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Voorwoord 
In september 2002 ben ik gestart met de studie Bouwkunde aan de Technische 

Universiteit te Eindhoven. De richting Bouwtechniek; Design and Lifespan, met 

daarb ij de mogelijkheid tot hat behalen van de archltectentitel, hoop lk te kunnen 

afsluiten met mijn afstudeerproject. Vanwege mijn grate interesse voor sport heb ik 

ervoor gekozen een sportgerelateerd gebouw te ontwerpen. De zoektocht begon 

naar een gesch ikt project. Tijdens mijn zoektocht kwam ik in aanraking met een 

krantenartikel over het 'Holland House'. Het idee om tijdens de Olympische Spelen 

een ontmoetingsplaats te creeren voor Nederl andse supporters is in 1992 voor het 

eerst gerealiseerd in Barcelona. De tent in de haven van Barcelona groeide al snel 

uit tot een zeer populaire ontmoetingsplaats. Sindsdien is het 'Holland House ' aileen 

maar groter geworden. Het 'Holland House ' is een ontmoetingsruimte waar 

Nederlanders tijdens de Olympische Spelen bij elkaar komen en de huldiging van de 

sporters vieren. Het 'Holland House' is op dit moment niets meer dan een tent 

waarin vee! gefeest word. Daar is opzich niets mis mea, maar ik vind dat er tijdens 

zo'n evenement meer aandacht kan worden geschonken aan de ontmoetmg tussen 

de verschil lende culturen . Een andere reden is dat het mogeli jkheden biedt je als 

land te presenteren bij een wereldevenement als de Olympische Spelen. In 2008 zal 

de Olympische Spelen gehouden worden in Beijing, de hoofdstad van China. Het 

doel is om voor de Olympische Spelen in Beijing een 'Holland House' te ontwerpen . 

In dit verslag worden het proces, de achtergronden en beweegredenen van het 

antwerp beschreven. 
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lnleiding 

Om het project richting te kunnen geven, is het belangrijk een duidelijke doelstelling 

te formuleren. Op welke manier kan ik de Nederlandse identiteit met zijn kenmerken 

vertalen in een antwerp voor het 'Holland House' tijdens de Olympische spelen van 

2008 in Beijing. 

Voor het afstuderen wil ik een antwerp maken voor de Nederlandse deelnemers, 

bezoekers en supporters van de Olympische Spelen in 2008. Het zal een 

ontmoetingsruimte worden waarin de typisch Nederlandse kenmerken kunnen 

worden ontdekt. Hierdoor ontstaan vragen als; wat is identi teit? Wat is een 

Nederlander? Om daze vragen te kunnen beantwoorden heb ik een essay 

geschreven waarin dieper word ingegaan op de beteken is van "Nederlandse 

ldentiteit". Hierdoor is het voor mij mogelijk geworden uitspraken te doen ten 

aanzien van Nederlandse identiteit. Aan de hand van deze uitspraken ben ik tot een 

ontwerpstrategie gekomen. 

De Nederlandse identiteit zal aanwezig zijn in het antwerp en daarmee 

wordt het Holland House in 2008 'het gezicht' van Nederland in Beijing. 
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Essay 
Als afslulting van de opleidlng BTO en Archltectuur ben lk vorig jaar 

begonnen met mijn afstudeerproject; het ontwerpen van een Holland House 

voor de Olympische spelen van 2008 in Beijing. Deze ontmoetingsruimte zal 

tijdelijk het hoofdkwartier zijn van de Nederlandse sporters, supporters, 

sponsors, NOC leden en mediavertegenwoordigers. Daarnaast is het de 

bedoeling dat het ontwerp dient als een trefpunt voor Nederlanders en 

Chinezen. Het idee is om 'Nederland' tijdelijk in Beijing te plaatsen waardoor 

de Chinezen een indruk krijgen van onze cultuur; het ontwerp zal dus als brug 

dienen tussen twee bevolkingsgroepen. 

Uitgangspunt is dat het antwerp een typisch Nederlandse uitstraling moet bezitten, 

zodat de Chinezen direct door zou hebben dat het om een Nederl1ands gebouw 

gaat Maar hoe kan dat worden bereikt? lk vraag me af wat nu e igen~ ij k 'Nederlands' 

is. Er ontstaan vragen als; 'Wat is Nederland?', 'Waaraan he rken je een 

Nederlander?' 'Wat zijn nu typisch Nederlandse kenmerken? '. Korto m: 'Wat is 

Nederlandse identiteit? ln de 'van Dale' wordt identiteit verklaard als: 'dat wat eigen 

is aan een persoon'. Hier heeft men het dus over het karakter en de kenmerken van 

een persoon. Is deze definitie ook van toepassing op Nederland? Wanneer ik 

spreek over Nederlandse identiteit, dan heb ik het over het land, de mensen, haar 

kunst en cultuur. lk zou hier dan ook kunnen spreken over de kenmerken van het 

Nederlandse landschap en het karakter van de Nederlander. Wanneer men spreekt 

over Nederland, dan neigt men al gauw naar 'imago' . ledere inwoner van ons land 

heeft een eigen beeld van Nederland. Zo ontstaat er een scheefbeeld van 'ons 

land'. 

Wanneer je een buitenlander vraagt naar de Nederlandse identiteit, komen de 

cliches naar vo ren; zij spreken over polders, kaas, molens en natuurlijk de 'wooden 

schoes'. Het zijn beelden voor een ansichtkaartje . lkzelf ben Nederlander, maar 

harken daze beelden niet in mijn omgeving. De beelden die bij mij opkomen zijn 

varkens, industrieterreinen en 'de Peel'. Een inwoner uit bijvoorbeeld Friesland 

noemt waarschijnlijk meren, koeien en een bosriJke omgeving. ledereen heeft dus 

een eigen beeld van Nederland, maar welk beeld is het JUiste? 
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Er is op landelijk niveau dus qua 'beelden' niet direct een eenheid en samenhang te 

ontdekken tussen provincies. Los daarvan is het maar de vraag of deze beelden 

Oberhaupt kloppen met de realiteit. Wanneer ik de gesch iedenisboeken bekijk, dan 

worden de verschillen tussen deze provincies duidelijk. Elk gebied heeft zijn eigen 

geschiedenis met de daarbij behorende kenmerl<e n. Er zijn in Nederland 

verschillende fragmentatie's te ontdekken, elgenlijk al voordat hat land 'Nederland' 

bestond.12 jaar voor Christus zi jn het namelijk de Romeinen geweest die de 

zuidel ijke Nederlanden veroverden en de Rijn als noordgrens van hun rijk 

beschouwden. Het gebied ten noorden van Nederland werd beheerst door de 

Friezen. 

De breuk van Johannes Calvijn (1509-1564) met de Rooms Katholieke moederl<e rl< 

heeft zowel een religieuze als cultu rele scheiding in Nederland veroorzaakt . De 

gereformeerde leer is namelijk een belangrijke factor geweest in het ontstaan van 

de gouden eeuw. Her begin van de 17de eeuw was voor Holland een tijdperl< van 

wereldwijde expansie. Deze economische bloei maakte ontwikkelingen op het 

gebied van kunst en wetenschap mogelijk . In Nederland zi jn overal nog sporen 

terug te vinden van onze gesch ieden is. In Zeeland zijn nog steeds dorpen trouw aan 

het Calvinisme en negentig procent van de provincia Limburg viert Camaval. 

De relatie met de voormalige Nederlandse kolonies heeft geleid tot een 

multiculturele samenleving. Het gelool , het koninkrijk, het landschap, de oorlogen, 

de kunst en wetenschap zijn allemaal onderdeel van de Nederlandse identiteit. De 

diversiteit tussen de provincies lijkt heel groot. Toch wegen deze versch illen niet op 

tegen de overeenkomsten. De typisch Nederlandse eigenschappen zijn makkelijker 

te ontdekken, wanneer je Nederland met een ander land vergelijkt. Wanneer men 

van Til burg naar Antwerpen rijdt , zie je na 1 0 meter dat je de grens bent 

overgestoken. De hobbelige weg, slechte verlichting en het ontbreken van 

wegbewijzeringborden verraden de opengestelde grens met onze zuiderburen. 

Landschap en stadsbeeld bezitten in Belgie een wezenlijk ander 

karakter. Voornamelijk de afwezigheid van regelmaat is opvallend; het ontb reken van 

een orde die er in Nederland wei is. 
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Vanuit de Iucht heett het landschap met zijn beeindigingen en eri afscheidingen van 

sloten en dijken veel weg van een uitgedacht patroon. Nederland is dan ook het 

enige land waar 'de identiteit van het landschap' altijd een culturele achtergrond 

heeft. Het Nederlandse landschap is een cultuu rproduct; de Nederlander heeft het 

immers ontworpen en gemaakt. 

De Nederlander 

Overal op de wereld kom je ze tegen, of je het nu leuk vindt of niet. De Nederlander' 

is overal aanwezig en mocht je hem niet gezien hebben, dan heb je hem zeker 

gehoord. 

'Hi} denkt dat hij avera/ recht op heeft en dat alles om hem draait. Bovendien is hij 

ongeremd en verwacht dat andere mensen hem geweldig vinden. Het kan niet 

missen: we hebben het hier over de Nederlander. ' J Waar komt dat optimisme toch 

vandaan en waarom willen Nederlanders verder dan de hortzon van ons ontworpen 

landschap? z~ het in ons karakter? 

'Karakter en identiteit zijn kenmerken van een persoon of van een gebouw waardoor 

hijlzij/het herkenbaar is.'2 Wanneer men spreekt over 'het karakter' van een 

pe rsoon, dan spreekt men vaak over goed of slecht. Je kunt de karaktertrekken 

ontdekken aan handelingen die kenmerkend ziJn voor die persoon. Hiermee wordt 

bedoeld dat de karaktertrekken in verschillende situaties naar voren komen . 

Wanneer een persoon onder buitenstaanders is, zal hij zijn (nationale) eigenwaarde 

ontdekken. Ziet hij overeenkomsten met de buitenstaander, dan is er sympathie; bij 

het ontbreken van overeenkomsten antipathie. Enig beset van eigenwaarde vervolgt 

al snel tot zelfverheerlijking en minachting van de buitenstaander. Wanneer 

gesproken wordt over Nederlanders, dan spreek men over een vo lk. Dit denken in 

groepen leid al gauw tot vereenvoudiging en overdrijving van wat men ziet, het is 

dan ook niet vreemd dat buitenstaanders 'ons' aileen herkennen als koopman, 

dijkenbouwer of dominae. 
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'Uit een ondervraging van 277 Europese scholieren in 1990 kwamen de 

Nederlanders te voorschijn als behulpzaam, vriendelijk, ambitieus, rationeel 

{doelgericht), emotioneel (gevoelsmatig) en eerlijk. Belgen weken in negatieve zin 

van het Europese gemiddelde af door het Nederlands volk als arrogant en 

zelfzuchtig te stereotyperen. Van de Belgen vond dan oak s/echts 52% her 

Nederlandse volk sympathiek, terwijl het Belgische volk juist door 72% van de 

Nederlanders sympathiek gevonden werd. a AI met al onthult een dergelijk 

onderzoek loch meer over beeldvorming en stereotypen dan over nationale 

karakteristieken. 

ldentiteit 

Lange tijd is in de westerse filosofie gedacht dat identitei1 vaststaand en 

onveranderlijk zou zijn. Men dacht dat het gezien kon worden als een uitgangspunt 

en ward uitgedrukt in de formula A=A. Bij fi losoof Fichte vormt het 'IK' het beginsel 

van zijn 'fi losofische systeem'. Het A=A van de logica wordt onderbouwd door het 

IK=IK van l1et filosofische begin 4 

Nietzsche is het niet eens met de rationale benadering en zoekt de identiteit niet in 

een systematische eenheid: 'De diepere en krachtigere motieven van het denken en 

handelen liggen vo/gens Nietzsche in de steer van 'instincten '6 . 

De identlteiten worden niet meer als vast en definit ief gezien. ldentiteit is niet Ianger 

een enkelvoudig en statisch gegeven . Met 'ldentitei t' wordt het bereik aangegeven 

waarb innen verschillende identiteiten voorkomen6
. Mensen kunnen dus 

verschillende identiteiten hebben. Dit zou verklaren waarom Nederlanders zo goed 

inburgeren in Australle, maar wann er ze zich in het gezelschap van Nederlanders 

bevinden, weer naar hun moederland neigen. De identiteit van een persoon of groep 

wordt pas duidelijk wanneer hij geconfronteerd wordt met een ander of anderen. Di1 

verklaart dan ook de samenhang en eensgezindheid met landgenoten wanneer je 

op vakantie bent of samen naar een voetbalwedstrijd gaat. 
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Om het gevoel van de groep, een vereniging of land vast te leggen, zijn er symbolen 

en regels nodig. Nederland heeft deze regels beschreven in de grondwet. Het 

symbool voor Nederland is de nationale vlag. De klomp, dijken, molens en 

delftsblauw zijn vooral voor buitenlanders typ ische herkenn ingspunten van 

Nederland. De herkenbaarheid van een persoon is gebonden aan zijn karakter, 

identiteit en de herkenbaarheid van een persoon. Wanneer karakter en/of identiteit 

veranderen, veranderen dus de eigenschappen waaraan een persoon te herkennen 

is. 

In het antwerp zal de ontmoet ingsru imte het karakter en de identiteit van Nederland 

reflecteren . De architectuur zal moeten zorgen voor de Nederlandse 

herkenbaarheid. Ulteraard ben ik niet de eerste die zich hlermee bezig houdt. In de 

negentiende eeuw ontstond er een nieuw fenomeen: de 'wereldtentoonstell ing' .ln 

1851 werd in Landen de 'Great Exihibition of the Works of Industria of all Nations' 

gehouden; een nijverheidstentoonstelling. Hier kon een land zich presenteren in een 

'Rue des Nations'7 aen rij gavels in karakteristiaka, nationale stijlan. Dit alles speelt 

zich at in een overkoepelend gebouw: hat Crystal Palace van J . Paxton De 

nationale afdeling van het 'Palais du Champ-de-mars ' van 1867 is een eerste 

paging gedaan de identiteit van deelnemende Ianden te verbeelden in een nationale 

stij l. Dit idee werd door G. Berger, hoofd van de bultenlandse secties van de 'Parijse 

Exposition Universelle' van 1878, opgenomen en verder uitgewerkt.8 Met de komst 

van deze nieuwe man ier van exposeren ontstond de discussie binnen de 

'Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (MijBB) ' over een nationals stijl9 . Maar 

wat was deze nationale stijl? Neoclassicisme? Neogotiek? Uiteindelijk is gekozen 

voor de schilderachtige Oudhollandse stijl uit de zestiende eeuw. De gavel was 

gebaseerd op het stadhuis van Den Haag (1565), dat zelf was afgeleid van het 

stadhuis in Antwerpen. 

Het Nederlandse Pavi ljoen op de wereldtentoonstell ing van 191 0 in Brussel, werd 

ontworpen door W. Kromhout. Hij heeft drie ontwerpen moeten maken voordat de 

Nederlandse commissie zijn inzending goedkeurde. De krit iek op hat eerste en 

tweede antwerp was dat men niet zou kunnen zien dat het ging om een Nederlands 

gebouw. Het Nederlandse karakter zou bater tot uitdrukking komen wanneer 

Kromhout het paviljoen In 1-f" eeuw Oudhollandse stijl zou ontwerpen , aldus de 

regeringscommissie. 
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De ltafiaan Giovanni Fanel li (1978) fo rmuleert in zijn boek 'moderne architectuur in 

Nederland 1900-1 940' dat de versch illende arch itectuurstromingen worden 

beinvloed door een gemeenschappe/Jjke culture/e achtergrond een 'Nederlandse 

traditie'. Zelfs waar het theoretisch zeer tegenstrijdige richtingen betrof zoals bij DE 

STIJL en de Amsterdamse school. Deze Nederlandse traditie vatte hij samen in een 

aantal zelfstandige karakte rt rekken zoals: een nadruk op gecomponeerde vlakken, 

individualiteit van de gavels door bijvoorbeeld het gebruik van baksteen, een neig ing 

tot planning en het gebruik van karakteristieke typologieen. 10 De uitspraken van 

Fanelli zijn vandaag de dag nag steeds van toepassing. 

Fanelli is niet de enige geweest die uitsp raken doet over de Nederlandse 

architectuut. R. Blijstra beschrijft in zijn boek 'Nederlandse bouwkunst na 1900' dat 

archrtecten een zekere angst hebben voor monumentale architectuur, ze houden 

van openheid, gaan zuinig met ru imte om en hebben oog voor detail. 11 

De Nederlandse identiteit laat zich niet 'vangen' in een opsomming van woorden, 

tach kan ik uitspraken doen over de Nederlandse identiteit. Om een beeld van 

Nederland te krijgen, heb ik gekeken naar een aantal verschi llende aspecten en 

deze beelden samen vormen mijn referenties om de 'Nederlandse identiteit' te 

vertalen in een antwerp. lk heb hierbij gekeken naar het land, de mensen die er 

wonen, het geloof, de folklore , de kunst en wetenschap. Deze parameters heb ik 

geanalyseerd waardoor de beeldvorming grater wordt. Het ste lt me in staat 

ingredienten te kiezen die voor mij verwijzen naar Nederland. 

Nederland is een cultuurproduct. Het is een door mensenhanden gecreeerd 

landschap dat zonder ingrijpen van de mens nauwelijks zou kunnen blijven bestaan. 

De polder is misschien wei het beste voorbeeld hiervan. Het teit dat men besloot 

nieuw land te creeren in de zee en dit vervolgens te gebruiken voor agrarische 

doeleinden en het ontwikkelen van nieuwe steden duld op het 'grootse denken' van 

de Nederlanders. Sinds mensenheugenis voeren de Nederlanders strijd tegen het 

water; een strijd die we vooralsnog lijken te hebben gewonnen. 
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Vanwege de schaarste aan ruimte, moeten we zeer efficient omgaan met hat land; 

door alles keurig te ontwerpen en te ordenen, wordt ruimte gemaakt. Daze 

ruimtelljke ordening wordt door zowel het rijk, provincia als de gemeente 

gerealiseerd. Hierdoor kan iedere gemeente zijn eigen karakteristieke 

eigenschappen behouden . Nederland wordt gapland, geordend en ingekleurd. Zo 

worden er m Nederland doelbewust recreat iegebieden, woonwijken en 

industrieterreinen ontwikkeld. 

De bewoners van Nederland houden niet van hierarchie, iedereen is gelijk en zou 

insp raak moeten hebben . Het poldermodel waar vakbonden , werkgevers en 

werknemers tot een akkoord proberen te komen, is hiervan het bewijs. De 

Nederlander is niet of nauwelijks bezig met zijn Nederlanderschap; geen trots volk 

dat zichzelf de hemel in prijst. In die zin begrijp ik het Franse en Engelse volk 

wanneer ze ons als nuchter en neutraal bestempelen. 

Een andere eigenschap is dat we niet bekend staan om onze gulheid. Het Engelse 

woordenboek bevat onder 'Dutch' een bedroevende opsomming: 'Dutch treat; een 

traktatie die door de ontvanger zeit moet worden betaald. Dutch comfort; schrale 

troost'. 

lllustratief is dat ik in Turkije door de marktkooplui met 'k ijken, kijken , niet kopen .' 

word aangesproken. Waarschijnlijk vind dit zijn oorsprong in ons ve rleden als 

koopman en dominae, reizend over de wereldzeeen, want er is geen ander land 

waar zoveel mensen een bijdrage leveren aan goede doelen als Greenpeace, 

Natuurmonumenten en Amnesty international. 

De Nederlander is ondanks zijn reislust nog steeds erg gehecht aan de huiselijke 

sfeer en neemt dan ook het liefst zijn gehele huisraad inclusief potje pindakaas mee 

op vakantie. Door de global isering en eenwording van Europa worden we steeds 

meer gewezen op onze nationaliteit. Symbolen als de taal, de vlag, het volks lied, 

sport en het koningshuis worden steeds belangrijker en winnen aan populariteit. 

Juist door de toegenomen athankelijkheid van Europa krijgen we de behoefte om 

ons als Nederlander te profi leren. 
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Bij het ontwarp van het Holland House zullen voomamelijk de openheid, 

transparantia en toegankelijkheid cantraal staan. Het dient een ontmoetingsruimte te 

worden waarin geen hierarchie is , maar we i een duidelijke ordening . Het antwerp zal 

onderdeel worden van de stad Beijing , waarin iedereen welkom is en kan proeven 

van de Nederlandse gezelligheid. 

Het aantal bezoekers aan het Holland House zal sterk varieren. Wanneer een 

Nederlandse sporter wint, neemt het nationale gevoel bij de supporter toe. Het 

Hol land House zal hierop reageren door in oppervlakte te groeien waardoor meer 

mensen toegang kunnen krijgen tot het Hol land House. Tijdens de huldiging zal de 

ontmoetlngsru imte zich afslui ten van de stad Beiji ng, de volgende dag zal het weer 

krimpen en wederom toegankelijk zijn voor iedereen. Het Hol land House zal zich net 

als Nederland aan ku nnen passen aan de wensen van de bevolking, in dit geval de 

supporte rs. 

Nederland is in ontwikkeling en verandert continue. De ene keer nemen we een stuk 

land van de zee en ontwikkelen we het tot een stad, een andere keer geven we land 

terug aan het water om overstromingen van rivieren tegen te gaan, daarmee 

verandert ook de ' ldentiteif van het land. Maar zo lang Nederland blijft plannen en 

ordenen gaat het nooit verloren. 
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Olympische Spelen 

In het universiteltsgebouw van Parljs (1894}, was het de Franse baron Pie"e 

de Courbetln die samen met vertegenwoordlgers van 49 sportbonden uit 

twaalf Ianden bes/oot de klassleke Olymp/sche spelen nieuw Ieven In te 

blazen. 

Pierre de Courbetin was erg geinteresseerd in geschiedenis en in de Grieks

Romijnse cultuur. De Courbetin komi uit een welgestelde fami lia en was pedagoog . 

"In zijn geschritten verwoordt hij inzichten op het gebied van opvoeding, cu/tuur, de 

sport en de politiek op een fascinerende man ier". 12 

De Courbetin beschrijft ideeen over begeleiding van de opgroeiende jeugd. Hij vo nd 

dat de jeugd meer beweg ingsvrij he·d moest krijgen, maar ook een grotere 

verantwoordelijkheid. Hij wilde de 'speelruimte ' van de jongeren verruimen . Hij deed 

dit 'letterlijk' door meer aandacht te vragen voor li.chaamsbeweging en 'f iguu rl ijk ' 

door de jeugd meer vrij heid te geven ten opzichte van hun ouders . 

"De Courbetin zette zich in voor een opvoeding, waarin naast verstandefljke vorming 

de lichamelijke, artistieke en sociale aspecten met e/kaar harmoniseerden".13 

De Courbetin kwam op dit idee nadat hij een bezoek had gebracht aan Engeland. 

Hij kwam in contact met de leraren van "public schools"- Deze leraren hadden allen 

les gekregen van de Engelse pedagoog Thomas Arnold. Deze Arnold was 

headmaster geweest van the Rugby Collage (1828-1842). Arnold had al vroeg in de 

gaten dat Engeland met zijn lndustriele revo lutie, een snel groeiende were ldmacht 

aan het worden was. Arno ld vond dat Engeland behoefte had aan leidinggevende 

figuren op versch illende gebieden ; zoals politiek, de grootste vloot ter wereld en in 

het Ieger verspre id over de vele kolonien van Engeland. 



Olympisme 

0/ymplsme is een levensfllosofie, die de kwal/teiten van 1/chaam, wifskracht 

en geest verheft en met elkaar comblneert. Door sport te vermengen met 

cultuur en educatle, stlmuleert Olymplsme een manler van Ieven die 

gebaseerd Is op plezier in lnspannlng, de educatieve waarde van 'goed 

voorbeeld doet goed volgen' en respect voor unlversele ethische prlncipes. 

0/ymplsme stelt sport In dlenst van een evenwlchtlge ontwlkkellng van 

mensen. Op die manler hoopt het blj te dragen aan een vreedzame wereld, 

waarln mensel/jke waardlgheld voorop staat. 

Meebouwen aan een vreedzame en betere wereld 1s het belangrijkste doe! van de 

Olympische Beweging. Middels sport zonder enige vorm van discriminatie wil zij 

jongeren opvoeden in de Olympi sche geest. Wederzijds begrip staat daarbij 

centraal, in de zin van vriendschap , solidariteit en fair play. 

Het lnternationaal Olympisch Comite (JOC) is opgericht op 23 juni 1894 en staat aan 

het hoofd van de Olympische Beweging. De organisatie is gevestigd in Lausanne, 

Zwitserland. De voorzitter van het IOC is de Belg Jacques Rogge, die op 16 juli 

2001 tot opvolger van Juan Anton Samaranch werd gekozen. 

Het JOC stimuleert zowel topsport als sport voor iedereen, overeenkomst ig het 

Olympic Charter. Een belangrijke taak is ervoor te zorgen dat er elke twee jaar 

Olympische Spelen of Olympische Winter Spelen worden georganiseerd . Het IOC 

bezit aile rechten van de organisatie, de marketing en televis iebeelden van de 

Olympische Spelen. Het grootste deel van de inkomsten van het JOG komt van de 

Olympische televisierechten en van hat TOP-sponsorprogramma. 
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China 

China's geschiedenis gaat terug tot ver voor onze jaartelllng teen er Pekingmensen 

vlakbij Beijing woonden. Hiermee zijn de Chinezen een van de vier oudste 

beschavingen ter were ld. De geschiedschrijving is ze lfs de oudste ter wereld en 

gaat ongeveer 4.000 jaar terug. 

China heeft door de eeuwen heen verschillende dynastieen gekend. In de Qin

dynastie van 221 - 207 v. Chr. was Ch ina voor het eerst Mn rijk en began men met 

het aanleggen van de Grote Muur. De Han-dynastie (206 v. Chr. - 220 na Chr.) was 

M n van de belangrijkste dynastieen en werd gekenmerkt door economische en 

culturele bloei. De fundamenten voor de Chinese natie warden in deze periods 

gelegd en Chinezen noemen zichzelf nag steeds Hanren, Han-mensen. 

Elke dynastie werd gekenmerkt door opkomst, bloei en verval. In sommige 

dynastieen warden verschillende rijken verenigd terwij l in andere dynastieen deze 

juist weer uiteenvielen . Vaak waren boerenopstanden hier de oorzaak van . De Qing

dynastie (1644- 1912) was de laatste dynastie en had een grate bloeiperiode in de 

18e eeuw. Ch ina was toen het sterkste en welvarendste land ter wereld. Hleraan 

kwam een einde door de snelle bevolklngsgroei, waardoor er een tekort aan voedsel 

ontstond, en door natuurrampen . 

In de 13e eeuw waren de eerste westerlingen al in China geweest, maar zij 

vormden tot de 19e eeuw nauwelijks een probleem. in de 18e eeuw veranderde dit 

toen de Engelsen opium verhandelden in ru il voor zilver. De Qing-regering verbood 

de import van opium omdat het negatieve gevolgen had voor de handel en voor de 

gezondheid. In 1839 verbrandden Chinezen opium in de factorijen wat leidde tot de 

Opiumoor1og. De Chin ezen leden een harde nederlaag en moesten het 

vemederende Verdrag van Nanjing tekenen. Dit betekende onder meer dat China 

Hong Kong moest afstaan . Er volgde nog een tweede Opiumoorlog waarbij de 

Engelsen hulp kregen van de Fransen . Ook llierbij ver1oren de Chinezen en in 1906 

betekende dit het einde van de Qing-dyn astie. 
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Het begin van de 20e eeuw kenmerkte zich door een enorme chaos in China. Hat 

nationalisms kwam op evenals het commun isme en de Japanners drongen in 1931 

China binnen. In 1934 begonnen honderddu izenden communisten aan de 

legendarische Lange Mars om aan de onderdrukking van de nationalisten te 

ontkomen. Wat votgde was een oorlog tegen de Japanners en een burgeroorlog. 

In 1949 riep Mao Zedong in Beijing de Volksrepubliek China uit. De eerste jaren 

stonden in het teken van wederopbouw, maar de grote stap voorwaarts bleef uit. 

Ook waren vooral studenten en arbeiders ontevreden over de manier waarop de 

communistische ideologie nageleefd werd. De reactie hierop was de Culturele 

Revolutie (1966-1970) : universiteiten warden gesloten , geleerden vermoord, 

tempels verwoest en alles wat deed denken aan kapitalisme werd vemietigd. Het 

beroemde Rode Boekje van Mao Zedong was het symbool van de Cutturele 

Revolutie. Een grate opstand die in 1976 plaats vond op het Plein van de Hemetse 

Vrede (Tiananmen-plein ) in Beijing betekende het begin van het elnde van Mao's 

politieke macht. In de jaren daarna werd onder Ieiding van Deng Xiaoping een grate 

economische sprang voorwaarts gemaakt en kreeg de bevolking meer persoonlijke 

vrijheid. Ook warden de betrekkingen met het Westen, en dan vooral met de 

Verenigde Staten, genormaliseerd. 

De economische vrijheid en toestroom van toeristen zorgden voor een roep naar 

meer democratie. Dit leidde in 1989 tot een grate demonstratie op het Plein van de 

Hemeise Vrede. De regering maakte op een bioedige wijze een einde aan deze 

demonstraties. Tegenwoordig hechten Chinezen meer waarde aan economische 

vooruitgang dan aan democratie. Met het teruggeven van Hong Kong en andere 

kolonies kan China nu weer als een geheel worden gezien . Het is interessant om te 

zien wat de invioed van de Olympische Spelen zal zijn op de economie, de 

buitenlandse politiek en de situatie van de mensenrechten in China. 
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Beijing 

Beijing Is de hoofdstad van het immense China en heeft 14 miljoen inwoners. 

Beijing, dat "Noordelijke Hoofdstad" betekent, heeft in het verleden versch illende 

namen gehad, zeals Beiping ("Noordelljke Vrede") en Dadu (Grote Hoofdstad). De 

naam Peking, zeals de stad in Nederland vooral bekend is, werd aan de stad 

gegeven door een groep Franse missionarissen in de 17e eeuw. 

Beijing is al eeuwenlang net centrum van Ch ina, waardoor er in de stad prachtige 

monumenten en tempels uit het roemrij ke ke izerlijke verleden te vi nden zijn. Door 

de economische vooruitgang in de 20ste eeuw is het stadscentrum van Beijing erg 

uitgebreid met veel nieuwbouw. De sn elle groei van Beijing heeft gezorgd voor 

problemen als files en verlies van historische buurten. Begin 2005 is er dan ook 

besloten om verdere uitbreiding van de stad in aile richtingen te stoppen. 

Beijing is een vrij overz ichtelijke stad wat betreft het verkeer. Dit komi doordat er vijf 

ringwegen (genummerd van 2 - 6) zijn, die vrijwel parallel aan elkaar lopen. Deze 

ringwegen zijn bi jna vlerkant aangelegd en worden geteisterd door enorme 

verkeersdrukte. Ook In het centrum van Beijing staat het verkeer vaak vast. 

Voor de Olympische Spelen wordt er hard gewerkt om de files te bestrijden. Zo 

worden er busbanen aangelegd om de bussen Sneller door het verkeer te Iaten 

stromen . Behalve de ringwegen zijn er rend de stad nag 9 autosnelwegen 

(expressways) en 11 autowegen (highways). Het internationals vliegveld van 

Beijing, Beijing Capital International Airport ,llgt ten noordoosten van het 

stadscentrum. De Ai rport Expressway, een tolweg, verbindt he! vliegveld met het 

centrum. Er rijden ook veel bussen van en naar het vliegveld. Om de stream van 

mensen tijdens de Olympische Spelen op te vangen word! een extra expressway 

aangelegd. Ook het openbaar vervoer wordt voor de Spelen sterk uitgebreid. Zo 

word! er een lightrailsysteem aangelegd tussen het internationale vliegveld en het 

stadscentrum . Er worden momenteel ook 5 extra metrolijnen (op dit moment zi jn er 

slechts 3 metrol ijnen in Beij ing) aangelegd die voor de Olympische Spelen gereed 

zu ll en zijn. Een geed alternatief voor bussen en de metro zijn taxi 's, die overal te 

vinden zijn. En, voor Nederlanders niet onbelangrijk: er kan volop gefietst worden in 

Beijing. De stad is zo vlak als Nederland en er zijn vele fietspaden. Wei is hat op 

grate wegen erg gevaarlijk om te fietsen . 
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Palace Museum 

In het centrum van Beijing ligt het "Palace Museum", biJ ons bater bekend als de 

Verboden Stad. Het Palace Museum was het keizerlijke paleis tijdens Ming en Qing

dynastieen en is het grootste paleizencomplex ter wereld. De Verboden Stad 

bestaat uit 9.999 gebouwen en is omgeven door een zes meter diepe gaul en tien 

meter hoge muur. 

De kelzerlijke familia en de enorme hofhouding woonden in het noordefijke gedeelte 

van de Verboden Stad. In het zuidelijke gedeelte oefende de keizer zijn macht uit 

over de natie. Voor buitenstaanders was het verboden om de stad te betreden. Ze lfs 

de keizer en zijn gevolg kwamen de stad bijna nooit uit. Vanaf de to rens die op de 

vier hoeken van de afschenmende muur liggen heb je een prachtig uitzicht op zowel 

hat paleis als de stad zelf . 

lets ten zuiden van de Verboden Stad ligt het Tiananmenplein (ook bekend als Het 

Plein van de Hemelse Vrede). Dit is een van de grootste pleinen ter wereld en is 

bekend geworden als het plein waar vele demonstrat ies, massabijeenkomsten, 

parades en ceremonies gehouden werden. In het noorden bevindt zich de Poort van 

de Hemelse Vrede ; de hoofdingang is van de Verboden Stad. Hier hangt een port ret 

van Mao Zedong. In het oosten zijn twee musea en in het westen bevindt zich de 

Grote Hal van het Volk, waar het vo lkscongres tegenwoordig nog steeds vergadert. 

In het zuiden staat de Voorste Poort (Qianmen), een van de weinige overgebleven 

oorspro nkelijke poorten. In het midden van het plein staat het granieten "Monument 

van de Heiden van het Vo k". Dit enorme monument, het grootste in de 

geschiedenis van Ch ina, is het symbool van het modeme China. 
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Tempel van de Hemel 

De Tempel van de Heme!, gebouwd in 1420, is gelegen in het zuidoosten van 

Beijing. Hier kwamen de keizers van de Ming en Qing-dynastie om te bidden: in de 

lente voor een goede oogst, in de zomer voor regen en in de winter brachten ze 

offers voor de goden. 

Het park dat om de tempe! ligt is enorm: het is zelfs twee keer zo groat als de 

Verboden Stad. Het park kan verdeeld worden in een noordelijk en een zu idelijk 

dee!. Het noordelijke gedeelte staat voor de heme! en het zuidelijke gedeelte, dat 

lager ligt, voor de aarde. 
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Context 

Hat idee om t ijdens de Olympische Spelen een ontmoetingsplaats te creeren voor 

Nederlandse sporters, supporters, sponsors en mediavertegenwoordigers, is in 

1992 in Barcelona voor het eerst gerealiseerd. De tent in de haven van Barcelona 

groeide al snel uit tot een zaer populaire ontmoetingsplaats. Sindsdien is het 

Holland House aileen maar groter geworden. 

Het Holland House is nu een feesttent. Graag zou ik van het Holland House meer 

willen maken, een uithangbord van Nederland waar we ons als land presenteren. 

Probleemstelling 

Ontwerpen van een Nederlands paviljoen dat gebruikt kan worden door de 

Nederlandse sporters, supporters en NOC- /eden van de 0/ympische Spelen 2008 

in Beijing. Het zal een tijde/ijke ontmoetingsruimte worden waarbij het pavilj"oen 

herkenbaar zal zijn als typisch Nederlands. 

Waarom? 

Er zij n versch illende redenen te noemen om een 'Holland House' te ontwerpen. De 

belangrijkste is om te kunnen dienen als thuisbasis van de Nederlandse supporters. 

Een andere redan om een 'Holland House' te ontwerpen is om Nederland tijdens 

daze Olymp ische Spelen te promoten en te presenteren . Aangez ien China op dit 

moment zelf 'booming ' is kan hat Holland House ook dienen om de zakelijke 

contacten tussen Nederland en China te versterken . Om ti jdens de Olympische 

Spelen in contact te blijven met Nederland zal de NOC live vers lag kunnen doen 

van de dagelijkse gebeurtenissen in Beijing. 

Het 'Holland House' zal tijdens de 0/ympfsche Spefen 2008 In Beijing 'het 

gezicht' zljn van Nederland 

39 



WANGFUJING BEIJ NG 

40 



Locatie 

De locatie keuze is geworden Wangfu) ing, deze straat bevindt zich in het 

winkelgebied van Beijing en ligt op steenworp afstand van toerlstische 

bezienswaardigheden als het plain van de hemelse vrede, Great hall of the people 

en de verboden stad. De straat geeft een impressie van het modems China waarl n 

vooral westerse winkels en restaurants gevestigd zijn. 

De locatie is een plain met aan de Westzijde de straat 'Wangfujingstreet' en met een 

kerk aan de Oostzijde, de 'Saint Joseph's church. Tijdens een aardbeving in 1720 is 

de kerk totaal vernietigd en weer opgebouwd in 1807, waama het na een 

blikseminslag volledig afb randen. De kerk is opgebouwd maar was tijdens de 

cu lturele revolut ie van 1949 tot 1951 gesloten . Tegenwoordig is de kerk weer 

volledig in zijn oorspronkeli jke functie. 

De reden voor deze locatie is veelzijdig, zo ligt het plain vlak bij culturele 

bezienswaardigheden en is het door middel van openbaarvervoer gemakkelijk te 

bereiken. Aan de zu idzijde van Wanfujingstreet bevinden zich de grate 

shoppingmals, wanneer men naar het noorden loopt verkleint de schaal van 

shoppingmals tot de orde van winkels. Het plein kan gezien worden als eindpunt 

van de winkelstraat. Aan de Noordzijde van het plain zijn geen winkels meer 

gesitueerd maar hotels, een bibliotheek en een theaterzaal. De bedoeling is om het 

eindpunt te verp laatsen en hierbij het antwerp als verlengstuk te gebruiken. De 

bezoeker wandelt in een spiraalvormige routing van beneden naar boven. Boven bij 

het keerpunt kijkt men uit over de 'hutong' woningen van Beijing. 

Hutongs zijn geclusterde woningen waarin gezinnen al generaties lang bij elkaar in 

een hofje Ieven. Het hofje wordt omsloten door een muur. De traditionele Hutongwijk 

heel! een gezamenl ijk toil et en binnenplaats. Tegenwoordig verdwijnen veel hutongs 

omdat de regering de grand wi l gebru iken voor nieuwbouwprojecten. De wijken zijn 

er al sinds het ontstaan van Beijing en z1 jn daarmee oak onderdeel van de stad. 

Door het veelvuldig slopen van daze wijken gaat een rijke gesch ieden is helaas 

verloren . lk wil de bezoeker op deze manier wijzen op de markante woningen . 
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Programma 

Zoals in het begin al vertelt is, zal het 'Holland House' in dit ontwerp anders 

geformu leerd worden. Zo zal he! programma naast de gebrulkelijke feestruimte 

meerdere faciliteiten bezitten . Zo zal er een fitnessruimte aanwezig zijn en een 

internetcafe, hierdoor kan de bezoeker contact zoeken met Nederland. De NOS-TV 

heeft de mogelijkheid om vers lag te doen vanuit het 'Holland House ', verder zal 

radiostation 538 'live-request' muziek uitzenden voor Nederlanders . Het Holland 

House zal ook een informatiepunt zijn voor Nederlanders in Beijing . Hier kan men 

informatie krijgen over de te spelen wedstri jden en de tijden daarvan. 

ontvangstruimte 87m2 

koffiecorner 130m2 

garderobe I kluisjes 70m2 

gaferie 1380m2 

toilet heren 60m2 

toi let dAmes 70m2 

keuken 20m2 

installabal opslagru1mle 30m2 

gal erie 1380m2 

toolet heren 60m2 

toilet dames 70m2 

Internet ruimte 230m2 

ticket box 70m2 

personeelsrulmte 40m 2 

morchondi~mg 120m2 

radoo 538 I NOS 140m2 

lounge ruimte 290m2 

sportruimte 340m2 

NOC-NSF 40m2 

huldlging ru imte 1980m2 
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Concept 

Het concept is gebaseerd op uitgangspunten ontstaan vanuit hat essay, hierin 

omschrijf ik Nederland als een rationeel denkend land waar we op een geplande en 

gest ructureerde manier omgaan met ruimte, Nederland is nu eenmaal een 

gecultiveerd landschap. 

Het ontwerp is gebaseerd op een lijn van A naar B. De lijn maakt kn ik bewegingen 

reagerend op de omgeving waardoor het de vorm van een spiraal aanneemt. Het is 

een lijn die in knikbewegingen omhoog loopt. De spiraal creeert door zijn toename in 

hoogte en breedte nieuwe ruimte onder het model . Het is een vertaling van de 

manier waarop we in Nederland omgaan met ruimte. Vanwege de schaarste van 

ruimte, wordt er efficient omg egaan met het land; door alles keurig te ontwerpen en 

te ordenen, wordt ru imte gemaakt. 

Het antwerp kent geen duldelijke hierarchie het is een terugkerende cyc lus maar 

dan steeds iets hoger of lager, ook dit is kenmerkend voor Nedertanders. De 

bewoners van Nederland houden niet van hi erarchie, iedereen is gelijk en zou 

inspraak moeten hebben. 

De ruimte die nu ontstaat onder het volu me zal openbare ruimte blijven en zal 

toeganke lijk zijn voor iedereen. Het is eigenlijk de entree tot het gebouw, de 

uitnodigende trap verwelkomt de bezoekers en begeleid hen naar boven. De 

bezoeker krijgt al wandelend informatie over de stad doormiddel van een doek dat 

hangt onder het volume. 

Tot nu toe is het antwerp een onderdeel van de stad geworden. Wan neer Nederland 

t ijdens de Olympische Spelen wint, zal het echter veranderen en zal het 'Holland 

House' zich afsluiten van de stad. Door een doek te spannen tussen het 

spi raalvormige model ontstaat er een nieuwe ruimte, 'de huldigingsruimte.' 
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Openbare ruimte 

Hat antwerp kan gezien worden als twee spiralen waarbfj, een spiraal het 

daadwerkelijke gebouw is en de andere spiraal de vertaling is van openbare ru imte. 

De entree begint onderaan het wandelpad van de openbare ruimte. Door middel van 

een canvasdoek onder het gebouw wordt de bezoeker gei"nformeerd over de stad 

Beijing. Tijdens het omhoog !open wordt in het kart de geschiedenis van Beijing 

verteft en wo rdt de bezoeker gewezen op een aantal bezienswaardigheden. Door 

ondermeer teksten, plaatjes en filmpjes op het doek te projecteren krijgt de 

bezoeker al wandelend de informatie. Naast het informatieve deal is het bovendien 

een open bare ru imte. Hierdoor verwacht ik dat de routing gebruikt gaat worden door 

Chinese handelaren om hunT-sh irts , speelgoed en vfiegers te verkopen . Door de 

fuie trap is het mogelijk om te zitten en te genieten van de stad, met al zijn 

levendigheid. 

Wanneer men boven komt loopt de routing in horizontals richting door, hierdoor heb 

je als bezoeker tijd om te rusten en te genieten van het uitzicht. Aan het einde van 

de routing (buiten) kijkt men uit over de traditionele hutongwijken van Beijing. Hat 

beeld naar de hutongwijken toe wordt omkadert door de omliggende gebouwen. 

(b lz-43) 
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Binnenrulmte 

Bij het vervolgen van de routing loopt men de binnenruimte in. Deze spira I is 

ontworpen voor het Nederlandse gedeelt van de routing. Net zoals bij de openbare 

ruimte wordt ook hier de bezoeker gei"nfonrneerd. Dit gebeurt door middel van een 

glazen wand. Op deze wand zijn afbeeldingen te zien van Nederlandse spo rters, 

kunst, geschiedenis en de Nederlandse bevolking . Hierdoor krijgt de bezoeker een 

kleine impressie van Nederland. De illustraties op de glazenwand zijn geTnspireerd 

op hat 'Canon van Nederland '. De wand bevat informatieve waarde maar is ook een 

scheidlng tussen de publleke en private ru imtes. Om daze scheiding nog eens te 

versterken, is er een verschil gemaakt in de manier van afwerken. 

De binnenruimte is bedoeld om de bezoeker te vermaken , zo zijn er een aantal 

functie gehuisvest in de ruimte. Zo is hat voor de bezoeker mogel ijk om eens een 

kijkje te nemen bij de sporters wanneer zij hun oefeningen doen. De glazen wand 

met afbeeldingen is translucent hierdoor krijgt de bezoeker toch iets te zien van wat 

er zich in de private ruime afspeelt. De bezoeker wandel! naar beneden en komi 

langs de radio 538 studio en merchandising ruimte. De wandeling eindigt bij de bar 

waar de bezoeker nog de mogelijkheid heeft een kopje koftie te drinken. 
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Publieke ruimte 

De publieke ruimte is bedoeld om de bezoekers te informeren, daze ruimte is dan 

ook onderdee l van de routing. De publieke ruimte ligt aan de binnenzijde van de 

spiraal, hierdoor zal er op een aantal plaatsen geen direct zonlicht aanwezig zijn. 

Door de vloeren en plafonds in wit te kleuren zal de ru imte op een natuurlijke wijze 

worden verlicht. In de publieke ruimte zal alles afgetimmerd worden. Zo zu llen 

leidingen onder het plafond weggewerkt worden en zal de bezoeker !open over ean 

epoxygletvloer. Deze vloer heeft een hoge lichtweerkaatsing en geeft een clean 

aanzicht. De ruimte zal op sommige plaatsen verbreden en op andere plekken weer 

versmallen , hierdoor ontstaan rust momenten . 

Private ruimte 

De private ruimtes zullen worden gebruik1 door de mensen die in het 'Holland 

House' werken en die daadwerkelijk gebruik maken van de fac ili teiten, zoals 

internetten, sporten, eten en een kantoor. Naast deze gebru iksruimtes is er nog een 

aparte ruimte geschakeld tussen sport en NOC kantoor waar niet iedereen bij kan . 

Deze ruimte is gereserveerd voor NOC !eden waaronder Prins Willem-Aiexander. In 

daze rui rnte is een prive-bar en loungeruimte gesitueerd. Het afwerkingn iveau van 

de private ruimten is niet of nauwelijks aanwezig. Hierdoor zijn aile leidingen en 

elek1rische voorzieni ngen in het zicht . Doordat de private ruimte aan de buitenzijde 

van het gebouw zit en de bu itengevel transparant is, zal dit voor de voorbijgangers 

goed zichtbaar zij n. Hierdoor wordt de private rui mte een soort etalage van het 

gebouw. 
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Gevel 

Voor de gevel heb ik gezocht naar een transparant materiaal waardoor 

voorbijgangers en bezoekers een beeld krijgen van wat er zich achter de gavel 

afspeelt. Door dit 'kijkje in de keuken' zijn er geen geheimen meer te ontdekken in 

het gebouw. De gevel is opgebouwd it een rasterstructuu r. Het raste r is gebaseerd 

op het planmatige en rationale denken van Nederland. Nederland is een geordend 

land. Het is sen land waarbij iedere vierkantenmeter gepland is en sen functie heeft. 

Op landel ijk niveau hebben we een duidelijke scheiding aangebracht tussen 

landbouw, stedenbouw, bosgebieden en industria. Op stedelijk niveau is er een 

scheid ing tussen publ ieke ruimte en private ru imte. Zo weet je altljd of je op 

gemeentelijke of private grond loopt. De Nederlander lljkt het ook wei prettig te 

vinden. Nlet voor niets plaatsen mensen schuttingen tussen hun woonhuizen en 

scheiden ze hun tuin af met sen heg. 

Het planmatig indelen van ruimtes is te herleiden tot aan de eerste ontginningen in 

Nederland. Het bedijken van de grots rivieren is aan het eind van de 11 de eeuw 

begonnen. Door deze bedijking warden de waterstromen meer en meer gefixeerd 

en kwam er een eind aan de natuurlijke ontwikkeling van stroomruggen. Tot de 1 Oe 

eeuw lagen de nederzett ingen uitsluitend op de hoger gelegen stroomruggen. Naast 

het aanleggen van dijken gebeurde er nog iets anders dat blijvende invloed had op 

hat landschap. De bisschop van Utrecht en de graaf van Holland gaven het land ter 

ontginning uit aan zogenaamde kolonisten, de Cope-ontginningen. Grote percelen 

onontgonnen gebied (de cope) warden volgens een vasts maatvoering ingedeeld in 

hoevematen en uitgegeven aan ondernemers in ontginningen. Een hoeve is 6 

voorling (ca 1250 m) lang en 30 Stichtse roeden (ca 113 m) breed. Deze indeling zie 

je tegenwoordig nog overal terug in het landschap.Vanuit een ontginningsbasis een 

natuurli jk water, een watering of een dijk zette men de breedte van de hoeve in de 

wildemis uit. De Coper gat de hoeve uit aan kolonisten die dan aan weerszijde van 

het perceel ontwateringssloten groeven tot de lengte van 1250 m en daarna het land 

gingen ontgmnen 
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Raster 

De dynamische vorm van de spiraal zal versterkt worden door het gevelraster. De 

gavel is uitgevouwen waarover een raster wordt gelegd gebaseerd op de Cope 

ontginningen van 1250mm x 1250 mm, lk heb gekozen voor een vierkant raster om 

zo de richting niet te benadrukken. Door de gevel weer in te klappen ontstaan 

hoekverdraaiingen waardoor het gevelbeeld continu verandert. 

Materiaal 

De gavel bestaat uit luchtkussens gemaakt van transparant kunststof latex geplaatst 

in een aluminiumframe met een h.o.h afstand van 1250 mm. De gesloten 

luchtkussens worden gelijmd in een rubberprofiel waarna ze worden gemonteerd in 

het raster. Het totale raster wordt opgesloten in een frame. De totale gevel wordt 

bevestigd aan het vakwerkspant. 
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Constructie 

Het 'Holland House' is een gebouw waarbij een du idelijke scheiding is gemaakt 

tussen binnen en buitenruimte. Deze scheiding wil ik zo goed mogeli jk doorzetten in 

de constructie. De spiralen mogen dus niet met elkaar verbonden worden 

doormiddel van een groot aantal kolommen. Tach zijn er ko lommen nodig om het 

gebouw constructief stabiel en stijf te krijgen. Om de spiraal constructief te 

ondersteunen zijn er drie kolommen geplaatst. Deze kolommen hebben als doel de 

krachten van de spiraal af te dragen naar de Iunde ri ng. De spiraal hangt aan de drie 

ko lommen en zorgt voor de onderlinge stijfheid. De spiraal bestaat uit zeven Jiggers, 

elke Jigger wordt aan M n uiteinde gekoppeld aan een kolom en de andere zl jde 

gekoppeld aan een Jigger. 

Spiraal 

De spiraal is als vo lgt opgebouwd. De gavels bestaan uit een stalen vakwerkligger 

waartussen de vloer wordt geplaatst. De vloer bestaat uit een kanaalplaatvloer met 

daaroverheen een constructieve druklaag. De kanaalplaatvloer heeft een 

overspanning van tien meter en draagt de krachten af naar de vakwerk liggers. De 

vakwerkliggers zijn onderling met elkaar verbonden doormiddel van IPE-Iiggers, ze 

zijn oak gekoppeld aan de ko lom. Hierdoor worden de krachten afgevoerd naar de 

fundering. 

De vakwerkligger bestaat uit een kokerprofiel van 400x300 mm met een dikte van 

15 mm, hieraan worden L -profielen gelast om de kanaalplaatvloer in te leggen. De 

vakwerkliggers worden onderling gekoppeld door IPE 300 profielen. 

De kolommen zorgen voor de stabiliteit van het gebouw. Het zijn de dragers van het 

gebouw. De ko lommen zi]n van baton en hebben een wanddikte van 600mm en een 

Iengie van 3000mm. De kolom wordt gekoppeld aan de vloer, hierdoor ontstaat er 

een kn ikverkorting in de kolom wat gunstig werkt voor de constructie. In een van de 

ko lommen worden de Iitten geplaatst en de andere twee ko lommen worden gebruikt 

voor de roltrappen . 
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2de Route 

Naast de nonnale route is er nog een tweede manier om het gebouw te bezoeken. 

Men kan door middel van roltrappen het gebouw via de openbare ruimte bekijken. 

De bezoeker wordt op een snelle manier naar boven of beneden gebracht. Het is 

ook mogelijk om een gedeelte met de roltrap te bekijken en gedeelte te wandelen. 

Het is niet mogelijk om vanuit de gesloten spiraal de roltrap naar boven of beneden 

te nemen. Wanneer men tach vroegtijdig de binnenroute wil beeindigen kan men via 

de lift naar beneden. De roltrap omhoog loopt door de publieke ruimte heen. De 

roltrap omlaag laat de private ruimtes zien, hierdoor krijgt de bezoeker een indruk 

van wat er zich binnen afspeelt. 

De balustrades van de rottappen zijn net als de andere balustrades uitgevoerd in 

gehard glas. Wanneer de huldigingsruimte in het gebouw ontstaat, zal de roltrap 

gebruikt worden als ontsluitingsroute. 
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Take over 
Het antwerp is tot nu toe gericht op het openbare en toegankelijke karakter van de 

Nederlander. Er is nog een andere zijde en deze is tot nu toe onbelicht gebleven. 

De Nederlander kan wanneer het nodig is collectief verbroederen. Tijdens de 

Olympische Spelen in Beijing ga ik er vanu it dat 'we' een medaille winnen, de 

verbroedering en vaderlandse liefde is dan bij de Nederlander het grootst. De 

viering en huldiging zal dan plaats vinden in het 'Holland House'. De sporters , 

supporters en NOC-Ieden vorrnen een grate feestende menigte. Het 'Holland 

House' zal hierop reageren. De functie van Het 'Holland House' verandert , het is 

niet Ianger een wandelroute voor toeristen , maar een huldigingsplaats voor onze 

heiden. Het gebouw zal oak aileen voor Nederlanders toegankelijk zijn en zich 

afsluiten van de stad. 

Gordijn 

Om het gebouw te sluiten voor de stad wordt de openbare ruimte afgesloten door 

midde l van een gordijn. Het gordijn zakt vanuit de spiraal en sluit de ru imte af. Het 

gordijn is geplaatst onder de glazen scheidingswand tussen publieke en private 

ruimten. Hierdoor ontstaat er een driehoekige huldigingsruimte. 

Naast het zakken van een canvas gordijn zal er oak een dak gespannen worden 

tussen de open ruimte, hierdoor slu it je de huldigingsruimte at. Door middel van 

staalkabels zal het canvas dak worden opgespannen Door het doek ter plaatsen 

van de scheidingswand te Iaten zakken wordt ongeveer 60% van de openbare 

ruimte gebru ikt voor de huldigingsruimte. De overige ru imte (aan de buitenzijde van 

het canvas doek) zal dienen als ontsluiting voor bezoekers die de huldigingsruimte 

willen verlaten. Zij kunnen het gebouw wandelend of doormiddel van de roltrappen 

veriaten. 
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Binnengevel 

Om de huldigingsru imte optimaal te benutten zal ook de gevel aan de binnenzijde 

van de spiraal geopend worden . Hierdoor zal er een zaal ontstaan met balkons 

waarin de sporter gehuldigd kan worden. De supporters staan op deze manier 

dichtbij hun sportheld. De huldig ingsrulmte is nu eigenlijk het hoofd onderdeel van 

het gebouw geworden. Wanneer de huldiging afgelopen is zal deze ruimte tevens 

de feestzaal zijn. De glazen gavel op de begane grand zal doormiddel van taats 

draaiende deuren het plain betrekken bij het gebouw. Hierdoor ontstaat er een 

grotere ruimte. 

Gevelsysteem 

De gevel bestaat uit gesloten luchtkussens van transparent latex geplaatst in een 

rasterstructuur van 1250 x 1250mm. Hiermee heb ik een verwijz ing gemaakt naar· 

het rat ionale en functionele Nederland. Nu de overwinning gevierd word en de 

Nederlander in euforische stemming is, zal de rasterstructuur van de binnengevel 

openscheuren en de publieke ruimte betrekken bij de huldigingszaal. De 

Nederlander is op het moment van de huldiging aileen bezig met het vieren van de 

overwinning. Het openscheuren van de gavel kan dan ook gezien worden als een 

bevrijd ing van het geordende Ieven . Aan de hand van een binnengevel word! de 

transformatie van de gavel getoond. Doordat het oppervlak van de gevel klelner 

word naarmate de gevel zich opent zal de dikte van het luchtkussen toenemen. De 

rasterstructuur van 1250 x 1250 mm zal vervormen, dit betekent dat sommige 

staven zullen verlengen of verkorten. Ook zal het raster nie meer dezelfde 

hoekverdraaiingen hebben. Dit alles betekent dat de knooppunten ook geen vaste 

positie hebben. De gehele geve l is daaro m geplaatst in een frame. Dit frame zit 

gekoppeld aan het stalen spant. De stijlen van het spant worden gebru ikt als 

gel eider om de gevel te open en . 
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De binnengevel bestaat uit latexluchtkussens geplaatst in een raster van 

kokers. Het geheel wordt geplaatst in een frame en bevestigd aan de 

staalconstructie. 

r·~·ffi 

T l -profiel 
I 

Voor een huldiging wordt de gevel geopend. Doormiddel van staalkabels 

bevestigd aan het l-profiel wordt de gevel geopend. Op de stijlen van 

de staalconstructie zijn geleiders bevestigd . 



Doordat de gevel niet parallel opent is een schuifsysteem nodig tussen 

de geleiders en L-profiel. 

een geopend gevelfragment 
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Aan elk knooppunt zit een veer. Het knooppunt is voor elke veer 
onafhankelijk te roteren. 

Kokers worden op het knooppunt bevestigd. 



X 
• 

..,._., 

• Raster met veersysteem. De veren kunnen 
onafhankelijk verlengen of verkorten 

• Bij de knooppunten wordt een flexibel 
rubber U profiel bevestigd. 
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Bij de knooppunten wordt een fiexibel rubber U profiel bevestigd. 

Op de hoekpunten van het latex luchtkussen wordt een flexibel rubberprofiel 
geiiJmd. Vervolgens wordt deze in het gevelsysteem geplaatst 
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latex luchtkussen 
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lnterieur 

Het interieur van het Holland House is gebaseerd op een lijn. De lijn bestaat in dit 

geval uit de materialen hout en kunststof. Met deze twee materialen heb ik een 

aantal meubelstukjes ontworpen zoals een douchecabine, bureau, bar en een stoel. 

De keuze voor de twee materialen is eenvoudig. lk wil meubelstukjes ontwerpen die 

niet vast verbonden zijn met het Holland House. Hierdoor blij lt het een object in een 

ruimte. De meubels moeten wei eenvoudig te monteren zijn en eventueel 

verp laatsbaar zijn. Hout is op een gemakkelijke man ier te bewerken en heeft van 

nature een warme uitstraling. Hat idee om kunststof en hout als een beplating te 

gebruiken ontstond door het ontwerpen van de natte ruimtes. Door kunststof te 

verl ijmen met houtbeplating was het mogelijk om aile meubelstukken uit twee 

materialen te fabriceren. De kunststoflaag zorgt niet aileen voor de waterl<erende 

werl<ing het heeft ook een constructieve functie. 
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Reflectie 

Hierin wil ik graag mijn beeld van hat afstuderen beschrijven. Het afstuderen is voor 

mij een zeer leuke en aangename periods geweest. De opdracht om een 'Holland 

House' te ontwerpen in Bei jing voor de Olympische Spelen heeft me meer inzicht 

gegeven over het land Nederland. Door meer over het land te lezen ben ik het ook 

meer gaan waarderen. Het zoeken naar de typ ische kenmerken is overigens niet 

altijd even gemakkeli jk geweest. Als Nederlander ben je haast blind voor de 

kenmerken van het land. Nederl and is een cultuurproduct en dat zal hat ook altijd 

blijven . 

Omdat de Olympische Spelen van 2008 in Beijing zijn is het voor mij een prima 

excuus geweest om de stad ook daadwerkelijk te bezoeken . De stad Beijing is 

fenomenaal, naast de bezienswaardigheden valt de stad op door zijn enorme 

gedrevenheid. Overal in de stad zjjn bouwkranen te zlen en wordt er 's nachts 

doorgewerkt. Helaas heeft dit dan oak nadel ige gevolgen voor de stad. Door de 

enorme bouwwoede dreigt de traditionele hutong te verdwij nen. Hier krijgen de 

Chinezen later spijt van . Het zljn namelijk deze traditionele woningen die de 

daadwerke lijke ziel van de stad vormen. 

Afstudeerperiode 

De afstudeerperiode heeft ongeveer twee jaar geduurd, dit is voor een project vrij 

lang. Hierbij wil ik wei vermelden dat ik naast het afstuderen in het eerste jaar voor 

drie dagen in de week werkzaam ben geweest bij architectenbureau Van den 

Pauwert in Eindhoven . En sinds het tweeds jaar ben ik werkzaam ben bij 

architectenbureau LX architecten in Helmond. Hierdoor heb ik me als ontwerper in 

de praktijk al en igszins kunnen ontwikkelen. De combin atie van praktijk en studie 

verloopt vrij goad. Toch zijn hat uiteindelijk lange dagen geworden om voor beide 

zaken je verantwoordelijkheid te kunnen nemen. lk ben me er altijd bewust van 

geweest dat het consequentie zou hebben voor de Iengle van het afstuderen. 
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Het antwerp 

Over het antwerp kan ik vrij ko rt zijn. De uitgangspunten die vanuit het essay zijn 

ontstaan waren de aanleiding om een gebouw te maken waarin een prominente 

routing aanwezig zou zijn en waarin mensen in aanraking zouden komen met de 

Nederlandse cultuur. In het ontwerp wilda ik een duidelijke scheiding tussen de 

openbare ru imte en het Nederlandse gedeelte. Deze vasthoudendheid heeft er toe 

geleid dat het constructiet een zeer moeilijke opgave werd. Achterat ben ik blij dat ik 

niet gezwicht ben voor een meertradltionelere oplossing. 

Auimte 

Nederlanders zijn goad in het zuinig omgaan met ru imtes. Dit heb ik geprobeerd te 

vertalen in het antwerp van de huldigingsruimte. Het is ook meteen een tegenpool 

geworden voor de bekende Nederiandse kenmerl<en zoals orden ing, structuur, en 

planning. In het antwerp van de huldigingsruimte was het voor mij mogelijk deze 

kenmerken te relati veren . Want niet aile Nederlanders voldoen aan de kenmerl<en . 
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Het debat over de nation ale identiteit 
Door: Pieter Stokvis (pieter.stokvis@ou.ol) 
http://www.open.ou.nl/stud gen/stellingen/natidart.html 

4. verslag van een project gei'nitieerd door Jan Hoogstad Architecten Rotterdam en 
Stichting lnterculturele Filosofie en Kunst. 27 maart 2002 
http :1/home. concepts -ict.n 1/ - kimme rle/karakte r. htm 

5. verslag van een project gei.nitieerd door Jan Hoogstad Architecten Rotterdam en 
Stichting lnterculturele Filosofie en Kunst. 27 maart 2002 
http://home.concepts-ict.nl/-kimmerle/karakter.htm 

6. verslag van een project ge'mitieerd door Jan Hoogstad Architecten Rotterdam en 
Stichting lntercultu rele Filosofie en Kunst. 27 maart 2002 
http:J/home.concepts-ict.n ll-kimmerle/karakter.htm 

7. Tite l het gebouw van Nederland 
De aanloop (lnleiding) biz. 13 
Auteur Marie Therese van Thoor 
Uitgever Walburg Pers 
ISBN 9057300435 

8. Titel het gebouw van Nederland 
Auteur Marie Therese van Thoor 
Uitgever Walburg Pers 
ISBN 9057300435 

9. Titel het gebouw van Nederland 
Hoe Nederlands zijn de Nederlandse pavi ljoens, biz. 192 
Auteur Marie Therese van Thoor 
Uitgever Walburg Pers 
ISBN 9057300435 

10. Nederlandse bouwkunst na 1900 
Auteur Blijstra, Reinder. 
Utrecht I Antwerpen: Het Spectrum 1962 
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11. Nederlandse bouwkunst na 1900 
Auteur Blijstra, Reinder. 
Utrecht I Antwerpen: Het Spectrum 1962 

12. Olympische spelen, Geschiedenis 
isbn 9045900327, 

13. Olympische spelen , Geschiedenis 
isbn 9045900327, 
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