verplaatsingsroute en niet 
als verblijfsplaats terwijl het kruispunt nabij het station zeer druk bezocht is. In het 
masterplan wordt de continuiteit tussen de historische centrum in het zuiden en het 
hoogbouwcomplex in het noorden van de as versterkt door door nieuwbouw een 
duidelijk plein in het stedelijk weefsel te vormen. Het wordt een plaats met stedelijke  
faciliteiten zoals een rechtbank, station en bibliotheek die in het dagelijks leven van 
Nanterre nodig zijn.

In samenwerking met Iris van Huijstee

In de tweede variant word getracht het karakter van de “gevels” van de as door te 
zetten. Zo wordt de strook verdeeld in vier segmenten. Het open gebied wordt als 
overgangsgebied: opgedeeld in stukken die elk bij hun aangrenzende stadsdelen 
passen. Aangrenzend aan de hoogbouw komt een stedelijk plein met faciliterende 
functies zoals het station, dat een snelle doorgang naar de winkelstraat waarborgt en 
het gerechtsgebouw wat makkelijk te bereiken is vanuit heel Parijs door de ligging aan 
de afrit van de rondweg. Het stedelijk plein gaat hierna over in een groen plein of park 
wat een bufferzone is tussen het stedelijk plein en de woongebouwen. Grenzend aan 
de achtertuinen word de bebouwing afgemaakt naar de overzijde. Het einde van de 
strook word ingevuld met een luxer groen park om aan te sluiten op de al aangelegde 
groenstrook en de duurdere aanliggende appartementengebouwen.  Het nadeel van 
deze optie is dat er geen duidelijk route meer ontstaat van het stedelijke centrum van 
Nanterre naar de Seine, de universiteit en Nanterre prefecture/La Defense.

vlnr
5.1 Masterplan aansluiting zoeken
5.2 Masterplan 4 karakters
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Het Rechtssysteem en de rechtbank, een geschiedenis6.

Mensen hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen vrijheid en dat van anderen. In 
een utopische wereld waarin goed en kwaad voor iedereen gelijk en vanzelfsprekend is, 
zouden vrijheden van verschillende individuen elkaar niet hoeven aantasten. John Rawls 
stelt dat in een rechtvaardige samenleving ieder mens het recht moet hebben op bepaalde 
rechten en vrijheden, zolang deze overeen komen met de rechten en vrijheden van andere 
mensen. (Rawls, 1971) 

Dat wil echter niet zeggen dat men hier ook ten alle tijden naar zal handelen.  Bovendien 
kan een goede zaak voor de één, een kwade zaak zijn voor een ander. Door verschillende 
opvattingen over goed en kwaad kan een persoon, groep of instantie de vrijheid van een 
ander opzettelijk, ofwel onopzettelijk en onbewust, problematisch maken. Om de vrede in 
een samenleving te bewaren, zijn er in een rechtsstaat wetten opgesteld, regels waaraan 
iedereen in een samenleving zich dient te houden opdat iedereen in een bepaalde gelijke 
mate van vrijheid kan leven. Om een oordeel over een conflict of misdaad uit te kunnen 
spreken, raadpleegt de rechter deze geschreven rechtsregels, toetst de situatie aan de 
grondbeginselen van het recht en houdt de voorgaande beoordelingen van soortgelijke 
zaken in het achterhoofd. Deze regels zijn soms in strijd met de rechtvaardigheid van het 
natuurrrecht en soms komen ze met elkaar overeen. De frictie die hiertussen kan ontstaan 
is een grote discussie binnen de rechtsfilosofie. Geschreven wetten worden echter al 
eeuwenlang gebruikt, de Oude Grieken hadden ze al, om  een samenleving vol chaos te 
voorkomen. In dit project is er niet de plaats om in te gaan op deze discussie, of om hierin 
een stelling in te nemen. Er zal worden uitgegaan van de intentie van het behoud van de 
democratische rechtsstaat. 

In 1804 werd in de gebieden die door Napoleon bezet waren de Code Civil ingevoerd. 
Dit was een belangrijk moment, aangezien de regels die in dit burgelijk wetboek waren 
opgenomen, al snel door de meerderheid van de landen in Europa werd overgenomen, en 
dit het einde van het feodale stelsel betekende. Het is voor ons belangrijk aangezien de code 
civil van Napoleon een grote stempel heeft gedrukt op de hedendaagse Westerse wetten en 
rechtspraak. Zo stond in de code civil dat het recht bij geboorte voor iedereen gelijk was en 
stond vrije keuze van religie toe. Het Westerse judiciale systeem is sinds de modernisatie 
van Napoleon niet veel veranderd. Daarom lijken de rechtssystemen van Nederland en 
Frankrijk veel op elkaar. In dit onderzoek wordt aangenomen dat de problematiek van de 
reputatie van het recht in Nederland overeenkomt met die in Frankrijk. 

Het zou een droombeeld zijn om te denken dat de rechter alwetend is, en dat in een conflict 
één partij volledig in zijn recht staat en de andere niet. Evenals dat het een droombeeld is 

6.1 Grondbeginselen van de democratische rechtsstaat

om te denken dat iedere rechter de vindingrijkheid en daadkracht bezit om in elk conflict 
een Salomonsoordeel te vellen. De rechter weegt aan het pleidooi van beide partijen en 
het verzamelde bewijsmateriaal af wat de beste oplossing is. Een oordeel kan nooit met 
zekerheid op voorhand voorspeld worden, en dat maakt naar de rechter stappen een 
aangelegenheid die een bepaalde onzekerheid en spanning met zich meebrengt. Dit is 
belangrijk voor het bestaan van de rechtsstaat, aangezien een persoon er nooit van uit zo 
mogen gaan dat zijn recht boven dat van een ander staat. Bovendien moet het rechtstelsel 
waarborgen dat het geldende recht niet gelijk staat aan het recht van de meerderheid of 
dat van de sterkste. 

Nederland en Frankrijk kennen een rigide geschreven grondwet. Om ervoor te zorgen dat 
het recht werkelijk voor iedereen gelijk is en blijft, dient de rechtspraak onafhankelijk te 
zijn. Daarom is een scheiding van machten nodig om te voorkomen dat de overheid zijn 
macht kan misbruiken. Om een rechtsstaat democratisch te laten zijn, is het van belang 
dat burgers de overheid kunnen controleren en corrigeren. Deze voorgaande  aspecten 
behoren tot de grondbeginselen van he recht in een democratische rechtstaat. In het 
ontwerp van de rechtbank zijn ze van belang omdat ontwerpbeslissingen op basis van deze 
beginselen gemaakt worden, en ze als vergeijkingsbasis van bestaande gerechtsgebouwen 
dienen. Ze zullen hieronder nog een keer opgesomd worden. (Judex, 2014)

Het beslissingsbeginsel - het recht op een zitting en beslissing binnen  
    een redelijke  termijn van tijd.
Het verdedigingsbeginsel - het recht op horen en gehoord worden
Het onpartijdigheidsbeginsel - het recht op een onafhankelijke en   
    onpartijdige rechtspraak
Het rechtvaardigingsbeginsel - het recht op de beweegredenen van een   
    oordeel
Het toegankelijkheids beginsel - het recht op toegang tot recht en   
    rechtsbijstand
Het transparantiebeginsel -  Het recht op interne en externe openbaarheid. 
(Dit houdt  in dat partijen die betrokken zijn bij een rechtszaak toegang hebben tot alle legale 

documenten en dat de maatschappij het rechtssysteem kan controleren).

 
Juridische conflicten of dilemma’s kunnen ontstaan over verschillende onderwerpen en 
tussen verschillende partijen. De rechtspraak is daarom opgedeeld in 3 rechtsgebieden:
- Het civiele recht, waarin burgers of organisaties tegenover elkaar staan;
- Het bestuursrecht: burgers of organisaties staan tegenover de overheid;
-  Het strafrecht: de overheid klaagt burgers of organisaties aan die verdacht   
 worden van een strafbaar feit.

Nu zeer beknopt de grondbeginselen van de (democratische) rechtsstaat zijn beschreven rest 
de vraag hoe het recht door de eeuwen heen is veranderd en welke rol de gerechtsgebouwen 
hierin speelden. Er zijn vier voorbeelden uit de geschiedenis uitgelicht, waarin de rol van het 
gerechsgebouw in de stad zeer verschilden. De reden voor deze analyse is om te begrijpen 
waar onze huidige benadering van gerechtsgebouwen vandaan komt, en andere gebruiken 
dan het hedendaagse te overwegen. De voorbeelden uit de geschiedenis zijn respectievelijk 
de Romeinse basilica op het Forum Romanum, de Amsterdamse vierschaar, het paleis van 
justitie van Parijs, en de modernistische gerechtsgebouwen van de 20e eeuw. Allereerst zal 
het rechtsysteem van Frankrijk en Nanterre op een rijtje gezet worden.
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Hauts de Seine

27 régions

101 départements

342 arrondisements

4036 cantons

36680 communes

Nanterre       Boulogne              Antonis

Ile de France

24 9 12

population

area
density

835.557
 81

10.316

314.921
    46
 6.846

410.783
 49 

  8.383

6.2 Bestuurlijke indeling van het recht in Nanterre

Nanterre is de prefectuur van het Hauts de Seine departement. Daarom zijn de 
gerechtsgebouwen in Nanterre gevestigd, Naterre heeft op dit moment een rechtbank 
van eerste aanleg, een tribunal de grande instance. Deze is verouderd en vormt 
daardoor de opgave van deze rechtbank.  Deze rechtbank bezet het civiele rechtsgebied, 
het bestuursrechtsgebied en het correctionele gebied, oftewel het strafrecht. Deze 
laatste omvat alleen het tribunal correctionel. Deze behandelt geen zware misdaad, 
die worden in Cour d’Assises behandelt in de rechtbank van tweede aanleg, het paleis 
van justitie, dat zich ook in Nanterre bevindt. Deze heeft ook een kantoortoren waar 
een groot deel van de bestuurlijke administratie in is gehuisvest. Deze hoeft dus in het 
nieuwe plan niet meegenomen te worden.  

Cour de cassation

Hoge Raad

Tribunal de grande instance

Tribunal d’instance

civiele rechtbank

kantongerecht

Conseil des prud’hommes
arbeids recht

Tribunal de commerce
commercieel recht

Tribunal des affaires de sécurité 
sociale
sociale zekerheidsrecht

Tribunal paritaire des baux 
ruraux
Joint tenancy tribunal 

Tribunal du  contentieux de 
l’incapacité

Court for litigation of disability

straf

Cour d’appel

Hof voor hoger beroep

Cour d’Assises

Hof voor hoger beroep

Tribunal Correctionel

Tribunal de Police

diefstal, drugs, doodslag 

kleine overtredingen

civil division social and commercial division criminal division

civielrecht bestuursrecht strafrecht

civiel

6.3 Onderverdeling van de rechtsgebieden in Frankrijk
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De basilica’s in het oude Rome verschillen veel van de hedendaagse basilieken. 
Op de eerste plaats werden ze niet als religieus gebouw gebruikt maar als 
sociale ontmoetingsplaats. De basilica’s werden gesitueerd aan pleinen, fora, 
zoals gebeurde op het Forum Romanum. Deze fora werden gesitueerd op de 
kruispunten van belangrijk wegen, en vormden daardoor vaak belangrijk 
economoische en sociale punten in de stad. De basilica was een publiek gebouw, 
vaak van een relatief grote omvang in vergelijking met de omringende bebouwing.  
Het bood plek aan winkels, tabernae, aan de gevelzijde. In het gebouw werd 
handel gedreven, en vonden officiële handelingen plaats. Het was een belangrijke 
sociale ontmoetingsplek voor de burgers van de stad. De rechtspraak wordt als 
hoofdfunctie aan het gebouw toegeschreven. Het interessante hieraan, in het 
kader van dit onderzoek, is dat de manier waarop het gebouw gebruikt werd ervoor 
zorgde dat een ruimte tevoorschijn kwam of naar de achtergrond verdween. Zo 
verscheen op het moment dat er recht gesproken werd een rechtbank, en op 
het moment dat er handel gedreven werd een handelsgebouw. Het gebouw had 
een klassieke uitstraling en omvang dat een bepaalde importantie uitstraalde, 
welke pastte bij beide functies. Het gebruik bepaalde welke plek op deze plek 
tevoorschijn kwam. Dit liet zien dat een verandering van activiteiten een andere 
plek dan de alledaagse, een heterotopie, kan laten ontstaan. Op het moment dat 
het gebouw tegelijkertijd aan beide functies voldeed, was de perceptie van het 
type ruimte afhankelijk van het doel van de individuele personen die zich in het 
gebouw begaven. (Desmet, 2014)

In Amsterdam nam het recht in de late Middeleeuwen en daarna in de Gouden eeuw 
een bijzondere plaats in in de stad. Het stadhuis, welke in het centrum van de stad 
werd geplaatst diende ook als gerechtsplaats. Het stadhuis had aan de buitenzijde 
een vierschaar, welke transformeerde van een dak op een aantal pilaren in de late 
Middeleeuwen tot een centrale plek als onderdeel van het gebouw in het  Paleis op 
de Dam, gebouwd in de Gouden Eeuw in 1655. In de vierschaar, die vanuit de Dam 
aanschouwd kon worden, vonden vonnissen plaats. In een niet publieke kamer in het 
gebouw, de pijnkamer, vonden de verhoren plaats. In het boek ‘In de ban van het recht’, 
wordt de rechtsgang beschreven; 

‘De schout, schepenen en gerechtsdienaar begaven zich vanuit de schepenkamer 
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6.4 De verschijning van het recht in de stad

via de burgerzaal naar vierschaar op het moment dat er recht gesproken werd.’ 
‘Boven de toegangsdeur van de schepenkamer stonden de woorden: ‘Audi et alterem 
partem’ (hoort ook de andere partij). Een opschrift dat wijst op andere vormen van 
recht dan het strafrecht.’ ‘In de schepenkamer werden kleinere geschillen berecht en 
er werden keuren gemaakt, wettelijke voorschriften waarin de geboden en verboden 
door de stedelijke regering werden vastgelegd. De schepenkamer lijkt opnieuw een 
vierschaar in zich te hebben. De schout, schepenen en burgemeester zaten op banken 
aan een langwerpige tafel, terwijl de advocaten aan de balie stonden om hun client te 
verdedigen.’
     Schreiner, 1991, p51-56
Het interessante aan deze rechtsgang is dat duidelijk gereguleerd wordt welke delen 
van de rechtsgang publiek gemaakt word. Het vellen van een vonnis in de vierschaar 
omvatte een streng ritueel, waarvan de uitvoering van dit ritueel wellicht nog 
belangrijker werd geacht dan het vonnis zelf.  Aan het ritueel konden mensen op de 
dam herkennen dat er op dat moment recht werd gesproken, het deed de rechtspraak 
verschijnen. Zo werden ook wekelijks zogenaamde ommegangen gelopen, waarbij een 
schout met gevolg door de straten van Amsterdam liep en de namen van de mensen 
die  voor het gerecht moesten verschijnen. Op die momenten verscheen het recht in 
de straten van Amsterdam, en verdween op het moment dat het leven van alledag 
weer zijn plek opeistte. Aan de banpalen rondom Amsterdam konden de grenzen van 
de stad herkend worden. Maar een persoon die geband werd uit de stad herkende er 
de uitvoering van zijn straf in.  De banpalen zelf zouden hem niet tegenhouden de stad 
opnieuw te betreden. De vonnissen en straffen werden openbaar gemaakt om de regels 
van de wet macht te geven. Maar de aanwezigheid van de rechtspraak in de stad werd 
met evenveel aandacht benadrukt. (Schreiner, 1991)

In het centrum van Parijs staat het Paleis van Justitie, dat, in vergelijking met de 
voorgaande voorbeelden, uitsluitend deze functie heeft. De zijbeuken van het gebouw 
volgen de gevellijnen van de omliggende Parijse bebouwing waardoor het gebouw 
niet zozeer herkenbaar is als een object in de stad. Het gebouw heeft daarentegen wel 
twee duidelijke voorzijdes, waarvan de architectoische taal verwijst naar de klassieke 
bouwstijl die hiërarchie uitstraalt, het doet herinneren aan de architectuur van een 
absolute heerser over het volk. Dit is niet zo vreemd als men bedenkt dat het gebouw 
is ontworpen en gebouwd in de 13e eeuw onder Lodewjk IX. Van de 16e eeuw tot aan 
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de de Franse revolutie huisvestte het gebouw het parlement. Het frappante is dat op 
het moment dat het paleis van justitie in in 19e eeuw, dus na Franse Revolutie en na 
de invoering van de Code Civil van Napoleon, een nieuwe huisvesting behoefde, dit 
gebouw werd gekozen. Het gebouw werd tussen 1857 en 1868 gerenoveerd onder 
toezicht van Baron Haussmann in de originele stijl. Het won zelfs de Grand Prix de 
L’Empereur. Een hervorming van het rechtssysteem had tot dan toe dus nog niet geleid 
tot een hervorming van het gezicht van de rechtspraak. (Ayers, 2004)

De naoorlogse wederopbouw in West- Europa in de 20e eeuw werd gekenmerkt 
door het gebruik van technische mogelijkheden met als doel zo veel en zo snel 
als mogelijk weder op te bouwen. Zo werd het mogelijk bijvoorbeeld om aan de 
woningnood tegemoet  te komen. Een opvallende verandering binnen de architectuur 
van institutionele gebouwen werd een flexibele ordening van ruimten. Kort na de 
oorlog heerste in bestuursgebouwen nog de traditionele architectuur, waarin de 
relatie tussen macht en behoudendheid centraal stond. Maar de omvang van het 
ambtenarenapparaat steeg vervolgens enorm, waardoor de traditionele architectuur 
resteerde als een decor voor een achterliggende machine die functionele kantoren 
behoefde. De democratiseringsbeweging verwierp vervolgens de traditionele 
representatie van bestuursgebouwen. Kantoren moesten voornamelijk functioneel zijn 
en geen hiërarchie uitstralen. Het kantoortuinconcept werd daarom in eerste instantie 
het gezicht van gedemocratiseerde organisaties. Vervolgens werd dit overgenomen 
door flexibele ‘wissel’-werkplekken. Gerechtsgebouwen moesten voornamelijk 
zakelijkheid en efficientie uitstralen. (Bouwen in Nederland, 2007). 

Daarnaast werden de beginselen van transparantie, toegankelijkheid en gelijkheid 
letterlijk toegepast in de gebouwen. De rechtbank van Roermond is hier een goed 
voorbeeld van. Aan de buitenzijde lijkt het gebouw, mijns inziens, op een willekeurig 
kantoorgebouw. Het neemt geen bijzondere plaats in in de stad en het heeft geen 
bijzonder hiërarchische, overheersende, strenge, of overdadige uitstraling. In het 
gebouw komt men in een grote hal, waaraan de zittingszalen grenzen. Enkelen hiervan 
zijn vanuit de entreehal te overzien door middel van een glazen wand. Ook de kantine 
van het personeel is door middel van een glazen wand verbonden met deze entreehal. 
Vanuit beide partijen, gasten en personeel werd dit als ongewenst ervaren, waardoor 
er nu translucente gordijnen zijn gehangen.
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Het rechtsysteem van de democratische rechtsstaat bestaat al eeuwen. Hoewel de 
fundering ervan al gelegd was door de Oude Grieken, en er sinds de invoering van 
het burgerlijk wetboek door Napoleon geen fundamentele verandereringen meer zijn 
doorgevoerd, verschilt de rol die het recht speelt en het fysieke gezicht ervan in de 
samenleving enorm van tijd tot tijd.  De manier waarop met het gezicht van het recht 
wordt omgegaan is afhankelijk van de relatie tussen het recht en de samenleving 
van dat moment. Bovendien is de zichtbaarheid ervan afhankelijk van de individuele 
perceptie en de rechtsspecifieke handelingen. Een verandering van ideologie heeft 
tijd nodig om tot zich te uiten in de fysieke ruimteljke manifestatie ervan. Dat blijkt 
uit de renovatie van het Paleis van Justitie in Parijs. De architectonische taal waar 
men destijds voor koos kwam voort uit de diepgewortelde bouw en stedebouwtraditie 
van Parijs, niet zozeer uit een heroverweging van de taal die men passend achtte bij 
de heroverweging van de  rechtspraak zelf. Anderzijds hoeft een letterlijke vertaling 
van een heersende ideologie naar architectuur niet te leiden tot een goed gebouw, 
zoals blijkt uit de rechtbank van Roermond. Uit deze analyse rijst dus de vraag wat 
vandaag de dag het fysieke voorkomen van de rechtspraak zou moeten zijn. Om te 
rechtbank van Roermond te kunnen beoordelen zal eerst onderzocht moeten worden 
welke scenario’s zich afspelen in een rechtbank en welke typen ruimtes deze behoeven.

6.5  Conclusie
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7. Scenario’s en de sequentie van ruimte

Verschillende rechtbanken zijn bezocht om een beeld te krijgen van de scenario’s die 
zich er afspelen en om een programma van eisen op te kunnen stellen. Het is door 
dit veldonderzoek duidelijk geworden dat de rechtbank enerzijds een administratieve 
machine faciliteert en anderzijds een plek biedt aan individuele ervaringen. De focus op 
deze individuele ervaringen is belangrijk omdat in een rechtbank levensveranderende 
beslissingen worden genomen. De belangrijkste scenario’s die zich in een 
gerechtsgebouw afspelen worden hieronder beschreven.  

In een civiele of bestuurszitting zijn twee partijen met advocaten betrokken. De advocaat 
ontmoet zijn of haar cliënt buiten in de wachtruimte voor de beveiligingspoorten 
wanneer ze niet samen naar de rechtbank zijn gekomen. Samen gaan ze door 
de beveiligingsscan en melden zich bij de meldbalie. Daar wordt hen verteld naar 
welke zittingszaal ze dienen te gaan en hoe lang het ongeveer zal duren voordat de 
betreffende rechter ze kan spreken. Een van de bodes wijst de weg. Ze gaan naar de 
wachtruimte bij de bijbehorende zittingszaal waar ze de laatse zaken doornemen en 
de advocaat zijn toga aantrekt. In dit ritueel verdwijnt de advocaat als burger en komt 
tevoorschijn als advocaat die voor de zaak van zijn cliënt de taal van het recht spreekt. 
De advocaat stelt zijn cliënt gerust in zijn rol als advocaat.  De bode geeft aan wanneer 
de zittingszaal kan worden betreden. Wanneer het niet mogelijk is voor beide partijen 
om in dezelfde ruimte te wachten, is er de mogelijkheid om afstand te houden in 
dezelfde ruimte of om te wachten in een afgesloten ruimte. 

Wanneer het om een strafzaak gaat, betreft de zaak een partij die beschuldigd wordt 
van een strafbaar feit. De andere partij is het openbaar ministerie  in de vorm van 
officieren van justitie. Het kan zijn dat de beschuldigde persoon zolang in hechtenis 
is gezet of al zat. Deze persoon zal met een politiebus de rechtbank betreden en 
wachten op de zitting in een wachtcel. De persoon is echter nog steeds een gast 
van de rechtbank en geen gevangenene. De bewakers zijn in dienst van het openbaar 
ministerie en dus niet in dienst van de rechtbank. De persoon zal in zijn cel wachten 
totdat de zitting begint. De advocaat mag de verdachte voor de zitting bezoeken in het 
beveiligde gedeelte, onder de begeleiding van een bevoegd persoon.

De rechter heeft alle juridische documenten voor de zitting aangeleverd gekregen en 
doorgenomen. Voordat de zitting begint bespreekt hij of zij met andere aanwezige 
rechters en griffier de zaak in de raadszaal bij de zittingszaal.

De voorbereiding

De twee partijen, zijn naar de rechter gestapt of gedaagd, omdat er een dilemma of 
conflict in hun leven was die ze niet zelf op konden lossen. Dat betekent dat op het 
moment dat een rechter tussenbeide moet komen, geen van beide partijen heeft willen 
toegeven. Het is dus een zaak waarvan de uitspraak voor beide partijen van groot 

Het geduld

Tijdens de rechtszitting mogen beide partijen een pleidooi houden om hun argumenten 
uiteen te zetten om gelijk te krijgen in een conflict. Op dat moment staan zij in het 
middelpunt. Ze willen het gevoel krijgen gehoord en begrepen te worden en serieus 
te worden genomen. De rechter moet zich tijdens het pleidooi bewust zijn van de 
kernwaarden van zijn taak: onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Het pleidooi

Nadat de partijen hun pleidooi gehouden hebben en de rechter zijn of haar vragen 
gesteld heeft, kunnen er drie dingen gebeuren; Op de eerste plaats kan de rechter 
meteen een beslissing nemen en een oordeel vellen. Of de rechter trekt zich terug in 
de raadskamer en gaat in beraad met collega’s. Daarna kan teruggegaan worden naar 
de zittingszaal waarna alsnog het vonnis gegeven wordt ofwel het vonnis wordt met 
een bepaalde tijd uitgesteld. Dit wordt vaak gedaan bij complexe zaken of bij enigszins 
aggressieve cliënten. De cliënten krijgen het vonnis dan thuisgestuurd.

Het beraad

Getuigen worden in een strafzaak vaak gehoord op het politiebureau door de politie. 
Wanneer een zaak te ingewikkeld wordt kan de officier van justitie besluiten dat de 
getuige gehoord moet worden door een rechter commissaris. Bij een dergelijk verhoor 
is de officier zelf en de advocaat van de beklaagde persoon ook aanwezig. Het verhoor 
vindt plaats in een zittingszaal. Wanneer een persoon gevaar loopt door het afleggen 
van een getuigenis, vindt deze plaats op het kantoor van de rechter commissaris. 
Het moet in alle gevallen duidelijk zijn voor de getuige dat hij of zij een onpartijdige 
waarheid moet spreken. Het kan ook  zij dat een rechter hulp nodig heeft van een 
deskundige wanneer het een complexe zaak in een bepaald vakgebied betreft. De gang 
van zaken is dan hetzelfde als bij een getuigenverklaring. 

De getuigenis of het raadplegen van deskundige informatie

belang is. Voor iemand die beschuldigd wordt van een strafbaar feit geldt hetzelfde. 
Partijen zullen nerveus en gespannen, misschien zelfs bang zijn voor de zitting, omdat 
ze wel of niet kunnen baten bij de uitspraak van de rechter. Partijen kunnen ook 
strijdlustig zijn om vergelding.
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Alernatieve rechtszitting

Rechtszaken van specifieke vakgebieden worden steeds ingewikkelder. Het is voor 
studenten belangrijk om van casestudies in de praktijk te leren. Deze moeten zonder 
een zitting en de partijen te storen een zitting kunnen bijwonen, en in kleine groepen in 
de rechtbank kunnen werken. Ze krijgen toegang tot de bibliotheek van de rechtbank.
De rechtbank van Nanterre ligt op een treinhalte afstand van de Universiteit van 
Nanterre met de beste rechtenfaculteit van Frankrijk. De toeloop van studenten zal 
daarom groter zijn dan bij andere rechtbanken. 

Studie

Het persbericht

Bepaalde rechtszaken zijn interessant voor een groter publiek dan de directe 
betrokkenen. Bij deze rechtszaken zal pers betrokken zijn. Het is afhankelijk van het 
beleid van de rechtbank en het type zaak of er camerabeelden gemaakt mogen worden. 
Journalisten die verslag doen van rechtszaken doen dit vaak op reguliere basis en 
verslaan zo meerdere zittingen per dag. Voor hen is een plek om te werken in de 
rechtbank een gewenste zaak. Bovendien zal er voor grote zaken waarvan vonnissen 
op een andere dag dan de zittingsdag gegeven worden ook een persvoorlichtingskamer 
dienen te zijn. 

Sommige rechtszaken kunnen schriftelijk worden voldaan, of vinden plaats via een 
videogesprek. Het kan ook zijn dat deskundigen op deze manier worden opgeroepen 
tijdens een zitting. 

Mediation

Partijen in een conflict kunnen behoefte hebben aan een bemiddelaar voordat ze naar 
de rechter stappen. Deze verleent mediation. Het kan ook zijn dat een rechter een 
zitting stillegt om personen zelf nog een kans te geven om er zonder rechter uit te 
komen. De partijen zijn dan in een gemoedelijkere stemming. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. de ruimte van de straat
2. entree bezoekers
3. centrale hal bezoekers
4. het moment voor de zitting
5. de zittingszaal
6. raadskamer van de rechter
7. kantoren van justitie
8. centrale hal personeel
9. entree personeel

sequentie van ruimtes
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8. Autoriteit en de hedendaagse architectuur van het recht

8.1 Casestudies gerechtsgebouwen Bordeaux en Antwerpen

De scenario’s en de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn nu bekend. Deze bieden 
echter nog niet genoeg aanknopingspunten voor een architectonisch ontwerp. De 
rechtspraak kan namelijk alleen bestaan wanneer er autoriteit aan verleend wordt, 
zoals in het eerste hoofdstuk beschreven is.  Maar op basis waarvan verlenen we 
de autoriteit aan het recht? Om deze vraag te onderzoeken worden verschillende 
casestudies onderzocht. Allereerst de gerechtsgebouwen in Bordeaux en Antwerpen, 
beide ontworpen door Richard Rogers. Rogers heeft de grondbeginselen van het recht  
letterlijk vertaald in architectuur.

De rechtbank van Bordeaux is ingepast in een historisch centrum. Voor de bouw 
was er een lege plek, omsloten door een oude stadsmuur met toren aan een zijde 
en water en de kern van Bordeaux en een basiliek aan de andere zijde. Rogers heeft 
het bouwvolume het stratenpatroon laten volgen. Ook het aanzicht van het gebouw 
bestaat uit een simpel ritme. Toch wordt het gebouw als veel complexer ervaren. De 
omgeving bestaat hoofdzakelijk uit typisch Franse historische zware gebouwen. Het 
gebouw van Rogers bestaat uit een aatal gigantische dichte entiteiten, die lijken op met 
hout beklede flessen, die schijnbaar hangen in een transparante ruimte. De ruimte die 
daardoor vrijkomt onder deze flessen, waarin de zittingszalen gesitueerd zijn, vormt 
de centrale hal. De salle pas perdus. Het bijzondere aan deze hal is dat deze open 
is, in de buitenlucht en via een  hellingsbaan langs het water aansluiting zoekt bij 
de publieke ruimte van de straat. Rogers heeft zo het toegankelijkheidsbeginsel in 
architectuur willen vertalen door de ‘salle pas perdus’ onderdeel te laten uitmaken van 
de publieke ruimte en dus van de overgang van de publieke ruimte tot de ruimte van de 
rechtspraak uit willen stellen van de entree van het gerechtsgebouw tot het betreden 
van de zittingszaal. Hij heeft de ruimte zo ontworpen dat er weinig fysieke sturing is tot 
reterritorialisatie. Het is de plek waar advocaten, cliënten en publiek elkaar ontmoeten. 
Het gerechtelijk personeel komt niet in deze hal. Zij betreden de zittingszalen via de 
achterzijde en verdwijenen in een rechthoekige kantorencomplex. 
 

Toegankelijkheid als autoriteit - Rechtbank van Bordeaux, 1993-1996 8.4 Salle de pas perdus Bordeaux
8.5 exterieur rechtbank Bordeaux

De drempel van het het betreden van het gebouw, het moment waarop een andere 
gedragscode aangenomen wordt dan diegene die gold in de publieke ruimte, wordt nu 
uitgesteld tot het moment waarop de hal wordt verlaten, het bordes wordt betreden 
en men recht voor de trap staat die naar de zittngszaal leidt. De trappen zijn open en 
hangen ook in de open ruimte. Ze zijn te aanschouwen vanuit de centrale hal. Daardoor 
ontstaat er een theatrale relatie tussen de personen in de centrale hal en de personen 
die de zittingszaal betreden en weer verlaten. Doordat de trap mensen positioneert recht 
voor de zittingszaal en zo de aandacht legt op de handelngen in de rechtspraak, lijkt het 
alsof het de bedoeling is dat men op dit moment reterritoraliseert in de heterotopie van 
de rechtspraak. Er een overgang plaats in de ruimte zonder dat de fysieke ruimte die 
overgang aanduidt.  Alle elementen bestaan namelijk als losse entiteiten in deze ruimte. 

De theatraliteit van de zittingszalen met personen binnen en buiten de zittingszaal is ook 
interessant. Rogers heeft het gebouw door volume en ritmiek in laten passen in zijn 
omgeving. Het gebouw refereert verder niet naar een bepaalde architectonische taal, 
symboiek of iets dergelijks. Daardoor is er niet een overkoepelende opvatting over het 
gebouw te bekennen die voor een grote groep mensen geldt. Het gebouw heeft op het 
eerste gezicht geen common place. De perceptie ervan is daardoor in grote mate vrij voor 
de creativiteit van het individu.  

8.6 interieur zittingszaal



48 49

8.1 dwarsdoorsnede rechtbank Bordeaux
8.2 langsdoorsnede rechtbank Bordeaux
8.3 plattegrond rechtbank Bordeaux

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen is ook ontworpen door Richard Rogers. 
Het gebouw doemt op aan de zuidezijde van de Amerikalei voordat deze de tunnel 
onder het gebouw in duikt. De symmetrische ligging ten opzichte van deze weg, het 
open plein voor het gebouw, de symmetrie en de omvang van het gebouw en de 
opvallende puntdaken zorgen ervoor dat het gebouw een evenement vormt in de stad. 
Het gebouw oogt, mijns inziens, zwaarder dan de rechtbank in Bordeaux. Door de 
spitse puntdaken krijgt het een dramatischere uitstraling. Hierdoor wordt het duidelijk 
dat het gaat om een gebouw met een gewichtige functie.

Een grote trap leidt de bezoekers van de rechtbank vanuit het plein drie bouwlagen 
omhoog naar de centrale hal. Deze wordt omsloten door een transparante gevel. 
Achter de gevel bevindt zich, in de enorme hal, een relatief klein volume. Hierin zit de 
meldbalie met twee bodes, die alle bezoekers de weg wijzen. Een securityscan vindt 
alleen plaats bij de grote zittingszalen, om het gebouw zo laagdrempelig mogelijk te 
maken. De hal heeft veel hoekjes, waar mensen een plek vinden om rustig overleg te 
plegen. De hal is enorm en de dakconstructie evenzo, toch wordt de plek door een 
bepaalde ruimtelijke rommeligheid en de houten vloer als laagdrempelig ervaren. De 
ruimte voelt niet monumentaal aan, wat de buitenzijde van het gebouw wel voelde.

Het gebouw bestaat uit 6 beuken, die elk uitkomen op de centrale hal. De onderste 
etages zijn gevuld met juridische kantoren. Op de bovenste vloer, onder de puntdaken, 
bevinden zich de zittingszalen. De grootstte zittingszalen bevinden zich het dichtst bij 
de centrale hal en hebben een doorkijk vanuit het publiek gezien achter de rechter 
langs naar de centrale hal. Via lange gangen worden de zittingszalen bereikt. De 
toegangsdeuren bevnden zich in inhammen waardoor de deuren tijdens een zitting 
open kunnen blijven staan en de zalen voor publiek makkelijk toegankelijk zijn 
zonder dat de zittingen gestoord worden. Aan de andere zijde van de zittingszalen is 
de gerechtelijke gang gesitueerd. Deze is niet te bereiken voor het publiek maar wel 
duidelijk zichtbaar. De gang steekt de centrale hal over en wordt omsloten door glazen 
balustrades. De rechters, die buiten de zittingszaal wel nog hun toga dragen maar 
niet meer in hun rol zitten, zijn zo duidelijk zichbaar voor het publiek. Er ontstaat een 
theatrale relatie, waarvan duidelijk mag zijn dat het de bedoeling was dat deze zou 
ontstaan. De perceptie van de bezoeker over de persoon van de rechter veranderd op 
dit moment, doordat deze een andere rol aanneemt.

Transparantie als autoriteit - Rechtbank van Antwerpen 2003-2006
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8.7 Entreetrap en  puntdaken rechtbank Antwerpen
8.8 Centrale hal rechtbank Antwerpen
8.9 Gang van de rechter, zichtbaar voor publiek
8.10 De entree van het  gerechtelijk personeel naast   
        en ingang voor bezoekers

De gerechtsgebouwen in Bordeaux en Antwerpen spelen in op de concepten die de 
rechtsstaat democratisch maken. Deze concepten zorgen echter niet voor een grotere 
autoriteit van de rechtsspraak. Men ziet de rechter binnen de zittingszaal in een toga 
op een verhoging recht voor zich. Loopt men de zaal uit dan ziet men de rechter met 
zijn collega’s een praatje en een grapje maken zoals dit op iedere werkvloer gebeurt. 
Op dat moment wordt de rechter als ieder ander medemens gezien. Wilt een persoon 
dat een willekeurig medemens een levensbelangrijke beslissing voor diegene maakt, 
zou iemand bijvoorbeeld zijn buurman die autoriteit verlenen? Waarschijnlijk niet. Het 
tafereel in de rechtszaal  wordt beleefd als een optreden of voorstelling van serieus 
gedrag en professionaliteit in plaats van professionaliteit zelf.  Het zien van de rechters 
buiten de zittingszaal voelt alsof men een kijkje achter het masker neemt. Net zoals de 
palacio d’abraxas van Ricardo Bofill een voorstelling van een paleis is zonder de inhoud 
van een paleis. Aan het eind van dit hoofdstuk zal dit verder uiteengezet worden.

Letterlijke transparantie maakt de rechtsgang dus niet per se begrijpelijker en vergroot 
de autoriteitserosie. Om de rechtsgang begrijpelijker en toegankelijker te maken is 
het etaleren van de activiteiten die in de rechtszaal plaatsvinden en daarbuiten niet 
nodig. Op het moment dat we direct bij een rechtszaak betrokken zijn, verlenen we 
autoriteit aan de rechtspraak op basis van het gevoel te krijgen serieus te worden 
genomen en met onafhankelijke professionals te maken te hebben. De ervaring van 
het democratische randje van de rechtsstaat is op dat moment niet het hoogste goed. 
De onafhankelijkheid van de rechtspraak kan gewaarborgd worden door een bepaalde 
afstand te bewaren. Rogers ontwerpt beide gebouwen als een evenement in de stad. De 
gebouwen en de directe ruimte rondom zijn aantrekkelijke gebouwen om te verblijven 
en met veel moeite is bij beide gebouwen getracht op de publieke openbare ruimte 
door te zetten tot in de centrale hal van het gebouw. Opzettelijk wordt de afstand tussen 
gerechtsgebouw en de ruimte van alledag zo klein mogelijk gemaakt.

Nu rijst de vraag wat dan de uitgangspunten voor een hedendaags gerechtsgebouw 
zouden moeten zijn en welke rol de belichaming van de rechtspraak hierin zou moeten 
spelen. Daarom worden twee gerechtsgebouwen onderzocht die een duidelijke 
sfeer belichamen. Het paleis van justitie in Nantes en het paleis van justitie in ‘s 
Hertogenbosch.

8.2  Conclusie
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‘ I am just trying to find the just definition for an architecture of justice’.   
  Jean Nouvel, 1998 uit Jean Nouvel, elements of architecture

Nouvel heeft als uitgangspunt voor het gerechtsgebouw in Nantes genomen dat de 
architectuur van de ambtenarij een representatie van macht van de staat is. Dit heeft 
hij gedaan door de traditionele tekenen van macht  en de tegenwoordige denkbeelden 
over justitie te verwerken in een modern gebouw. Hierbij zijn zichtbaarhed en 
monumentaliteit hoofdthema’s. Het gebouw in plattegrond bestaat uit verschillende 
grids van vierkanten, als een statement voor gelijkmatige regelmaat, welke zorgt voor 
het thema dat alle gedeeltes van de rechtbank met elkaar verbindt en het stramien 
vorm voor de functionele indeling. Om het grid geen uitstraling van onderdrukking te 
geven, maar van eerlijkheid en openheid, is een bepaalde complexiteit door variatie 
in  schaal, licht en detail gegeven. Volgens Nouvel biedt het gebouw een model voor 
justitie van de twintigste eeuw, niet als de macht van de staat die boven het individu 
staat maar als een proces van regelmaat en gelijkheid die opereert in een geordende 
formele context.
Echter, zoals in de afbeelding van de centrale hal van het gebouw te zien is, mag gezegd 
worden dat het gebouw eerder een ontzagwekkende uitstraling heeft. Door de donkere 
kleur en gladheid van de materialen, het extreem rigide doorgevoerde grid en de 
omvang van de ruimte maakt optimisme plaats voor een gevoel van gevangenschap. 
Het gebouw heeft, net als de toga, de rol van het gezicht van de rechter aangenomen. 
Het is een plek die duidelijk anders is dan de plek van alledag, hij dwingt mensen zich 
anders te gedragen. In die zin draagt het gebouw bij aan het gezag van het recht.

Ontzag als autoriteit - Paleis van Justitie Nantes, 1995-2000

8.3 Casestudies gerechtsgebouwen Nantes en ‘s Hertogenbosch

8.11 Plattegrond Paleis van justitie Nantes
8.12 Interieur Paleis van justitie Nantes
8.13 Facade gericht op de oude binnenstad, Paleis van 
Justitie Nantes
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Charles Vandenhoven en Prudent Wispelaere hebben van het paleis van justitie in ‘s 
Hertogenbosch een plechtig ontwerp gemaakt, waarbij openbaarheid juist niet centraal 
stond. Het gebouw staat als een rigide blok naast het station. De gevel vormt een 
streng grid van ramen, klassiek ingebed in een bakstenen muur. De verhouding van de  
materialisering van de lagenonthult dat het gebouw niet zomaar een kantoorgebouw is. 
De grondvorm van het gebouw bestaat uit een carrévorm. De helft van het gebouw 
aan de stationszijde huisvest het openbaar ministerie. Deze zijde vormt ook de 
hoofdentree tot de binnenzijde van de carrévorm. Op dat moment bevindt men zich op 
een open plein, omsloten met de strenge gevel van gebouw en afgesloten van de stad. 
De resterende U-vorm huisvest de gerechtelijke machine. In de buik van de U-vorm 
bevinden zich twee lagen met zittingszalen, achter een transparante gevel.  Door een 
nauwe ingang met een beveiligingsscan komt men uiteindelijk uit  voor de meldbalie 
in een langwerpige hal waaraan de zittingszalen direct zijn gelegen. De gerechtelijke 
gang is nergens te herkennen, deze ontmoet het publiek alleen in de zittingszaal. Op 
de tweede etage zijn de zittingszalen voor het hoger beroep gepositioneerd. Deze 
zalen hebben een bijzonder plafond, zoals te zien is in de doorsnede. Dit levert een 
ruimtelijkheid op die het belang van ze zaken in deze zalen boven die van de andere 
zalen plaatst.  De materialen, die in het interieur gebruikt zijn, bestaan uit gepolijst 
beton en roestvast staal, in combinatie met eikenhout en arduinse steen. Het gebouw 
is ingetogen, niet monumentaal, niet armoedig. Er is veel zorg uitgegaan naar de 
detaillering van de materialen.  

Behoudendheid en strengheid als autoriteit 
   Paleis van justitie ‘s Hertogenbosch, 1995-1998

8.14 Plattegrond Paleis van justitie ‘s Hertogenbosch
8.15 Binnenplein Paleis van justitie ‘s Hertogenbosch
8.16 DoorsnedePaleis van justitie ‘s Hertogenbosch
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8.17 Maquette  van het carrévormige Paleis van  
 Justitie in ‘s Hertogenbosch. 

8.4 Conclusie: autoriteit op basis van gedrag

De rechtspraak kan niet bestaan zonder dat er autoriteit aan verleend wordt. Zoals bij 
de voorgaande casestudies geconcludeerd is, verlenen we autoriteit aan de rechtspraak 
op basis van het gevoel te krijgen serieus te worden genomen en met professionals te 
maken te hebben.  De rechter dient niet te worden gezien als een willekeurig persoon 
maar dient onpartijdig is  en professioneel over te komen. Wat betekent ‘het serieus 
nemen van’ en waaraan is dit te herkennen? Is het een bepaalde hoogdravendheid, of 
zakelijkheid, of een ernstig en gewichtig voorkomen, een plechtige manier van handelen 
of een blijk geven van expertise door jargon? Of is een serieuze daad of karakter alleen 
te herkennen aan inhoud, de uren die een rechter met toewijding steekt in het vellen een 
vakkundig oordeel, en de moeite die hij neemt om het recht uit te leggen bij het geven 
van een vonnis.Toen kwam het besef dat seriositeit dit beide is, maar in eerste instantie 
herkend  wordt aan gedrag. Als er autoriteit aan het recht wordt verleend, op basis 
van het idee te hebben dat men te maken heeft met een professionele belangenloze 
instantie die de burgers serieus neemt, dan gebeurt dit op basis van gedrag. Welke 
uiterlijke vormen wij echter zien als ‘serieus’ is afhankelijk van de persoonlijke perceptie 
en persoonlijke ervaringen van een persoon. Het is daarom zaak om een bepaalde 
architectonische taal  te vinden die een gemeenschappelijk gevoel van professionaliteit 
oproept, die een bijdrage levert aan het produceren van een ruimte voor de burger waar 
men autoriteit aan wilt verlenen. 

Dit kan gezien worden als een masker, of ‘bedrog’ zoals Adolf Loos het zou zeggen, 
aangezien de organisatie van de rechtspraak uiteindelijk  achter de schermen werkt als 
een efficiënte machine, en het gerechtelijk personeel buiten hun rol als rechter gewone 
mensen zijn. Maar door af te zien van een ontworpen belichaming zou een modernistisch 
standpunt ingenomen worden waarbij zou gelden dat voor de productie van een plek 
alleen een gebeurtenis nodig is en de vormgeving van de plek onbelangrijk is behalve 
dat deze het functioneren van de gebeurtenis een fysieke plaats moet bieden. Echter 
zou het naïef zijn om te denken dat deze ruimtes geen masker met zich mee brengen. 
Uiteindelijk baseren we onze mening over iets op basis van wat we waarnemen, ervaren 
en ervaren hebben. Het gevoel dat je krijgt baseer je op basis van gedrag. ‘Serieus’ is 
een taal en een houding, en een manier van benaderen, vragen stellen. De taal en de 
houding geeft je de mogelijkheid om ‘het serieus genomen worden’ te herkennen. Het 
verlenen van autoriteit, en dus macht, gebeurt altijd op grond van het masker dat je 
ziet. Hetgene wat we zien beïnvloedt onze perceptie van datgene. Het gedrag van de 
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rechtbank moet overtuigen tot een bekwaamheid van het gerechtelijk personeel en 
een gepaste ruimtelijkheid die het belang van de zaken van de individuen met respect 
behandelen. 

Het is dan wel belangrijk dat men begrijpt dat er in het ontwerp voor gezorgd wordt dat 
er wordt voorkomen dat het gedrag wordt opgevat als een voorstelling van dit gedrag, 
zoals gebeurde in de rechtbank van Antwerpen. De theatraliteit - de wisselwerking 
tussen datgene wat aanschouwd wordt en de perceptie van het aanschouwde -  
bestond daar uit de perceptie van de ervaring van een theater. Hierdoor verloor het 
aanschouwde een deel van zijn betekenis. Nu betekent dit niet dat wanneer men weet 
dat de rechter in de rechtszaal een rol inneemt, men plotseling geen autoriteit meer wilt 
verlenen aan deze persoon. De rechter heeft al autoriteit doordat het het besllissingen 
kan nemen over andere personen. Het heeft dus te maken met het respect het op te 
brengen om in deze rol te blijven, mede door dit tot uitdrukking te laten komen in de 
manifestatie van zichzelf en de ruimte. Waar de rechter dan ook zichtbaar is voor het 
publiek. In Antwerpen verliest de rechtspraak de autoriteit die ‘vrijwillig’ door mensen 
verleend word, doordat het opzettelijk de rol van de rechter in de zittingszaal voordoet 
als een voorstelling.

De zittingszaal, en de ruimte op weg naar de zittngszaal, kan,  samen met de toga en 
de houding en de taal van de rechter, zorgen voor het gedrag van de rechtspraak. Hoe 
zou die rol van de rechter belichaamd moeten worden op een manier dat het, net als 
de toga, betekenis geeft aan de persoon van de rechter? Allereerst dus op een manier 
waarbij de rechter constant in de rol van de rechter zit. Het is dus zaak om een tot 
adequate belichaming voor de rol van de rechter. Er bestaat een gemeenschappelijke 
consensus over serieus gedrag, bijvoorbeeld; zakenpakken, een gewichtige manier van 
kijken en academisch taalgebruik. Nouvel heeft in het paleis van justitie deze taal op een 
monumentale manier toegepast, door het gebruik van relatief grote gebouwelementen, 
bestaande uit grids die weer zijn gemaakt van  donkere glanzende materialen in een 
streng ritme. Het gebouw is ontzagwekkend, het kan zorgen voor een bepaalde vrees 
dat respect afdwingt. Waarom deze belichaming adequaat is, is omdat personen vaak 
ook met die vrees de rechtbank betreden. Bovendien is er zowel in het paleis van 
justitie in ‘s Hertogenbosch als in Nantes sprake van een duidelijke scheiding tussen 

het publieke leven van de straat en de ruimte in het gerechtsgebouw. Beide gebouwen 
hebben ontworpen tussenruimtes om de overgang tussen het territorium van de publieke 
ruimte en het territorium van de rechtspraak een plaats te bieden. Het territorium van 
de rechtspraak behoeft een andere gedragscode, en de activiteiten die er plaatsvinden 
zijn grotendeels duidelijk. De duidelijke scheiding tussen activititeiten en fysieke ruimte 
creeërt een bepaalde afstand. Niet zozeer een meetbare afstand, maar een psychische 
afstand. De afstand die nodig is voor de autoriteit van het recht. Dit principe zal in het 
volgende hoofdstuk verder uiteengezet worden. 

Echter wat zeer belangrijk is om te bedenken, dat het recht niet bij alle rechtszaken 
autoriteit heeft  als straffer of overheerser. De rechtspraak bewaart juist een mate van 
vrijheid, en komt vaak als een bemiddelaar tussen beide wanneer de vrijheid tussen 
twee personen of groepen problematisch wordt. Als er nu op een andere manier naar 
het begrip ‘serieus’ gekeken wordt en het gedrag van een clown beschouwd wordt. Een 
clownsuiterlijk kan ook serieus zijn, een persoon die kleine kinderen wilt entertainen kan 
zijn intentie niet serieuzer nemen dan om een clownspak aan te trekken. Een serieus 
karakter heeft dus te maken met een bepaalde toewijding een rol aan te nemen. Nu zal 
een rechter in clownspak daarmee niet zijn toewijding tonen. Maar het wil dus zeggen dat 
de bovengenoemde aspecten, van een gewichtig voorkomen en academisch taalgebruik, 
niet vanzelfsprekend een gepast serieus karakter met zich meebrengen. Ongepast 
gedrag kan leiden tot het afnemen van de autoriteit. Op sommige momenten, wanneer 
bijvoorbeeld kleine kinderen bij een rechtszaak betrokken zijn of wanneer een rechter de 
rol van bemiddelaar aaneemt, bestaat de kans dat een zeer gewichtig voorkomen als het 
ware als een toneelvoorstelling wordt ervaren in plaats van een oprecht serieus karakter 
welke een toegankelijkere verschijning geeft op het moment dat dit gewenst is. 

Dit is waar de problematiek van de verschijning van de rechtspraak vandaag de dag 
mee worstelt. Aan de ene kant moet een bepaalde afstand bewaard worden maar aan de 
andere kant moet ook de burger het gevoel krijgen dat hij of zij met iemand converseert 
die zich in hem of haar en zijn problemen kan verplaatsen. Daarom moet op een manier 
de balans gevonden waardoor het gerechtsgebouw wel professionaliteit, behoudendheid, 
daadkracht en gezag uitstraalt zonder op een ongepaste manier ontoereikbaar te worden.
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9. De rechtspraak en het heterotopische karakter

Een schoolgebouw wordt door leerlingen vaak enigszins op een overeenkomstige manier 
ervaren. Voor de ene  zal het naast leerplek ook een plek voor bescherming zijn en voor 
de andere een ontmoetingsplek van vrienden. Docenten en leerlingen ondergaan dagelijks 
dezelfde routine. Daarom is een school voor buitenstaanders een heterotoop. Het is de 
plek waar je als kind in de klas zit,  sommen maakt en naar de docent luistert, en de 
plek waar je als docent je lessen voorbereidt en voor de klas staat. Hetzelfde geldt voor 
een kerkgebouw. Een aantal keren per week zijn er openbare missen waarbij men de 
kerk binnenloopt en plaatsneemt op een bank. Soms zijn er speciale aangelegenheden 
als een doop of begrafenis. Hoewel de beweegredenen om er te komen voor iedereen 
anders kunnen zijn, zijn de bedoelde activiteiten duidelijk. Een kerk is daarom ook een 
heterotoop. Een heterotoop is een plek waar een aanwijsbaar ‘iets’ plaatsvindt, dat anders 
is. Dit ‘iets’ kan alles zijn; activiteiten, mensen,  gedrag, etc. Een school is echter een 
tamelijk vage heterotoop. De meeste mensen brengen er, in tegenstelling tot een kerk, een 
groot deel van hun leven door of zijn er nauw mee verbonden door familieleden. Dat zorgt 
ervoor dat een school onderdeel gaat uitmaken van de sociale ruimte van het dagelijkse 
leven. Bij een rechtbank ligt dit anders omdat de meeste mensen niet op reguliere basis 
of zelfs nooit bij de rechter op het matje hoeven te verschijnen. 

We hebben een gemeenschappelijk besef van het feit dat er in de zittingszaal straffen 
worden opgelegd, vergelding wordt gevonden en geschillen worden beslecht. Wellicht 
niet precies de manier waarop, maar wel het feit dat de rechter aan een tafel voor de  
partijen zit en hun verhalen aanhoort en een besluit maakt. De zittingen in een rechtbank 
zijn daarom te beschouwen als clichés, Mensen zijn er bekend mee, ze hebben er een 
gemeenschappelijk referentiekader van. Ook bestaat er een gemeenschappelijk beeld 
over hoe een rechtszitting plaats vindt. De rechter zit aan een zijde van een ruimte in het 
midden op een verhoging en de beklaagde en aanklager zitten met de advocaten aan de 
zijde ervoor. Beide partijen houden hun pleidooi waarna de rechter een oordeel geeft. Deze 
clichés vertellen ons iets over de activiteiten en de sociale relaties in een gerechtsgebouw. 
Het levert, voor personen die te gast zijn in het gebouw een bepaalde sociale ruimte 
op die verschilt van de sociale ruimte in het dageljkse leven. Dit zorgt ervoor dat het 
gerechtsgebouw een heterotopie wordt.  Het is de plek waar het bovenstaande allemaal 
gebeurt en het selecteert de mensen die bij een zitting betrokken zijn.

De rechtspraak kan niet bestaan zonder dat er autoriteit aan verleend wordt. Autoriteit 
wordt verleend aan de rechtspraak zolang deze onpartijdig is  en professioneel overkomt, 
en daardoor de gasten in de rechtbank het gevoel geeft serieus te worden genomen. Het 
is belangrijk dat de rechtspraak wordt beschouwd als een belangenloze organisatie, die 
in zeer grote mate onafhankelijk is. Dit wordt verkregen door een bepaalde afstand te 
creëren. Met afstand wordt niet bedoeld de rechtbank aan de rand van de stad te plaatsen, 
dit verschaft onzichtbaarheid in plaats van afstand. In termen van architectuur kan dit wel, 
door van de  ruimte in en rondom de rechtbank niet een plek van het alledaagse leven te 
maken maar een andere plek, een heterotopie. Een fysieke plek die bestaat als bedachte 
ruimte met als virtuele componenten de clichés van de zittingen en het beeld van de 
rechtbank. 

Michel Foucault heeft ooit het gemeenschappelijke karakter van deze plekken, die anders 
zijn dan sociale ruimte van de samenleving voor mensen die geen gebruik maken van 
deze plekken, beschreven en ze heterotopiën genoemd. De reden hiervoor was dat een 
heterotopie veel kan zeggen over een samenleving. Bij dit project wordt het proces 
omgekeerd. Nu beschreven is hoe het recht in de samenleving past, en welk karakter het 
zou moeten krijgen , kan een gebouw met een heterotopisch karakter gemaakt worden, 
door te begrijpen hoe het geschikte sociale gedrag in de rechtbank verschilt van het 
sociale gedrag in het alledaagse leven en die te vertalen in een ontwerp waarin het gebruik 
en de beleving van de ruimte de heterotopie vormt. Een mate van heterotopie zegt iets 
over de mate waarin de beleving en het gebruik van een plek ten opzichte van een andere 
of dezelfde plek veranderd. Bij een heterotopie hoort een bepaalde deterritorialisatie uit de 
plek waar een lichaam was en een reterritorialisatie naar een nieuwe plek. Reterritorialisatie 
omdat als er geen verandering plaatsvindt in het gedrag van de nieuwe plek, dan kan het 
niet beschouwd worden als en heterotopie. Een rechtbank is al een heterotopie omdat het 
gebruik van de plek anders is dan buiten de rechtbank. Een rechtbank is een plek die niet 
boven de samenleving staat maar ernaast. Daarom is het noodzaak dat het heterotopische 
karakter van de rechtspraak wordt versterkt inde ruimte in het gerechtsgebouw. Deze 
versterkt de aanwezigheid van het gebouw in zijn omgeving.

9.13 Conceptmaquette
afstand .



uitgangspunten 
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10. Programma

Zoals eerder vermeld huisvest het paleis van justitie van Nanterre de bestuurlijke 
administratie. Dat betekent dat het aantal kantoren in de nieuwe rechtbank beperkt 
dient te worden.  Frankrijk heeft een gemiddelde van 10 rechters per 100.000 
inwoners. Aangezien Nanterre de tribunal de grande instande en het cour d’assises 
gescheiden heeft, wordt het aantal voor deze rechtbank geschat op 3, in verband 
met het grotere aantal enkelvoudige zittingen. Dit betekent dat er 25 kantoren voor 
rechters nodig zijn, en evenveel bureaus voor de griffie. Verder een kantoor voor een 
communicatiemedewerker. Een open kantoor voor 2 medewerkers aan de centrale 
infobalie en 6 bodes. 

Juridische documenten
Er is een beveiligd archief nodig voor de tijdelijke opslag van juridische documenten. 
Deze dient klimatologisch gecontroleerd te worden. Er is een printkamer bij met 
twee medewerkers. Vlakbij de receptie van het personeel, waar ook de post af wordt 
gegeven. De uitgifte van documenten vindt plaats in de centrale informatiebalie, die in 
direct contact staat met het archief.

Openbaar Ministerie
Het openbare ministerie heeft om wettelijke en symbolische redenen een aparte 
ingang. De officier van justitie (procureur) werkt niet op de rechtbank, maar het kan 
wel voorkomen dat hij of zij er op een dag meerdere zaken heeft. Omwille daarvan 
krijgt deze ook een uitvalsbasis met drie kantoorruimtes . De Politie van het Openbaar 
Ministerie brengt personen in hechtenis naar de rechtbank en bewaakt ze er ook. Via 
een beveiligde ingang betreden ze het gebouw. 

Wachtcellen
Omdat de gevangenis van Nanterre zeer dichtbij gelegen is en de rechtbank geen grote 
misdaad berecht, is er geen uitgebreid systeem van wachtcellen nodig, vier cellen van 
n 8m2 volstaan ruim.

Raadszalen
Na, voor of tijdens een zitting kan een rechter zich terugtrekken in de raadszaal om 
overleg te plegen. Bij elke zittingszaal zit een raadszaal.

Administratie Rechter commissaris
De rechter commissaris (juge d’instruction)hoort getuigen in de zittingszaal. Wanneer 
deze gevaar lopen, hoort hij ze op kantoor. Dit geldt ook voor personen waarvan de 
hechtenisduur verlengd dient te worden. 

Faciliteiten personeel
Een kantine, 4 toiletten, printhoek, overlegzaal, togakamer, 

Faciliteiten instituut
Schoonmaakhok, datacenter, installatieruimte

Zittingszaal. 
Zittingszalen hebben verschillende groottes en opstellingen. Er zullen 4 monumentale 
zittingszalen plaats krijgen en 6 persoonlijkere zalen die ook voor andere doeleinden 
kunnen dienen. De zittingszalen lopen uiteen van 9x6 m tot 5x5 m.

Wachtruimte
Voor de zitting moet er een rumte zijn waar partijen uit elkaars ook kunnen wachten. 

Centrale entree met security en centrale infobalie
Bezoekers, ook advocaten en getuigen, betreden de rechtbank via de centrale entree 
waar direct de centrale infobalie is geplaatst. Hier is een lobby waar gewacht en 
gegeten kan worden.  

Als meldbalie
Wijst partijen van een zitting de weg, en houdt bij welke mensen zich in de rechtbank 
bevinden. 

Rechtsplein
Het rechtsplein biedt plaats aan overleg van advocaat en klant, studiegroepen, 
persruimte en kamers van arbitrage. 

Locatie
De locatie dient gemakkelijk toegankelijk te zijn door openbaar vervoer, een RER 
station en een bushalte. Daarnaast dient het gebouw met de auto ook gemakkelijk 
bereikbaar en zichtbaar te zijn
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11. De rechtbank en de stad

Het heterotopische karakter moet zijn uitdrukking vinden in het feit dat de rechtbank 
duidelijk als een dusdanige plek wordt herkend een doordat het als fysieke plek 
duidelijk te onderscheiden is van de ruimte van alledag. Het recht is iets dat niet 
constant aanwezig is of boven de mensen staat. Het staat parallel aan de maatschappij 
en het komt tussen beide wanneer de vrijheden tussen mensen problematisch worden. 
Daarom zou een constante aanwezigheid als losstaand object misplaatst zijn. Daarbij 
is een situatie buiten de de stad ook misplaatst.  Hierin zit ook het verschil tussen het 
ontwerpen van een rechtbank in het centrum van Parijs of in de buitenwijk Nanterre. 
Het stedebouwkundige weefsel van Nanterre is dermate versnipperd dat een gebouw 
dat geen aansluiting zoekt met zijn omgeving vanzelfsprekend een losstaand object 
zal vormen. In het centrum van Parijs ligt dit anders doordat het stedelijk weefsel 
van Parijs een zeer sterke invloed heeft op de beleving van de ruimte. Zal men daar 
een stuk van de gebouwmassa van een straat afbreken en er een gebouw plaatsen 
dat losstaat van de omliggende bebouwing dan zal het stedelijk weefsel alsnog 
overheersen boven het object.

Het uitgangspunt voor de plaatsing van het gebouw in de stad wordt gebaseerd op de 
theorie van ‘The crisis of the object’ uit het boek ‘The collage city’ van Collin Rowe. 
Door aansluitig te zoeken bij het stedelijk weefsel krijgt het gebouw een dualistisch 
karakter. Enerzijds versterkt het gebouw het karakter van de straat en het plein. 
Anderzijds, wanneer het gebouw opzichzelf beschouwt wordt, verschijnt het recht in 
de vorm van een rechtbank. De perceptie is afhankelijk van de intentie of ervaringen 
van individuen die zich op het plein of in de straat bevinden. 

Om deze theorie toe te lichten zal de Sant’Agnese aan het Piazza Navona in Rome 
beproken worden. De kerk ligt ingebed tussen bebouwing die samen het ovaalvormige 
Piazza Navona omsluiten. Door de omsluiting wordt het karakter van het plein 
versterkt. De kerk is een onderdeel van de pleinwand. In vorm  wijkt de kerk  enigszins 
af, maar door zijn symmetrsche plaatsing aan het plein vormt het geen verstoring 
van de pleinwand. Wanneer men echter de aandacht van het plein verplaatst naar de 
kerk is deze duidelijk als zodanig te herkennen. De percpetie is dus afhankelijk van 
het individu.

De intentie van het ontwerp van de rechtbank op de plek, zoals in het masterplan 
besloten is, is een bijdrage te leveren aan het karakter van het stedelijke plein. Om een 
plein te vormen is een duidelijk begrenzing nodig van de contouren van het plein, omdat 
het stedebouwkundige weefsel van Nanterre redelijk versnipperd is. Om een stedelijk 
plein te vormen is een bepaalde menselijke bezettingsgraad nodig. De bezoekers van 
de rechtbank zullen hier een grote bijdrage aan leveren. 

Omdat het gebouw de rechtspraak levert voor mensen die het stedelijk plein niet als 
dagelijks stedelijk centrum ervaren is een bepaalde zichtbaarheid op grote schaal 
wenselijk. Dit betekent niet alleen dat het gebouw zichtbaar moet zijn voor autoverkeer 
vanaf de Avenue de la Republique, maar het dient ook te zijn als plaats van de 
rechtspraak.  Omdat het een gebouw betreft waar men niet elke dag komt is de entree 
zeer belangrijk.

 ‘Consiously or unconsiously, a person walking works out his path some distance 
ahead, so as to take the shortest path. To be able to work out his path, he must be able 
to see the entrance early, as soon as he sees the building.’
 ‘A Pattern Language’, Christopher Alexander 1977, H110 Main entrance

11.1  Facade van de Sant’ Agnese, een duidelijk      11.2 Facade van de Sant Agnese als onderdeel  
          te onderscheiden kerk                van de pleinwand van het Piazza Navona. 
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12. Theatraliteit en de sequentie van ruimte

Zoals uit de casestudies is geconcludeerd, is de rechtspraak gebaat bij een 
consequente afstand, zowel binnen als buiten de zittingszaal. Daarom moet het gevoel 
van het zich begeven in een andere plek dan die waar men zich normaal gesproken in 
bevindt, aan de binnenzijde van het gebouw ook gewaarborgd blijven. Dit moet zich 
uiten in een mate van strengheid en behoudendheid in sfeer, die relatief verschilt van 
de bebouwing in de omgeving. 

De verhalen die zich afspelen in de rechtbank afzonderlijk worden gevormd door een 
vaste sequentie handelingen. De hoofdhandelingen en partijen zijn uiteengezet in het 
vooronderzoek. Er zou een grote open ruimte gemaakt kunnen worden waarbij de- 
en reterritorialisatie van de functie van de ruimte optreedt doordat de handelingen 
die erin plaatsvinden veranderen. Dit is de strategie die bij de meeste hedendaagse 
gerechtsgebouwen wordt toegepast. Een grote open ruimte die zowel onvangsthal, 
meldruimte, wachtruimte en overlegruimte in één is. Omdat de rechtszitting 
een bepaalde concentratie op de pleidooien en vonnissen behoeft, worden de 
zittingszalen afgesloten van de open hal. De grote hal wordt een indifferente hal waar 
de verschillende handelingen door elkaar lopen. Dit leidt ertoe de hal voor bepaalde 
mensen, die mogelijk zenuwachtig of bang zijn en wat meer privacy behoeven, of die 
komen voor een zaak waar veel en grote belangen een rol spelen en een bepaalde 
aandacht verwachten, geen prettige ruimte is. Voor de rechtspraak geldt hetzelfde. Bij 
sommige zaken is het van belang dat de rechter als onbetwistbare eindbeoordelaar 
wordt gezien, die een bepaald gezag heeft. Dit mag de ruimte in dat geval dan ook 
tot uiting komen, maar de vraag is of dit kan wanneer de ruimte gebruikt wordt voor 
zo veel verschillende doeleinden. In de bezochte rechtbanken was het gevolg van 
een neutrale architectonische sfeer dat het gebouw door veranderend gebruik niet 
constant van karakter was.

De autoriteit is afhankelijk van gedrag dat uitstraalt dat de burger serieus genomen 
wordt. En dit serieus nemen zit ook in een bepaald respect te tonen naar de burger. Dit 
respect wordt getoond  doordat ruimtes bescherming en een passende plaats bieden 
aan een bepaald gebruik. De architectuur dient de ruimte een vormgeving en sfeer te  
verschaffen die past bij de intentie van het gebruik of een bepaalde theatraliteit die 
dienend aan het gezag van het recht. De theatraliteit kan beïnvloed worden doordat 
de gebruikers worden gedwongen een bepaalde positie in de ruimte in te nemen en 

dat daardoor hun perceptie beïnvloedt wordt. Dit in een taal die duidelijk strenger is dan 
de architectonische taal van het dagelijkse leven om het heterotopische karakter van de 
plek te benadrukken. Dit principe komt duidelijk naar voren in de conceptuele maquette 
uit het hoofdstuk waarin de scenario’s uiteen gezet worden. 

Zoals uit het vooronderzoek is gebleken, gebeurt er meer in een rechtbank dan het 
beslechten van geschillen en het strafopleggen. Het gebruik van een rechtbank is niet 
zo consequent als die van een lagere school, kerk of gevangenis, zoals de clichés van 
de rechtbank zouden doen denken. En de manier waarop een zaak behandelt wordt 
verschilt voor het straf-, civiel- en bestuursrecht, en is dus in mindere mate een cliché 
dan men in eerste instantie zou denken. Maar het overkoepelende cliché past wel bij 
het hoofdgebruik. Omdat de activiteiten en handelingen wanneer men een geschil bij 
de rechtbank wilt laten beslechten of wanneer men gedaagd wordt niet voor de hand 
liggen, voor burgers die niet op reguliere basis in de rechtbank komen, is een bepaalde 
sturing van de ruimte is gewenst.

In het bijzonder zal de rechtbank van Nanterre ook dienen als een leerplek voor de 
grote rechtenfaculteit van de Unversiteit van Nanterre waar studenten zullen meewerken 
aan casussen. Dat betekent dat er les-, overleg- en leesruimtes nodig zijn. Ook moet 
rekening gehouden worden met de pers, die een persruimte behoeft om in te werken, 
en een ruimte voor de Rechtspraak waarin persvoorlichting kan worden gegeven. Dit 
houdt in dat de opgave een stuk complexer wordt. Wat zou er moeten gebeuren met de 
ruimtes die niet bijdragen aan de rechtbank als heterotoop en hun eigen sociale ruimte 
meenemen? De activiteiten van de pers en studenten valleen namelijk op de eerste 
plaats binnen de  journalistiek en het onderwijs. Ook de kantoren vallen hieronder, zij 
vormen een alledaagse plek voor het personeel van de rechtbank en zijn grotendeels 
onafhankelijk van de rechtbank als heterotopie. 

Nu begrepen wordt hoe de verschillende ruimtes gezien kunnen worden gezien als 
heterotopie en wat dat voor een mogelijkheden biedt zullen de karakters bepaald worden 
voor de ruimtes waarin de rechtspraak als instantie een verschillende rol speelt voor de 
verschillende individuele verhalen. Het uitgangspunt is om de rol van de rechter zowel 
als eindbeoordelaar als bemiddelaar te belichamen, en bovendien een plek te bieden aan 
de overige functie die geen bijdrage leveren aan de heterotopie van het recht. 
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13. Drie hoofdkarakters

In het gerechtsgebouw kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende partijen 
die te gast zijn in de rechtbank. Er zijn mensen die direct betrokken zijn bij een zaak, 
zoals een aanklager, een gedaagde, de advocaten, directe slachtoffers, familie en 
vrienden. Dan zijn er nog de mensen die uit belangstelling voor een bepaalde zaak of 
thematiek een zaak bezoeken, journalisten, juristen en studenten. Deze personen zijn 
niet persoonlijk bij een zaak betrokken. Dan zijn er nog de mensen die centrale infobalie 
bezoeken om antwoorden op bepaalde organisatorische vragen te krijgen. Of mensen die 
documenten komen afleveren, of kopieën van stukken uit het archief hebben opgevraagd. 
En uiteindelijk is er natuurlijk het juridisch personeel en medewerkers van het openbaar 
ministerie zoals beschreven in het programmatisch vooronderzoek.
Er kan ook onderscheid gemaakt worden tussen de typen activiteiten en zittingen die 
er plaatsvinden. De aanklagers, gedaagden, directe betrokkenen en overige bezoekers 
spelen bij elke zaak een verschillende rol evenals de rechtspraak zelf. 

Uit het bijwonen van verschillende typen zittingen is de conclusie getrokken dat 
verschillende zittingen in twee typen onderverdeeld kunnen worden hun eigen ruimte 
behoeven. Deze indeling staat verder los van de onderverdeling van het recht in de drie 
rechtsgebieden. Bij het eerste type staat de rechter centraal als eindbeoordelaar. Ontzag 
en monumentaliteit  vormen hiertoe een passende thematiek. Bij het tweede type treedt 
de rechter meer op als bemiddelaar en is de lijn met de mediation kort. Daarbuiten is 
er nog de groep functies die los staan van het gezag van de rechter; de kamers van 
arbitrage, de persruimte en de leeszaal. 

Achtereenvolgens worden de uitgangspunten van het ontwerp van de twee delen van het 
gebouw waarin de rechter een verschillende rol speelt behandeld, en vervolgens welke 
rol de overige functies dienen te spelen in het ontwerp

Monumentaliteit, intimiteit en de ruimte van alledag

13.1 Conceptmaquette van een gerechtsgebouw met een letterlijke 
gradiënt in sfeer. Het gebouw bestaat uit twee massieve helft die 
taps naar elkaar toe lopen. De lege ruimte ertussen is openbaar 
toegankelijk, vanuit de publieke ruimte maar zal naarmate de 
gebouwhelften dichter naar elkaar toe lopen worden de muren als 
grootser en ontzagwekkender ervaren. De sfeer van de zittingszalen, 
die serieel in de gebouwhelften geplaatst komen overeen met het 
verloop van een toegankelijke gemoedelijke sfeer, waar de rechter als 
bemiddelaar optreedt tot een onzagwekkende beleving waar de recher 
de rol van eindbeoordelaar heeft.
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Het eerste en wellicht meest voor de hand liggende type is die waar de rechter 
als eindbeoordelaar optreedt. Het is de plek waar de clichés van de rechtspraak 
plaatsvinden en deze mogen dan ook zo belichaamd te worden omwille van het 
heterotopische karakter. Het is de plek waar de zittingen waarbij grote belangen een 
rol spelen plaatsvinden. In eerste instantie zou men denken dat dit het rechtsgebied 
van het strafrecht zal bekleden, waar straffen worden opgelegd en vergelding 
wordt gevonden door slachtoffers. Maar onder het strafrecht vallen ook zaken 
als kruimeldiefstal of een vechtpartijtje tussen jongeren. En wat betreft de andere 
rechtsgebieden daar kunnen geschillen worden beslecht waarbij een individu of bedrijf 
grote geldbedragen kan verliezen. Of er kan een geschil met de gemeente beslecht 
worden die van invloed is op een grote groep inwoners van die gemeente. Deze zaken 
kenmerken zich door het meespelen van grote belangen, de kans op media aandacht, 
relatief veel betrokkenenen, of de gevolgen van een nadelige uitspraak voor één van 
de partijen kan van levensveranderende invloed zijn. Of het moet een zaak zijn waarbij 
niet zozeer emotionele betrokkenheid zit, maar het een geschil is waarin beide partijen 
ervan overtuigd zijn dat ze in hun gelijk staan en waarbij de partijen van een bekwame 
onafhankelijke partij uitsluitsel willen krijgen.

Het is belangrijk dat de rechtspraak hier een afstand bewaart en een streng en 
onafhankelijk karakter heeft. Dit gebeurt door een mate van ontzag en monumentaliteit.

13.1 De rechter als eindbeoordelaar

Monumentaliteit is een eigenschap dat een grootse betekenis aanduidt. Hoe dit naar 
voren kan komen in het ontwerp zal in het volgende hoofdstuk besproken worden. 
Eén van de grondbeginselen van het recht is dat deze vrij toegankelijk moet zijn voor 
buitenstaanders om achterkamertjespraktijken te voorkomen. In theorie is dit een 
terecht beginsel. Men moet echter beseffen dat een rechtszaak geen dagjesmensen zal 
trekken. De rechtszaken die horen bij dit type zullen wel in vergelijking met het andere 
type meer publiek trekken. Deze verschillen van directe betrokkenen als familie en 
vrienden, tot betrokkenen als in de zin van dat de uitspraak ook op deze betrekking zal 
hebben. Media aandacht zal voornamelijk van toepassing zijn bij spectaculaire zaken, 
of waarbij een uitspraak van invloed zal zijn op een grote bevolkingsgroep, of waarover 
al een publieke discussie bestaat. Ook kunnen studenten uit een interesse voor een 
bepaald rechtsgebied de zitting bijwonen. 

In dit type staat de rechter centraal. Daarom is het belangrijk dat er een theatrale relatie 
zal ontstaan tussen de zittingszaal, waar de rechter zijn oordeel zal voltrekken en de 
wachtruimte. De zittingszaal dient onderwerp van waarneming te zijn. Daarnaast dient 
er ook een theatrale relatie te ontstaan, zowel voor als na de zitting, tussen het publiek 
en de partijen. Het de bedoeling dat de partijen voelen dat ze in de belangstelling staan, 
om zo het ontzagwekkende effect te vergroten. 
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Het tweede type beslaat de zaken waar de rechter meer als een bemiddelaar optreedt en samen 
met de partijen naar een beste oplossing probeert te zoeken. Dit type hoort bij rechtszaken 
waarbij de gevolgen voor beide partijen niet heel groot zullen zijn, en waar wellicht een 
gulden middenweg in een geschil kan worden gevonden. Ook behoren hier de relatief kleine 
strafzaken bij, waarbij de rechter een gesprek wilt aangaan met de gedaagde. Dit type hoort 
ook bij de kinderrechtszaken en familiezittingen, dan kan gedacht worden aan rechtszaken om 
scheidingen, voogdij. Bij deze zaken is het belangrijk dat de rechter in zijn rol wat dichterbij 
komt. Een grote afstand en gewichtige sfeer is bij deze zaken ongepast. Desalniettemin moet 
ook de  autoriteit van de rechter gewaarborgd blijven door een streng en behouden karakter. 
Aangezien men wel het gevoel moet krijgen dat ze de rechtbank uit zullen lopen met een 
oplossing voor hun dilemma, en dat dat een serieuze aangelegenheid is. 

Het publiek bij deze zaken vrijwel nihil zijn. Bij zaken die voor de kinderrechter komen wordt 
publiek omwille van privacy op voorhand in de zittingszaal geweerd. Bij de overige zaken dan 
het publiek indien aanwezig ofwel bestaan uit een zeer kleine groepdirecte familie of vrienden 
ofwel uit personen die puur uit informatieve aard aanwezig zijn. Het zijn geen zaken waarbij 
het spektakel groot is. De theatrale relatie tussen het publiek en de partijen is daarom minder, 
of minder opvallend aanwezig dan de zaken waarbij de rechter als endbeoordelaar optreedt.. 

Een intieme ruimte zal moeten leiden tot een vertrouwelijke sfeer, een gepaste ruimte voor 
conversatie en een gevoel van individuele aandacht. De wachtruimte is in dit geval niet de 
plek waar op een monumentale wijze een evenement wordt aangeduid of waar duidelijk alle 
aandacht op de partijen gevestigd is. 

13.2 De rechter als bemiddelaar

De hoofactiviteit van de rechtbank zijn de rechtszittingen. Deze staan daarom centraal 
Echter, zoals hiervoor kort beschreven zijn er een aantal ruimtes in de rechtbank die op 
het eerste gezicht geen ‘directe’ bijdrage leveren aan het gezicht van de rechtspraak. 
De mensen die van deze ruimtes gebruik maken ervaren het gezag van de rechter niet 
persoonlijk. Dit publiek bestaat uit studenten en journalisten, belangstellenden voor 
bepaalde rechtszaken en mensen die met vragen over de gang van zaken zitten. Voor 
de eerste groep dient er een centrale informatiebalie vlak bij de entree gesitueerd te 
worden, zodat ze de drempel van de security scan niet door hoeven.  Het overige publiek 
wordt na de security direct gescheiden van de betrokkenen bij een rechtszaak. Het 
publiek krijgt een eigen centrale hal, die dienst doet als ontmoetings- en studeerplek. 
De ruimte moet laagdrempelig zijn, mensen mogen niet het gevoel krijgen dat ze er niet 
vrij mogen bewegen. Daarom mag de ruimte ook rumoerig zijn. Kamers van arbitrage 
die afspraken maken met individuen die hulp nodig hebben kunnen deze ruimte ook 
vrij gebruiken. De ruimte is direct verbonden met de de publieke wachtruimte bij de 
zittingszalen. De sfeer van de ruimte dient laagdrempelig te zijn, mensen moeten zich 
er vrij in kunnen bewegen. Bovendien dient de ruimte overzichtelijk te zijn omdat een 
deel van dit publiek de rechtbank onvoorbereid betreedt.

Voor het gerechteljk personeel is de rechtbank ook een ruimte van alledag. Zij dienen 
zich wel bewust te zijn van het gewicht van hun taak en het aannemen van een rol 
Daarom bevindt zich achter hun entree ook een waardige ontvangsthal. Samen vormen 
ze een machine die elke dag meerdere rechtszaken bemiddelt en beoordeelt.
 

13.3 De ruimte van alledag
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14. Ontwerpend onderzoek

Er is begonnen aan een maquette met de intentie om te onderzoeken hoe ruimtes 
met een intiem, monumentaal of anoniem karakter van elkaar verschillen en hoe ze 
samen tot stand gebracht kunnen worden. Echter tijdens het maken rees een andere 
vraag, hoe afzonderlijke elementen een ruimte kunnen veroorzaken.  Dit gebeurde 
doordat in sommige composties  elementen bepaalde relaties met elkaar aangingen 
waardoor de ruimtelijkheid van de maquette veranderde en in andere opstellingen 
gebeurde dit niet. Er is blijkbaar een grens tussen die relaties van elementen waarbij 
een bepaalde spanning optreedt, of waarbij de elementen los van elkaar staan en 
daardoor niet ruimtevormend werken. 

- Door symmetrie bijvoorbeeld . Asymmetrie op deze schaal met deze  
 elementen werkte  als losse elementen. Wanneer een symmetrische  
 compositie duidelijker aanwezig is en daarin weer asymmetrische  
 elementen dan werkte dit de ene keer wel de andere keer niet. Op  
 het moment dat de assymmetrische elementen enige duidelijke   
 gelijkenissen hadden of in positie symmetrisch waren dan kon wel  
 weer een relatie in compositie ontstaan.
- Of doordat er een spel van indirect licht ontstond waardoor een   
 verschil in intimiteit en sfeer optrad.
- Door positie in de ruimte. Elementen die samen een  vorm vormden  
  of een lijn, of een bepaalde  gemeenschappelijke richting 
 hadden.
- De schaal van de ruimte en zijn repetitie wordt gevolgd waardoor de  
 elementen en de ruimte een geheel vormen en niet apart van elkaar  
 bestaan. Echter de verplaatsing van het lichaam naar de elementen  
 leidt tot een verandering van de beleving van de ruimte. 
- De ruimte niet meer in zijn geheel te overzien is.

Bij opstellingen waarbij een compositie ontstond, de elementen een relatie met 
elkaar aangingen, werd dit gekoppeld aan een bepaalde orde. Wanneer de relatie 
zeer duidelijk aanwijsbaar was, bijvoorbeeld door ritme of vorm, werd het gevoel 
van orde ook groter.

14.1 Ontwerpend onder-
zoek naat ruimteljke 
relaties in een schaalloze 
ruimte
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Het deed denken aan een fotomontage van kunstenaar Jan Dibbets. De montage 
bevat beelden van ruimtes in gebouwen. De ruimtelijke eigenschappen zijn duidelijk te 
herkennen wanneer elk knipsel afzonderlijk bekeken word aan licht/schaduwspellen, 
dieptewerking en doorkijkjes van binnen naar buiten. Echter een voorstelling van de 
ruimte waar Dibbets in stond tijdens het maken van de foto’s kan niet gemaakt worden. 
De knipsels vormen een collage in de vorm van een ring. Een platte ring, want de 
ruimteafbeeldingen op deze manier bij elkaar gezet vervreemd  van elke vorm van 
ruimtelijkheid. De ring is het grootste geheel, die wordt versterkt doordat de lijnen in 
de foto’s in een cirkelvorm dwars door de dikte van de ring zijn geplaatst. De nadruk 
ligt zo op de lijnen en kleurschakeringen als geheel en niet op de ruimtelijkheid van de  
afbeeldingen zelf. Enkele lijnen wijken af van dit patroon of begeven zich zelfs buiten 
het kader van de ring. Dit zorgt voor een bepaalde spanning tussen de platte ring als 
groot geheel en de afzonderlijke afbeeldingen. Waarom de interesse zo uitgaat naar 
deze afbeelding is vanwege het feit dat een ruimtelijke compositie op dezelfde manier 
benaderd kan worden. Afzonderlijke elementen kunnen dienen aan een groter geheel 
waardoor een orde kan ontstaan die zonder het grote geheel niet ervaarbaar zou zijn.

14.2 Foto collage 
       Jan Dibbets

15. Casestudies

15.1 Mies van de Rohe – Farnsworth house / Illinois Institute of Technology / 
Neues Staatsgalerie

Van Mies van der Rohe zijn drie gebouwen uitgekozen die een vergelijkbare materialisatie 
en opbouw hebben. De drie gebouwen bestaan alle drie uit een rechthoekig grondvlak 
en een rechthoekig dicht dakvlak, die van elkaar gescheiden worden door een aantal 
slanke verticalen, kolommen en kozijnen, en glazen vlakken. De connecties tussen 
de kolommen en het dakvlak zijn op bijzondere manieren vervaardigd, waardoor de 
kolommen en  dakvlak als afzonderlijke elementen worden getoond. Toch verschillen 
de gebouwen zeer van elkaar in karakter.

Het Farnsworth House in Plano, Illinois, is een woonhuis, dat duidelijk als dusdanig 
te herkennen is. Het gebouw  zelf is symmetrisch, maar het meubel wat net niet in 
het midden ruimte staat is dat niet evenals de routing naar het gebouw en het plateau 
buiten het gebouw. Het meubel en de trap buiten het gebouw vormen echter wel weer 
een soort balans die de symmetrielijn van het gebouw tevoorschijn laat komen. Dit 
zorgt voor een zekere spanning binnen de orde van het gebouw, en zorgt ervoor dat 
zowel de het buitenplateau als het meubel ruimtevormend zijn en het gebouw een 
bepaalde leefbare dynamiek krijgt. De nadruk bij de tegels op de grond ligt op hun 
tekening en niet op het grid waarin ze gelegd zijn. Wanneer men in het huis staat is 
deze niet in een keer te overzien. Het vormt een verschil of men dicht bij het open raam 
staat of dicht bij het dichte meubel dat een zekere bescherming biedt.

Het Illinois Institute of Technology verschilt van het Farnsworth House niet alleen 
in schaal, maar ook in de sterkere nadruk op de symmetrische benadering van het 
gebouw en het ritme. Het ritme is zeer zakelijk, zonder spanning. De tegels op de vloer 
zijn te groot om  verschillend van dichtbij of ver weg benaderd te worden. De meubels 

Tot dusver heeft het ontwerpend onderzoek zich gefocust op relaties tussen 
ruimtelijke elementen die een bepaalde vorm van orde scheppen en niet zozeer op de 
belichaming van verschillende gebieden in de rechtbank. Hoe kunnen nu, in de taal die 
de rechtbank zou moeten uitdragen, deze drie sferen gerealiseerd worden? Om daar 
een antwoord op te vinden wordt werk van twee architecten bekeken, Mies van der 
Rohe en Louis Kahn. De gebouwen van beide architecten hebben een typerende stijl, 
die een bepaalde strengheid en orde uitstralen. No nonsense gebouwen, die passen bij 
de uitstraling van een rechtbank. Er wordt getracht te begrijpen hoe deze architecten 
zijn omgegaan met het vraagstuk van de belichaming van een bepaald karakter.
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en wanden in de ruimte vormen geen relatie met elkaar of de gevel en het dak. Het 
overzicht van het gehele gebouw als een gehele ruimte wordt telkens bewaard. De 
positie van het lichaam in de ruimte veranderd er niets aan. Daardoor zijn er geen 
intieme plekken te herkennen maar is het gebouw is ook te zakelijk om een algemeen 
gebaar of emotie uit te stralen. 

Bij de Neue Nationalgalerie in Berlijn ligt de nadruk voornamelijk op het dakvlak. Deze 
is hoog gedimensioneerd en donker gekleurd waardoor deze zeer zwaar oogt. Het gaat 
een relatie aan met de zes zware kolommen aan de buitenzijde . Door een bijzondere 
aansluiting wordt het dak beschouwd als een apart element. De overstekken en het 
glas wat naar binnen ligt versterken het gevoel van zwaarte. Evenals de ruimte die 
gigantisch lijkt door het dak dat kolomvrij overspant. In het dak zit een rechthoekig 
streng grid. Het gebouw straalt hierdoor een bepaald ontzag en overwicht uit.  In het 
grid zit weer een grid op een kleinere schaal. De tegels op de vloer volgen dit grid. 
Hoe dichter men bij het gebouw komt ontvouwen zich weer nieuw lagen die allen 
dienen aan de strenge ontzaglijke uitstraling van het gebouw. 

De les die uit de gebouwen van Mies van der Rohe geleerd kan worden is dat 
voor bepaalde uitstraling geen ingewikkelde structuren nodig zijn, wanneer het 
hoofdconcept doordringt van het ruimtelijke ontwerp tot in de details van de 
materialisatie. Gebouwhoogte, symmetrie en asymmetrie, ritme en de schaal van 
ritme, overzicht en grootte en patronen van materialen kunnen zeer bepalend zijn in 
de uitstraling van een gebouw.

vlnr:
15.1 Schetsen Farnsworth house, Mies van der Rohe; plattegrond, aanzicht, perspectief

15.2 Illinois Institute of Technology, Mies van der Rohe; plattegrond, aanzicht, perspectief
15.3 Neues Nationalgallerie, Mies van der Rohe; plattegrond, perspectief
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15.2 Louis I. Kahn – Kimbell art museum / Philips Exeter Library

Vergeleken met de behandelde gebouwen van Mies van der Rohe, die elk te identificeren 
zijn met de beschreven karakters, zijn de gebouwen van Kahn ruimtelijk complexer. De 
geometrische  vormen in zijn gebouwen staan centraal als kaders, tegenstellingen 
en ruimtevormers. Gebouwdelen, materialen en licht werken samen om een groter 
gebaar te verwezenlijken. Kahn liet geometrische volumes en vlakken te bij elkaar 
komen waardoor naar wense een soort restruimtes ontstaan. Deze zorgen voor de 
overgang tussen de verschillende ruimtes waardoor nieuwe uitgelijnde geometrische 
ruimtes ontstaan. De sequentie van de ruimte is sterk striated terwijl de grondvorm en 
het lichtspel niet overal aanzetten tot een striated gebruik . Deze sequenties omvatten 
combinaties van de voorgaande karakters. De twee uitgelichte projecten zijn het 
Kimbell art museum in Forth Worth Texas, en de Philips Exeter Library In Exeter, New 
Hampshire. 

Het Kimbell art museum bestaat uit een ogenschijnlijk simpel grondplan, opgedeeld 
in drie beuken. Die zijn op hun beurt weer opgedeeld in vier respectievelijk vijf 
dwarsgerichte beuken. Overkoepelend door gewelven  geven  deze  in het gebouw  het 
overheersende ritme  aan. De ruimte onder de gewelven is vrij te doorlopen. Echter 
de  richting van de gewelven kan sturend werken op de beweging van de mens. In de 
doorsnede is te zien dat tussen de gewelven een tussenruimte ontstaat. De ruimte is 
een vanzelfsprekend product van gewelven die op deze manier met enige afstand van 
elkaar zijn gezet. Kahn gebruikt de intiemere doorsnede van deze plekken door er  de 
kunst te plaatsen. Het is de plek van het stilstaan en bekjken terwijl de langwerpige 
gewelven richting en beweging faciliteren. Hij respecteert de overgang van de twee 
ruimtes onder en tussen de gewelven door de materialisatie te laten overgaan van  
donkerder hout naar lichte zandkleurige steen om verschil in territorialisatie te 
benadrukken. De drukke  tekening en kleur van het hout maakt de tussenruimte nog  
intiemer. Doordat dit samenspel overal in het museum wordt doorgezet vormt dit 
een duidelijk hoofdgebaar. Een geordend naast elkaar geplaatst ritme van gewelven. 
Doordat de nadruk op de afzonderlijke gewelven wordt gelegd  door een bijzonder 
daklicht en het ritme dat ze vormen,  krijgt het gebouw een monumentaler karakter. 
Ook het aantal van het ritme is van invloed op de perceptie van het gebouw aan de 
buitenzijde. Was het ritme met nog tien gewelven aangevuld, dan was de aandacht aan 
het afzonderlijke gewelf als element teniet gedaan. 

De Philips Exeter bibliotheek bestaat uit verschillende typen ruimtes met verschillende 
functies, een entreehal, leeszalen en ruimtes gevuld met boekenrekken. De entreehal 
vormt een vide middenin het gebouw. De vide wordt omsloten door wanden met grote 
cirkelvormige openingen, streng geometrisch ten opzichte van elkaar gepositioneerd 

de genericiteit van de bibliotheekvloeren in combnatie met de positie achter deze 
openingen wordt gebruikt om een op het eerste gezicht vervreemdend karakter te geven. 
Doordat de cirkel niet meer dan een vorm is worden de achterliggende de balustrades 
van de vloeren ook in de eerste plaats lijnen in de compositie van de entreehal. Op het 
moment dat de streng geordende boekenkasten en de belichting van de vloeren zichtbaar 
worden spelen ze ook mee in het spel. De boekenkasten en vloeren brengen perspectief  
en op die manier dieptewerking in de nieuw gevormde kaders tussen de balustrades 
binnen het kader van de cirkel. In plaats van dat de ruimte van de entreehal ontsnapt 
naar de naastgelegen ruimtes van de boekenvloeren, versterken de ruimtelijkheid van 
de vloeren de ruimte van de entreehal juist. De leesruimtes vormen een ring om de 
boekenzalen heen. Ze vormen een aparte ruimte doordat de de ring op sommige vloeren 
is weggelaten waardoor de ruimte twee verdiepingen hoog wordt. De tafels staan in een 
lange rij achter elkaar. Toch geeft dit ritme en hoog plafond de ruimte geen unheimliche 
uitstraling. Dat komt doordat er een scheiding is gemaakt tussen wat er gebeurt op het 
niveau tot de hoogte van een persoon en dat wat daarboven gebeurt. De schotten van 
de leestafels reiken tot dat het menselijke niveau en de raamopeningen zijn aangepast op 
het gebruik van de leestafels en bieden plaats aan persoonlijke bezittingen. Men kan zich 
voorstellen dat op het moment dat gebruik gemaakt wordt van zo een op de menselijke 
maat afgemeten leestafelhoekje het afstandelijke ritme en geometrie van het ontwerp niet 
ervaren wordt.

De les die uit de gebouwen van Louis Kahn geleerd kan worden is dat de aandacht voor 
verschillende aspecten of onderdelen of samenwerkende groepen van een gebouw 
kan variëren en op een hiërarchische manier ingedeeld kan worden. Het gebouw kan 
gezien worden als een actant network, waarbij de actanten gebouwonderdelen zijn 
die dienen aan een groter geheel, het netwerk. In het gebouw kunnen verschillende 
newerken voorkomen. Waarbij bijvoorbeeld de mate van monumentaliteit als netwerk 
kan worden gezien en afhankelijk van niet alleen het ritme en het aantal van de gewelven 
maar ook van de benaderingswijze van mensen en de mate waarin de omliggende in de 
omgeving overheerst, contrasteert of juist de nadruk op de plek van dit gebouw legt. 
Maar de afzonderlijke actanten kunnen tegelijkertijd bijdragen aan een ander netwerk, 
van deelgbieden  in het gebouw. Wanneer een bepaalde sfeer voor ogen is, kan het zinvol 
zijn te reflecteren op gebouwontwerpen, aan de hand van het beschrijven van de rol die 
elementen spelen in een bepaald ‘netwerk’.
De strakke geometrische vormen, de behouden kleuren van de materialen en de 
uitgedachte betonnaden en details zorgen voor een bepaalde behoudendheid en 
strengheid. De gebruikte materialen en de licht- en schaduwvorming zorgen voor 
afwisselende sferen van ruimtes.  
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15.4 Philips Exeter bibliotheek, Louis I Kahn
plattegrond, doorsnede, perspectief centrale hal, perspectief studieruimte

15.5  Kimbell art museum, Louis I Kahn
plattegrond, doorsnede, perspectief centrale hal, perspectief studieruimte
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16. Ontwerpend onderzoek

Van verschillende gedachtespinsels van ruimtelijke pricipes zjn maquettes gemaakt. 
Er is onderzocht op welke manieren de verschillende karakters van de rechtbank 
in een ruimtelijk concept tot uiting gebracht kunnen worden. Zo bijvoorbeeld een 
maquette waarin de ruimtes met een intiem karakter ontworpen werden als een kleine 
blokvormige volumes in een grotere open ruimte. De relatief grote overzichtelijke 
ruimtes die tussen de volumes ontstond bood plaats aan de laagdrempelige 
generieke ruimtes voor informatieverschaffing. De relatief kleine ruimtes vormen de 
overgangsruimtes.  Omdat de sequentie van de benadering van de ook zeer verschillend 
is van beide zittingszaal types, zijn de twee types in het eindontwerp niet met elkaar 
verwoven maar uit elkaar getrokken. In een andere maquette werd getracht om in 
een overkoepelend samenhangend systeem elke ruimte duidelijk onderscheidbaar te 
maken. Het ontwerpend onderzoek was een zoektocht naar de taal van de rechtspraak.

Deze maquettes en de voorgaande studies hebben uiteindelijk tot voldoende inzichten 
geleid voor het maken een ruimtelijk ontwerp van de rechtbank in Nanterre. Deze zal 
in het volgende hoofdstuk besproken worden.

16.1-6 Schetsmaquettes



ontwerp
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Ruimtelijke functionele relaties

Het uitgangspunt is om een gebouw als een sequentie van ruimtes te ontwikkelen, die 
het gebruik van de rechtbank belichamen en sturen. 

Deze worden bewerkstelligd door verschillende ruimtes om te vormen tot ruimtelijke 
vorm elementen, en door deze op zo een manier bij elkaar te plaatsen dat er een 
spel, een compositie, ontstaat in de ruimte. Deze compositie maakt de verschillende 
ruimte sequenties die passen bij de gang naar de rechter als eindbeoordelaar, de gang 
naar de rechter als bemiddelaar en het rechtsplein mogelijk naast elkaar te bestaan 
en te versterken. Elementen krijgen een duale betekenis, ze versterken het karakter 
van het geheel en worden daarnaast als entiteit gerespecteerd. Dit zorgt voor een 
leesbaar gebouw met een duidelijke routing en tegelijkertijd een sterk totaalbeeld. Dit 
totaalbeeld is nodig om de rechtbank een daadkrachtige uitstraling te geven, 

Dat is ook de reden waarom er wordt gekozen voor een symmetrische plattegrond,  
om het gevoel van orde in het gebouw te versterken. Een symmetrische plattegrond 
brengt een andere gunstige bijkomstigheid met zich meer. Symmetrie verduidelijkt 
op een opvallende manier de relatie tussen objecten in de ruimte. Zo kan er gespeeld 
worden met de poitionering van de lichamen in de ruimte en de perceptie va de ruimte. 
Op bepaalde plekken in het gebouw, midden op de langsas kan men zeer duidelijk 
de symmetrie herkennen, welke zorgt voor ruimtelijke spektakels ten behoeve van 
een monumentaal of ontzaglijk ruimtelijk karakter. Dit levert al een verandering van 
ruimtelijke ervaring op wanneer men van deze as afwjkt.

Compositie van elementen

17.

17.1 Lichtstudie van vroeg gebouwontwerp. 
Door middel van licht en ruimteverhoudingen 
kan de ruimte gestuurd zodat er gewenst 
een toegankelijke overzichtelijkheid wordt 
gecreeërd, anderzijds een intiemere ruimte, of 
een volgende ruimte die lokt.
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De eerste ontwerpschetsmaquette laat een ruimtelijk model zien van functieelementen 
bestaande uit simpele geometrische vormen die samen een compositie en ruimtelijke 
sequentie vormen. Het ruimtelijke spel is schijnbaar complex, de bouwstructuur en 
de routing door het gebouw echter eenduidig. Deze subtiliteit brengt een gewenste 
elegantie met zich mee. Het recht mag zich niet manifesteren als een ontzaglijk 
brutalistisch krachtenspel, wel als een behouden belangrijke ruimte. De constructie 
dient daarom de ruimtelijkheid te dienen, in plaats van op zichzelf te staan of een 
ruimtelijk krachtenspel zichtbaar te maken. De volgende afbeelding laat zien hoe de 
compositie van elementen en volumes een sequentie van ruimtes bewerkstelligen.

Functioneel gezien komt men binnen aan de voorzijde, waar de rechtbank de meest 
publieke functies, zoals pers- en studiezalen en de centrale informatiebalie op de 
verdieping heeft zitten. De publieke gang naar de zittingszalen loopt vervolgens 
aan de zijdes omhoog en de partijen die bij een zitting betrokken zijn lopen omlaag 
richting de meldbalie. De publieke gang erboven zorgt voor een vernauwing waardoor 
de ruimte rondom de meldbalie intiemer wordt. De zttingszalen waar de rechter als 
eindbeoordelaar optreedt zijn aan de zijdes van het gebouw geplaatst. Om tot de 
zittingszalen te komen waar de rechter als eindbeoordelaar optreedt volgt men de 
symmetrielijn van het gebouw, tussen twee hoge elementen door en komt uit in een 
ruimte die de partijen letterlijk in het middelpunt plaatst. 

Deze principes zijn nu nog terug te herkennen in het eind ontwerp. Echter zat nu 
de meest theatrale buitenzijde van het gebouw in de situatie aan de zijde van de 
woongebouwen. Het ontwerp is als het ware dubbelgeklapt zodat de zittingszalen waar 
de rechter als eindhbeoordelaar optreedt als theatrale elementen aan de straatzijde 
oversteken

De rol van de constructie en de functionele indeling

17.2 Maquette 
voorlopig ontwerp; 
sequentie van de 
ruimte

7.

3.

6.

2.

3.

5.

4.

1.

1. entree
2. meldbalie
3. bemiddelingszalen
4. wachtruimte 
5. zittingszalen
6. publieke gang

7. studieruimtes
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Stedebouwkundige inbedding19.

De ingang van het gebouw staat nu op een lijn met de ingang van het treinstation. 
Samen vormen ze de belangrijkste publieke functies van het plein. De weg en het plein 
zijn gesitueerd bovenop een tunnel. Op deze tunnel kunnen consructief gezien geen 
krachten worden afgedragen. Om het karakter van het plein de versterken en een poort 
te vormen als entree van Nanterre, is besloten beide gebouwen een overstek te laten 
vormen. De versterkt in het gerechtsgebouw de theatrale relatie van de zittingszalen 
met de straat. 

19.1-3 Stedebouwkundige maquette
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20.1-3 Globaal primair constructiesysteem

20. Globaal constructief systeem

Het idee van de zittngszalen als onafhankelijke gebouwdelen wordt doorgezet in het 
ontwerp. De stroken van licht tussen de zalen zijn belangrijk voor de theatrale beleving 
van de wachtruimte. Verder is de akoestiek zeer belangrijk in de zittngszalen. Daarom 
wordt er gekozen voor een constructief systeem als op de nevenstaande afbeelding te 
zien is. Acht betonnen schijven met een overstek zorgen ervoor dat de zittingszalen in 
de lucht blijven hangen. Voor de entreehal is een grote openheid gewenst. Dat betekent 
dat de doorsnede van de  voet van de schijven in het midden dusdanig klein wordt, 
dat ze het buigend moment van het overstek niet kan opnemen. In eerste instantie  
werden schijven die verderop in het gebouw zaten, ingezet om het benodigde buigend 
moment op te kunnen nemen. Deze werden dan door trekstaven aan de schijven 
verbonden. Het idee was om zoveel mogelijk gewicht van de vloeren naar deze schijven 
over te brengen zodat het scheurmoment verlaagd zou worden en met een maximale 
buigstijfheid gerekend zou mogen worden. Na een snelle beschouwing van het 
schematische systeem in MatrixFrame, bleek de bijdrage van achter liggende schijven 
zeer klein. Daarom is er besloten om via een een stijf dakvlak de trekkrachten, die 
ontstaan doordat de schijven om willen buigen, af te dragen naar de uiterste schijven, 
de wel voldoende doorsnedecapaciteit in de voet bezitten om het buigend moment op 
te vangen. Het dakvlak dient voldoende breedte te hebben om een drukboog te laten 
ontstaan. De zijde aan de straat moet recht blijven om een trekband te laten ontstaan.  
Dakopeningen zijn niet gewenst. Het dakvlak wordt ondersteund door betonnen balken 
om pons te voorkomen. Knik in de schijven wordt voorkomen door aangrenzende 
gestorte betonnen  vloeren op elke verdiepingshoogte. 
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21 Situatie

21.1 Stedebouwkundige kaart 
21.2 Stedebouwkundige langsdoorsnede over  
        de doorsnede van de tunnel van de a86

21.3  Stedebouwkundige langsdoorsnede over          
de dwars doorsnede van de tunnel van de a86
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21. 4  Situatietekening van het gerechtsgebouw en het 
nieuwe treinstation Nanterre Ville

Veel verschillende partijen maken gebruik van de rechtbank. Om een duidelijke 
uitstraling te bewerkstelligen, en omdat het voor bepaalde partijen op voorhand 
duidelijk is welke ingang of route voor hen van toepassing is, is gekozen voor een grote 
centrale entree als hoofdingang voor bezoekers. Het personeel betreedt de rechtbank 
via een zijingang, uit het directe zicht van het plein. Dit uit veiligeheidsoverwegingen 
en omdat het niet de bedoeling is dat bezoekers en gerechtelijk personeel na de laatste 
zitting van de dag samen naar buiten lopen. 

Het volume is dienend aan zijn omgeving. Daardoor manifesteert het gebouw zich niet 
als een schreeuwend uithangbord van justitie. Evengoed als het gebouw opzich, kan 
het plein ervaren worden waarbij het gebouw opgaat in de pleinwand of de poortfiguur.
Wanneer het gebouw via het plein of het station benaderd wordt, worden de 
ontzagwekkende volumes van de zittingszalen aanschouwd. De entree is symmetrisch 
geplaatst onder de volumes in een strenge doch elegante gevel. 

21. 4  Benaderingen van het gebouw

-    

-

-

-  

via de afrit van de A86, op de rue de la   
Republique;  als een lijn in het landschap.

Via het woongebied aan de noordzijde 
van het gebouw. Een rustige, strenge 
gevel, waarvan de lengte door 
perspectiefwerking leidt naar het station 
Nanterre Ville.

Via het plein uit het masterplan. Het 
gebouw vormt een omlijning van het 
plein, maar biedt wel doorzicht door de 
straat omwille van het overzicht voor 
automobilisten.

Via de uitgang van het station aan de 
plenzijde. De voorzijde waar de gevel zich 
manifesteert als het gerechtsgebouw.
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22. Functionele indeling

zittingszalen
monumentale sfeer

zittingszalen 
gemoedelijke sfeer

gerechtelijk 
personeel

entree en 
meldbalie

publieke 
ruimte

De afbeelding op de volgende bladzijde kan gebruikt worden te behoeve van de 
verwijzingen naar ruimtes in de volgende hoofdstukken. De afbeelding toont de 
langsdoorsnede van het gebouw en de plattegrond van de tweede verdieping. Er is een 
onderscheid gemaakt tussen de entree en de meldbalie. Er is te zien dat het gedeelte 
direct achter de entree nog gezien wordt als publieke ruimte, omdat betrokkenen 
bij een zitting en overig publiek op deze plek nog niet van elkaar gescheiden zijn.  
Het rechtsplein, waar het iedereen vrij staat om te komen om rechtsgerelateerde  
activiteiten te ondernemen, is gesitueerd in het hart van het gebouw met een relatie 
met de buitenruimte via gevelopeningen aan de zijdes van het gebouw. De partijen die 
betrokken zijn bij een zitting melden zich bij de meldbalie onder de publieke ruimte, 
een intieme plek. Ze verplaatsen zich vervolgens naar de uiteindes van het gebouw. 
Het gerechtelijk personeel zit voornamelijk gesitueerd op de bovenste en onderste 
etage, en hebben op verdieping rechtsgangen aan de langszijden van het gebouw om 
de raadskamers en de zittingszalen te bereiken. Mensen in hechtenis betreden het 
gebouw, begeleid door politie op het niveau -1. Het wachtcellenblok bevind zich op de 
eerste verdieping. De zittingszalen worden bereikt door speciale detentieliften.

personen in 
hechtenis

22.1 Functionele indeling
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21 Entree

23.7 Plattegrond begane grond
23.8 Perspectiefbeeld entree

Om te symboliseren dat de rechtbank niet louter voor de mensen van Nanterre of 
de directe omgeving bestemd is, wordt de entree recht voor het gebouw geplaatst, 
in plaats van aan het plein. Dit heeft ook een positief effect op de beleving van het 
binnenkomen in de rechtbank op de symmetrische as. Publiek is op deze manier meteen 
gepositioneerd op het zien van de volgende ruimtes. De entree is vrij betreedbaar. 
Enkele meters na de entree volgt de security check. Dan wordt de ruimte gescheiden 
voor mensen die de publieke ruimtes willen bezoeken en mensen die betrokken zijn 
bij een zitting

1. ingang
2. security
3. meldbalie

1.

2.

3.
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23. De karakters

Het Rechtsplein

Een van de uitgangspunten voor de ruimtes voor het publiek die niet betrokken zijn 
bij een rechtszaak is dat de ruimtes laagdrempelig dienen te zijn. De redenen hiervoor 
zijn dat het voor deze mensen vaak een keuze is om een rechtbank te bezoeken. Zij 
mogen niet het gevoel krijgen dat ze er eigenlijk niet horen te zijn. De bezettingsgraad 
zal niet constant door de verschillende groepen publiek gelijk zijn. Er wordt gekozen 
voor een grote open ruimte die dienst kan doen als ontmoetingsplek, overlegruimte 
of leesruimte. De ruimte wordt betreden via zeer brede uitnodigende trappen. De 
ruimte wordt direct belicht via daklicht of via de gevel. Doordat het een grote open 
ruimte betreft is de ruimte ook rumoerig, een effect dat zorgt voor een bepaalde 
laagdrempeligheid en een plek waar mensen zich vrij durven te bewegen. Om verder 
een gemoedelijk sfeer te laten ontstaan is vanuit de centrale ruimte direct zicht op de 
entree van de rechtbank en is er een directe relatie met de buitenruimte via de zijgevels. 
De ruimte is overzichtelijk, overal bevinden zich, overal is zichtbaar en duidelijk waar 
een overgang naar een volgende ruimte plaasvindt. De ruimte verbindt ook de publieke  
gang van de zittingszalen aan de straatzijde van het gebouw en staat in verbinding met 
de zittingszalen aan de achterzijde van het gebouw. De symmetrie van het gebouw 
wordt in deze ruimte alleen ervaren op het moment dat men in het midden van de 
centrale hal staat. Bepaalde spektakels ervaar je alleen als belanghebbende bij een 
zitting, niet als publiek.

De centrale informatiebalie zit vlak bij de entree gesitueerd. Men kan er zonder afspraak 
te maken en zonder door de securityscan heen te hoeven naar toe. Zo hoeft er maar in 
lage mate geterritorialiseert te worden.

23.1  Schetsmaquette rechtsplein als      
         ‘balk’ in de ruimte

23.2  Publieke trappen, die publiek weg  
          houden bij de meldbalie  direct              
          daglicht van boven.

23.3  Maquette van het rechtsplein.

23.12  Vroege maquette principe van 
           zittingszalen die niet als geheel te 
            overzien zijn
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3.

1. rechtsplein
2. entree bezoekers
3. entree personeel

1.

2.

Het personeel betreedt de rechtbank in een centrale, relatief ruime en hoge centrale 
hal. De receptie in deze hal houdt in de gaten wie het gebouw betreedt via deze ingang. 
Vanuit deze hal is een directe connectie met het archief, de centrale informatiebalie, 
en het personeel van het openbaar ministerie. Vanuit de hal worden kan meteen naar 
de zittingszalen, de ruimte voor persvoorlichting en de bibliotheek gelopen worden. 
Ook de kantoren van de communicatie en facilitair medewerkers bevinden zich op de 
begane grond. Via een lift komt het peroneel op de bovenste etage, waar de civiele, 
sociale en commerciele en correctionele divisies zetelen. De reden waarom alle 
stromen elkaar kriuisen in de centrale hal is dat het belangrijk is dat in een organisatie 
waar veel mensen werken een gecentraliseerde ordening belangrijk is omwille van een 
efficiënte communicatie.

Personeel

23.4  Dwarsdoorsnede 
          rechtsplein 
          en meldbalie

23.6 Plattegrond derde  
          verdieping

1. kantoren
2. Lift personeel
3. Vergaderruimte

1.

2. 2.

3.
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De ruimtes voor betrokkenen bij een rechtsszitting worden in het midden van het 
gebouw geplaatst, afgesloten van de buitenruimte, zoals men ervaart in een katholieke 
kerk. Zodat het heterotopische karakter van het gebouw versterkt worden en het 
leven van alledag buitengesloten.  In dit type staat de rechter centraal. Daarom is 
het belangrijk dat er een theatrale relatie zal ontstaan tussen de zittingszaal, waar 
de rechter zijn oordeel zal voltrekken en de wachtruimte. De zittingszaal dient 
onderwerp van waarneming te zijn. Daarnaast dient er ook een theatrale relatie te 
ontstaan tussen het publiek en de partijen. Het de bedoeling dat de partijen voelen 
dat ze in de belangstelling staan, om zo het ontzagwekkende effect te vergroten.  De 
gedaagden, aanklagers, directe betrokkenen en advocaten betreden de rechtbank via 
de hoofdingang, en krijgen daar bij de receptie te horen dat ze langs de beveiliging 
naar de meldbalie in de centrale hal mogen lopen. De ruimte behoeft een grote 
mate van ruimtelijkheid, om een zeker betekenis van zwaarte en importantie van de 
rechtbank te duiden. Aan de meldbalie worden de instructies gegeven waar en hoe 
laat de betreffende zitting plaats vindt en daar kunnen vragen gesteld worden over 
andere personen die bij de zittng zullen komen opdagen. Deze handeling vereist een 
ruimte die enigszins intiemer is, zodat het contact met de persoon achter de meldbalie 
zonder het gevoel bekeken te worden kan verlopen. Via de centrale hal wordt duidelijk 
richting gegeven naar de wachthal van deze zittingszalen. In deze wachthal staan de 
de partijen en directe betrokkenen centraal en worden de overige partijen duidelijk 
geplaatst als publiek. Tussen deze twee groepen mag een theatrale relatie ontstaan. 
voordat de zittingszaal betreden wordt, wordt de ruimte intiemer, om de overgang naar 
de rechtszaal, de plek waar de focus op ligt te dramatiseren.

De publieke gang reterritorialiseert van het vrij toegankelijke zijpad naar een tribune, 
vanwaar het publiek zich bewust wordt van het kijken naar. De lichamen worden zo 
gepositioneerd dat er een theatraliteit ontstaat. Overigens begint deze theatraliteit als 
buiten de deur. Na de zitting is de theatrale relatie van publiek en de partijen nog 
steeds van belang aangezien het belangrijkst van de zitting is hoe het de partijen 
beïnvloedt. De partijen mogen zich ook hier weer van bewust zijn. De ruimte direct 
buiten de zittingszaal is daardoor niet de ruimte waar het laatste woord met de 
advocaat besproken wordt maar zal door sterke sturing een snelle route terug naar de 
centrale hal voorzien. Via dezelfde route als de tot de wachthal gekomen is. Zo blijft er 

Rechter als eindbeoordelaar.

23.7        vroege maquette zittingszalen
23.8   studie naar de opze van de zittingszalen,op een manier waarop alle 
elementen samenwerken om tot een monumentale sfeer te komen, waarbij de 
aandacht ligt op het bereiken van een theatrale relatie tussen partijen en publiek, 
en duidelijk het onderwerp de activiteiten in de afzonderlijke zittingszalen zijn.
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afstand bestaan tussen publiek en partijen en daardoor ook de theatrale relatie.  Indien 
dit ongewenst is, kan ook besloten worden door de advocaat, die de routing van de 
rechtbank wel al kent, dat via het rechtsplein naar buiten wordt gelopen. 

De zittingszalen zijn bekleed met een licht gekleurde marmer en kalksteen, de vloer 
met donker graniet. Zo ontstaat er een fel contrast tussen de zittingszalen en de 
wachtruimte waardoor ze nog duidelijker als entiteit naar voren komen. Op de intiemere 
plekken wordt licht eikenhout toegepast om aangename zitplekken te vormen.

23.9  Langsdoorsnede

23.10 Plattegronden tweede verdieping

Het is de bedoeling geweest om de afzonderlijke delen te combineren tot een geheel 
zonder daarbij de de sfeer van de afzonderlijke elementen te verliezen. Het gedeelte 
waar recht wordt gesproken voor zaken met grote belangen zou wellicht op zichzelf 
kunnen bestaan Echter ook voor de verhalen die zich hier afspelen geldt dat de 
sequentie van de toegangsruimte vereist is, het melden bij de wachten op de advocaat 
of cliënt andere belanghebbenden, het melden bij de meldbalie en uitleg krijgen over 
de gang van zaken en het omhoog lopen naar de wachtruimte. De monumentaliteit 
van de ruimte is afhankelijk van de de sterkte van het grote gebaar. Daar is een 
bepaalde openheid en vloeiende ruimte niet gewenst. De connectie met de entreehal 
is daarom met opzet minimaal. Zo wordt de sequentie van de ruimte versterkt naar 
dit zittingszaalgedeelte. De kantoorvloeren vormen de afsluitende achterwand. De 
zittingszalen aan de andere zijde van het gebouw echter verkrijgen hun karakter door 
een bepaalde mate van openheid en doorkijk, en een mndere beleving van een groots 
ruimtelijk geheel. 
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Rechter als bemiddelaar

Het intiemere karakter bij het type rechtszaal waar de rechter als bemiddelaar optreedt 
is ontworpen door niet de focus te leggen op de zittingszaal als losstaande entiteit. 
Juist de mogelijkheid tot terugtrekking en openheid staan centraal. Intimiteit gaat 
over vertrouwen en kwetsbaarheid, niet opgeslotenheid. Om orde en de uitstraling 
van het gerecht in stand te houden, wordt ook hier symmetrie  toegepast, welke in de 
wachtruimtes niet meer ervaarbaar is, alleen bij het betreden van dit gebied. Door de 
plafonds tussen de betonnen balken in de bovenliggende vloeren van hoogte te laten 
variëren, wordt de route naar de zittingszaal onderscheiden van de wachtruimtes.  Het 
plafond boven de zittingszaal is gewelfd, om aan te geven dat het middelpunt van de 
ruimte het punt van aandacht is. Het gewelf is gemaakt van eiken hout, om de intimiteit 
en de gemoedelijkheid van de ruimte te benadrukken en te laten constrasteren met de 
hardere koudere kalksteen van de wachtruimte. De zittingszaal is niet geheel gesloten, 
er zitten ramen in. Achter de ramen staat wel weer een hoge muur. Zo  ontstaat er een 
gevoel van openheid, ruimtes veel verder kunnen wel gezien worden, terwijl men niet 
gevoel krijgt bekeken te worden. De zittingszaal wordt ontsloten door een open gang, 
die leidt naar het rechtsplein en van daaruit naar de uitgang van het gebouw. Deze 
gang wordt ook gebruikt voor partijen om een gesprek aan te gaan, uit het zicht van de 
volgende wachtenden. Het andere gunstige effect van de gang is dat wachtenden zich 
geen nummer in de rij voelen. 

23.12 Dwarssdoorsnede

23.13 Plattegrondeeerste verdieping

1. zittingszaal
2. Wachtruimte

1.

2.1.

1.

1.

2.

2.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

2. 2.
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23.14,15,16,17,18
Schetsmaquettes van de
beleving van de intieme 
ruimtes
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24. Constructieve stabiliteit

De plattegronden en doorsnedes van het gebouw zijn redelijk complex. Maar doordat 
het constructieve systeem van het schetsontwerp is vastgehouden, is het gebouw 
constructief gezien redelijk simpel. Een aantal wanden, van gestort beton, lopen 
door van kelder tot dak en verschaffen zo de horizontale stabiliteit van het gebouw. 
Zie naaststaande afbeelding. De vloeren hebben complexe vormen. Ze zijn daarom 
gemaakt van gestort beton omdat ze niet overal tweezijdig af kunnen dragen. 
Bovendien moeten de vloeren bijdragen aan de overdracht van krachten omwille van 
de horizontale stabiliteit. In het dakvlak  bestaan de gedeeltes tussen twee evenwijdige 
schijven uit louter beton zonder gaten. Hierdoor ontstaan aan beide langszijdes van 
het gebouw stabiele systemen die zorgen voor stabiliteit in het gehele gebouw. De 
voorzijde van het gebouw heeft op dezefde manier zijn eigen stabiliteitsvoorziening. 

Via gestorte betonnen balken worden krachten op de vloeren afgedragen op wanden 
en kolommen. De grootste overspanning die gemaakt wordt bedraagt 11 meter. Deze 
is nog goed haalbaar in gestort beton. Het constructieve systeem is zo ontworpen dat 
balken worden ingezet om afzonderlijke ruimtes te duiden en de gebruiker te sturen. 

De vraag die rest is of de constructie van betonnen schijven en stjf dakvlak acceptabel 
is. Dit wordt in een later stadium gacalculeerd.

24.1 parkeerkelder
24.2 Vloeren
24.3 Horizontale stabiliteit.
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25. Gevel

De plattegrond bood weinig aanknopingspunten voor een sterke uitstraling in de gevel. 
Als oplossing zijn de wanden die aan de gevel lagen 1.50m naar binnen verplaatst. Dit 
gaf ruimte voor een gang voor gerechtelijk personeel die de zittingszalen met elkaar 
verbond. Bovendien werden de mogelijkheden voor een gevelpatroon dat streng, 
elgant, niet rommelig, serieus en behoudend nu vele malen groter. Het gebouw 
moest namelijk een duidelijke verschijning maken, een gebouw dat naar alle zijdes 
de rechtspraak vertegenwoordigt. Strengheid komt tot uitdrukking in een bepaalde 
eentonigheid, verticaliteit slanke raamopeningen en strakke belijning.De gevel wordt 
bekleed met een donkere leisteen, waarvan de kleurschakeringen in de steen zorgen 
voor een rijk lichteffect op de vlakke gevel.

25.1-4 Aanzichten
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25.5 Aanzicht met steenpatroon 25.6 Technische deeldoorsnede



conclusie en epiloog
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26. Conclusie

Zoals beschreven is de reflectie van het gehele afstudeerproject verweven in het 
gehele verslag. Hiervoor wordt voornamelijk verwezen naar de eindconclusie van het 
casestudie over hedendaagse gerechtsgebouw. Deze reflectie zal de focus leggen op 
het eindontwerp.

De onderzoeksvraag luidde:

Gegeven het feit dat de rol van rechter zowel eindbeoordelaar als bemiddelaar kan 
zijn, hoe dient de rechtspraak omwille van zijn autoriteit een gezicht te geven aan de 
rechtbank van Nanterre?

Voor de autoriteit van het recht is het van belang dat de burger zich als individu 
serieus genomen voelt. Dit wordt bewerkstelligd doordat de rechter ten alle tijden een 
afstandeljke behouden rol aannneemt. Deze rol wordt herkend door het gedrag van 
de rechtspraak, welke zich uit in de houding en kleding van de rechter en het overige 
gerechtelijke personeel. Maar ook in een belangrijke plaats door de architectuur, het 
gedrag van de rechtbank. Deze zorgt voor een gepaste belichaming van de rechtspraak 
en houdt de rechter ten alle tijden in zijn rol, uit respect voor de burger. Een theatrale 
relatie tussen de rechter en burger buiten de zittingszaal wordt als ongewenst opgevat 
en dus vermeden, aangezien de houding van de rechter de theatraliteit van de fysieke 
ruimte kan veranderen door uit zijn rol te stappen. In dit ontwerp is dit gedaan door 
de rechter als persoon alleen in de zittingszaal te laten verschijnen, door de ingang 
en parkeergarage van het personeel en bezoekers van elkaar te scheiden en door de 
kantoorgroepen op de bovenste etage streng te materialiseren zonder dat het personeel 
zichtbaar wordt. De gevelpatroon is streng striated,  welke zorgt voor tegelijkertijd 
elegantie en ontzagwekking. Deze belichaamt de afstandelijke behoudende rol van de 
rechtspraak, die nodig is voor de autoriteit van de rechtspraak.

Het antwoord op de hoofdvraag wordt verder gegeven in het ontwerp door een 
zorgvuldig ontwerp van de sequentie van de ruimte die past bij de gebruiken en 
scenario’s die zich er afspelen. Anders dan in reguliere gerechtsgebouwen, waar één 
grote centrale hal alle gebruiken een plaats biedt. Op deze plekken worden ruimtes 
geproduceerd door het gebruik van een individu, en de perceptie van de gebruiken van 
andere individuen die deze individu op de plek heeft. Dit kan voor verwarring en een 
onbehaaglijk gevoel zorgen. In de nieuwe rechtbank van Nanterre is voor elk scenario 
onderzocht, welke sfeer van de ruimte hiervoor gepast is. Hiervoor werd onderzocht 
hoe het cliché van de gevoelens van de partijen veranderen per activiteit en welke 
theatrale relatie met publiek of buitenruimte gewenst is.  Het ruimtelijke ontwerp is 
dus ot stand gekomen uit respect voor de burger. Daarnaast moest ten alle tijden de 
behoudendheid en strengheid belichaamt worden, om het heterotopische karakter 
van de   rechtbank  te versterken omwille van zijn autoriteit.

Lichtspel, symmetrie, striations in de materialen en openingen in de gebouwelementen, 
verschillende materialen, en scheidingen tussen looproutes van publiek en  
betrokkenen bij een zitting, zorgen voor een bepaalde dispositieve werking van de 
ruimte en een toepasselijke sfeer per ruimte. Doordat de sequentie van de ruimte 
daadwerkelijk ontworpen zijn als afzonderlijke ruimtes voor elk gebruik, kan dit 
opgevat worden als striatedness die een heldere routing bewerkstelligd. Binnen deze 
ruimtes kan een persoon zich vrij bewegen binnen de positie die hij of zij inneemt in de 
ruimte. In de monumentale zittingszalen bijvoorbeeld nemen de bezoekers de plek van 
toeschouwer in doordat ze op een boogvormige verhoging staan die het middelpunt 
richt op de zaal van de rechtspartijen. Echter is het mogelijk dat een persoon hier de 
rug toe keert. Dit zorgt niet voor een verlies van de theatrale relatie, aangezien de 
fysieke ruimte deze nog steeds insinueert, maar voor een verandering ervan. Dit zorgt 
voor smoothness in de theatrale relatie tussen deze twee groepen.  
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27. Epiloog

Het gebouw kan wellicht opgevat worden als een vraag en niet zozeer een eindontwerp.  
Het is ontworpen als kritiek op de trend van transparante en toegankelijke 
rechtsgebouwen. Het ontwerp stelt de vraag door middel van een provocerende 
voorgevel en  een afwijkende belichaming van het programma. Ik heb getracht een 
nieuw licht te schijnen op de ontwerppraktijk van gerechtsgebouwen.  

Het HiiL - the Hague Institute for the Internationalisation of Law - heeft het ‘platform for 
innovating justice’ in het leven geroepen. Hierin wordt niet alleen de ruimte geboden 
om de rechtsgang te moderniseren, maar ook zijn fysieke vormgeving in de zin van 
gerechtsgebouwen en uniformen te heroverwegen. Hieruit blijkt dat, nu de discussie 
omtrent de rechtspraak en zijn plaats in de samenleving steeds sterker wordt, ook 
de vraag rijst welke representatie hierbij past. De modernistische gerechtsgebouwen, 
machines van kantoren aan de rand van de stad, sluiten in theoretische zin goed 
aan bij de rol die het recht dient te spelen in een democratische rechtsstaat. In de 
praktijk van de maatschappij blijkt echter het tegendeel waaer, gezien de problemen 
waar de representatie van het recht mee kampt. Welke signatuur nu daadwerkelijk 
past bij de architectuur van deze gebouwen is zoekende, gezien de uiteenlopende 
gerechtsgebouwen die de afgelopen decennia gebouwd zijn. Daarom is het belangrijk 
dat er een grondige studie uitgevoerd wordt die handvaten biedt voor een juiste 
architectonische belichaming van recht.
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