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De roman De Katafinstraat van Magda Szabó gaat over ontheemd
zijn . Een Joods-Hongaars gezin overleeft de Tweede Wereldoorlog
niet, de buren voelen zich niet meer thuis in hun straat. De
personages verliezen het gevoel dat bij hun straat hoort zonder
dat de straat in ruimtelijke zin verandert. De hoofdpersoon uit het
boek is Henriett, een Joods kind . Vlak voordat ze doodgeschoten
wordt ziet ze, terwijl ze uit haar zolderraam kijkt, soldaten haar
huis leeghalen. Dit is het moment waarop ze haar 't~1uis' verliest.
Alle spullen waar herinneringen aanvast zitten, die voor haar een
verhaal vertellen, raakt ze kwijt.
Unheimlich is het begrip dat raakt aan 'ontheemd'. Dit ongrijpbare
thema intrigeerde me en werd het onderwerp van mijn theoretisch
onderzoek. Zelfs taalkundig gezien is unheimlichkeit een troebel
begrip. 'Heimlich', het schijnbaar tegenovergestelde van
unheimlich, betekent namelijk zoveel als 'huiselijk, veilig' maar
ook 'geborgen, mysterieus'. Heimlich en unheimlich raken elkaar
hier. Sigmund Freud is de eerste die schreef over het unheimliche
op een manier zoals wij het begrip kennen. Hij definieert het
unheimliche als iets dat geheim of verborgen had moeten blijven,
maar toch naar boven gekomen is. Een onderdrukte angst. Zou
deze op te roepen zijn middels architectuur?
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Anthony Vidler kaart aan dat het unheimliche niet te programmeren
valt. Het is niet mogelijk om een reeks architectonische elementen
in een catalogus te vangen en het begrip 'unheimlich' eraan toe
te kennen. Unheimlichkeit is geen eigenschap van een materiaal,
vorm of textuur. Daarentegen zijn er, al eeuwen lang, terugkerende
elementen die in verband gebracht worden met unheimlichkeit.
Er bestaat namelijk een relatie tussen de manier waarop een
straat, een plek is vormgegeven en een specifiek gevoel van
unheimlichkeit, maar dit gevoel is onmogelijk op een directe manier
te interpreteren. Wel moeten er consequenties verbonden kunnen
worden aan bepaalde ondervindingen op ruimtelijk gebied. De
'uncanny qualities' van een plek kunnen zo sterk zijn, dat er in het
ontwerpstadium al rekening mee gehouden zou kunnen worden.
De onderzoeksvraag die ik mezelf stel gedurende het
ontwerpproces is:
Hoe dragen ruimtelijke condities van een bepaalde plek bij aan
het specifieke gevoel van unheimlichkeit? En hoe wordt dit
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gereflecteerd op de ontwerper?
De vraag bevat de volgende deelvragen:
Moeten ook niet-ruimtelijke condities in acht worden genomen?
Wat is de rol van de toeschouwer?
Kan het unheimliche een toegevoegde waarde zijn voor het
gebouw?
Het atelier kent een gezamenlijk plangebied, de wijk Barghetto
Flaminio in Rome. Het gebied is een sterk afgebakende zone
ten noorden van het historische stadscentrum. De analyse die
het atelier maakte van deze wijk resulteerde in het analyseboek
Afstudeeratelier Boundaries 11- De Straat: Analyse Flaminio Rome.
Uit deze analyse resulteerde een serie spelregels:
1. versterken straatwand

Het totale gebied kent sterk versettillende randen: een actief
stedelijk gebied, een parkachtige rand en een groene en
heuvelachtige grens. De aansluiting met het stedelijke gebied wordt
nu onderbroken doordat er geen activiteit is aan de straatwand van
de Borghetto. Door toevoeging van activiteiten direct aan de straat
wordt het gebruik van de straatwand geïntensiveerd. Daardoor
wordt de betrokkenheid van de Barghetto met de Via Flarninia
versterkt.
2. behouden stedelijk weefsel
De Barghetto is een opvallend deel te midden van haar stedelijke
omgeving. Het heeft duidelijk andere eigenschappen. Zo kenmerkt
de bebouwing aan en om de Via Flarninia zich door bouwblokken
in een heldere gridstructuur. De Barghetto wijkt hier van af met een
stedelijk weefsel van afwisselend straatjes en hofjes.
3. benadrukken bebouwingsintensiteit
Wanneer de Barghetto vanaf de Via Flaminia wordt betreden,
krijgen de heuvel en het groen de overhand. Door de bebouwing te
concentreren aan de straatwand, wordt de overgang van stedelijke
dic~1t~1eid naar groen gebruikt om de ontsnapping aan de drukte
mogelijk te maken.
4. uitbreiden diversiteit aan functies

De diversiteit aan functies is groot. Er wordt rekening gehouden
met de bestaande situatie waarbij de huidige functies niet
verdwijnen, maar juist behouden blijven of in het gebied een nieuw
onderkomen krijgen. De zeven functies die toegevoegd worden,
zullen zorgen voor een uitbreiding van deze diversiteit.

Hoewel het of'ficieel nog verboden is, is Rome toe aan het bordeel.
De nachtclubs zoals die nu aanwezig zijn voldoen niet aan de
verschuivende moraal in het hedendaagse Italië. Achter het
misschien banale functionele idee van het bordeel, schuilt een
intrigerend spel. De entree is een plek waar de man kennismaakt
met het gebouw. Unheimlichkeit speelt een grote rol; is het
spannend? Buiten heerst er een taboe, maar binnen is iedereen
even schuldig.
In de huidige prostitutiecultuur zijn de rollen voyeur-exhibitionist te
eenzijdig. De vrouw stelt zich tentoon, de man kijkt ernaar en maakt
een keuze. Als de rolverdeling meer in balans is, als zowel de man
als de vrouw afwisselend de rol van voyeur of exhibitionist op zich
kan nemen, ontstaat er een interessanter spel.
Het bordeel is de plek waar man en vrouw elkaar op een ongewone
manier naderen. De rollen liggen vast, daar wordt geld voor
betaald. Sommige mannen besluiten zich anders voor te doen dan
ze zijn, zij zetten een masker op . Anderen laten hun masker juist
vallen binnen de muren van het bordeel.
Voor de omwonende en de passant zijn slechts enkele volumes
zic~1tbaar die boven oude bestaande muren uitsteken. Er wordt
slechts een hint gegeven over de vorm van het gebouw, kennis
over de materialisatie is geheel voorbehouden aan bezoeker en
prostituee.
Binnen de muren van een verlaten tankstation heeft het ontwerp
een zodanige structuur, dat de bezoeker een lineaire route aflegt
en de prostituee een circulaire. De bezoekersentree is gelegen
in het smalle straatje tussen de muren van het tankstation en de
technische school. De bezoeker kan snel uit het zicht verdwijnen.
Eenmaal binnen vormen de bar en het verdiept liggende binnenhof
samen de plek waar bezoeker en prostituee elkaar ontmoeten.
Samen gaan ze een van de kamers binnen, de man betaalt vlak
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fig. 1 conceptschets van straatbeeld

voordat hij weer buiten de muren stapt, de Via Flaminia op.
Achter deze publiekelijke architectuur gaat een tweede laag schuil.
Vrouwen en medewerkers maken gebruik van een gang die achter
de kamers langs loopt en uitkomt in de keuken. Ook ligt er nog een
beschut buitenhof achter de kamers. Vanuit de verhoogd liggende
sportruimte kunnen de prostituees zowel het binnenhof als de bar
inkijken.
Als ontwerper heb ik getracht om een gebouw te ontwikkelen dat
zowel de prostituee als de bezoeker respecteert. Voor beiden zijn er
ruimtes ontworpen die de gelegenheid bieden om een masker op of
af te zetten. De ruimtes die voorafgaan aan de ontmoetingsruimtes
bieden daar gelegenheid voor. De gevels van het gebouw scheppen
de mogelijkheid voor man en vrouw om het spel van de voyeur te
spelen. Door halftransparante geveldelen met houten lamellen of
een stalen hekwerk ervoor kunnen beiden zien en gezien worden.
Het bord'eel is niet per definitie unheimlich. Zoals in het
vooronderzoek gesteld is het immers niet mogelijk om
'unheimlichkeit' te ontwerpen. Door de 'uncanny qualities' die
ik zelf ervoer tijdens mijn eerste bezoek aan het plangebied in te
zetten, wordt geen unheimlichkeit gecreëerd. De reden van deze
inpassing is om het unheimliche om te zetten in een bepaalde
spanning die rond het gebouw hangt. En hiernaast is het natuurlijk
nog steeds mogelijk dat de unheimlichkeit af en toe de kop op
steekt.

Szabó, Magda. De Katalinstraat. Antwerpen: Houtekiet, 2004.
Freud, Sigmund. The Uncanny. Translated by David Mclintock.
Londen: Penguin Books, 2003.
Vidler, Anthony. The Architectural Uncanny. Londen: MIT Press,
1992.
Atelier Boundaries 11 De Straat. Analyse Flarninio Rome. Eindhoven:
eigen beheer, 201 0.
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fig. 2 massastudies

Afstuderen is een mooie, maar vreemde bezigheid. Hoe dichterbij
het project komt, hoe meer het in gedachte mythische vormen
aanneemt; afstuderen is een jaar vol toewijding en creatieve
inspiratie, originele inzichten en vernieuwende ontwerpbeslissingen
dat zal uitmonden in een spectaculair ontwerp.
Ik laat graag aan de lezer over of dit gelukt is. Wat vaststaat, is dat
ik een jaar lang met groot plezier gewerkt heb aan het project dat
voor u ligt.
Allereerst wil ik mijn ateliergenoten Chantal, Leonie, Jeroen,
Tim, Erniel en Percijn hiervoor bedanken. Het was geweldig om
op een vanzelfsprekende manier omgeven te zijn met kritische
sparringpartners. Daarnaast was het erg geruststellend om te zien
dat iedereen soms worstelde met ontwerp of theorie.
Vervolgens bedank ik mijn afstudeerbegeleiders Gijs Wallis de
Vries, Jacob Voorthuis en Jan van der Meulen voor hun kritische
blik en hun betrokken en inspirerende begeleidingen.
Tot slot veel dank aan Job, mijn ouders en mijn vrienden voor alle
welkome afleiding en hun onverminderde optimisme over mijn
plannen.

Sarah Boschman
Eindhoven,
31 januari 2011
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lig. 3 beeld uit Hoerengracht

In augustus 2010 bezocht ik de tentoonstelling Hoerengracht van
Ed en Nancy Kienholz in het Amsterdams Historisch Museum. Het
Amerikaanse kunstenaarsduo geeft op ware grootte een indruk
van de Amsterdamse wallen. Als bezoeker wandel je door de
nagemaakte duistere straat uit de jaren '80. De gipsen prostituees
staan uitdagend gemodelleerd in hun kamers. De vettige gloed
van lijm is op gezichten en ramen aangebracht, om zowel zweet
en regendruppels als tranen te verbeelden. De prostituees worden
door ons, de bezoeker, schaamteloos aangegaapt. Natuurlijk doen
we dit alleen omdat het poppen zijn. Toch? Even later loop ik over
de wallen en merk dat de situatie niet veel anders is. De vrouw stelt
zichzelf tentoon in een etalage.
In een documentaire over de tentoonstelling 111 bespreekt curator
Colin Wiggins de analogie tussen het kijken in de kamers
van prostituees en de schilderijen van Johannes Vermeer. De
gelijkenissen betreffende het inkijken in een ruimte waar een vrouw
geposeerd staat zijn treffend. De bezoeker is de voyeur.
Volgens de installatie in het museum hadden prostituees van de
jaren '80 een eigen kamer, een ingerichte ruimte met diepte. Nu
staan vrouwen voor een gordijn, hooguit een halve meter van het
raam verwijderd. De analogie met het schilderij is verdwenen, maar
de bezoeker van nu is zelfs meer de voyeur dan voorheen; als je
over straat loopt kun je in meerdere kamers tegelijk kijken. Deze
situatie is vernederend. De rollen van de bezoeker en de prostituee
zijn eenzijdig; de vrouw biedt zich aan en de man consumeert.
In een bordeel is het anders. Een besloten club biedt mogelijkheden
voor de vrouw om meer te zijn dan een product. Toch kan er
aan het huidige bordeel nog veel verbeterd worden. Logisch, de
exploitant streeft in de eerste plaats naar een maximalisering van
de opbrengsten.
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Een afstudeerproject is fictief, er is geen opdrachtgever die over
de schouder van de architect meekijkt. Geld speelt dus geen
rol, geloofwaardigheid wel. Toen ik via het lezen van de roman
de Katafinstraat en het begrip 'ontheemd zijn' belandde bij het
'unheimliche', zocht ik naar een functie waarbij ik het begrip op
een positieve manier kon inzetten. Een bordeel is zo · n functie.
Het unheimliche wordt gebruikt als tactiek. De uitstraling van een
bordeel mag onbestemd, onafgewerkt en ontheemd zijn.
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Dit verslag geeft mijn ontwerpproces van het afgelopen jaar in
chronologische volgorde weer. De relatie tussen het unheimliche
en architectuur zal in hoofdstuk I worden geduid, daarna volgt
een interpretatie van het plangebied, een wijk in de stad Rome.
Hoofdstuk 111 gaat verder in op de thematiek van het bordeel, met
'de voyeur' en 'het masker' als belangrijke uitgangspunten. Tot slot
wordt de ruimtelijke uitwerking van het ontwerp getoond, en de
relatie tussen de eerder behandelde onderwerpen benadrukt.
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1ig. 4 René Magritte, Les Amants, 1928

Het unheimliche is op het eerste gezicht een begrip met een
negatieve associatie. Het woord doet denken aan nare plaatsen,
roept misschien zelfs vervelende herinneringen op. Toch is het
benaderen van architectuur vanuit het unheimliche een interessante
methode. Door het vraagstuk 'architectuur en menselijke beleving'
niet vanuit de positieve kant (maakt architectuur gelukkig?),
maar vanuit de tegenovergestelde hoek te benaderen, wordt een
inmiddels voorspelbaar debat vermeden, waardoor oorspronkelijke
inzichten zich eerder zullen aandienen. 'Unheimlich' is een troebel
begrip zonder eenduidige definitie. Het laat ruimte open voor
ieders eigen interpretatie. Enerzijds maakt dit de discussie niet
gemakkelijk, anderzijds zorgt het voor inzichten die persoonlijk zijn.
De vaak voorkomende misverstanden over architectuurbeleving en
'objectiviteit' vormen geen risico.
De eerste die het unheimliche omschrijft is Ernst Jentsch, een
relatief onbekende neumwetenschapper die in 1908 het verhaal
Der Sandmann van E.T.A. Hoffmann op een psychologische manier
interpreteert. Jentsch spreekt van unheimlichkeit als er sprake
is van 'intellectuele onzekerheid'. In het verhaal van Hoffmann
gaat het over de verwarring of iets wel of niet echt is, leeft. Deze
verwarring is volgens Jentsch de basis van het unheimliche.
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Sigmund Freud is het hier niet mee eens. In zijn essay The uncanny
uit 1919 betoogt hij dat onzekerheid slechts een mogelijk onderdeel
van een unheimliche ervaring is. tzt Hij illustreert dit aan de hand
van kinderspeelgoed. Hoewel voor kinderen de scheidslijn tussen
levensecht en artificieel vaak onduideli1jk is, speelt de onzekerheid
of iets 'leeft' bij teddyberen of poppen geen rol. Kinderen willen
veelal juist dat hun knuffel tot leven komt. Enkel de verwarring
is niet voldoende om het specifieke gevoel van unheimlichkeit te
omschrijven.
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Volgens Jentsch variëren mensen zeer in de mate van gevoeligheid
voor het unheimliche. Dit maakt het onderzoek lastig. Freud
benadrukt daarentegen niet de verschillen, maar beargumenteert
het belang van het 'in de goede gemoedstoestand raken ',
ontvankelijk zijn voor het unheimliche. Daarnaast zoekt Freud
naar een universele waarde, een algemene standaard van het
unheimliche. Een lastige opgave bij esthetische vraagstukken.
Een aanleiding voor het zoeken naar deze universele waarde is
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fig. 5 Man Ray, lndestructible Object, 1923

de manier waarop tegen sprookjes wordt aangekeken. Sommige
verhalen doen wel unheimlich aan, andere niet. De oorzaak hiervan
is volgens Freud de verwachting die men heeft van het verhaal. Als
je een bepaalde spannende wending niet verwacht, dan ontbreekt
de angst ervoor. In een sprookje hoort bijvoorbeeld geen horror te
zitten. Angstige gevoelens worden niet verwacht, dus zijn ze er ook
niet. Dit betekent dat het unheimliche niet zuiver in het beeld dat
aangeboden wordt zit, maar in de relatie met de ontvanger. Deze
aanname is cruciaal voor de verhouding die het unheimliche heeft
met architectuur, en wordt verder uitgediept in paragraaf I c.
Voordat ik nader inga op de argumentatie van Freud, is het
belangrijk om de etymologische oorsprong van het woord
'unheimlich' na te gaan. Unheimlich is in beginsel het antoniem van
'heimlich', letterlijk huiselijk. Maar volgens het Duitse woordenboek
uit 1860 betekent heimlich naast vertrouwd, tam of knus ook
verborgen, geheim gehouden of zelfs mysterieus. Friedrich
Maximilian Kling er verwoordt dit op een sterke manier:
"soms voel ik me als een slaapwandelaar die in geesten gelooft,
iedere hoek is voor hem spookachtig en schrikwekkend." '3'

De definities van 'heimlich' en 'unheimlich' raken elkaar,
antoniem wordt synoniem. lJnheirnlich betekent volgens datzelfde
woordenboek immers onbehaaglijk, ongemakkelijk en griezelig.
Een tweede omschrijv.ing komt dicht in de buurt bij de betekenis
die Freud eraan toekent, namelijk: 'Unheimlich noemt men alles
dat geheim en verborgen had moeten blijven, en naar buiten
gekomen is.' Freud beschrijft het unheimliche in alle gevallen die
hij noemt als een moment waarop hetgeen dat onderdrukt wordt,
tevoorschijn komt. Conform de psychoanalyse relateert hij dit
stelselmatig aan typisch 'freudiaanse' angsten. Een voorbeeld :
in het verhaal van Hoffmann komt een jongeling voor, Nathaniël,
die als kind zijn vader verloor. In zijn kinderlijke beleving wilde de
moordenaar van zijn vader Nathaniëls ogen uitsteken. Jaren later,
als een straatverkoper hem 'ogen' (t1ij bedoelt een bril) aansmeert,
verliest Nathaniël zijn zelfbeheersing . Een onderdrukte angst komt
naar boven.
Aan de hand van dit voorbeeld lijkt Freuds unheimlichkeit een
eenduidig begrip, maar dat is niet juist. 'Eerder onderdrukte zaken'
zijn namelijk niet enkel trauma's uit de jeugd. Het onderbewustzijn
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fig. 6 Anthony o·1scenza ' Ab out somethmg
· long ago, 2008

speelt een belangrijke rol bij het begrip 'unheimlichkeit'. Ook
angsten waar de mens al -eeuwen mee kampt worden gezien als
onderdrukte angsten die soms de kop op kunnen steken. Freud
illustreert dit argument met 'de angst voor de dood'. Deze angsten
zijn algemeen en universeel, en kunnen ook een oorzaak van
unheimliche gevoelens zijn.
Een soortgelijke universele en diepgewortelde angst typeert Martin
Heidegger in Sein und Zeil als volgt:
"In de angst voel je je 'ontheemd' [unheimlich]. Wat daarin
allereerst tot uitdrukking komt is de eigenaardige onbepaaldheid
van dat waarbij heterzijn zich in de angst bevindt: het niets en
nergens. Maar ontheemd-zijn betekent daarbij tegelijkertijd: nietthuis-zijn." (...) "De angst daarentegen haalt heterzijn terug uit
zijn vervallend opgaan in de 'wereld'. De alledaagse vertrouwdheid
stort ineen." 1•1
Voor wie niet goed bekend is met de terminologie van Heidegger
(waaronder ikzelf) klinkt dit fragment als poëzie. Een nauwsluitende
verklaring van deze regels is daarom niet te geven, enkel een
gevoelsmatige interpretatie: het unheimliche is een onderdeel van
de angst, en angst is een wezenlijk onderdeel van het 'erzijn', wat
overeenkomt met 'ik'. Het onbestemde gevoel van unheimlichkeit
hoort dus bij het mens zijn, en helpt de mens om zichzelf te zijn, en
los te komen uit een onnadenkend en geroutineerd bestaan.
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fig. 7 Sovjet revolutie in Boedapest

Heidegger noemt 'ontheemd zijn' en 'unheimlichkeit' in één adem.
De term 'ontheemd' is een van de belangrijkste begrippen uit het
boek de Katafinstraat van Magda Szabó. Deze roman portretteert
het leven van drie Hongaarse families tussen 1934 en 1968. Een
van de families is joods, de familieleden ovenleven de oorlog niet.
Het verhaal wordt verteld door vers chillende personages; de zusjes
lrén en Blanka, de buurjongen Bálint, en het al overleden joodse
meisje Henriett. Dit meisje verliest door de oorlog haar straat,
en daarmee de veilige omgeving van haar jeugd. Vlak voordat ze
vermoord wordt in de achtertuin, kijkt ze vanuit haar zolderkamer
naar beneden hoe soldaten hun spullen doorzoeken.
"Ze stond onbeweeglijk en keek naar de rekwisieten van haar
verleden, ze dacht: alles had een geschiedenis, en degene die
in die voorwerpen rommelde, wist niets, de dingen zouden geen
antwoord geven aan vreemden.(... ) Alles stortte ineen, haar
wereld was in ontbinding, het huis viel voor haar ogen in stukken
uiteen, maar tussen die stukken was alles aanwezig wat daar
vroeger gebeurd was, en iedereen die daar had geleefd, maar dit
was slechts waarneembaar voor degene die daar had geleefd,
maar dit was slechts waarneembaar voor degene die daar ooit
gewoond had, voor niemand anders. " 151
Henriett verliest haar huis terwijl het er nog staat. Ze verliest
daarmee haar 'thuis', de plek waar ze zich geborgen voelt. Niet
alleen het huis kan als een thuis voelen, verderop in het boek blijkt
dat door de oorlog de straat zo van sfeer veranderd is dat deze niet
meer als 'thuis' aanvoelt. De straat is al verwoest nog voordat de
huizen daadwerkelijk gesloopt zijn. Szabó beschrijft dit treffend:
"...en de straat was er ook niet meer, hoewel hij er doorheen liep,
het was alsof iemand de straat als een zakdoek in zijn zak had
gestopt en meegenomen." 1s1
Szabó's roman illustreert de emotionele waarde die aan een
plek gegeven wordt. Een straat is iemands straat niet meer als
de mensen die er woonden verhuisden . De architectonische
elementen geven de plek slechts voor een deel betekenis.
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tig. 8 Vidler klaagt het modernisme aan

Anthony Vidler koppelt de begrippen architectuur en unheimlich
aan elkaar in het boek The Architectural Uncanny. Volgens Vidler
is architectuur de meest geschikte kunstvorm om de grillige
scheidslijn tussen heimlich en unheimlich te belichten. De dualiteit
van het unheimliche is dat men een bepaalde geslotenheid nodig
heeft om zich veilig en vrij te voelen (volgens De Sade zelfs als
een gevangenis zo gesloten), maar anderzijds roepen gesloten
gevelopeningen juist een unheimlich gevoel op.
Opvallend is dat Vidler in sommige teksten niet de mens, maar
de stad als onderwerp ziet. De stad is het orgaan dat getrotfen
wordt door unheimlichkeit. De relatie met de mens wordt naar de
achtergrond verschoven. Daarnaast lijkt Vidler het unheimliche van
een stad te koppelen aan een beschuldiging:
"(. .. ) the city, where what was once walled and intimate, the
confirmation of community (... ) has been rendered strange by the
spafiat incursions of modernity. " 171

Vidler klaagt modernisten aan, dat is duidelijk. Waar beschuldigt hij
ze precies van? Dit is een lastig te achterhalen punt, omdat Vidler
zijn argumenten verbergt onder een beschrijvend verhaal, zonder
duidelijke argumenten. Het lijkt erop dat Vidler de modernistische
architectuur vervreemdend en onhuiselijk vindt. Met andere
woorden, hij verwijt deze architecten 'unheimlichkeit' in woningen
en steden te hebben aangebracht. Deze beschuldigingen lijken
me niet terecht. Vidler verkondigt immers in hetzelfde boek het
ongrijpbare van het unheimliche:
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"In this sense, it is perhaps ditticuit to speak of an "architectural"
uncanny (. .. ); certainly na one building, na special effects of
design can be guaranteed to provake an uncanny feeling.(.. .)
There is na such thing as an uncanny architecture, but simply
architecture that, trom time to time and tor different purpos es, is
invested with uncanny qualities." 1s1
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Deze redenering ligt duidelijk in de lijn van Freuds gedachtegang.
Het is niet mogelijk om een reeks architectonische elementen in
een catalogus te vangen en het begrip 'unheimlich' eraan toe te
kennen. Unheimlichkeit is geen eigenschap van een materiaal,
vorm of textuur. Daarentegen zijn er, al eeuwen lang, terugkerende
elementen die in verband gebracht worden met unheimlichkeit.
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fig. 9 wanneer is een tunnel unheimlich?

Er bestaat namelijk een relatie tussen de manier waarop een
straat, een plek is vormgegeven en een specifiek gevoel van
unheimlichkeit, maar dit gevoel is onmogelijk op een directe manier
te interpreteren. Wel moeten er consequenties verbonden kunnen
worden aan bepaalde ondervindingen op ruimtelijk gebied. De
'uncanny qualities' van een plek kunnen zo sterk zijn, dat er in het
ontwerpstadium al rekening mee gehouden zou kunnen worden.
Een tunnel bijvoorbeeld. Het archetype van de donkere tunnel is
een illustratief voorbeeld van een plek met bijna zekere uncanny
qualities, en maakt meteen ook duidelijk hoe gecompliceerd het
unheimliche werkt. We kunnen stellen dat een tunnel iets te maken
heeft met het unheimliche. Een stap verder, het precies aanwijzen
van die elementen die een tunnel unheimlich maken, is al niet meer
mogelijk. Het onbestemde gevoel van de plek verdwijnt namelijk
direct zodra men in de tunnel zelf is, en het daglicht tegemoet
treedt.
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fig. 10 leder mens beleeft het unheimliche op een andere plek

Zowel de psycholoog, de schrijver als de architectuurcriticus
beweren dat het unheimliche hoofdzakelijk zit in de relatie die de
mens aangaat met zijn omgeving. Freud benadrukt dat men in 'de
goede gemoedstoestand moet raken' om ontvankelijk te kunnen
zijn voor het unheimliche. Szabó beschrijft het ontheemd kunnen
zijn in een straat waar ogenschijnlijk niets aan veranderd is, terwijl
Vidler beargumenteert dat er geen catalogus gevormd kan worden
van unheimliche elementen.
Het unheimliche is dus persoonlijk. ledereen beleeft het
unheimliche op een ander moment, op een andere plek. Gilles
Deleuze onderschrijft deze invalshoek.
When I encounter a building, it produces in me certain affects lines of flight, deterritorializations, whatever. Precisely what affects
it produces in me wil/ depend on what I bring to it as part of me
- my experience, ideas that I have picked up trom reading, stray
images that the building ca/Is to mind. "191

Er zijn wel ruimtelijke elementen die de mogelijkheid voor
unheimlichkeit vergroten. Ze huisvesten 'uncanny qualities' . Bij het
opstellen van de onderzoeksvraag richt ik me op deze ruimtelijke
elementen:
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Hoe dragen ruimtelijke condities van een bepaalde plek bij aan
het specifieke gevoel van unheimlichkeit? En hoe wordt dit
gereflecteerd op de ontwerper?
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Omdat, zoals hierboven beschreven, de relatie tussen de mens en
het object het unheimliche gevoel uiteindelijk tot stand brengt, zijn
de volgende deelvragen opgenomen in het onderzoek:
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Moeten ook niet-ruimtelijke condities in acht worden genomen?
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Wat is de rol van de toeschouwer?
Na het presenteren van de onderzoeksvraag en het M3-onderzoek,
volgde tot slot een gesprek met Ferdinando Fava, stadsgeograaf
en antropoloog van de universiteit van Padua. Hij vertelde van zijn
onderzoek naar de wijk Zen in Palermo, Sicilië. Deze wijk wordt
in de media afgeschilderd als identiteits- en traditieloos, zonder
gevoel van verbondenheid. Fava is echter op zoek naar de 'poetica
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fig. 11 de wijk Zen in Palermo

van het wonen' op deze plaatsen. Gebaseerd op het gedachtegoed
van dit onderzoek bracht Fava een andere invalshoek in, namelijk
het unheimliche positief begrip. Het unheimliche kan namelijk ook
gebruikt worden als ondersteunend element in de architectuur. Een
derde deelvraag is als volgt:
Kan het unheimliche een toegevoegde waarde zijn voor het
gebouw?
De onderzoeksvraag en deelvragen zullen, in versnipperde
verschijning, terugkomen in de andere delen van het verslag.
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fig. 12 plangebied in vogelvlucht

Het afstudeeratelier kent een gezamenlijke locatie; de wijk
Borghetto Flaminio. Het gebied is een sterk afgebakende zone ten
noorden van het historische stadscentrum, goed bereikbaar per
tram, metro en auto.
De analyse die het atelier maakte van deze wijk resulteerde in
het analyseboek Afstudeeratelier Boundaries 11- De Straat:
Analyse Flaminio Rome. Op deze analyse wordt in dit kader niet
verder ingegaan, wel worden er afbeeldingen en thema's uit het
boek gebruikt. Het atelier heeft, als resultaat van de analyse een
masterplan opgesteld dat als richtlijn geldt voor de individuele
ontwerpstudies. Het masterplan bestaat uit vier spelregels. Deze
spelregels zijn verdui.delijkt in paragraaf 11 b. In paragraaf 11 a zullen
mijn persoonlijke bevindingen ten opzichte van het unheimliche en
het gebied uiteengezet worden.
Het vooronderzoek naar unheimlichkeit vraagt om een relatie met
de plek. De 'uncanny qualities' van de plek wil ik achterhalen.
Omdat mijn ontwerp zich bevindt in de meest noordelijke zonevalil
het door het atelier bepaalde plangebied, zal ik me voornamelijk op
deze locatie toespitsen.
hoofdvraag: Hoe dragen ruimtelijke condities van een bepaalde
plek bij aan het specifieke gevoel van unheimlichkeit?

Q)

..c

.S2

E

ë13
c::

..c

::::J

Q)
..c

c::
Q)

Q)

E
0
cc

--

""0
~

en
Q)

""0
""0

c::

Q)
.....
Q)
(J)

>.

Kenmerkend aan het plangebied is dat je het letterlijk binnenstapt,
je betreedt het gebied alsof je een grens overgaat. Vanaf de Via
Flaminia gezien is de Barghetto een eigen, naar binnen gekeerde
zone. Wie het terrein betreedt merkt dat de stad en het openbare
leven ver weg zijn . Het is onduidelijk of er verkeersregels gelden.
Een straatnaambordje ontbreekt. Over de eerste keer dat ik zelf het
gebied betrad schreef ik het volgende:
"Tegenover het 'marine' gebouw, en na de faculteit van
architectuur, staat er geen groot gebouw. Er staat een schutting,
en een poort. Verder zijn er een aantal autobedrijven die
aangegeven staan met naamborden. Het straatje na de poort
nodigt niet bepaald uit tot binnenwandelen, maar toch is er geen
verbodsbord zichtbaar (iets wat bij andere erven in Rome wel
gangbaar is).
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De genoemde autobedrijven bestaan uit eenvoudige constructies
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lig. 13 het 'straatje'

met golfplaten bedekt. Er staan talloze total-toss auto 's omheen.
Schimmig. Verder valt het me op dat er alleen mannen rondlopen.
Ze spreken me niet aan, maar kijken me wel na, ongemakkelijk is
dit. Tja, wat moet een vrouw zonder auto (en mèt een fotocamera)
nu in zo 'n straatje? Er komt een auto aangereden met een paar
mannen erin. Als ik terugloop word ik bijna omver gelopen door
twee vechtende herdershonden; blij dat ik weer het poortje uit
ben."
De onafhankelijkheid van het gebied ten opzichte van de stedelijke
context, zorgt voor een sterke samenhang tussen de bebouwing.
De Barghetto wordt als één ervaren; onduidelijk is welk terrein aan
dezelfde eigenaar toebehoort. De beleving alsof je een privéterrein
betreedt, wordt hierdoor versterkt.
Moeten ook niet-ruimtelijke condities in acht worden genomen?
Een aantal eigenschappen van de stad Rome vallen me op. Kort
worden deze niet-ruimtelijke condities van de stad beschreven .
Allereerst het grote verschil tussen dag en nacht. Uiteraard, iedere
plek in de stad kent twee gezichten, maar op verschillende plaatsen
in de stad krijgt de openbare ruimte een totaal ander gestalte.
Verkeerspleinen ontpoppen zich 's nachts tot ontmoetingsplaatsen
waar jongeren drinken en hangen, maar niet op een vervelende
of intimiderende manier. Het plein vervangt de kroeg. Omgekeerd
krijgt de wijk Barghetto Flaminio, het plangebied, een omgekeerde
metamorfose. Al het leven lijkt te verdwijnen. Poorten gaan op slot,
hekken gaan. dicht. Het gebied is niet eens meer goed te betreden.
Het enige dat 's nachts te zien is van het gebied, is een hoge
dichtgetimmerde wand aan de Via Flaminia.
Vervolgens blijkt de sfeer van de benedenverdieping cruciaal te zijn
voor de sfeer van de straat. De plint bepaalt. Als er een autogarage
in de plint aanwezig is wordt de stoep als werkruimte gebruikt; de
ruwheid en de donkerte van het bedrijf beleef je tijdelijk mee als
voorbijganger. Eigenaars van koffiebars zetten tafels en stoelen op
de stoep, zodat koffiedrinken ook buiten kan. Winkeliers zetten de
deur van hun winkel open, een etalage is er zelden dus men kijkt
door de deur naar binnen . De bovenverdieping valt zelden op .
Ten slotte is de rol van graffiti bijzonder. In Italië heeft graffiti een
andere functie dan in Nederland. In Nederland kan men de status
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tig. 14 groot verschiltussen dag en nacht

van een buurt aan de mate van graffiti op gevels aflezen. Hoe
meer graffiti, hoe onguurder het gebied. Dit is logisch te verklaren,
immers: hoe minder toezicht en hoe minder onderhoud, hoe
meer graffiti. In Italië lijkt deze theorie niet op te gaan, want in
de welgestelde wijk Flaminio komt graffiti veelvuldig voor. Zowel
leegstaande gebouwen als kantoren en appartementen met
aanzien zijn ondergespoten. Graffiti is in Italië geen graadmeter
voor unheimlichkeit. Eerder een teken voor de mate van
openbaarheid van een plek.
Wat is de rol van de toeschouwer?
Balkons staan symbool voor wonen . Waar de was buiten hangt,
tuinstoelen uitgeklapt staan of bloembakken hangen, daar wonen
mensen. De aanwezigheid van balkons in het gevelbeeld geeft ook
een tweede betekenislaag aan de straat; 'ogen op de straat gericht'.
Op de analysekaart [fig 16] staat aangegeven waar balkons
in de gevel geplaatst zijn en waar niet. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen balkons grenzend aan de binnenzijde en aan de
buitenzijde van het bouwblok. Balkons die dienen als ornament
en werkbalkons zijn niet weergegeven. Vanzelfsprekend heeft
het aantal balkons te maken met de functie en de hoogte van de
bebouwing, laagbouw telt immers minder balkons dan hoogbouw.
Daarom is het niet verrassend om te kunnen concluderen dat er
nauwelijks balkons aanwezig zijn in het gebied ten oosten van de
Via Flaminia. Er zijn dus minder ogen op de straat gericht.
Toeschouwers van de straat zijn dus nagenoeg afwezig in de
Borghetto. Maar in de wijk zelf is het niet stil. Werkplaatsen kijken
namelijk uit op de straatjes van de buurt. Doordat de werkplaatsen
geopend naar de straat zijn, is de sociale controle van het gebied
hoog. Net als in een besloten gemeenschap weet men direct wie
er in het gebied aanwezig is, en of dit een bekende is. Ongetwijfeld
hadden de werklui door dat ik een toerist of vreemde was toen ik
het gebied betrad. Ze gaven mij met hun blikken te kennen dat ik
daar niet thuis hoorde. Dit verklaart ook mijn unheimliche gevoel bij
deze blikken.
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fig. 15 graffiti is alom aanwezig
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fig. 16 de aanwezigheid van balkons
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fig. 17 groen = aanwezig in 1900, geel = aanwezig in 1950

- Onderstaand deel is gezamenlijk geschreven en verschijnt in
meerdere afstudeerverslagenDe uitkomsten van het veldwerk en het daaropvolgend analytisch
onderzoek naar de locatie hebben geleid tot een gezamenlijke
strategie. Deze strategie is gebaseerd op het al aanwezige 'toeeigenen van ruimte'.
Uit historisch onderzoek is gebleken dat de huidige situatie in de
loop van de 20e eeuw is ontstaan door het illegaal bebouwen
van een braakliggend terrein. Doordat er geruime tijd niet naar
de locatie is omgekeken werd het zich toe-eigenen van een
plek getolereerd. Nu zien de daadwerkelijke grondbezitters wel
mogelijkheden tot exploitatie van de inmiddels dure grond. Het
voortbestaan van de bestaande bebouwing is dus onzeker,
en gemeentelijke controles zijn aan de orde van de dag. Toch
bestaat er wetgeving die de gebruiker enigszins beschermt.
Zo is er bijvoorbeeld vastgelegd dat bebouwing na 25 jaar niet
zomaar gesloopt mag worden. Dit neemt de onzekerheid over
het voortbestaan van dit soort stedelijke enclaves niet weg. De
gebieden zijn van grote waarde voor stad; er worden verscheidene
publieke voorzieningen gehuisvest waar veel Romeinen regelmatig
gebruik van maken.

~
Q.)

ëi.
Q.)

"0

c:::
~

>

Vl
Q.)

0)
Q.)
.....

Hier ligt voor ons atelier een taak weggelegd : door op een
soortgelijke wijze de ruimte ons toe te eigenen en de nieuwe
bebouwing met het bestaande te verweven krijgt dit laatste meer
bestaanszekerheid. En daarmee is misschien zelfs de toekomst
van de Barghetto gewaarborgd. Het toe-eigenen wordt opgevat als
het opeisen van de ruimte waaraan een grens zit die bepaald wordt
door het voorgaande. Hierbij is de huidige bebouwing niet heilig,
maar dient deze als indicator van de ruimtelijke configuratie. Ook
deze fase is niet eindig, want het biedt voldoende mogelijkheden
voor het verder toe-eigenen van de ruimte door andere gebruikers.
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Er is voor dit gebied een viertal spelregels opgesteld zodat
kwaliteiten geïntensiveerd kunnen worden en er een betere
verbinding ontstaat met de straat en de omliggende wijk
Flaminio. Deze spelregels zijn komen voort uit conclusies van de
gebiedsanalyse.
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fig. 1B spelregel 1: versterken straatwand

1. versterken straatwand
Het totale gebied kent sterk verschillende randen: een actief
stedelijk gebied, een parkachtige rand en een groene en
heuvelachtige grens. De aansluiting met het stedelijke gebied wordt
nu onderbroken doordat er geen activiteit is aan de straatwand van
de Borghetto. Door toevoeging van activiteiten direct aan de straat
wordt het gebruik van de straatwand geïntensiveerd. Daardoor
wordt de betrokkenheid van de Barghetto met de Via Flaminia
versterkt.
2. behouden stedelijk weefsel
De Barghetto is een opvallend deel te midden van haar stedelijke
omgeving. Het heeft duidelijk andere eigenschappen. Zo kenmerkt
de bebouwing aan en om de Via Flaminia zich door bouwblokken
in een heldere gridstructuur. De Barghetto wijkt hier van af met een
stedelijk weefsel van afwisselend straatjes en hofjes.
3. benadrukken bebouwingsintensiteit
Wanneer de Barghetto vanaf de Via Flaminia wordt betreden,
krijgen de heuvel en het groen de overhand. Door de bebouwing te
concentreren aan de straatwand, wordt de overgang van stedelijke
dichtheid naar groen gebruikt om de ontsnapping aan de drukte
mogelijk te maken.
4. uitbreiden diversiteit aan functies
De diversiteit aan functies is groot. Er wordt rekening gehouden
met de bestaande situatie waarbij de huidige functies niet
verdwijnen, maar juist behouden blijven of in het gebied een nieuw
onderkomen krijgen. De zeven functies die toegevoegd worden,
zullen zorgen voor een uitbreiding van deze diversiteit.
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fig. 19 spelregel 2: behouden stedelijk weefsel
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fig. 20 spelregel 3: benadrukken bebouwingsintensiteit
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fig. 21 spelregel4: uitbreiden diversiteit aan functies

Het toe-eigenen van de eerste gebruikers en de eigen kenmerken
van de Barghetto dragen onder andere bij aan de grote differentiatie
aan sferen die in het gebied heersen. Het geeft elke plek een eigen
karakter. Achter elke hoek schuilt een verrassing. Het aanhouden
van boven genoemde spelregels zijn een voorwaarde om de
diversiteit aan sferen te consolideren.
Door het toe-eigenen te controleren door middel van het opstellen
van de genoemde spelregels, worden de kwaliteiten waar het
gebied rijk aan is behouden en mogelijk versterkt. Daarnaast
kunnen ze houvast bieden bij de ontwerpfase. De spelregels
zijn echter geen wetten. In hoofdstuk' <ontwerp>' zal worden
uitgelegd hoe deze regels een rol hebben gespeeld bij het
individuele ontwerp.
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fig. 22 bordeelbed in Pompeii

Bordelen, lupanaria, zijn al vanaf de Romeinse tijd nauw
verbonden geweest met het stadsleven van Rome en omgeving.
In de doctoraalscriptie Lupanaria, organisatie en status van het
bordeelwezen te Rome en Pompeii in de eerste eeuw na Christus,
uit 1981, beschrijft Eric Brouwer op uitgebreide wijze hoe het
bordeelwezen in de stad aanwezig was. In de eerste eeuw na
Christus waren er 20 tot 30 bordelen op 12.000 inwoners. 1' 01 Dit
zou in een stad als Eindhoven 330 tot 500 bordelen betekenen,
een gigantisch aantal. Prostituees waren al sinds de oudheid een
duidelijk onderscheiden groep in de samenleving. Het taboe rustte
niet zozeer op het bezoeken ervan, maar op het prostitueeschap
zelf. De vrouwen waren outcasts, maar niet per sé van een lagere
orde. Omdat respectabele vrouwen geen buitenechtelijke relaties of
relaties voor het huwelijk mochten aangaan lieten sommigen zich
registreren als prostituee. Toen Tiberius keizer werd schrapte hij
dit register omdat teveel welgestelde dames misbruik maakten van
de regeling, en daardoor niet vervolgd konden worden voor hun
buitenechtelijke relatie.
In de loop van de eerste eeuwen na Christus verschoof het taboe.
Niet alleen het beroep prostituee werd als schaamtevol gezien,
ook op het bezoeken van een bordeel kwam een taboe te rusten.
Mannen droegen meestal een 'cucullus', een mantel met capuchon
die ook vaak door reizigers gedragen werd. In dit geval werd hij
gebruikt om niet herkend te worden.
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Er bestonden verschillende soorten bordelen. Zo waren er rijke
vrouwen die mannen bij hun villa lieten komen, cafés waar
seksuele diensten verleend werden, bakkers en kapperszaken met
nevenactiviteiten en bordelen waar prostituees een kamer konden
huren. Deze kamers waren vaak erg klein, soms slechts de grootte
van een smal bed, stonken naar de walm van de olielamp en
werden afgesloten met een gordijn. Boven de deur werd de naam
en de prijs van de prostituee geschreven, en of de kamer al of niet
bezet was.
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De locaties waar prostitutie plaatsvindt zijn niet veel veranderd in
de afgelopen 2000 jaar. Hoe waren de opvattingen over prostitutie
tweeduizend jaar geleden? Eric Brouwer concludeert:
"Men accepteert bordeel-prostitutie wel maar minacht bordelen
op basis van klanten en vermeende smerigheid en stank. Omgang
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fig. 23 Claude-Nicholas Ledoux, Oikema, 1BOO

met bordeel-prostituees tasten goede naam en faam aan. De
eigen manresse wordt vaak bezongen, maar verguisd als zij afzakt
tot bordeel-prostitutie." '"'
Het is in dit kader niet de bedoeling een verhandeling te schrijven
over de gehele geschiedenis van de prostitutie, toch wil ik een
belangrijke architectonische pijler niet overslaan. De 18e eeuwse
Franse architect Claude-Nicolas Ledoux ontwierp al rond 1800 een
Oikema. Deze 'tempel voor het huwelijk' werd gebouwd met de
beste bedoelingen. De achterliggende gedachte van het plan was
dat doordat de man zo nu en dan een prostituee kon bezoeken, het
huwelijk goed bleef. De vorm van het gebouw ziet er in aanzicht en
vogelvlucht uit als een tempel, inclusief colonnade en hoofdgestel
ter plaatse van de entree. Wie echter de plattegrond bekijkt hoeft
zich echter geen illusies te maken over de functie van het gebouw.
De plattegrond is fallusvormig.*
Deze opmerkelijke vorm is niet alleen bedoeld als knipoog. De
werking van het bordeel is namelijk inherent aan de vorm. De man
komt eerst binnen in een grote vestibule, waar hij 'opgewarmd'
wordt door beeltenissen van Venus en andere godinnen van
vruchtbaarheid . Vervolgens komt hij door een lange gang met aan
weerszijden de kamers waar vrouwen woonachtig zijn, en waar
de liefde bedreven wordt, de 'passage d'amour'. Ten slotte komt
men uit in een ovale ruimte, de salon, met uitzicht op de tuinen en
zwembaden. De Oikema is nooit gebouwd, maar desalniettemin
een van de beroemdste bordelen uit de geschiedenis.
Op dit moment is er in het huidige rechtse Italië een strijd
losgebarsten tegen de prostitutie. Bordelen zijn verboden,
straatprostitutie is strafbaar (prostitueren wordt beboet met 200
tot 3000 euro) en ook de bezoeker begaat een overtreding. 11 21 De
aanjager van deze harde maatregelen is de minister van Gelijke
Kansen Mara Carfagna, voormalig fotomodel. Carfagna - die zegt
'ervan te gruwen dat vrouwen hun lichaam moeten verkopen' wordt hypocrisie verweten. De minister heeft namelijk zelf een
verleden als schaars gekleed model dat verscheen op kalenders
en in TV-shows. De ophef rond het wetsvoorstel in 2008 betrof
echter niet alleen de minister zelf. Verschillende organisaties maken
zich zorgen om het lot van de 70 .000 prostituees die Italië telt.
Socioloog Vittoria Tola voorspelt:
* Ledoux was niet de eerste die een 'fallis che plattegrond' ontwierp. Hij nam
fragmenten over van Piranesi's tempel voor Augustus in Campo Marzio uit 1762.
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"Het straffen van straatprostituees en klanten, zal ertoe leiden
dat de vrouwen zich gaan verschuilen en dat ze nog afhankelijker
worden van criminelen. " 11 31
De Italiaanse bevolking is het hier mee eens. Uit een onderzoek
van het tijdschrift Donna Moderna bleek dat 85% van de Italianen
vóór de opheffing van het bordeelverbod .is. 47% Zegt dat legale
bordelen ervoor zouden zorgen dat straatprostitutie vermindert,
en 38% geeft als belangrijkste reden aan dat het opheffen van het
verbod een goede manier is om prostituees te beschermen tegen
uitbuiting en geweld. [3] De kerk speelt een dubbelrol in deze
discussie. Traditiegetrouw tegen alle vormen van prostitutie, is het
opmerkelijk te noemen dat in 2008 ook de kerk pmstesteerde tegen
het voorstel van Carfagna. Hieruit valt af te lezen dat er weldegelijk
een kentering gaande is wat betreft de opvattingen over prostitutie.
Het is daarom zeer wel mogelijk dat het bordeel binnen korte tijd
legaal wordt. Een machtsverschuiving binnen de politiek is hiervoor
wel noodzakelijk.
Een standpunt innemen over de discussie betreffende het
bordeelwezen is kiezen tussen twee kwaden . Voor- en
tegenstanders van het legale bordeel gebruiken namelijk hetzelfde
uitgangspunt. Beiden streven naar een zo veilig mogelijke manier
van prostitutie. Voorstanders van het legale bordeel zien dit
gebeuren dankzij grondige controles. Tegenstanders zijn van
mening dat dit extra toezicht echter zalleiden tot een toename van
illegale prostituees, die nog sterker uit het zicht zullen verdwijnen.
Voor zowel een bordeelverbod als voor het legale bordeel valt dus
iets te zeggen, en waarschijnlijk zal illegale prostitutie ·in beide
situaties blijven voortbestaan.
Als architect is het moeilijk om een standpunt in te nemen bij dit
soort gevoelige onderwerpen. Door een bordeel te ontwerpen, kan
het Jijken het alsof ik me automatisch aan de zijde van diegenen
schaar, die in prostitutie geen problemen zien. Dit beeld is niet
correct, ik vind dat er genuanceerd tegen de discussie moet
worden aangekeken. Het is de taak van de arc'hitect een antwoord
te geven op de aanwezige vraag naar ruimte voor prostitutie. De
invalshoek die ik in ·ieder geval heb vermeden, is het bordeel als
feministisch statement: een plaats waar de vrouw de baas is en
de man gekleineerd wordt. Bij een dergelijk uitgangspunt zou de
uitgang een deur zijn die midden in een drukke straat uit komt,
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fig. 24 de Amsterdamse wallen

want 'wie een bordeel bezoekt zal dat voelen ook'.
Mijn eigen moralisme heb ik niet vermeden, wel gekanaliseerd.
Het bordeel beschouwen vanuit de vrouwen die er werken is
nodig, maar daarnaast is het respect voor de bordeelbezoeker
ook van belang. Een bordeel ontwerpen is namelijk niet mogelijk
voor zonder te accepteren dat er mannen zijn die daadwerkelijk de
behoefte hebben om een prostituee te bezoeken. Ik heb geprobeerd
een evenwichtig ontwerp te maken, waarbij zowel de bezoeker
als de prostituee niet vernederd worden . Ook de omwonende en
de voorbijganger heb ik met dit ontwerp geprobeerd tegemoet te
komen.
Naast de prostituee en de bezoeker is er nog een hoofdpersoon in
het scenario van het bordeel denkbaar: de voorbijganger. Voor de
buitenstaander heeft het bordeel iets geheimzinnigs. Er kan niet
naar binnen gekeken worden, er zitten wel ramen in de gevel, maar
die zijn met een rolluik gesloten of dichtgetimmerd. Te dicht langs
een bordeel af lopen kan de suggestie van een bezoek wekken, dus
mensen lopen er vaak letterlijk met een boog omheen. De relatie
die het bordeelmet zijn omgeving aangaat is dus bijzonder.
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fig. 25 bordelen in Rome

In Rome is het bordeel verboden. Dit zorgt voor een vrij eenduidige
typologie. Het Romeinse bordeel is vaak gesitueerd in een
gebouw dat eerst een andere functie had. De gevel is door deze
dichtgetimmerde ramen niet uitnodigend, zeker niet overdag. Het
bordeel is moeilijk te herkennen als zodanig. Alleen mensen die via
internet het adres achterhaalden krijgen het pand gevonden. Vaak
zitten bordelen verborgen in het schemergebied tussen nachtclub
en seksshop.
Kan het unheimliche een toegevoegde waarde zijn voor het
gebouw?
Er is dus een zekere, maar moeilijk aanwijsbare, relatie tussen het
bordeel en het unheimliche. De gesloten gevel roept vragen op.
Wat er achter deze gevel precies gebeurt weten weinig mensen.
Het is natuurlijk niet verboden om naar binnen te lopen, maar
omwonenden zullen niet snel bij een bordeellangsgaan uit pure
nieuwsgierigheid. Er hangt een sluier van geheimzinnigheid rond
het gebouw. En dat is vaak precies waarom het voor bezoekers
zo interessant is. De bezoeker refereert bij een dergelijke slecht
onderhouden plek namelijk aan iets dat verboden is. In het boek
Mapping Desire wordt beschreven hoe de ongure omgeving, in dit
geval de hoerenbuurt van Barcelona, van invloed is op de bezoeker.
"/ think that this state gave many of them (bezoekers) an added
charge of exitement- the power of the illicit. They enjoyed the
thri/1 and the cal/enge of being somewhere that they should not,
and lying about it. " ps1

Het unheimliche wordt iets spannends.
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fig. 26 Helmul NewtonSelf portrail with wife June and models , 1981

Aan de ene kant van het seksuele spectrum staat de voyeur.
Stiekem gluurt hij naar iemand die niet doorheeft bekeken te
worden. Aan de andere kant staat de exhibitionist die graag,
intieme delen van het lichaam onthullend, in het middelpunt van
de belangstelling staat en daar seksuele opwinding aan ontleent.
Deze twee rollen kruisen elkaar in de foto Self-portrait with wife
June and models van Helmut Newton uit 1981. Op de foto is
Newton te zien terwijl hij door zijn camera in de spiegel kijkt. Hij
staat schuin achter zijn vrouw, die naakt voor de spiegel poseert.
De fotograaf lijkt de voyeur en de vrouw de exhibitionist. Maar door
de opgestelde spiegel worden de rollen tegelijkertijd omgedraaid.
De fotograaf exhibitioneert zichzelf, zijn openhangende regenjas
refererende aan een 'De Vieze Man' -achtige potloodventer. De
poserende vrouw is niet zozeer de voyeur, ze kijkt namelijk noch
in de spiegel noch naar haar man. Haar blik dwaalt van de foto af.
Er zit echter nog een vrouw, met llaar rug naar de spiegel gekeerd,
naar het tafereel te kijken. Is zij dan de voyeur? Hoewel ze recht
voor het model zit, volledig gekleed is en niet deelneemt aan het
modellenschap, zit ze met haar ogen bijna dicht voorovergebogen .
Ze denkt overduidelijk aan andere dingen, hiermee is ze, in
tegenstelling tot een voyeur, een object geworden, slechts een
personage van de foto. Missc~1ien zit er wel een voyeur wel in de
auto die vanuit het raam te zien is. Aan de schaduwen te zien komt
het licht niet van achter de zittende vrouw vandaan, dit betekent dat
er binnen licht brandt en dus is er uitstekend naar binnen te kijken
vanaf de straat. De enige voyeur die met zekerheid zo te betitelen is
dat zijn wij, de kijker.
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Een ander, zeer vergelijkbaar beeld over de uitwisseling tussen
voyeurisme en exhibitionisme is het schilderij Las Meninas, van
de Spaanse schilder Velázquez uit 1656. Op het schilderij wordt
de kleine prinses Margaretha Theresia van Spanje afgebeeld te
midden van haar gevolg. De voorstelling op het schilderij is zich,
meer dan de foto van Newton, bewust van ons als toeschouwer.
Dit representeert zich in de afgebeelde spiegel. De spiegellaat
een reflectie zien van een andere wereld. De spiegel toont ons, de
toeschouwer. Of zijn het koning Philip IV en zijn vrouw Mariana die
achter de schilder staan? In zijn inleiding van het boek The order of
things geeft Foucault zijn eigen visie op dit fenomeen:
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"a metathesis of visibility that affects bath the space represented
in the picture and its nature as representation; it allows us to see,
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fig. 27 Diego Velázquez, Las Meninas, 1656

in the centre of the canvas, what in the painting is of necessity
doubly invisible. " 11 61
De overeenkomst tussen foto van Newton en schilderij van
Velázquez is, mede door de grote rol die voor de spiegel is
weggelegd, de complexe relatie tussen publiek en model. De
verhouding tussen zien en gezien worden is niet eenduidig, en het
lijkt alsof bijna alle geportretteerden zich daarvan bewust zijn.
"No gaze is stable, or rather, in the neutral furrow of the gaze
piercing at a right angle through the canvas, subject and object,
the spectator and the model, reverse their roles to infinity." 11n
Het schilderij en de foto maken van de voyeur een meerduidig
karakter. Men verwisselt voortdurend van pet. Soms wordt die van
de voyeur, dan weer die van de exhibitionist opgezet.
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tig. 28 Sonja wil niet met haar gezicht in de krant

Een groot deel van haar leven is de 57 -jarige Sonja (niet haar echte
naam) werkzaam in de prostitutie. Ze stond jarenlang voor een
raam op de Amsterdamse Wallen, en later werd ze raamexploitant
Toch durft Sonja niet met haar gezicht op de foto van de krant die
haar interviewde. Ze durft niet op de foto, terwijl ze wel openlijk
prostituee is, en voor de Amsterdamse ramen werkzaam is.
ledereen die daar loopt kan haar gezicht zien. Waarom dan niet
openlijk in de krant?
Blijkbaar rust op werken in de prostitutie een gecompliceerd taboe.
In de jaren '90 heeft de politiek geprobeerd van het vak prostituee
een normale baan te maken. Prostituees konden zict1 insct1rijven
bij de Kamer van Koophandel als Zelfstandige Zonder Personeel,
er werd een vakbond opgericht en het bordeel werd gezien als
'centrum voor professionele dienstverlening'. Blijkbaar is de
emancipatie van prostituees in de maatschappij slechts gedeeltelijk
geslaagd, gezien de anonimiteitswens van Sonja.
Openlijk prostituee zijn maar niet in de krant genoemd willen
worden is een kenmerkende aanwijzing voor het probleem
waar prostituees mee kampen: het zijn van een ander tijdens
werktijd. Het lijkt een voorwaarde voor het kunnen functioneren
als prostituee; het kunnen vergeten van eigen identiteit tijdens
werktijd. Bijna alle prostituees vertellen hun eigen voornaam niet
aan klanten. Ze vertellen doorgaans niets over hun achtergrond,
l1un leeftijd of l1un gezinssituatie. Sommigen dragen zelfs een
pruik. Deels doen vrouwen dit omdat ze aan mannen vertellen
wat ze willen l1oren. Vertellen over een echtgenoot is daarom niet
gebruikelijk. ps) Anderzijds helpt het om het lichaam als instrument
te zien. Als de werkdag voorbij is, is l1et prettig om 'Sonja' achter
te kunnen laten in de peeskamer.
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In de roman Vals Licht van Joost Zwagerman speelt het
dubbelleven van de hoer een belangrijke rol. Student Simon wordt
bij zijn eerste bezoek aan Lizzie, een prostituee, op slag verliefd.
Hoewel ze allebei weten dat l1et een onl1oudbare liefde is, blijven
ze zich toch aan elkaar vasthouden. Gaandeweg wordt voor Simon
duidelijk hoezeer Lizzie beïnvloedt is geraakt door het leven als
prostituee, en moeite heeft met het scheiden van haar twee levens:
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"Als betalend connaisseur had hij toch tenminste moeten
inzien dat de waarheid en werkelijkheid voorgoed rekkelijk en
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facultief waren geworden voor iemand die de hoer speelde of
had gespeeld. Een hoer kon 'uit het leven stappen', maar dat
betekende nog niet dat de bijbehorende schaduwverhalen, die de
basis hadden gelegd voor uitoefening van het vak, met hetzelfde
gemak werden uitgebannen. " '' 9'
Lizzie slaagt er niet in om het masker van de prostituee af te zetten.
Ze is verstrikt geraakt in een schemergebied, waarbinnen ze niet
meer weet wat leugens zijn en wat de waarheid is.
"Een geoefend zwijgen was de eerste vereiste. Maar minstens zo
belangrijk was de leugen. Voor de hoer die zij nu eenmaal speelde
was liegen allesbehalve een luxe. De leugen was het merg van het
beroep, en daarmee Lizzies eerste en diepst gewortelde instinct."
(201

Niet alleen de prostituee, maar ook de bezoeker mag iemand
anders zijn tijdens zijn bordeelbezoek. De strikte noodzaak is hier
echter niet aanwezig, de schande die op het bezoeken van een
bordeel rust is in onze maatschappij namelijk minder groot dan
de schande van het uitoefenen van het beroep van prostituee
zelf. Joost Zwagerman verwoordt in Vals Licht sterk hoe een
bordeelbezoeker zich zou kunnen voelen:
"Door zich te verschansen achter smoesjes en halve waarheden
was Sirnon het schaduwbestaan van de hoeren dichter
genaderd dan hij vermoedde. Het hoerenbezoek keerde hem
binnenstebuiten. De schaduwkant werd zonzijde; Sirnon bestond
pas als hij- ogen als lancetmesjes - na betaling kon observeren
en ontleden. In de collegebanken zat hij als een wassen kopie
van zichzelf, een studentikoze pseudo-Simon, het hoofd gevuld
met indrukken en plannen. Zijn cartografie van vrouwenlijven
werd een hagiografie. Sirnon verzamelde oogopslagen, gebaren,
stembuigingen en onwillekeurige aanrakingen van 'zijn' vrouwen
alsof het relikwieën waren. "'1'1
De vraag dient zich aan wanneer Simon zijn masker nu eigenlijk
draagt. Is hij nog wel de naïeve student van een jaar geleden?
Misschien is de bordeelbezoekende man wel de echte Simon.
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fig. 29 géén bordeel

Hoewel het officieel nog verboden is, is Rome toe aan het bordeel.
De nachtclubs zoals die nu aanwezig zijn voldoen niet aan de
verschuivende moraal in het hedendaagse Italië. Achter het
misschien banale functionele idee van het bordeel, schuilt een
intrigerend spel. De entree is een plek waar de man kennismaakt
met het gebouw. Unheimlichkeit speelt een grote rol; is het
spannend? Buiten heerst er een taboe, maar binnen is iedereen
even schuldig.
In de huidige prostitutiecultuur zijn de rollen voyeur-exhibitionist te
eenzijdig. De vrouw stelt zich tentoon, de man kijkt ernaar en maakt
een keuze . Als de rolverdeling meer in balans is, als zowel de man
als de vrouw afwisselend de rol van voyeur of exhibitionist op zich
kan nemen, ontstaat er een interessanter spel.
Het bordeel is de plek waar man en vrouw elkaar op een ongewone
manier naderen. De rollen liggen vast, daar wordt geld voor
betaald. Sommige mannen besluiten zich anders voor te doen dan
ze zijn, zij zetten een masker op. Anderen laten hun masker juist
vallen binnen de muren van het bordeel.
De ruimtelijke vertaling van deze conclusie over de voyeur/
exhibitionist en het masker wordt beschreven in de paragrafen 6 en
7 van het hoofdstuk <ontwerp>.
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Het is verleidelijk om een bordeel weg te stoppen in een
uithoek van het plangebied. Daarom heb ik overwogen
om het bordeel zo ver mogelijk van de Via Flaminia, tegen
de heuvel aan te plaatsen. Iemand die het bordeel bezoekt
zou ongezien een steegje in kunnen glippen, misschien
wel rechtstreeks vanuit zijn geparkeerde auto, zodat
niemand ziet wat hij doet. Echter, toen mijn ateliergenoten
hun functie en locatie bepaalden, werd snel duidelijk
dat het straatje dat naar achteren zou leiden een drukke
voetgangersstraat zou worden. Daarnaast is een verre
uithoek van het plangebied ongunstig omdat van iedereen
die richting het einde van de straat loopt meteen duidelijk
is dat het een bordeelbezoeker is. Te midden van de
anonieme massa valt de bezoeker veel minder op. De
locatie direct aan het straatje zorgt hiervoor.

voormalig tankstation. De inritten zijn afgesloten met
metalen platen, in de gevel van de voetgangersstraat
zijn, op drie meter hoogte, slechts een paar smalle
gevelopeningen te zien. Dit vervallen gebouw wordt een
bordeel.
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Daarnaast is de grote drukke verkeersstraat de Via
Flaminia een component van het gebied die ook goed
van pas komt. De anonimiteit van gevels aan deze
straat is namelijk erg groot. Dankzij de vele auto's trams
en voetgangers, vallen de gebouwen weg. Het grote
Ministerie van Marine is ook een enorme blikvanger.
In het noorden van het plangebied, op de kruising van
de kleine voetgangersstraat en de Via Flaminia staat een
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fig. 31 Via Flaminia bij daglicht

fig. 32 Via Flaminia in de avond

fig. 33 plangebied straatje

fig. 34 locatie: een verlaten tankstation

De spelregels die het atelier opstelde voor het
plangebied worden door ieder lid van het atelier anders
geïnterpreteerd. Voordat ik het ontwerp inhoudelijk zal
verklaren, volgt eerst mijn persoonlijke, ietwat afwijkende
zienswijze van omgaan met de eerste spelregel.
versterken straatwand
De gebouwen aan de Via Flaminia tellen bijna allemaal 6
tot 10 bouwlagen. Aan het begin van de 20e eeuw zijn
op een gelijksoortige manier appartementen neergezet.
De bouwblokken geven de wijk karakter. De overgang
van het historische centrum naar de eerste buitenwijk is
krachtig en duidelijk.
Midden tussen deze bouwblokken staat het Ministerie van
Marine, een imposant gebouw in hoogte en uitstraling.
Een park, omgeven door een hek, bakent het grote terrein
af dat aan het ministerie toebehoort. Het plangebied ligt
recht tegenover de Marine. De straatwand aan deze zijde
is niet hoog, één à twee bouwlagen en is gesloten.
De straatwand heeft versterking nodig. Het ontwerp gaat
echter niet de hoogte in. Deze eigenwijze eigenschap
maakt het gebied juist uniek. Wel dient er meer activiteit
te zijn aan de straatgevel. De ingrepen die daarvoor
gemaakt zijn worden hierna toegelicht.
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Een voorbijganger kan bij een bordeel nooit naar
binnen kijken. De gevel is per definitie gesloten. Om
de buitenstaander niet helemaal te laten gissen naar
het gebouw, zijn zowel de zuidgevel (gevel aan de
voetgangersstraat) als de westgevel (aan de Via Flaminia)
op enkele plaatsen geperforeerd. De kamers steken
erdoor naar buiten. Aan de zuidzijde zelfs zodanig dat de
voorbijganger niet langs de gevel kan blijven lopen. Er is
geen activiteit zichtbaar, zelfs geen licht, maar de vorm
en grootte van de kamers worden kenbaar gemaakt.
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Doordat het tankstation een viertal ingangen had, zitten
er in de huidige situatie ter plaatse van de westgevel
vier grote gaten die bedekt zijn met metaalplaten.
Deze openingen worden in het ontwerp omgevormd
tot verschillende poorten van het gebouw. De meest
noordelijke opening wordt een doorgang voor de
gebruiker van het naastgelegen perceel, wiens huidige
toegang, aan de zuidzijde, geblokkeerd wordt door het
bordeel. De twee openingen ernaast zijn de in- en uitgang
voor de prostituee en de uitgang voor de bezoeker. De
meest zuidelijke gevelopening is enkel een inham in het
gebouw, geen doorgang. De contour van de kamers op
de bovenste verdieping is zichtbaar. Op deze plek krijgt
de nieuwsgierige voorbijganger een kleine aanwijzing

over wat zich er achter de hoge muur afspeelt.
Naast de al eerder beschreven westzijde aan de Via
Flaminia, heeft ook de zuidzijde een grote waarde voor
het straatbeeld. Het ruwe van de gevel samen met het
zichtbare verval, geven de gevel een karakteristieke
aanblik. Deze ongepolijste uitstraling wordt gebruikt door
het bordeel. In het ontwerp blijft de buitengevel staan,
deels aangevuld in dezelfde stijl. Dit is voor de straat een
belangrijke ingreep. Aangezien de overkant van de straat,
de technische school, geheel uit nieuwbouw zal bestaan,
is het deze gevel die ervoor zorgt dat de oorspronkelijke
sfeer goeddeels terug te vinden is.
Het bordeel wordt omringd door een muziekschool, een
technische school en (waarschijnlijk) een handelaar.
Verderop, aan de overkant van de Via Flaminia, staan
een aantal hoge gebouwen die, hoewel van grote
afstand, op het dak van het bordeel kijken. Niet iedere
typologie binnen de bestaande muren is dus mogelijk. De
bezoeker en de prostituee moeten worden afgeschermd
van nieuwsgierige omwonenden en scholieren. Het
ontwerp beantwoordt hieraan door het gebouw als geheel
anderhalve meter te verdiepen. Het zicht wordt hierdoor
minder.
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Iemand is pas bordeelbezoeker als hij daadwerkelijk bij
een bordeel naar binnen gaat, niet eerder.
Tot de laatste seconde van binnengaan is het nog
mogelijk om voorbijganger te zijn . Het betreden van
een bordeelligt gevoelig. De ingang van het gebouw
is daarom ontworpen voor een snelle entree. Wie het
bordeel vanaf de Via Flaminia nadert ziet deze niet.
De ingang is geen opening in de wand, maar een
verschuiving van een tweede wand, waardoor de
entree evenwijdig aan de straat ligt. De bezoeker die
waarschijnlijk zijn auto verderop in de wijk geparkeerd
heeft, betreedt op een terloopse manier het gebouw,
er hoeft geen deur open, men schiet snel naar binnen.
Eenmaal uit het zicht van de straat is de bezoeker nog
niet opgemerkt door medewerkers van het bordeel. Deze
tussenruimte maakt het mogelijk om een telefoongesprek
af te maken of zelfs nog van gedachte te veranderen . De
bezoeker bereidt zich op deze plek ongezien voor op het
bezoek. De bezoeker kan zijn masker verwisselen .
Wie doorloopt komt binnen in een bar. De verdwaalde
voorbijganger zal op deze plek omdraaien, ingelicht door
personeel. Het bordeel is alleen voor leden. Wie naar
binnen wil dient zijn creditcardgegevens af te staan, deze
maatregel staat garant voor een betaald bezoek.

De bar is de ruimte waar man en vrouw elkaar
ontmoeten. Er vindt geen georganiseerde voorstelronde
plaats. Man en vrouw lopen beiden rond en spreken
elkaar aan om een afspraak te maken. Dit maakt de bar
tot een verblijfsruimte. De bezoeker kan zo lang aan de
bar blijven zitten als hij wil, hij bepaalt zelf het tempo van
het bordeelbezoek.
Ook in het binnenhof kunnen ontmoetingen plaats vinden.
Dankzij het Italiaanse klimaat kan buitenruimte immers
gezien worden als volwaardige verblijfsruimte, al zal het
binnenhof in de winter waarschijnlijk niet zo intensief
gebruikt worden als in de andere seizoenen . Het bankje
onder de boom heeft een belangrijke functie; het geeft
de bezoeker een reden om het hof over te steken, een
doel om naartoe te lopen. Zo is ook het binnenhof een
verblijfsruimte.
Als man en vrouw een afspraak met elkaar gemaakt
hebben kiezen ze een kamer waar geen licht brandt. Op
de begane grondverdieping zijn negen kamers geplaatst,
waarvan 5 grotere kamers. De verdieping telt 13 kamers.
Na afloop van het bezoek aan een kamer steekt de man
het hof over naar de uitgang. Voordat hij het pand verlaat
komt hij langs een loket waar wordt afgerekend.
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lig. 37 sfeerbeeld ter plaatse van de ingang

De uitgang van een bordeel is mogelijk nog delicater dan
de ingang. Wie een bekende tegenkomt vlak voordat hij
naar binnen wilde gaan, kan alsnog besluiten door te
lopen om later terug te komen. Wie daarentegen naar
buiten komt heeft geen zicht op de openbare ruimte en
waagt een gok. Om de overgang tussen binnen en buiten
iets minder abrupt te maken is gebruik gemaakt van de
openingen in de bestaande gevel. Achter deze openingen
zitten de inhammen die eerder vermeld zijn. De bezoeker
komt daardoor naar buiten in de schaduw, onder een
dak, enigszins afgeschermd van voorbijgangers. Na even
rondgekeken te hebben kan hij achteloos de straat in
lopen, terug naar zijn auto.
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fig. 38 maquettebeeld vanuit de Via Flaminia

lig. 39 sfeerbeeld en schema van de bar

fig. 40 sfeerbeeld en schema van de uitgang, waar mannen dienen te betalen

fig. 41 sfeerbeeld en schema van het verschil tussen voor en achter de schermen

lig. 42 plattegronden

Aan de Via Flaminia is de tweede inham in de oude
tankstationgevel de entree voor medewerkers en
prostituees. Vrouwen komen lopend of met de scooter
aan en verdwijnen snel achter de façade. Ze openen
de tweede deur en staan in het achterhof. Hier kan
de scooter geparkeerd worden. Het achterhof is een
langwerpige buitenruimte, beschut tegen de zon aan
de noordkant van het bordeel. Een hoge wand scheidt
het hof van het naastgelegen perceel. In het achterhof
is ruimte om in de schaduw te zitten en een sigaret te
roken. De plek is geschikt om even alleen te zijn, een
klein verdiept terras nodigt hiertoe uit.
Het binnenhof kent een verdraaiing van 20°. De bezoeker
zal hier weinig van merken. De verdraaiing zit in de trap
die hij afdaalt naar het binnenhof. Eenmaal beneden
is het patroon van de bestrating aangepast aan de
verdraaiing. De veranderde hoek is toegepast om de
prostituee meer controle over het gebouw te geven dan
de bezoeker. De bezoeker verliest zijn oriëntatie niet, maar
kent de mogelijkheden van het gebouw niet helemaal. Hij
weet niet precies hoe diep de kamers aan de zuidzijde
horen te zijn om de bestaande buitenwand te raken. Dit
maakt een gang achter de kamers mogelijk, zonder dat
die prominent in het ontwerp aanwezig is. De ietwat

verstopte gang doet geen afbreuk aan het romantische
beeld dat de bezoeker van het bordeel heeft.
De gang waarmee de kamers op de begane grond in
verbinding staan zorgt ervoor dat de prostituees na een
kamerbezoek niet over het plein terug hoeven te lopen
naar de zitkamer. Dit zou als vernederend ervaren kunnen
worden. Bovendien is het onprettig om aangesproken
te worden door nieuwe klanten zonder dat zij hiervoor
nadrukkelijk opnieuw kiest. De gang komt uit op douches,
toiletten en vervolgens de keuken. Vanuit het grote raam
voor het aanrecht is er enig contact met het binnenhof.
De matglazen gevel laat schimmen zien van mannen
die de trap afdalen, en het hof betreden. Ten noorden
van de keuken ligt de zitkamer. Dit is de belangrijkste
verblijfsruimte van prostituees die geen klanten
ontvangen. De zitkamer staat in verbinding met de
keuken, het binnenhof, het achterhof en de sportruimte
die boven de zitkamer is gelegen. Aan de noordzijde komt
de tweede deur uit op het achterhof.
Op de verdieping hebben de kamers geen tweede deur.
Prostituees kunnen vanuit via de galerij zowel via de
zuidzijde als de noordzijde weer achter de schermen
verdwijnen.
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fig. 43 entree van prostituees op de voorgrond, galerij op de achtergrond

fig. 44 sfeerbeeld en schema van het achterhol

fig.45 sfeerbeeld en schema van de zitkamer en keuken

De verschillende soorten routes die de man en de vrouw
afleggen als ze door het gebouw lopen zijn inherent aan
de rollen die ze aannemen. De man heeft een lineaire
route; hij komt binnen, bezoekt een prostituee en
vertrekt weer. De vrouw circuleert binnen het gebouw.
Ze verdwijnt herhaaldelijk voor- en achter de schermen
binnen één werkdag. De eerder beschreven theorie van
het masker [voetnoot in paragraaf 111 e] wordt in het
ontwerp aangehaald. De man heeft voordat hij binnengaat
ruimte nodig om van rol te verwisselen. Deze ruimte
wordt gegeven doordat de route van de entree twee maal
een hoek heeft. Hierdoor ontstaat er een tussenruimte
tussen de openbare straat en het private bordeel. Ter
plaatse van de uitgang is deze ruimte een stuk kleiner. De
overgang van 'betalen' naar 'buiten op straat' is namelijk
een stuk minder groot, gevoelsmatig genoeg, dan de
overgang van 'lopen op straat' naar' bordeelbezoeker
zijn'. Met andere woorden, de magie van het bordeel is al
verdwenen als de man de kamer uitloopt en moet betalen
voor de gespendeerde tijd.
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Prostituees die meerdere malen per dag een klant
hebben, moeten zich iedere keer weer opladen voor de
volgende. Het is belangrijk dat gevoelsmatig de afstand
tussen voor- en achter de schermen groot is. Het
binnenkomen op het binnenhof is een weloverwogen
beweging, dus tussen de zitkamer en de grote deur naar
het binnenhof ligt een bufferruimte. Zowel de mentale
als de fysieke afstand tussen het binnenhof en de ruimte
achter de schermen is groot. Ook na het ontvangen van
een bezoeker is de weg die de prostituee aflegt om weer
in de zitkamer te komen relatief lang. Deze tijd is nodig
om te kunnen verwisselen van masker.

"Every good girl gives away a piece of her soul every
time, so you have to go back and recharge, otherwise
you don 't make it."* 1221
* Susan Austin, ex-prostituee en eigenaar van het bordeel The Wild
Horse Ranch in Nevada
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In een bordeel moet de bezoeker zich soms voyeur
kunnen voelen. Zoals in het ontwerp van Ledoux
mannen 'opgewarmd' werden in de salon, zo dient de
bezoeker opgewonden te raken voordat hij een kamer
binnenkomt. De gevels van het bordeel hebben deze
bijzondere functie. Aan de buitenzijde zijn ze massief
en ondoordringbaar maar voor de bezoeker opent het
bordeel zich meer.
Zoals in paragraaf 111 al aan de orde kwam, ben ik er
van overtuigd dat het bordeel beter functioneert als
de prostituee soms ook de rol van voyeur aanneemt.
Doordat man en vrouw om beurten de rol van voyeur
kunnen aannemen, ontstaat er een zo gelijkwaardig
mogelijke verhouding tussen prostituee en bezoeker.
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Het ontwerp biedt mogelijkheden voor de prostituee om
naar de bezoeker te kijken en andersom . Hierbij is gebruik
gemaakt van een gevel die bestaat uit verschillende
lagen. Deze lagen komen eerst afzonderlijk in het bordeel
voor en ter plaatse van de kamers als één pakket.
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De eerste gevel die de bezoeker tegenkomt herbergt de
eerste belangrijke laag; houten lamellen. Deze staan, 3 of
5 centimeter breed, slechts 1 centimeter uit elkaar. Wie

veraf staat ziet hierdoor andere dingen dan wie dichtbij
staat.
Tussen de bar en de ruimtes achter de schermen is op
twee manieren contact. Wie in de bar staat kan van de
keuken en de zitkamer slechts zien of er licht brandt. De
minieme openingen in de gevel zijn gelijk aan de houten
lamellenwand ter plaatse van de entree. Wie naar boven
kijkt ziet dat de lamellen hier een kwartslag gedraaid
zijn . Het zijn planken, twintig centimeter breed, die 5
centimeter uit elkaar staan. Hier is veel meer door te zien.
Mensen in de bar hebben zicht op de prostituees die
langs de gevellopen en andersom. Vrouwen die op deze
plek naar beneden kijken zien precies hoeveel mensen er
in de bar aanwezig zijn en of het de moeite is om erheen
te lopen.
De gevel die het binnenhof scheidt van de bar bevat ook
een laag van het gebruikte gevelpakket Hier zijn twee
glaslagen met een verschillende helderheid achter elkaar
gezet. Een blokvormig patroon tekent zich af op de gevel,
doordat licht er in verschillende gradaties door naar
binnen valt. IVIen kan alvast een glimp opvangen van het
binnenhof.
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fig. 47 vanuit de bar ziet de man het binnenhof, maar niet geheel

fig. 48 sfeerbeeld en schema vanuit de keuken

Wie doorloopt naar beneden komt een stalen hekwerk
tegen dat de trap afschermt van het binnenhof. De
bezoeker kan hierdoor naar het hof kijken maar doordat
hij de trap afloopt zal hij weinig concreets zien totdat hij
beneden staat. Eenmaal beneden is de bezoeker in niets
een voyeur. Hij ziet alleen de stalen structuur die op alle
begane grondgevels is bevestigd. Een verblindend effect.
Er is niet goed te zien hoeveel kamers er precies zijn en
waar de deur zit. Het hekwerk is hoger dan de gevel en
vormt ook de balustrade van de galerij.
Op de verdieping zijn de kamers wel duidelijk te
onderscheiden. De stalen gevel is vóór de deur bevestigd.
Voor de overige geveldelen zitten de houten lamellen.
Boven in iedere lamel is een deel weggezaagd zodat er
een opening, een ovaal ontstaat. Dit heeft te maken met
hoe het licht in de kamers zelf binnenvalt.
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De prostituees die in het bordeel werken hebben geen
eigen kamer. Prostituee en bezoeker kiezen samen een
kamer uit die niet bezet is. Vanwege dit principe is het
noodzakelijk dat men aan de buitenzijde van de kamer,
vanuit het binnenhof en de galerij, kan zien welke kamers
bezet zijn. De gevel moet in geringe mate lichtdoorlatend
zijn. Daarnaast is het uit den boze dat er in de kamers
naar binnen gekeken kan worden. Deze tegenstrijdigheid
is verwerkt als volgt:
Op de begane grond ziet men vanaf het binnenhof enkel
de stalen hekwerken. Achter dit hekwerk zit een glazen
gevel, voor iedere kamer opgedeeld in vieren; de deur,
een groot glasvlak ernaast, en boven de deur en dit
glasvlak nog twee panelen. Deze glazen gevel bestaat
uit driedubbel glas met een oplopende helderheid. Door
middel van een blokvormig patroon worden er accenten
gegeven. Op sommige plaatsen in de glasplaat is de
helderheid iets groter doordat de folie die de helderheid
bepaalt, is verwijderd. Het paneel boven de deur en
daarnaast laten meer licht door dan het paneel aan de
onderzijde. De deur laat geen licht door.

Om het diffuse beeld van het hekwerk te doorbreken op
de verdiepingsvloer, is naast de deur van iedere kamer
een constructie van houten lamellen geplaatst. Achter
deze constructie zit een glazen gevel met lage helderheid.
Doordat er in iedere lamel een boogvormige uitsparing
zit, komt het licht vanaf de uitsparing niet als een streep
binnen, zoals aan de onderzijde het geval is, maar
waaiert het licht uit tot een wolk. Ook vanaf de buitenzijde
is dit effect te zien. Als het licht in een kamer brandt, is
er een ovaalvormig schijnsel zichtbaar. De bijgevoegde
afbeeldingen en de details in de bijlage verduidelijken dit
lastig te verwoorden effect.

Op de verdieping is ter plaatse van de deur en het paneel
erboven de gevel gelijk aan de gevel op de begane grond.
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fig. 52 gevelbeeld

fig. 53 licht van binnenuit de kamers is in het binnenhof te zien

bitumineuze dakbedekking
multiplex 15 mm
walerkerende laag
thermische isolatie
dampremmende laag
breedplaatvloer

aluminium kozijn 50 mm
glas, translucenlie 100%
houten lamellen 150x30 mm

fig. 54 detail1 :10 van aansluiting dak-verdiepingsgevel
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houten lamellen 150x30 mm
glas, Iranstucentie 10%

hoekstaal 150x75 mm
hoekstaal150x75 mm
stelkozijnen
hoogwaardige isolatie 30 mm
gallerijvloer, prelab beton

breedplaatvloer
rachels 34x34 mm
plafondplaten

lig . 55 detail1 :10 van aansluiting verdiepingsgevel-galerijvloer

stalen plaat, geperforeerd, 15 mm
gallerijvloer beton met waterafvoer
isolatie 50 mm
hoogwaardige isolatie 30 mm
hoekstaal 130 mm
breedplaatvloer
rachels 34x34 mm
plafondplaten
bevestigingsbeugel en -c lip
aluminium kozijn 50 mm
glas, translucentie 10%
glas, translucentie 40%
glas, translucentie 80%

fig. 56 detail 1:10 van aansluiting galerijvloer-begane grondgevel
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fig. 57 tentoonstelling Hoerengracht

Het onderzoek naar het unheimliche sloot af met een
onderzoeksvraag en drie deelvragen:
Hoe dragen ruimtelijke condities van een bepaalde plek bij aan
het specifieke gevoel van unheimlichkeit? En hoe wordt dit
gereflecteerd op de ontwerper?
Moeten ook niet-ruimtelijke condities in acht worden genomen?
Wat is de rol van de toeschouwer?
Kan het unheimliche een toegevoegde waarde zijn voor het
gebouw?
Op deze grote vraag is geen sluitend antwoord beschikbaar. Zoals
Vidler al concludeerde is het niet mogelijk om architectonische
elementen aan te wijzen die het unheimliche gevoel veroorzaken.
Het plangebied bezit mijns inziens weldegelijk unheimliche
ingrediënten, 'uncanny qualities'; Ik heb het unheimliche gevoeld
toen ik het kleine zijstraatje van de Via Flaminia inliep. Hoe
persoonlijk dit gevoel is werd meteen bewezen toen een dag later
bleek dat groepsgenoten zich helemaal niet unheimlich gevoeld
hadden.

+-'

De 'uncanny qualities' van de plek zijn wat mijzelf betreft: de grote
hond, de werklui, de slechte staat van de bebouwing, het gebrek
aan voorbijgangers, de geringe breedte van het straatje, het feit
dat ik alleen was en het feit dat ik er voor het eerst was. Achter
elkaar gezet blijkt dat de ingrediënten die de plek unheimlich maken
inderdaad een mengeling tussen ruimtelijke en niet-ruimtelijke
elementen zijn. De toeschouwer, of het gebrek hieraan, speelt een
grote rol bij mijn specifieke gevoel. Hoe reflecteert zich dat op mij
als ontwerper?

+-'

De onderzoeksvraag werd ontwikkeld toen er nog geen plangebied
gekozen was. Omdat mijn ontwerp gesitueerd is op een, voor mij,
unheimliche plek, mag ik mezelf beschouwen als de 'ontwerper' uit
de onderzoeksvraag.
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In mijn ontwerp heb ik het unheimliche als een instrument ingezet.
De bestaande wanden van het gebouw heb ik laten staan om de
toekomstige gebruiker een referentie te geven naar het gevoel dat

u
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fig. 58 Philip Jones, Hope Streef, 1966

ik beleefde toen ik het plangebied voor het eerst betrad. Het is
hoogst onwaarschijnlijk dat, als het gebouw eenmaal gebouwd
zou worden, men een zelfde gevoel zou beleven bij het betreden
van de straat. De ruimtelijkheid van de straat is veranderd, functies
zijn toegevoegd, er komen andere mensen en de honden zijn
waarschijnlijk verdwenen. Wat rest is een fysieke verwijzing naar
een verdwenen gebouw. Op deze plek is een kleine beleving van
unheimlichkeit iedere dag mogelijk.

119

fig. 59 werkplek Verliga

"Pimps and whores, pimps and whores, l'm sick of pimps and
whores. " 123 1

Nancy Kienholz heeft er na 5 jaar werken aan het kunstwerk
Hoerengracht helemaal genoeg van. Dit kan ik me goed voorstellen.
Voortdurend nadenken over de wereld van de prostitutie is
interessant, maar werkt na verloop van tijd ook in op het gemoed.
In de krant staan regelmatig nare verhalen, prostitutie is niet altijd
vrijwillig. Je wordt aanhoudend gedwongen om na te denken over
deze vervelende kant die zo bij het vak prostituee hoort. Een half
jaar bezig zijn met deze problematiek is precies lang genoeg.
Gedurende de ontwerpfase heb ik geprobeerd om me te
concentreren op enkel architectonische componenten van het
bordeel. Als ontwerper kun je bouwkundige middelen inzetten om
een bepaald gewenst gebruikersgedrag aan te moedigen . Het is
helaas niet mogelijk om een gebruiksaanwijzing van het gebouw
te maken waar iedereen zich aan moet houden. Bij ingebruikname
zit de taak van de architect erop. Daarom kan ik niet garanderen
dat prostituees die in dit gebouw zouden werken allemaal met veel
plezier en op vrijwillige basis prostituee zijn. Wel heb ik getracht de
voorwaarden voor een prettige werkomgeving te scheppen, met
respect voor zowel de prostituee als de bezoeker.
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tig. 60 André Breton, La révolution Surrealiste, 1929
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