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I.

Samenvatting

De opbouw van deze scriptie is opgedeeld in

of beschikbaarheid van geschikte ruimte. De

studeeropdracht. In de delen 2 tot en met 5 wordt

terug te vinden in de geschiedenis van de politieke

zes delen. Deel 1 is de introductie van de af-

er een conceptmatig uitgangspunt opgesteld die

een bijdrage levert aan het ontwerp. In het laatste
deel worden deze conceptmatige uitgangspunten samengevoegd tot het definitieve ontwerp.

Deel 1 – introductie

Deze scriptie geeft antwoord op de volgende
onderzoeksvraag: “Hoe kan het nieuwe gebouw
voor de wetgevende macht ‘Gran Consiglo’ van

het Kanton Ticino directe democratie representeren?”.

Het kanton Ticino is een eigen staat in Zwitserland
met een eigen parlement, regering, rechtbank en
grondwet en daarmee ook een eigen gebouw.

Directe democratie wil zeggen dat iedereen,
alle burgers, aan elkaar gelijk zijn wat betreft
politieke aangelegenheden. Het is van belang om
de politieke cultuur van een land fundamenteel
te begrijpen alvorens een gebouw, die directe
democratie moet representeren, te ontwerpen.

Deel 2 – opstelling zetels

De basis voor het ontwerp is de zetelopstelling in een raadzaal. De directe functie van het
(Kanton)gebouw

Ticino

wordt

hoofdzakelijk

bepaald door de raadzaal, daar waar het politieke
debat plaatsvindt. Er zijn drie verschillende zete-

lopstellingen, de zogenaamde archetypes. De
rechthoekige opstelling die voortkomt uit het

Britse Westminster, de semi-cirkel ontstaan na

de Franse revolutie als afkeer op de rechthoekige

opstelling en de ronde opstelling die symbool
staat voor gelijkheid. De keuze voor één van de

opstellingen lijkt te zijn ontstaan vanuit traditie

oorsprong van de rechthoekige opstelling is ook
cultuur, waar de koning aan het hoofd staat met

zijn voorstanders aan zijn rechterhand en zijn
tegenhangers aan zijn linkerhand. Ook de opstelling van de semi-cirkel is ontstaan vanuit deze

politieke cultuur waarbij het rostrum (de spreek-

stoel), een weerspiegeling is van het tijdelijke
staatshoofd. De politieke cultuur in Zwitserland

is ontstaan vanuit een ‘pure’ directe democratie

die op een plein werd georganiseerd. Uit case-

studies blijkt dat er in Zwitserland zowel rechthoekige als semi-cirkel opstellingen voorkomen.
In bijna alle situaties bevinden de ministers zich
aan het ‘hoofd’ van de zaal. Uit casestudies
blijkt dat de raadzaal ondergeschikt is aan het
gebouw, dat wil zeggen dat de raadzaal geplaatst

is in een gebouw dat voordien een andere functie
vervulde. Vanuit de directe Zwitserse democratie
zou, voor de zetelopstelling, de keuze voor een
semi-cirkel, of beter, een gehele cirkel het best

tot zijn rechtkomen. Van hieruit is gekozen voor

een polygoon bestaande uit een oneven aantal

hoeken, namelijk een zevenhoek. Met een zevenhoekige opstelling ontstaat er gelijkheid, door

zeven oneven zijdes is de positionering van het
hoofd aan één zijde uniek tegenover alle andere

zijdes zonder de vorm van gelijkheid te onder-

breken. Het uiteindelijke conceptmatig uitgangspunt van dit deel is een zetelopstelling met zeven

gelijke hoeken, die daarmee eveneens de vorm
van de zaal bepalen.

Deel 3 – positie van de zaal

Vanuit de analyse bevindt de raadzaal zich in

een willekeurige ruimte in het gebouw. Dit zijn

voren dat het gebouw in of dichtbij het stadscen-

de functie van een raadzaal. De raadzaal bevind

gebouw voor zowel de parlementaire leden als

meestal ruimtes die al dusdanig groot zijn voor
zich meestal op één van de hoger liggende

ver-

diepingen bevind. Vanuit de representatie van
de zaal is gekozen voor het meest natuurlijke uitgangspunt namelijk ‘het reflecteren van de zaal’

waarbij de keuze is gevallen op een zevenhoekig
gebouw. Uiteindelijk zijn in dit deel twee concept-

matige uitgangspunten ontstaan namelijk het

plaatsen van de raadzaal op de begane grond
zodat het publiek vanaf de eerste verdieping het
debat kan gadeslaan en de keuze voor een uniek
zevenhoekig gebouw.

Deel 4 – representatie gebouw

De representatie van het gebouw is bepalend

voor de uitstraling naar zijn omgeving waarin de
toegepaste gevel een dominante positie heeft.

Vanuit de casestudies zijn vrijwel alle bestaande
gebouwen voorzien van kenmerkende en/of bij-

zondere voorgevels. Het enige wat de gevels
van de parlementaire gebouwen van elkaar
onderscheidt is de aanwezigheid van een wa-

penschild. Opvallend is de symmetrie in de gevel,

de repetitie in de gevelopeningen en het gebruik
van steenachtige materialen. Het zijn robuuste

gebouwen die voornamelijk stabiliteit uitstralen.
Het

uiteindelijke

conceptmatig

uitgangspunt

in dit deel is het aanbrengen van een duidelijke
symmetrie in het gebouw.

Deel 5 – locatie gebouw

De context definieert voor een belangrijk deel het
ontwerp van het uiteindelijke gebouw. De context

is Bellinzona, de hoofdstad van het kanton Ticino.

Vanuit de analyses van de casestudies komt naar

trum moet liggen zodat het bezoeken van het

voor publiek laagdrempelig is. De ligging en de

ruimtelijke openheid van de gekozen locatie is

dusdanig dat er een duidelijke voorkeur ontstaat
voor zeven identieke entrees, die daarmee uni-

formiteit uitstralen en bereikbaarheid / toegankelijkheid bevorderen. Het uiteindelijke concept-

matig uitgangspunt in dit deel is zeven exact
identieke entrees.

Deel 6 – het ontwerp

In dit deel vormen de, in deel 2 tot en met 5 beschreven conceptmatige uitgangspunten samen

het ontwerp. Het ontwerp bestaat uit een zeven-

hoekige raadzaal die wordt gevormd door de
zevenhoekige zetelopstelling. De raadzaal bevindt

zich in het centrum van het gebouw op de begane
grond en is direct zichtbaar voor zowel parlemen-

taire leden als bezoekers. De representatie naar
buiten toe is een reflectie van de vorm van de

raadzaal namelijk een zevenhoekig, symmetrisch,
gebouw die voorzien is van zeven identieke

entrees. De herkenbaarheid van de politieke
cultuur van Zwitserland is tevens zichtbaar door
het gebruik

van lokaal beschikbaar materiaal

zoals natuursteen en door de vormgeving
het gebouw. De indeling

van

van het gebouw is

zodanig gepositioneerd dat de raadzaal als het

ware wordt omringd door robuuste natuurstenen
wanden, refererend naar het plein waar vroeger
volksvergaderingen werden

gehouden. Het

gebouw staat voor transparantie en stabiliteit die

zo duidelijk aanwezig is in de politieke cultuur van
Zwitserland namelijk een ‘Directe Democratie’.

II.

Summary

The structure of this thesis consists of six parts.

the king on the head of the council with his pro-

uation project. In parts 2 to 5 conceptual starting

left. The semi-circle set-up, which arose after the

The first part contains an introduction to this grad-

points are drafted which contribute to the design.
In the final part the conceptual starting points are
merged and form the basis of the final design.

Part 1 – Introduction

This thesis provides an answer to the following
research question: “How can direct democracy
be represented in a new building for the legislative power ‘Gran Consiglo’ of the canton Ticino?”.

Direct democracy means that all citizens are
equal when it comes to political affairs. This form
of democracy is used in the canton Ticino. The

canton Ticino is a state in Switzerland with its
own parliament, government, courts, constitution

and with that its own parliament building. Before
designing a building that represents this direct

democracy it is essential to have a deep understanding of the political culture of this state.

Part 2 – Seating plan

The seating plan of a council chamber forms the

basis of the design. The direct function of the
(canton)building Ticino is primarily based on the

council chamber, where the political debates take
place. There are three different seating plans; the

so-called ‘archetypes’: the rectangular set-up,
the semi-circle set-up and the round set-up.

ponents on his right and his opponents on his

France Revolution, has also similar roots in the

political culture with the rostrum reflecting the
temporary head of state. The round set-up on the

contrary symbolizes equality. The political culture
in Switzerland is originated from a ‘pure’ direct

democracy which took place on a square. Case
studies show that both rectangular and semi-circle set-ups are used in Switzerland. In nearly all

cases, the Ministers are located at the ‘head’ of
the chamber. Case studies also show that the

council chamber is subordinate to the building,
which means that the the council chamber is

often placed in a building that had initially another

function. Taking the Swiss direct democracy in
consideration, a semi-circle setup or rather a full
circle set-up would highlight the direct democracy

at its best. Based on this, a polygon with an odd

number of sides was chosen for the design; a

heptagon. With a heptagonal formation equality is
created. With seven odd sides however, the posi-

tioning of the ‘head’ on one side is unique in front
of all other sides, without interrupting the form of

equality. The conceptual starting point of this part
is a seating plan with seven equal corners, determining the shape of the chamber.

Part 3 – Position of the room

The choice of archetype seems dependent on

Research shows that de council chamber is

space. The rectangular set-up has its origins in

that is big enough to function as a council

either tradition or the availability of a suitable
the British Westminister, but its roots can also be

found in the history of the political culture with

normally situated in a random space in a building

chamber. Most council chambers are situated
on higher-level floors. From the perspective of

representing the chamber is chosen for the most

to the central location and the spatial openness

which manifests itself in the heptagonal form of

seven identical entrances radiate uniformity and

natural starting point: ‘reflection of the chamber’
the building. Two conceptual starting points has
emerged from the positioning of the room. Firstly,

the choice to place the council chamber on the
ground floor, so the public can follow the debate

of the chosen location, the implementation of

improve accessibility. Therefore, the final conceptual starting point are seven identical entrances.

Part 6 – The design

from the first floor. And secondly, as mentioned

The conceptual starting points, described in part

building.

basis of the final design. The design consists of a

earlier, the choice for a unique heptagonal

Part 4 – Representation of the building

The representation of the building determines the
appearance towards the environment, wherein

the applied facade has a dominant role. Case
studies show that nearly all existing parliaments
buildings are provided with characteristic or
special facades. The only thing that distinguishes
the facades is the presence of a coat of arms.

What stands out in the facades is the symmetry,

the repetition in the openings and the use of stone
materials, being robust building radiating stability.
The final conceptual starting point from the representation of the building is the application of a
clear symmetry in the building.

Part 5 – Location of the building

The context defines to a large extent the final
design of the building and should therefore be

taken into account. The building is situated in
Bellinzona, the capital of the canton Ticino.

Several case studies show that in order make
the parliaments building accessible for both par-

liament members and the public, the building
should be situated in or near the city center. Due

2 to 5, are here brought together and form the
seven-sided council chamber formed by the hep-

tagonal seating set-up. The council chamber is
located on the ground floor in the center of the
building and is directly visible for both parliament

members as visitors. The representation to the
outside is a reflection of the shape of the council

chamber, namely a heptagonal, symmetrical
building provided with seven identical entrances.

The Swiss political culture is also expressed in
the design of the building and the use of locally

available materials such as natural stone. The arrangement of the building is positioned such that

the council room is surrounded by solid stone
walls, referring to the square where assemblies

were formerly held. This parliament building
stands for transparency and stability, character-

istics that are inextricably linked to the ‘direct
democracy’ as part of the Swiss political culture.

III. Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie ‘Representatie
Directe Democratie’. Het onderzoek naar en
het ontwerp van een parlementair gebouw
voor het kanton Ticino in Zwitserland. Het
is het (afstudeer)resultaat van een jaar lang
studie en onderzoek waarmee ik mijn master
Architecture, Building and Planning aan
de Technische Universiteit Eindhoven wil
afronden. Na een studieperiode van ruim
negen jaar is mijn doel bereikt; afstuderen in
architectuur. Een leerzame periode via het
MBO en het HBO, om vervolgens te worden
toegelaten voor een master Architectuur in
Eindhoven. Een afwisselende en interessante studie- tijd vanaf een praktische stage
bij een bouwbedrijf tot aan het daadwerkelijk
realiseren van een eigen ontwerp. Vrijwel alle
facetten van de bouw zijn de revue gepasseerd.

Van praktijk (MBO) naar theorie (HBO) naar
zelfstandig analyseren/ interpreteren (Universitair) bleek geen eenvoudige opgave en
heeft mij de nodige hoofdbrekens gekost
maar vooral een flinke dosis doorzettingsvermogen.
Het uiteindelijke resultaat van mijn afstuderen ligt voor u; het representeren van
directe democratie in Zwitserland. Een, naar
mijn inzien, interessante studie vanuit een
analyserend perspectief.
Ik heb er met veel enthousiasme aan gewerkt
en wens u veel plezier met lezen.
Guido Meeuwissen
Eindhoven, Juli 2016
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V. Inleiding
Dit project is onderdeel van het afstudeerstudio ‘Interactions’, waarbinnen hele
diverse afstudeerrichtingen zijn ontstaan. In
dit atelier was de bindende factor de interactie tussen mensen of objecten. Uitgangspunten voor het afstudeeratelier waren de
landen Zwitserland en/of Italië.
Vanuit het standpunt interactie in combinatie met Zwitserland ontstond het idee
om het politieke stelsel van Zwitserland
nader te bekijken. De Zwitsers hebben
namelijk een unieke vorm van politiek; een
directe democratie waar de relatie tussen
het volk en de politiek heel dicht bij elkaar
komt. Zodoende ontstond het idee om een
dergelijk politiek standpunt in een gebouw te
representeren. De basis voor dit onderzoek
vormen verschillende casestudies van
verschillende parlementaire gebouwen in
Zwitserland.
Deze scriptie geeft het ontwerpproces van
mijn afstudeeropdracht in het afgelopen half
jaar in systematische opbouw weer. De verhaallijn wisselt tussen onderzoek, analyse
en uitvoering. Tekst, tekeningen en afbeeldingen zijn daarbij verweven tot één verhaal.

Het uiteindelijke ontwerp bouwt zich per
hoofdstuk op.
De opbouw van het ontwerp is opgedeeld in
zes delen.
In deel 1 wordt de onderzoeksvraag geïntroduceerd, de basis wordt gelegd met een
toelichting van de gekozen casestudie en
het politieke systeem van Zwitserland. Deze
casestudie komt per deel opnieuw terug en
vormt de onderlegger van informatie.
Deel 2 bestaat uit het belangrijkste element
van een parlementair gebouw; de raadzaal.
Onderzoek naar typologie en geschiedenis
qua opstelling van de raadzaal staat centraal.
Deel 3 gaat dieper in op de positie van de
raadzaal in het gebouw.
Deel 4 wijdt zich uit over de representatie van
het gebouw in directe relatie tot de gevel.
Deel 5 zoekt de context op, zoals waar
het gebouw geplaatst wordt en hoe het als
dusdanig past in de omgeving. Per deel
worden uitgangspunten neergezet die zich
vertalen in principe ontwerp schema’s.
In deel 6 wordt toegelicht hoe al deze bevindingen bij elkaar komen en de basis vormen
voor het uiteindelijke ontwerp.
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Deel 1. Introductie

[Statement]
Zwitserland, is een land dat zich al jarenlang
in de wereldpolitiek neutraal opstelt. Wat is
hiervan de achtergrond en heeft het wellicht
te maken met het politieke systeem?
Het politieke systeem dat de Zwitsers
handhaven is een directe democratie
en deze bestuursvorm heeft een totaal
andere aanpak dan we in Nederland
kennen. In Nederland hebben we het over
represen tatieve democratie, een regering
gebaseerd op een regeerakkoord van een
in het parlement gevormde coalitie, zie illustratie 1. Het grote verschil tussen de
politiek in Nederland en Zwitserland is dat
in Nederland wordt gestemd door gekozen
vertegenwoordigers van de bevolking, terwijl
in Zwitserland politieke kwesties worden
besloten door middel van een referendum.
Wat betekent dan precies ‘referendum’?,
Een term die dit jaar weer actueel is geweest
in Nederland, het referendum omtrent het
associatieverdrag met Oekraïne, waarbij
een volksraadpleging de mogelijkheid biedt
om voor of tegen te stemmen. Ondanks dat
de stem alleen maar een adviserende stem
is, een zogenaamd correctief referendum,
wordt ons wel de mogelijkheid gesteld om
onze mening te geven. In Zwitserland zou
de uitslag van dit referendum bindend zijn
geweest omdat hier alle politieke beslissingen door middel van een referendum
geaccepteerd of geweigerd worden.
Maar hoe werkt deze vorm van stemmen
in relatie tot elk wetsvoorstel die er wordt
16

gemaakt in Zwitserland? En hoe zit deze organisatie in elkaar?
Zwitserland is verdeeld in kantons die, zo
ongeveer, zijn te vergelijken met de Nederlandse provincies. Inwoners van Zwitserland
stemmen voor hun politieke vertegenwoordigers op drie verschillende niveaus namelijk
gemeente, kanton en federatie. Deze drie
verschillende niveaus hebben elk weer een
eigen raadshuis waarin politieke vraagstukken worden behandeld. Ticino is één van
deze kantons met als hoofdstad Bellinzona. Niet geheel toevallig dat dit de locatie
is voor het ontwerp van het atelier ‘Interactions’. Als hoofdstad beschikt Bellinzona
over het raadhuis dat verantwoordelijk is
voor de wetgeving in de kanton Ticino. Gelokaliseerd in het ‘Palace del Orsoline’. Aan
dit gebouw valt in eerste instantie niet af te
lezen dat het een politieke functie vervult (zie
afbeelding 1), laat staan dat het duidelijk is
waar de raadzaal met zijn vertegenwoordigers zich bevind. Hoe werkt deze interactie
tussen directe democratie en het Zwitserse
volk representerend als gebouw zijnde?
Deze bevindingen leiden tot de volgende
onderzoeksvraag:
“Hoe kan het nieuwe gebouw voor de wetgevende macht ‘Gran Consiglo’ van het
Kanton Ticino directe democratie representeren?”
Niet zozeer een probleemstelling maar meer

een hypothese, gericht op het ontwerpen
van een gebouw dat als uitgangspunt heeft
directe democratie te representeren. Om
een te generiek ontwerp te voorkomen
en een uitgangspunt te hebben geeft een
realistische context het ontwerp meer toegankelijkheid. Zo is het kanton Ticino met
als hoofdstad voor dit kanton Bellinzona de
locatie waar de komende bevindingen aan
worden gerelateerd.

DIRECTE DEMOCRATIE

stemmer (volk)

Afb. 1. Voorgevel Palace del Osoline

REPRESENTATIVE DEMOCRATIE

stem
afvaardiging

afgevaardige
(ministers)

beleidsinitiatieven

Ill. 1. Verschil tussen directe en representative
democratie
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[Positie en uitgangspunten]
Het doel van dit onderzoek is om een
mogelijke benaderingswijze te formuleren
waarbij de manier van regeren in Zwitserland
is af te lezen aan het gebouw. De raadzaal
waarin politieke vraagstukken worden
besproken en wetten worden gemaakt is het
meest directe uitgangspunt van waaruit dit
onderzoek kan starten. De disposities van
de zaal tot gebouw en context staat dan ook
centraal.
Om antwoord te kunnen geven op de eerder
gestelde onderzoeksvraag: “Hoe kan het
nieuwe gebouw voor de wetgevende macht
‘Gran Consiglo’ van het Kanton Ticino
directe democratie representeren?” is de
vraag opgedeeld in een aantal deelvragen:

De dispositie van de raadzaal ten opzichte
van de positionering in zijn context voert de
boventoon. Relatie van zetel naar opstelling
naar positie zaal naar representatie gebouw
en uiteindelijk naar contextuele locatie.
De
eerdergenoemde
onderzoeksvraag
en daar bijbehorende deelvragen worden
beantwoord aan de hand van research en 16
casestudies. De casestudies zijn bestaande
parlementaire raadzalen in verschillende
kantons in Zwitserland en worden verder
toegelicht in het volgende hoofdstuk.
Aan de hand van deze deelvragen wordt
parallel aan het onderzoek en analyse direct
het ontwerp opgebouwd, zie illustratie 2.

- Hoe werkt het politieke systeem in Zwitserland?
- Hoe zit een opstelling van een raadzaal in
elkaar?

- Wat representeert het gebouw naar buiten
toe?
- Wat is de juiste locatie voor een dergelijk
gebouw?

Onderzoek
+ Analyse

- Waar moet de zaal zich bevinden in het
gebouw?

g

sla

r
ve

Ontwerp
Ill. 2. Proces verslag

Deze vragen moeten leiden tot een ontwerp
voor een kantonnaal parlementair gebouw.
19

[Direct democratie Zwitserland]
Het politieke stelsel van Zwitserland heeft
toelichting nodig aangezien het uniek is in
de wereld en als onderlegger dient voor het
onderzoek. Zwitserland is een federale staat
(bondstaat): de staatsmacht wordt gedeeld
tussen de federale overheid, de kantons
en de gemeentes. Zwitserland wordt ook
wel Zwitserse bondstaat genoemd wat in
het latijn Confoederatio Helvetica betekend
afgekort CH, dit is slechts een benaming
voor Zwitserland en wordt weleens verward
met het politieke systeem; confederatie,
Zwitserland is wel degelijk een federatie. De
kantons en gemeenten zijn breed georiënteerd bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden. Federalisme maakt het
mogelijk voor Zwitserland om te reageren
als één entiteit, ondanks vier taalculturen en
variërende regionale kenmerken.

Confederatie

Zwitserland, dat ook wordt aangeduid als
de Zwitserse Federale Raad, heeft een
federale staat sinds 1848. Een federale
staat wil zeggen dat de soevereiniteit wordt
gedeeld tussen een nationaal niveau en zijn
deelstaten. Verantwoordelijkheden van de
Confederatie worden gedefinieerd door de
federale grondwet. Deze hebben betrekking
op de buitenwereld, defensie, het nationale
wegennet en de kernenergie. Het Zwitserse
Parlement, de Federal Assembly, is samengesteld uit de Nationale Raad en de Raad
van Staten; de overheid bestaat uit zeven
federale raadsleden, de federale hooggerechtshof is verantwoordelijk voor de nationale
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jurisprudentie. De Confederatie wordt gefinancierd onder andere door middel van
federale belasting (Federal Chancellery
2016).

Kantons

De Confederatie bestaat uit 26 kantons,
die ook wel bekend staan als ‘staten’. Elk
kanton heeft zijn eigen parlement, regering,
rechtbank en grondwet. De kantonnale
grondwet mag niet in strijd zijn met de
federale grondwet. De kantonnale regering
accepteert de wetten van de Confederatie,
maar structureren deze in overeenstemming
met hun specifieke eisen. Ze hebben een
grote vrijheid om te beslissen hoe zij hun
verantwoordelijkheden willen uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg, culturele zaken en politie.
De Individuele kantons heffen een kantonnale belasting (Federal Chancellery 2016).

Gemeentes

De 26 kantons zijn weer onderverdeeld in
2249 gemeentes. Elk kanton bepaalt zelf
de verhouding van verantwoordelijkheden
tussen haar en de gemeenten. De verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn
onder andere; lokale planning, scholen,
maatschappelijk welzijn en de brandweer.
Grotere gemeenten en steden hebben hun
eigen parlement en het organiseren eigen
referenda. In kleinere gemeenten, worden
beslissingen genomen door de burgers bij
gemeentelijke vergaderingen. Elke gemeente
heft een gemeentelijke belasting.

CONFEDERATIE

KANTONS

GEMEENTES

Ill. 3. Driedeeling Zwitserland; Confederatie, kanton
en gemeentes
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Verdeling van macht

De verdeling van macht voorkomt misbruik.
De macht wordt verdeeld tussen de drie
takken van de staat, de wetgevende, de
uitvoerende en de rechterlijke macht. Geen
enkel persoon kan meer dan een van de drie
machten tegelijk uitvoeren.
Uitvoerende macht: de regering
De regering vaardigt wetten.
De Federale Raad is de Zwitserse regering.
Zij gaat over de voortdurende taak van
bestuur van het land en voert de wetten en
andere besluiten die door het parlement zijn
aangenomen. Elk van de zeven leden van de
Federale Raad staat aan het hoofd van een
van de zeven federale departementen, die
samen met het Federale Kanselarij (de staf
van de federale regering) deel uitmaken van
de federale administratie (Federal Chancellery 2016).
Wetgevende macht: het parlement
Het Parlement maakt wetten.
Het Parlement bestaat uit de Nationale Raad
en de Raad van Staten. Deze twee hebben
dezelfde bevoegdheden, op het feit na dat
de Nationale Raad is verdeeld in 200 zetels
in verhouding met de kanton populatie en
vertegenwoordigd direct het volk. De Raad
van Staten daarentegen heeft per kanton
twee vertegenwoordigers die expliciet het
kanton vertegenwoordigen. De Raad van
Staten heeft dus 46 leden, waar er zes half
kantons zijn die maar één vertegenwoordiger hebben. Samen vormen zij het Verenigd
22

Federaal Parlement. Het Parlement stelt de
wetgeving op en houdt toezicht op de activiteiten van de Federale Raad en de Federale
Hooggerechtshof
(Federal
Chancellery
2016).
Rechtelijke macht: de federale
rechtbanken
De federale rechtbanken handhaven wetten.
Het federale hooggerechtshof is in Zwitserland de hoogste rechter. Zijn taak is om
de toepassing van de wet te handhaven
en de rechten van het volk te beschermen.
Daarnaast gaat het over de geschillen tussen
burgers en de Staat of tussen de Confederatie en de kantons (Federak Chancellery
2016).

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen de
kantons heeft te maken met de directe
democratie en het federalisme. Een directe
democratie betekent dat voor elke wijziging
in de grondwet er een verplicht referendum
volgt, ook voor een wijziging in een wet kan
er en referendum worden aangevraagd.
Door middel van een referendum, kunnen
burgers een wet, dat is beslist door de
federale parlement, verwerpen of accepteren. Hetzelfde system wordt toegepast voor
de drie bestuursniveaus; gemeente, kanton
en land. Federalisme heeft te maken met
dat kleine lokale politieke onderwerpen
per gemeente worden besloten, tenzij het
onderwerp zodanig invloed heeft op een
grotere schaal wordt het besluit overgedra-

van Zwitserland opDIRECTE
alle drie DEMOCRATIE
de niveaus, gemeentelijk, kantonnaal en federaal hun vertegenwoordigers kiezen, zie illustratie 4.
DIRECTE DEMOCRATIE
REPRESENTATIVE DEMOCRATIE
Om de vier jaar wordt er, op de voorlaatste
Stemmen
zondag van oktober, gestemd op federaal
De driedeling van macht en de driedelingen
niveau. Strikt genomen bestaat de federale
op landelijk niveau zorgt er voor dat er vaker
verkiezing uit 26 kantonnale verkiezingen op
DEMOCRATIE DIRECTE DEMOCRATIE
moet worden gestemd. Zo moet het volkDIRECTE
dezelfde
dag. Kiezers hebben alleen de REPRESENTAT
mogen aan het kantons-parlement, ook wel de
grote raad genoemd (Federal Chancellery
2016).

DIRECTE DEMOCRATIE

UITVOERENDE
MACHT
bepaald wetten
Regering

CONFEDERATIE

Federal council (7)
en administratie

DIRECTE DEMOCRATIE
stemmer (volk)

Regering

KANTONS

GEMEENTES

afgevaardige
Executive Council
(ministers)

/Council of State
(5 tot 7)

REPRESENTATIVE DEMOCRATIE

WETGEVENDE
MACHT
maakt wetten

DIRECTE DEMOCRATIE
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REPRESENTAT
Parlement
rechtbank
National council (200)
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beleidsinitiatieven

Grote Raad
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stemmer
(volk)
/Cantonal
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(46 tot 180)

afgevaardige
stem
(ministers)
afvaardiging
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(ministers)

Parlement
beleidsinitiatieven

stemmer (volk)

Ill. 4. Opdeling van macht in Zwitserland - In het grijs
de vertegenwoordigers dieafgevaardige
worden gekozen tijdens
(ministers)
verskiezingen

stemmer (volk)

Supreme, Patent,
Criminal,
administrative

REPRESENTATIVE DEMOCRATIE

stemmer (volk)

Gemeente raad
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Alle burgers
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(ministers)
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(ministers)
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gelijkheid om te stemmen voor kandidaten
in het kanton waar ze officieel zijn geregistreerd.
Stemgerichtigden hebben een verscheidenheid aan keuzes. Zo kunnen ze stemmen
voor een partij, een individuele kandidaat
of een combinatie van beide. De uitslag
van de verkiezing is afhankelijk van het
aantal stemmen op een partij. Dit bepaalt
hoe de beschikbare plaatsen/zetels worden
verdeeld. Aan de kandidaten met de
meeste stemmen, per partij, worden zetels
toegekend.
Als de Nationale Raad en de Raad van Staten
eenmaal is gekozen, stemmen zij voor de
federale regering en de federale rechtbank.
Op kantonnaal niveau wordt er gestemd om
de vier of vijf jaar, afhankelijk per kanton.
Hier wordt net zoals op federaal niveau de
uitvoerende macht gekozen. Daarentegen
wordt ook de uitvoerende macht doormiddel
van verkiezingen gekozen. Deze bestaat uit
vijf of zeven ministers. De wetgevende en de
uitvoerende macht van het kanton stemmen
voor de vertegenwoordigers van het kantonnale rechtbank.
Op gemeentelijk niveau wordt er, in de
meeste gevallen, voor vertegenwoordigers
gestemd voor zowel de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht. Dit hangt
echter sterk af van de grootte van de gemeenschap (Linder 1994).
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Kantons parlement

De benaming voor een kantons-parlement
varieert per kanton. In de meest algemene
zin wordt het gezien als de ‘Grote Raad’.
Echter in verschillende kantons wordt het
‘Land Raad’, Parlement of Kantonnale
Council genoemd. Plus dat er nog een
wisseling is in de voertaal per kanton. Zo
wordt in Ticino de grote raad vertaald naar
het Italiaanse Gran Consiglio aangezien in
het overgrote deel van Ticino Italiaans de
voertaal is. De voorzitter van de raad wordt
per jaar opnieuw gekozen. Het aantal leden
van de raad wisselt per kanton.
Het grootste kanton parlement en daarmee
de wetgevende macht in het kanton zijn
Zurich en St. Gallen met 180 leden. Het
kleinste kanton is Appenzell Innerhoden met
maar 49 leden. Dit kanton is overigens het
enige kanton dat niet partij gebonden is.
Ook worden de verkiezingen in Appenzell Innerhoden en het kanton Glarus nog op een
traditionele manier toegepast. Het Landsgemeinde, een oude vorm van een volksvergadering wat wordt gezien als de meest
zuiverste vorm van Directe Democratie.
Hierover meer in deel 2.

[16 casestudies]
Zoals eerder toegelicht worden er casestudies toegepast als onderlegger voor het
onderzoek. Zo zijn er 16 gebouwen onderzocht die allemaal een politieke functie
vervullen in 16 van de 26 kantons. Sommige
van deze gebouwen zijn onderdeel van
het gemeentehuis van de stad andere zijn
specifiek voor kantonnale bijeenkomsten
ingericht. Het kantonnale parlement is een
op zichzelf staande eenheid die verantwoordelijk is voor de betreffende kanton kwesties.
Dit staat los van de beslissingen die worden
genomen op gemeentelijk of landelijk niveau.
Van de 26 kantons zijn er 16 onderzocht.
De selectie van 16 is dusdanig groot dat
een goede inschatting kan worden gemaakt
om bevindingen op te funderen. De verzameling van gegevens bevatten onder andere:
een foto van de zaal, de voorgevel, geschematiseerde tekeningen van de plaatsing
van de zetels, de locatie van de zaal, de
gevel en een contextuele situatie. Dit is de
meest relevante informatie die kan worden
gevonden. Informatie over de rest van de
indeling van het gebouw is in de meeste
gevallen niet te vinden en valt buiten de
gestelde afbakening van het onderzoek. De
kantonnale parlementen van de volgende
kantons zijn onderzocht:

- Kanton Thurgau;
- Kanton Valais;
- Kanton Zürich;
- Kanton Graubünden;
- Kanton Uri;
- Kanton Obwalden;
- Kanton Nidwalden;
- Kanton Ticino;
- Kanton Glarus;
- Kanton Bern;
- Kanton Lucerne;
- Kanton Schwyz;
- Kanton St. Gallen;
- Kanton Basel-Landschaft;
- Kanton Basel-Stadt;
- Kanton Solothurn;
Als voorbeeld bevat de volgende twee
bladzijdes de analyse van het kanton Ticino
in Bellinzona. De locatie waar het nieuwe
kantonnale parlement komt te staan. De
overige analyses staan in hetzelfde format in
de bijlage. Aan de hand van deze informatie
worden de verschillende kantonnale parlementen met elkaar vergeleken en geanalyseerd in de komende hoofdstukken.
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Kanton Ticino
Hoofdstad:		 Bellinzona
Onderverdeling:		

157 gemeenten,

			8 districten
Oppervlak:		

2,812.2 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			350,363
- Dichtheid		

120/km2

Taal:			Italiaans
Overheid
- Uitvoerende:		

Executive Council (5)

- Wetgevende:		

Grand Consiglo (90)

Ill. 5. Zwitserland - kanton Ticino

Raadhuis:
Naam:			Palace Orsoline
Gebouwd:		 1738
Adres:			

Piazza Governo 6

			6500 Bellinzona
Opmerking:
In 1848, naar aanleiding van de Wet op de bestrijding
van de Convents, moesten de Ursulinen het gebouw
verlaten en werd in beslag genomen door de staat om
te dienen als de zetel van de kantonnale autoriteiten.
Het gebouw is door de jaren heen meerder malen uitgebreid en verbouwd, vanaf 1881 werd het de definitieve

Afb. 2. Palace Orsoline - voorgevel

zetel van Ticino.

Afb. 3. Palace Orsoline - raadzaal
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7,0 m

5,7 m

7,0 m

Ill. 6. Palace Orsoline - locatie

Ill. 7. Palace Orsoline - gevel, doorsnede en plattegrond
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“Palace del Orsoline” bemachtigt op 10 mei 2016
“Palace del Orsoline” bemachtigt op 10 mei 2016
via www.rsi.ch

3.

“Palace del Orsoline - raadzaal” bemachtigt in mei
2016 via www.ticinotoday.ch
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Gemaakt maart 2016.
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Deel 2. Opstelling zetels

[Analyse casestudies; zaalopstelling]
Op de eerstvolgende pagina’s zijn alle casestudie raadzalen naast elkaar gezet. Zowel
een foto als een schema. De foto toont de
sfeer en het schema geeft een duidelijke
vorm van de opstelling van de zetels weer.
Donkergrijs gekleurd geeft de positie aan
van de zetels van de ministers en licht grijs
gekleurd de positie van de zetels van de
voorzitter. In eerste instantie lijken alle zalen
redelijk op elkaar, er wordt vergaderd en in
alle gevallen is er een voorzitter te herkennen.
De voorzitter bevindt zich aan het hoofd van
de zaal. Het hoofd is de zijde waar zich de
minste zetels bevinden ofwel de zijde die
zich recht tegenover het overgrote deel van
de raadzaal bevindt.

Vorm zaal

De raadzalen zijn in de meeste gevallen
rechthoekig of vierkant. In een enkel geval,
zoals de raadzaal van Lucerne, definieert
de vorm van de zaal ook de vorm van het
gebouw. Je kunt je de vraag stellen wat in
dit geval bepalend is geweest? Is de vorm
van de zaal gebaseerd op de zetelopstelling of is de zetelopstelling gebaseerd op
de aanwezige ruimte in het betreffende
gebouw? Alle gebouwen zijn minstens 100
jaar oud en de oorspronkelijke functies ervan
waren zeer verschillend. Deze functies verschillen van paleis tot gemeentehuis. Een belangrijke overeenkomst tussen de gebouwen
is, dat het gaat om een gebouw met status
en aanzien. De gebouwen hebben in ieder
geval een ruimte waarin een grote groep
mensen voor vergaderingen of besprekingen
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kunnen samenkomen. Deze ruimtes moeten
dus groot genoeg zijn voor de opstelling van
de zetels in deze raadzaal. Dit impliceert dat
de zaal in grote lijnen de zetelopstelling zou
hebben ingekaderd m.a.w. de zetelopstelling
in de raadzaal is gebaseerd op de aanwezige
ruimte en niet, of in mindere mate, door de
vorm van het gebouw.

Opstelling zetels

Dat de raadzaal is gevormd door het gebouw
wil niet zeggen dat de ruimte ook direct
invloed heeft op de zetelopstelling in de zaal.
Waar de vorm van de zaal rechthoekig of
vierkant is, komen zowel hoekige als ronde
zetelopstellingen voor. De opdeling van de
zetels is in tweeën te delen, ‘het hoofd’ en ‘het
lichaam’. Het hoofd bestaat uit de voorzitter
geflankeerd door een vicevoorzitter, griffier
etc. In veel situaties bevat ‘het lichaam’
twee rijen, de achterste rij (het verste weg
van de rest van de zaal) wordt bezet door
de voorzitters, in de rij daarvoor zitten in de
meeste gevallen de ministers. Het kanton
Nidwalden is hier echter een uitzondering
op, hier zitten de ministers in de voorste rij
van ‘het lichaam’, zie illustratie 20. Het hoofd
kijkt in alle gevallen richting alle andere parlementaire leden, zij zijn het middelpunt van
de zetelopstelling. De rest van de zetels
zit tegenover ‘het hoofd’ of vormt zich er
omheen. Het aantal zetels voor de ministers
varieert tussen de vijf en zeven. Het aantal
parlementariërs per kanton is wisselend
variërend van 55 leden in kanton Obwalden
tot 180 leden in kanton Zurich. Kijkend

Gegadigden

Zürich

Valais

Uri

Thurgau

St. Gallen

Solothurn

Schwyz

Obwalden

Elke opstelling heeft een x aantal leden. In
veel situaties hebben alle leden een vaste
zetel. Door de diversiteit in partijen en
wisseling in het aantal leden van de partijen
is er geen vaste verdeling van de partijen in
de zaal. Elke partij zit wel bij elkaar in de zaal.
De benaming voor de gegadigden die
de positie van ‘het hoofd’ bekleden zijn
wisselend. In grote hoofdlijnen zijn dit de
president (de voorzitter), een vice president,
een raadssecretaris, een woordvoerder van
de commissie, een griffier en de ministers.
Er is een verschil in het aantal ministers in
de kantons, namelijk vijf of zeven, maar ook
in de verantwoording van de ministers. Zo
is er in het ene kanton een minister voor
de volksgezondheid terwijl deze verantwoordelijkheid in een ander kanton onder
een andere naam of titel valt. In een aantal
kantons wordt de minister president van het
betreffende kanton de ambtstitel Landammann gegeven.
Nidwalden

Lucerne

Graubünden

Glarus

Bern

Basel-Stadt

Basel-L.

Ticino

naar de illustraties zijn de raadzalen in twee
groepen in te delen; hoekige en halfronde opstellingen. De raadzaal van kanton Solothurn
is hier echter een uitzondering op, de zetels
zijn hier in een ovale opstelling gepositioneerd. De opstellingen zijn verticaal en in de
meeste gevallen symmetrisch aan elkaar.
De voorzitter en de ministers bevinden zich
altijd in de symmetrie lijn, zie illustraties op
de volgende pagina’s.
Naast de opdeling van ‘het hoofd’ en ‘het
lichaam’ is er sprake van een spreekpodia,
een rostrum. Deze is in de meeste gevallen
gericht op ‘het lichaam’. Een spreker kan
via deze positie de aanwezigen in de zaal
toespreken. Bij lange na heeft niet elke zetelopstelling een duidelijk aanwezige rostrum.
In deze situaties wordt de rest van de aanwezigen in de zaal toegesproken vanaf de
betreffende zetel zelf, soms versterkt door
een microfoon die bij de zetel aanwezig is.

Vorm zaal
Opstelling
Ministers

5

5

7

7

7

5

5

7

5

7

5

7

5

7

5

7

Zetels

90

90

100

160

80

120

120

160

55

100

100

180

130

64

130

180

Spreekstoel

J

N

J

N

N

N

N

N

N

J

N

N

J

N

J

J

M2

236

225

293

323

300

240

430

156

132

340

300

460

198

127

248

322

Dichtheid

2,6

2,5

2,9

2

3,8

2

3,6

1

2,4

3,4

3

2,6

1,5

2

1,9

1,8

Ill. 8. Tabel zaalanalyse
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Afb. 4. Raadzaal - Kanton Thurgau

Ill. 9. Opstelling - 130 zetels, 198m2

Afb. 5. Raadzaal - Kanton Uri

Ill. 10. Opstelling - 64 zetels, 127m2

Afb. 6. Raadzaal - Kanton Basel-Landschaft

Ill. 11. Opstelling - 90 zetels, 225m2

Afb. 9. Raadzaal - Kanton Bern

Ill. 12. Opstelling - 160 zetels, 323m2

Afb. 7. Raadzaal - Kanton Valais

Ill. 13. Opstelling - 130 zetels, 248m2

Afb. 8. Raadzaal - Kanton Graubünden

Ill. 14. Opstelling - 120 zetels, 240m2
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Afb. 10. Raadzaal - Kanton Zurich

Ill. 15. Opstelling - 180 zetels, 322m2

Afb. 11. Raadzaal - Kanton Solothurn

Ill. 16. Opstelling - 100 zetels, 300m2

Afb. 12. Raadzaal - Kanton Obwalden

Ill. 17. Opstelling - 55 zetels, 132m2

Afb. 13. Raadzaal - Kanton Basel-Stadt

Afb. 14. Raadzaal - Kanton St. Gallen

Afb. 15. Raadzaal - Kanton Schwyz

Ill. 18. Opstelling - 100 zetels, 293m2

Ill. 19. Opstelling - 180 zetels, 460m2

Ill. 20. Opstelling - 100 zetels, 340m2
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Afb. 16. Raadzaal - Kanton Nidwalden

Ill. 21. Opstelling - 60 zetels, 156m2

Afb. 17. Raadzaal - Kanton Glarus

Ill. 22. Opstelling - 80 zetels, 300m2

Afb. 18. Raadzaal - Kanton Lucerne

Ill. 23. Opstelling - 120 zetels, 430m2

Afb. 19. Raadzaal - Kanton Ticino

Ill. 24. Opstelling - 90 zetels, 236m2

Ticino

De parlementaire zaal van Ticino vindt plaats
in een oud paleis, heeft 90 zetels en vijf
ministers. Deze zaal is vrij recentelijk gerenoveerd. Ook hier geldt dat de raadzaal
en de zetelopstelling is gevormd door de
aanwezige ruimte in het gebouw. De opstelling is een flauwe halve cirkel verdeelt in
vier segmenten. Het hoofd van de opstelling
is expliciet aanwezig en bestaat uit twee
rijen, één voor de voorzitters en daarvoor de
ministers kijkend naar de rest van de zaal.
Ook is er duidelijk onderscheid gemaakt in
de rostrum, die zich in ‘het hoofd’ van de opstelling bevind maar los staat van de positie
van de voorzitter en de ministers.
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[Typologie zetel opstelling]
Om parlementaire opstellingen in verschillende raadzalen te begrijpen is een kort
onderzoek noodzakelijk naar de diversiteit,
identiteit en het verschil in gebruik van de
zalen. Er zijn weinig academische teksten
te vinden die specifiek over de zetelopstelling in de raadzaal gaan. Goodsell (1988) en
Döring (1995) zijn enkele wetenschappers
die naar voren komen met een standpunt
betreffende de zetelopstellingen. Zij zijn
het er beide over eens dat de organisatie van de zetelopstelling niet kan worden
uitgelegd op basis van functionele eisen.
Om een praktisch voorbeeld te noemen;
het makkelijker maken voor de spreker
om zowel gezien als gehoord te worden.
Goodsell en Döring stellen dat de opstelling
onderdeel is van het gevolg van een politieke
cultuur. Deze politieke cultuur kan wellicht
worden afgeleid van de verschillende verschijningsvormen van zetelopstellingen. Een
eerste aanzet hierin is het onderzoek naar
de verschillende verschijningsvormen van
zetelopstellingen.

Opstellingen

In het vorige hoofdstuk, uit de analyse, blijkt
dat er qua opstelling een ruwe opdeling
valt te maken tussen hoekige, semi-cirkel
en ronde zetelopstellingen. Om deze types
duidelijker te formuleren wordt de steekproef vergroot naar landelijke parlementaire
opstellingen. Op de rechter pagina zijn deze
opstellingen geïllustreerd. De illustraties
tonen een opdeling tussen ‘het hoofd’ en
‘het lichaam’. Wat direct opvalt, is opnieuw
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de aanwezigheid van rechthoekige, semicirkel en ronde opstellingen.
Rechthoekige opstelling
Engeland, Singapore en Canada hebben
een duidelijke opdeling tussen links en
rechts, ‘het hoofd’ bevindt zich tussen deze
opdeling. Een variatie van deze opstelling
kan terug worden gevonden in Australië,
Ierland en Nieuw zeeland. Deze hebben nog
steeds een opdeling tussen links en rechts
maar de banken lopen aan het einde rond
naar elkaar toe en vormen daarmee een
U-vorm.
Semi-cirkel opstelling
De halfronde opstelling komt het meeste
voor. Wisselend in opdeling van segmenten
of de grootte van ‘het hoofd’. Er is bij deze
opstelling blijkbaar geen onderscheid te
maken tussen links of rechts.
Ronde opstelling
Hoewel geen enkel land een ronde vorm
heeft, zijn het voornamelijk de internationale organisaties die deze vorm aannemen.
Bij deze vorm is het noodzakelijk dat elk lid
gelijke rechten heeft. De vorm van een cirkel
sluit hierbij aan omdat er bij een cirkelvormige opstelling de aanwezigheid van een
eenduidige ‘hoofd’ onmogelijk is.

Positie ministers

Een variatie, niet direct af te lezen van de illustraties, is de positie van de ministers. Bij
de opstelling van Duitsland, Oostenrijk en

Australië

België

Canada

Denemarken

Duitsland

Engeland

Finland

Frankrijk

Ierland

India

Italië

Japan

Nederland

Nieuw Zeeland

Noorwegen

Oostenrijk

Singapore

USA

Zweden

Zwitserland

Europese unie

United Nations

NATO

Ill. 25. Verschillende opstellingen van parlementen in de wereld
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Italië zitten de ministers aan ‘het hoofd’ van
de zaal, de zaal inkijkend. Wisselend qua
positie tussen links en rechts van de voorzitter of direct voor de voorzitter. In Frankrijk,
België en Engeland zitten de ministers
in de eerste rij van ‘het lichaam’. In alle
recht hoekige opstellingen wordt er staand
gesproken vanaf de plaats waar ze zitten.
In de meeste semi-cirkel opstellingen wordt
de zaal aangesproken vanaf een centrale
positie, het rostrum. Uitzondering hierop zijn
Italië en de US-senaat, deze hebben een
semi-cirkel opstelling en hier spreken de
ministers net als bij de rechthoekige opstelling vanaf hun zetel. Een volledig overzicht
van deze verdeling is te vinden in illustratie
26 (Interparliamentary Union 1976).
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Minister zetel

Spreekstoel

Rechthoekig
Engeland
Australie
Canada
India
Malawi
Malysia
Nieuw Zeeland
Sierra Leone
Sri Lanka
Zambia

Oostenrijk
Belgie
Denemarken
Finland
Duitsland
Japan
Nederland
Noorwegen
Spanje
Zwitserland
USA

Voormalig
Engelse
kolonies:
Kuwait
USA (senaat)
Ierland

Voormalig
Frans of
Belgiesche
kolonies:
Ivoor kust
Senegal
Zaire

Italie

Zaal of
spreekstoel
Frankrijk
Zweden

Ill. 26. Plaats vanaf waar leden het parlement
adresseren

Archetypes

De hiervoor genoemde verschillende verschijningsvormen zijn te verdelen in drie
hoofd vormen, archetypes genoemd, waarop
we diverse varianten onderscheiden.
1. De rechthoekige vorm met als variatie
de U-vorm;
2. de semi-cirkel met als variatie de positie
van de ministers aanwezig aan ‘het hoofd’
van de opstelling;
3. de ronde opstelling, deze opstelling is
in dit geval meer een uitzondering dan een
hoofdvorm.
Een duidelijk overzicht van deze archetypes
is terug te vinden in illustratie 27.
Vanuit de casestudie en het onderzoek naar
de zetelopstelling komen we uit op drie archetypes.
De vraag is: Hoe deze opdeling van deze
drie archetypes is ontstaan en waaruit ze zijn
afgeleid?
1

BASIS
VORM

‘archaic’ vorm: rechthoekig; regering en
oppositie banken
tegenover elkaar langs
de zijkanten

1A
variatie: U-vorm

Om de oorsprong van de archetypes te
begrijpen wordt er gekeken naar het ontstaan
van deze ‘archetypes van zetelopstellingen’.
Dit wordt gedaan aan de hand van de
geschiedenis van de zetelopstellingen en de
hypothese van Goodsell en Döring.
“Vanuit puur functioneel oogpunt zou de
semi-cirkelvormige opstelling zijn oorsprong
vinden in het Griekse en Romeinse theater
waarbij zicht en akoestiek kwalitatief het
best tot zijn recht komt (Manow 2010).
Als voorbeeld verklaart Henry Latrobe, de
architect van de American Capitol, dat
zijn keuze voor de semi-cirkel het beste
past bij de ervaring van de historische en
moderne wereld om te spreken, zien en te
luisteren (Norton 1984). In tegenstelling tot
dit argument zijn verschillende parlementaire
zalen, waaronder Paleis Bourbon (Parijs),
verbouwd naar aanleiding van de zeer
slechte akoestiek.”
2

2A

‘moderne’ vorm:
semi-circel

variatie: semi-circel,
overheid banken kijken
de zaal in

Palais Bourbon

Bundestag

3
cirkel vorm: alle leden
zijn elkaars gelijken

(KLASIEK)
VOORBEELD
House of the
Commons

LANDEN

Engeland, Canada,
Singapore

Parliament house

Australie, India,
Frankrijk, Belgie,
Ierland, Nieuw-Zeeland Denemarken,
Noorwegen, USA

Duitsland, Italie,
Oostenrijk, Nederland,
Zwitserland, Japan

European Union
European Union,
United Nations, NATO

Ill. 27. Archetypes zaal opstellingen
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[Geschiedenis zetel opstelling]
Links, rechts en
maatschappelijke lagen

Tijdens de middeleeuwen was de bevolking
op te delen in drie maatschappelijke lagen,
in het Engels ‘estates of the realm’ deze zijn
als volgt ingedeeld:
- Eérste stand (estate): priesters en
geestelijken
- Tweede stand: nobelen en ridders
- Derde stand: burgerij
Vlak voor de Franse revolutie, op 5 mei
1789, riep Louis XVI een nationale vergadering op, ook wel de Staten-Generaal, zie
afbeelding 20. Dit was de eerste vergadering van de Franse Staten-Generaal sinds
1614. De eerste en tweede stand zaten aan
de rechterzijde van de koning en de derde
stand, het gewone volk, aan de linkerzijde.
Historisch gezien is rechts superieur en
links inferieur. De Engelse taal maakt dit
onder meer duidelijk met ‘righteousness’,
‘leftovers’, ‘right in opinion’ of ‘sombody left
out’. Louis XVI riep de raad samen in verband
met financiële problemen. De derde stand
werd bij het stemmen zodanig achtergesteld
tegenover de eerste en tweede stand dat de
frustratie uiteindelijke leidde tot revolutie.
Tijdens de revolutie groeide bij de derde
stand, de linkerzijde, een afkeer voor de
Franse monarch, het volk wilde zich afzetten
tegen alles wat ook maar met een monarchie
te maken had. De rechterzijde, de nobelen
en heiligen verdedigden juist het concept
van de monarchie. Na de Franse revolutie
verdween de monarchie, de nobelen
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en gezaghebbende heiligen. Sindsdien
betekent, in de politicologie, rechts; voor de
uitvoerend macht en is links de oppositie, de
partijen die tegen de uitvoerende macht zijn
(Rosas en Ferreira 2013).

Parlementaire architectuur

Voor 1789 was het dominante model voor
het betrokken parlement een rechthoek, met
de monarch aan de ene kant, en de eerste
en tweede klasse (geestelijken en adel)
gezeten op banken aan de langere linkerzijde en rechterzijde. In sommige gevallen
zaten de vertegenwoordigers van de derde
stand (meestal stads hoogwaardigheidsbekleders of grootgrondbezitters) tegenover
de monarch (Mannow 2010). Na de Franse
Revolutie veranderde de vorm van het veel
veelvoorkomende rechthoekige opstelling
naar een halve cirkel, zie illustratie 28. Ook
nu vormt de opstelling van de halve cirkel
de boventoon. Dit toont aan dat er sprake is
van een tijd gerelateerde verschuiving, wat
vraagt om een verklaring.

House of the Commons –
Paleis van Westminster

Zoals eerder geschreven is de rechthoekige
zetel opstelling gebaseerd op een monarchie.
Een opstelling met een ‘hoofd’, in dit geval
de monarch, waar aan de linker en rechterzijde van het hoofd de leden zijn opgesteld.
Van origine is deze opstelling terug te vinden
in het paleis van Westminster ‘House of the
Commons’ het Britse parlement. Hier werd
de eerste bijeenkomst gehouden in het St.

TIME RELATED SYSTAMTIC SHIFT

FRANSE REVOLUTIE

Vóór 1789 was de
rechthoekige vorm het
dominante model

Na de Franse Revolutie werd de
halve cirkel dominant

Gebaseerd op een monarch,
een koning en aan zijn rechterhand en linkerhand de
1ste en 2de klasse

Gebaseerd op democratie, alles
verwerpend dat met een
monarchie te maken had

Ill. 28. Verandering van zetel opstelling

Afb. 20. Opening van de Staten Generaal in Grands
Salles des Menus-Plaisirs in Versailles op 5 mei 1789 door Isodore-Stanislaus Helman

Afb. 21. St. Stephen’s Chapel - ontstaan ‘House of
the Commons’; de traditionele opstelling
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Stephen’s Kapel, onderdeel van het Westminster, zie afbeelding 22. De koorstoelen
transformeerden zich in zetels voor parlementsleden en het altaar transformeerde in
een sprekerstafel/rostrum (Wefin 1995: 139140).

Assemblee Nationale –
Paleis Bourbon

Door de Franse Revolutie ontstond wrijving
met de oude traditionele politieke representatie. Na de onthoofding van Louis XVI
op 21 januari 1793 verwierpen de Fransen
alles wat met een monarchie te maken had,
zodoende ook de traditionele monarch opstelling. Net als het Westminster ontstond
de nieuwe opstelling naar aanleiding van
de functie van het gebouw. De eerste parlementaire bijeenkomst, Frans Nationale
Conventie van 1793, vond plaats in het
getransformeerde Parijse theater van Paleis
des Tuileries wat voorgaand functioneerde
als een amfitheater, zie afbeelding 23. Zo
schrijft Goodsell met betrekking op het
Franse model:
“… the amphitheatre form (of the converted
theatre) lent itself perfectly to a left-right
array, and became the basic model for the
seating of members in non-Westminster parliaments ever since” (Goodsell 1988: 296)
Het lijkt erop dat de twee basisopstellingen
de traditionele monarch (rechthoekig) en de
semi-cirkel het resultaat is van historische
evenementen zonder diepere symbolische
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betekenis. Ze zijn gevormd door de architectonische vormen van gebouwen die zijn
ontworpen voor oorspronkelijke andere
doeleinden.
De Britse en Franse zetelopstellingen verspreiden zich in andere landen. Ook ontstaan
er varianten van deze vorm van opstellingen,
zie voorgaand hoofdstuk archetypes. Zo
namen veel van de Britse kolonies de Westminster opstelling over. Een variatie op de
Westminster is de afsluiting van de zijdes
aan een zijde tegenover het rostrum. De opstelling krijgt een U-vorm. De ronding van de
U-vorm wordt echter wel doorgesneden met
een gangpad wat kenmerkend is voor de
Westminster opstelling en oorsprong. Deze
opstelling is terug te vinden in Australië, New
Zeeland, India en Ierland.

Volledig ronde opstelling

“De volledig ronde opstelling is in een
mindere mate van belang aangezien de
betekening van deze opstelling nagenoeg
voor zichzelf spreek. Door de ronde vorm is
er geen ‘hoofd’ aanwezig iedereen is gelijk
aan elkaar. Deze vorm is wellicht terug te
refereren aan onder ander het verhaal van
de ridders van de ronde tafel: …Arthur
created the Round Table to prevent quarrels
among his barons, none of whom would
accept a lower place than the others. (Kibler
1991:391).”

Rostrum

Met de komst van de halfronde opstelling
ontstond de vraag wie de spreker is van de

eenheid vormende halfronde opstelling. Bij
de Westminster is namelijk duidelijk dat de
positie van de spreker het debat draagt. Een
parlementair lid gaat hier staan en spreekt de
rest toe vanuit zijn zetel. Dit principe werd in
eerste instantie ook toegepast in de nieuwe
halfronde opstelling. Dit bracht echter verwarring, een dergelijke zaal was gemaakt
om te luisteren en pas te spreken vanuit en
centrum. Politieke karikaturen brachten dit
dilemma ter sprake met onder andere de
tekening op afbeelding 23. De prent illustreert het politieke lichaam met gezichten
die alle kanten opspreken. Democratie
werd neergezet als een monster met vele
gezichten zonder een duidelijk staatshoofd
(Archambauld 1967:38). Het probleem
van een veel sprekende democratie werd
opgelost door het plaatsen van een centrale
positie van de spreker, het rostrum. Het
parlement had nog steeds veel verschillende
inspraken maar kon nu enkel één voor één
spreken vanaf het rostrum en de rest van de
zaal aanspreken. In deze halfronde parlementaire opstelling is elk lid gericht naar het
centrum, richting het tijdelijke staatshoofd.
Het staatshoofd spreekt vanaf het rostrum,
vaak een verhoogd podium, namens het
gehele parlement. Hij is op dat moment het
gezicht van de staat.
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Afb. 22. Paleis des Tuileries - ontstaan semi-cirkel
opstelling

Afb. 23. Spotprent - wie is het gezicht van een
democratie?
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Politieke cultuur, traditie
of functionele nood?

De verandering van een traditionele
monarchie opstelling, met drie blokken
gepositioneerd, links, rechts en tegenover
de monarch, naar de homogene semi cirkel
opstelling, markeert de fundamentele verschuiving van politieke representatie. De
geschiedenis van de politieke cultuur vertelt
hoe deze “archetypes van zetelopstellingen”
zijn ontstaan en waarop ze zijn gebaseerd.
Het is logisch dat het land waar de basisopstelling is ontstaan en de daarbij horende
kolonies de opstelling hebben overgenomen. Het verklaart echter niet waarom
bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland de Franse versie overnamen met
ministers aan ‘het hoofd’ van de zaal, dat
Britse kolonies de U-vorm aannamen in
plaats van de pure Westminster vorm of de
United States en een Britse kolonie, kozen
voor een half ronde opstelling.
Kortom de keuze voor het gebruik van één
van deze archetypes, of varianten daarop,
lijkt veelal geen bewuste keuze van de betreffende parlementen maar te zijn ontstaan
vanuit traditie of functionele nood (beschikbaarheid van geschikte ruimte/geschikt
gebouw). Er wordt tegenwoordig dus
blijkbaar geen functionele, architectonische
of sterke symbolische waarde gehecht aan
de opstelling van de zetels.

Hypothese van Goodsell en Döring

De volgende stap is de hypothese van
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Goodsell en Döring te onderzoeken. Deze
hypothese houdt in dat de zetelopstellingen
de politieke cultuur van individuele landen
representeert (Manow 2010). Eén van de
argumenten is dat de opstelling correspondeert met het aantal politieke partijen (Interparliamentary Union 1976). Een direct tegenargument is dat de Britse rechthoekige
opstelling, die bestaat uit twee partijen, ook
voorkomt met meerdere partijen zoals in
Canada. Daarnaast heeft de USA en een
voormalig Britse kolonie een halfronde opstelling maar wel een twee partijen politiek.
Een ander argument voor een politiek cultuur
afhankelijke opstelling is van Döring. Hij stelt
dat de rechthoekige opstelling een competitieve democratie uitdrukt en semi-cirkelvormige opstellingen meer is gebaseerd op een
democratie van verdrag (consensus). Philip
Manow weerlegt in zijn boek ‘In the Kings
Shadow’ ook dit standpunt als volgt: het
standpunt zou niet kloppen door de relatie
tot de chronologische ontwikkeling van de
opstelling in verschillende landen, zie tabel
in illustratie 29. De semi-cirkel was als eerste
geïntroduceerd in Frankrijk, de United States
en later Italië. Geen van deze landen had
een uitgesproken traditie van democratische
consensus. Oostenrijk, België en Duitsland
kopieerden vormen die al bestonden in
andere landen. Nederland, een voorbeeld
van een land met consensus, hield een
‘estate-centred’ (opstelling gebaseerd op
klasses) zetelopstelling aan tot in de jaren 60
(Döring 1995: 286-7).

Philip Manow is van mening dat de politieke
cultuur te verklaren is aan de hand oude
tradities van politieke rechtvaardiging:
“- most especiallly, the idea of the state as
an organism and the metaphor of the politcal
community as a ‘body politic’.” (Manow
2010: 25)
Zo verklaart Manow aan de hand van de
klassieke studie van middeleeuwse politicologie van Ernst Kantrowicz (Kantrowicz 1957)
dat het Engelse Parlement is overgenomen
aan de hand van het beeld ‘body politic’.
Een ‘body politic’ is een metafoor waarin een
land wordt beschouwd als een rechtsper1789
1793
1798
1824
1832
1834
1868
1871
1883
1883
1894
1902

1908

Parijs: transformatie van Salle de Manège
ronde ampfitheater
Parijs: transformatie van Paleis des Tuileries
ovaal semi-cirkel
Parijs: Paleis Bourbon
semi-cirkel
Washington: Capitol
semi-cirkel
Parijs: wederopbouw van Paleis Bourbon
hemicycle
Brand in het Westminster
Londen: heropening House of the Commons
Traditionel vorm
Rome: Palazzo di Montecitorio
semi-cirkel
Wenen: House of Rerpresentatives
semi-cirkel
Brussel: Paleis de la Nation
semi-cirkel
Berlijn: Reichstag
semi-cirkel
Boedapest: Parliament
Traditionelevorm
Stockholm: Riksdag
semi-cirkel
Kopenhagen: Folketing
semi-cirkel

soon (Oxford English Dictionary). Deze wordt
vergeleken met een menselijk lichaam. Een
lichaam ‘politic’ beschouwt alle mensen in
een bepaald land als één groep.
Mannow beschrijft vervolgens de gelijkenis van de ‘body politic’ met de illustratie
gemaakt door Hobbes in 1682, de Leviathan,
zie afbeelding 24. De afbeelding toont
sterke gelijkenissen met de oorspronkelijk
rechthoekige opstelling. Het lichaam wordt
gevormd door vele personen, de belichaming van de politiek, aan zijn rechterhand
een zwaard wat staat voor de nobelen en in
zijn linkerhand een staf wat de geestelijken
representeert. Het hoofd van dit lichaam is
van een koning. Oftewel, het parlement is
ook de koning in het parlement.

Ill. 29. Chronologische volgorde van moderne
parlementaire zetel opstellingen
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Dit verklaart enigszins de politieke cultuur
die zich symboliseert in de rechthoekige
opstelling. Mannow verklaart, dat het waarschijnlijk is, dat de weerspiegeling van de
Leviathan ook voor de opstelling van de
semi-cirkel geldt:
“Parliament was the institutional locus that
enabled the empty political centre to be
occupied rhetorically after the execution
of the king. In this sense, the amphitheatre
form should be understood as a symbol of
unity. Its semantic dimension is evidently
not exhausted by the reference to antiquity,
since it conveys an ideology of political unity
derived from corporeal analogies in evidence
from the Middle Ages until late Absolutism.
Given the explosion of such metaphors
during the period of the Revolution, it seems
plausible to see the idea of the body politic
living on in the amphitheatre.” (Mannow
2010: 37)
Mannow heeft het hier over het politieke
middelpunt, wat eens de monarch was
wordt vervangen door een centrale plek
voor de spreker, het rostrum. Op deze wijze
is het parlement nog steeds, symbolisch, de
koning in het parlement.
Goodsell en Döring stellen, met hun
hypothese, min- of meer dat de zetelopstellingen (archetypes) worden ingegeven door
de politieke (geschiedenis)cultuur. Zij onderschrijven daarmee het gestelde in de voorgaande paragraaf.
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Zwitserse zetelopstelling

De volgende stap is om de politieke cultuur
van Zwitserland te begrijpen en aan de hand
hiervan de Zwitserse zetelopstelling beter te
doorgronden.

Traditionele bijeenkomst en
opstelling in Zwitserland

Op de laatste zondag van april, verzamelt
het electoraat van Innerrhoden zich voor de
kantonnale bijeenkomst; de ‘Landsgemeinde’. Een speciale kerkdienst vindt plaats in
de ochtend, waar de leden van de kantonnale regering, de leden van de kantonrechter van justitie en hun eregasten deelnemen.
Om precies 12 uur begint deze delegatie
hun optocht van het gemeentehuis naar het
plein waar de vergadering wordt gehouden.
Ze worden geleid door een langzame mars
van de Harmonie Appenzell band, vlaggen
en geüniformeerde officials wat een kleurrijk
evenement oplevert. Officials dragen officiële
zwarte mantels, hoeden en zwaarden aan
hun zijde. Wanneer het luiden van de nabije
kerktoren stil valt, opent de huidige voorzitter van het bestuur de ‘Landammann’ de
vergadering met een speech. Daaropvolgend worden er twee parlementaire voorzitters gekozen, waarna de voorzitter en de
gekozenen de eed afleggen in de vorm van
een formele ceremonie. Vervolgens worden
de leden van de kantonnale regering en de
kantonrechter gekozen of herkozen, waarna
de stemmingen overgaan in alledaagse
zakelijkheden. Er wordt gestemd doormiddel
van het opsteken van de hand. De stemge-

Afb. 24. De voorkant van Hobbes’s Leviathan, 1651
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rechtigden hebben het recht om voorstellen
voor of tegen te spreken. Het geheel wordt
afgesloten met een officiële processie terug
naar het gemeentehuis (Traditionen Innerhoder Landsgemeinde).

rechterzijde monniken. Allemaal duidelijk te
onderscheiden klasses maar ze vormen wel
één geheel. Het geheel van standen integreert samen tot een gemeenschap van vrije
en gelijke burgers.

Dit is Directe democratie in zijn zuiverste
vorm. Er bestaat geen vertegenwoordigend
stelsel, de wetgevende wet wordt gevormd
door burgers die ter plekke, op het stadsplein, hun stem kenbaar maken. Deze vorm
van volksvergadering gebeurd alleen nog
maar in de kantons Glarus en Appenzell Innerrhoden. Een traditie die veel voorkwam in
heel Zwitserland waar lokale en kantonnale
vergaderingen jaarlijks op het stadsplein of
marktplein bijeenkwamen om de belangrijkste beslissingen te nemen. Door onder
andere praktisch nut transformeerde, bijna
alle kantons, van volksvergaderingen naar
het stemmen via een referendum. Het aantal
burgers werd te groot om zich allemaal op
het plein te verzamelen, laat staan om al
deze stemmen te tellen (Traditionen Innerhoder Landsgemeinde).

De politieke cultuur is goed zichtbaar in
Zwitserland. Directe democratie is specifiek
anders dan hoe andere landen reageren.
Echter de vertaling van directe democratie
naar een zetel opstelling is niet terug te
vinden in zowel een functioneel, architectonisch of cultureel oogpunt. Het klopt dat
de verplaatsing van directe democratie op
een plein naar directe democratie in een
raadzaal puur functioneel is. Dit is echter
puur noodzaak geweest. Ook de Zwitsers
hebben de semi-cirkel van de Fransen
overgenomen met de variatie dat de
ministers zich bevinden aan ‘het hoofd’ van
de opstelling. De Zwitserse politieke cultuur
toont in relatie tot de Leviathan, wel een
duidelijk aanwezigheid van democratie aan.
De zogenaamde opdeling van klasses die
overduidelijk aanwezig is in de Leviathan,
smelten zich samen in de volks bijeenkomst
van de Zwitsers. Wat wel duidelijk blijft staan
is de verdeling. Bij een democratie zullen er
altijd partijen zijn, voor- en tegenstanders.
Daarnaast is een tijdelijke ‘head of state’
premier die onderdeel is van ‘het hoofd’ van
de zaal en zodanig de spreker van de staat,
niet weg te denken. Deze opdeling is, wat
betreft de Zwitserse directe democratie,
voorwaardelijk zolang iedereen gelijk is aan
elkaar.

Van monarchie naar democratie

Op afbeelding 25 is goed te zien hoe deze
volksvergadering plaatsvond en nog steeds
plaats vindt, afbeelding 26. De opstelling is
hier ook duidelijk te zien en heeft overeenkomsten met de Leviathan. De representatie
van klasse is in afbeelding 25 duidelijk af te
lezen. Aan het hoofd, op een podia, zitten
drie personen, de voorzitter en eventuele
sprekers. Vooraan links een militie en aan de
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Afb. 25. Kantonale bijeenkomst in Appenzell Innerrhoden, eind 18de eeuw, Schilderij
museum Appenzell

Afb. 26. Kantonale bijeenkomst in Appenzell Innerrhoden, begin 21ste eeuw
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[Ontwerpuitgangspunten]
Als gevolg van het onderzoek naar het
ontstaan van de ‘archetypes van opstellingen’ kan er worden gesteld dat de huidige
zetelopstelling in een raadzaal, min of meer
per toeval, is ontstaan vanuit de oorspronkelijke traditie en/of functie van een gebouw.
Dit betekent dat het uitgangspunt van het
ontwerp twee kanten op kan gaan:
- het plaatsen van een raadzaal in een
bestaande ruimte, of;
- de opstelling van de zetels de vorm van
de zaal laten bepalen.
Aangezien de opstelling van de zetels
blijkbaar niet gebonden is aan een bepaalde
functionele of symbolische betekenis is dit
een uitgelegen kans om de opstelling van
de zaal te herzien met in het achterhoofd het
principe van directe democratie.

Directe democratie

Het idee is om het principe ‘directe
democratie’ te vertalen in een zetel opstelling. De directheid, die zo duidelijk is af te
lezen van de Zwitserse politieke cultuur moet
in de zaal terugkomen. De harde verdeling

dominerende zetel opstelling
gericht op het ‘staatshoofd’
Ill. 30. Hoofdlijnen ontwerp zaal
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tussen ‘het hoofd’ en het ‘lichaam’ die in alle
casestudies terugkomt moet aanwezig zijn,
maar subtiel zijn verwerkt in de opstelling.
Het hoofd moet bestaan uit de voorzitters en
de ministers. Het lijkt er op dat er een balans
moet komen tussen individuele gelijkheid en de mogelijkheid om de ministers ter
verantwoording te roepen. Dit betekent dat
er een ontwerp moet komen die tussen de
semi-cirkel vormige opstelling en de gehele
cirkel vormige opstelling in staat, zie illustratie 30. Van de rechthoekige opstelling
is geen sprake, deze is gebaseerd op een
sterk twee partijdig politiek systeem. In de
casestudies komen echter wel opstellingen
voor die op de rechthoekige opstelling lijken
terwijl deze totaal geen affiniteit hebben met
de Zwitserse traditie. De Zwitsers leunen
sterk op hun specifieke aanwezigheid
van democratie, dat het betrekken van de
rechthoekige opstelling, die voorkomt uit
een monarchie, geen zinnige oplossing lijkt
te bieden. Uit functioneel oogpunt moet de
raadzaal van Ticino ruimte bieden voor 90
zetels en vijf ministers.

gelijheid en een
eenduidig“staatshoofd”

gelijkheid

[Ontwerp zaal]
Vorm

Door de plaatsing van het hoofd aan één zijde
van de oneven polygoon blijft er een even
aantal zijdes over. Hier moeten de overige 90
zetels komen te staan. Om alle 90 zetels in
één rij rond te positioneren is zo goed als onmogelijk. De zaal zou dusdanig groot worden
dat verstaanbaarheid een issue wordt. Om
de diameter van de polygoon niet te groot
te maken moet er een verhouding komen in
het gebruik in het aantal rijen. Dat betekent
dat elke rij per trap groter moet worden, de
mogelijkheden hiervoor zijn in onderstaande
tabel toegelicht, zie illustratie 31.

Om de semi-cirkel en de gehele cirkel opstelling dichter bij elkaar te brengen wordt
de vorm benaderd als een polygoon. De
polygoon verdeelt een cirkel in hoeken en
rechte zijdes. Hier is elke zijde nog steeds
gelijk aan elkaar. Per zijde worden er zetels
geplaatst. De verdeling tussen het aantal
hoeken en zijdes is de volgende stap. De
mogelijkheid tussen even en oneven is het
vraagstuk wat hierop volgt. Bij een eenzijdige polygoon, bijvoorbeeld een zeshoek,
ontstaat er een horizontale en verticale
symmetrie. Eventuele zetels staan dan direct
tegenover elkaar. Een oneven polygoon,
zoals een zevenhoek, creëert zijdes die nooit
lijnrecht tegenover elkaar staan. Parlementsleden zitten dan nooit lijnrecht tegenover
elkaar, wat het individu gelijk maakt als ieder
ander. Daarnaast geeft een zevenhoek een
mogelijkheid om één zijde uit te lichten. Door
aan één van de zeven zijdes het ‘’hoofd’ te
plaatsen wordt deze zijde uniek door positionering van de functie.

De meest ideale polygoon heeft zeven zijdes.
Hier komt de verdeling van de het aantal
zetels goed uit per zijde en ook het aantal
rijen per zijde. De zaal resulteert zodoende in
de vorm van een heptagram, een polygoon
met zeven hoeken waar aan zes zijdes de
parlementsleden zitten. 90 leden met zes
keer, aan elke zijde, 15 zetels. Elke zijde
bestaat uit drie rijen van zeven, vijf en drie.
De zevende zijde is nagenoeg hetzelfde
met de uitzondering dat het maar twee rijen

Polygoon

5

7

9

11

13

15

‘Hoofd’ zijdes

1

1

1

1

1

1

‘Lichaam’ zijdes

4

6

8

10

12

14

22,5

15

11,25

10

7,5

6,4

Zetels per 2 rijen

-

6/9

-

4/6

-

-

Zetels per 3 rijen

-

3/5/7

-

2/3/5

-

-

Zetels per 4 rijen

-

-

-

1/2/3/4

-

-

Aantal zetels per zijde

Ill. 31. Tabel: verhouding polygoon
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heeft, vijf voor de ministers en zeven voor de
voorzitter, vicevoorzitter etc..
Deze opstelling geeft twee toepassingsmogelijkheden die beiden uitstekend aansluiten
op de Zwitserse democratie, namelijk:
1. creëren van eenheid, deze wordt gevormd
doordat er vanaf elke zetel gesproken/
vergaderd kan worden vanuit het gelijkheidsbeginsel, zie illustratie 32;
2. geven/dragen van verantwoordelijkheid
doordat vanuit het midden, via het rostrum,
direct de minister ter verantwoording kan
worden geroepen / aangesproken, zie illustratie 33.

spreek
tafel

discussie als een geheel - eenheid

Ill. 32. Hoofdlijnen ontwerp zaal
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direct de ministers aanspreken - verantwoordelijkheid

Ill. 33. Hoofdlijnen ontwerp zaal

sprekerstafel

ministers
voorzitter

Ill. 34. Perspectief - opbouw zaal
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Deel 3. Positie van de zaal

[Analyse casestudies; zaal]
Zoals blijkt uit de voorgaande casestudies
is de positie van de raadzaal wisselend. Dit
heeft te maken met het feit dat de gebouwen
vroeger een andere functie hebben bekleed.
De beschikbaarheid van een grote ruimte
bepaalde de locatie van de zaal. Meestal
zijn dit ruimtes die al groot genoeg zijn of
dusdanig konden worden aangepast om alle
zetels in op te stellen.
Het is niet altijd eenvoudig om vast te
stellen waar de raadzaal zich binnen het
gebouw bevind al kan er daartoe, op
basis van aanwezige foto’s, een redelijke
aanname worden gedaan. De volgende
pagina’s bevatten doorsnede tekeningen
van de positie van de raadzaal in het betreffende gebouw. (Door gebrek aan informatie
ontbreken de tekeningen van kanton Basel-Stadt, Schwyz, Solothurn en St. Gallen.)
Het lijkt erop dat elk gebouw gelijkenissen
vertoont qua structuur. Zo is elk gebouw vier
verdiepingen hoog en de bovenste verdieping
is voorzien van een schuin dak. Daarnaast
valt de vrije hoogte van vloerveld tot plafond
op, deze hebben al snel een hoogte van vier
tot acht meter. Ook het feit dat de raadzaal
zich in de meeste gevallen niet op de begane
grond bevindt is opvallend. De zaal bevindt
zich meestal op de 1ste verdieping. In het
kanton van Graubünden bevindt de zaal
zich, als enige, op gelijke hoogte van het
maaiveld, zie illustratie 47.

62

Verhogingen in de zaal

Het ‘hoofd’ van de zaal bevindt zich op een
verhoogd platform ten opzichte van de rest
van de zaal. De kantons Bern en Zurich
zijn hier een uitzondering op, hier bevinden
zich zowel het ‘hoofd’ als het ‘lichaam’ op
hetzelfde level. Voornamelijk de semi-cirkel
opstellingen hebben een oplopend ‘lichaam’
waarbij de verhoging per rij niet veel meer is
dan één trede.

Publieks tribune

De meeste casestudies zijn voorzien van een
publiekstribune. Deze bevindt zich, onder
andere in de kantons Bern, Valais, Zurich en
Graubünden, tegenover het ‘hoofd’ van de
zaal op een hoger liggende tussenverdieping. Het publiek kijkt over alle parlementaire leden heen richting de voorzitter en
de ministers. In het kanton van Thurgau is
het mogelijk voor het publiek om, vanaf een
verhoogde verdieping, helemaal rondom de
zaal te lopen.

Ticino

In het parlementair gebouw van Ticino
bevindt het publiek zich, als uitzondering, juist tegenover het ‘lichaam’ boven
het ‘hoofd’ van de zaal, zie illustratie 36.
Het ‘hoofd’ is daarom niet te zien voor het
publiek.
Een compleet overzicht van de positie van
de zaal is te zien in de tabel op de rechter
pagina, zie illustratie 35.

Ticino

Basel-L.

Basel-Stadt

Bern

Glarus

Graubünden

Lucerne

Nidwalden

Obwalden

Schwyz

Solothurn

St. Gallen

Thurgau

Uri

Valais

Zürich

Verdiepingen

4

4

4

4

3

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

Verdieping zaal

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hoogte zaal in m

7

3,3

-

6

5,7

7

8,6

3,5

4,3

-

-

-

8,4

3,5

9,5

7

Verhoogd ‘hoofd’

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

Oplopend ‘lichaam’

J

J

N

N

J

J

N

N

N

N

N

N

Publieks tribune

J

J

J

J

J

J

N

N

J

N

J

J

J

J

J

J

7,0 m

Ill. 35. Tabel overzicht analyses

7,0 m

Opstelling

Afb. 27. Raadzaal - Kanton Ticino

Ill. 36. Doorsnede raadzaal - Kanton Ticino
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8,5 m

3,5 m

8,5 m
7,5 m

9,5 m

Ill. 38. Doorsnede raadzaal - Kanton Uri

3,3 m

3,8 m

Afb. 29. Raadzaal - Kanton Uri

3,8 m

Ill. 37. Doorsnede raadzaal - Kanton Thurgau

7,5 m

Afb. 28. Raadzaal - Kanton Thurgau

Afb. 30. Raadzaal - Kanton Basel-Landschaft
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Ill. 39. Doorsnede raadzaal - Kanton BaselLandschaft

3,5 m

8,6 m
6,0 m
Afb. 32. Raadzaal - Kanton Valais

Ill. 41. Doorsnede raadzaal - Kanton Valais

3,3 m

7,0 m
Afb. 33. Raadzaal - Kanton Zurich

4,3 m

Ill. 40. Doorsnede raadzaal - Kanton Bern

9,5 m

Afb. 31. Raadzaal - Kanton Bern

Ill. 42. Doorsnede raadzaal - Kanton Zurich
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4,3 m

6,0 m
7,0 m
Ill. 43. Doorsnede raadzaal - Kanton Obwalden

Afb. 35. Raadzaal - Kanton Nidwalden

Ill. 44. Doorsnede raadzaal - Kanton Nidwalden

Afb. 36. Raadzaal - Kanton Glarus
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5,7 m

3,8 m

9,5 m

7,0 m
3,5 m

Afb. 34. Raadzaal - Kanton Obwalden

Ill. 45. Doorsnede raadzaal - Kanton Glarus

8,6 m
Ill. 46. Doorsnede raadzaal - Kanton Lucerne

7,0 m

8,5 m

6,0 m

Afb. 38. Raadzaal - Kanton Lucerne

7,0 m

7,5 m

4,3 m

Afb. 37. Raadzaal - Kanton Graubünden

Ill. 47. Doorsnede raadzaal - Kanton Graubünden
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[Ontwerpuitgangspunten]
Naar aanleiding van de analyse tekeningen
zijn er enkele punten die, met betrekking op
het principe van directe democratie, kunnen
worden vastgesteld. Zo is inmiddels vastgesteld dat de positie van de zaal vanuit
de casestudies van ondergeschikt belang
is. Dit geeft de vrijheid om vanuit de vorm
van de raadzaal de volgende ontwerp stap
te nemen.

Verhogingen in de zaal

De hoogteverschillen in de zaal geven een
vorm van autoriteit weer, e.e.a. zoals weergegeven in de doorsnedes. Zo geven de verschillende hoogtes van het ‘hoofd’ en het
‘lichaam’ aan, wie dusdanig belangrijk is en
het gesprek leidt. Voor het ontwerp moet er
een keuze worden gemaakt of er een onderscheid is in hoogteniveau tussen het ‘hoofd’
en het ‘lichaam’.

Representatie zaal

Met als uitgangspunt directe democratie
moet de zaal als zodanig herkenbaar zijn
vanuit de buitenzijde, ofwel fysiek hetzij
symbolisch.
Bijvoorbeeld zoals in de originele politieke
Zwitserse cultuur, waar iedereen ‘het plein’
kent en weet dat daar met regelmaat een
politieke vergadering wordt gehouden.
Het gebouw zou de zaal moeten representeren, een herkenningspunt voor de
buitenwereld; de vorm herkennen en de link
kunnen leggen met de vergaderingen die
daar worden gehouden. Een dergelijke representatie van de zaal kan op verschillende
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manieren worden weergeven:
- extruderen; de vorm van de zaal laten
doorsteken uit het dak van het gebouw;
- toevoegen; de vorm van de zaal laten
samensmelten met de gevel;
- reflecteren; de vorm van de zaal laten
spiegelen aan de vorm van het gebouw. Zie
illustratie 48.

Ligging zaal

Ook de positie van de zaal qua verdiepingsniveau is een aandachtspunt, omdat
dit in de verschillende casestudies verschillend is. In de meeste situaties ligt de zaal
op een hoger gelegen verdieping dan de
begane grond. Op deze manier ontstaat er
een ruimtelijke barrière tussen de zaal en de
entree van het gebouw.
Echter, denkend aan directe democratie,
zou er geen dergelijke barrière mogen zijn.
De hoofdfunctie van het gebouw (het politiek
debat) moet bij binnenkomst direct duidelijk
zijn voor zowel de parlementaire leden als
het publiek. Het publiek aanschouwt de
raadzaal, in de meeste gevallen, vanaf een
hoger gelegen verdieping. Dat betekent dat
bij positionering van een zaal op de eerste
verdieping, het publiek vanaf de entree
op de begane grond twee verdiepingen
omhoog moet. Deze extra verdieping/stap
moet worden voorkomen, zie illustratie 49.

Positie publiek

Vanuit de verschillende casestudies blijkt
dat de plaats voor het publiek wisselend is,
soms binnen of soms buiten de zaal. Als er

ruimte is voor het publiek bevinden deze zich
op een tussenverdieping. De publiekstribune
moet echter een onderdeel zijn van de zaal
BALKON
omdat directe democratie
namelijk het hele
volk betrekt bij politieke
aangelegenheden.
ZAAL
Dit betekent dat een bezoeker net zoveel
recht moet hebben om in een dergelijke
vergadering aanwezig te kunnen zijn. Het
formele
entree
moet wel duidelijk
zijn dat
het publiek wordt
geen
herkening
vertegenwoordigd door de, door hun zelf

extruderen
het dak is de
representatie
van de zaal

gekozen, afgevaardigden. Ze zijn daarmee
de luisteraars van het debat en niet degenen
die deelnemen aan het debat.
Ook moet de publiekstribune
net zoals de
BALKON
zetelopstelling in de raadzaal gelijkwaarZAAL
dig zijn aan elkaar.
Er moet een keuze zijn
om het debat te kunnen volgen vanuit het
directe
toegangof het ‘lichaam’.
standpunt vanaf
het ‘hoofd’
herkening

toevoegen
de gevel is de
representatie
van de zaal

reflecteren
het gebouw is de directe
representatie
van de zaal

Ill. 48. Representeren van de zaal

BALKON
ZAAL

formele entree
geen herkening

BALKON
ZAAL
directe toegang
herkening

Ill. 49. Positie publiek
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[Vorm en programma]
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Net zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, is het idee van directe democratie
dat iedereen gelijk is. Het ‘hoofd’ is echter
onmisbaar in een dergelijke opstelling. Het
ontwerp van de nieuwe zaalvorm is een
polygoon (oneven zijdes). Door nu aan één
zijde het ‘hoofd’ te positioneren wordt deze,
op een natuurlijke wijze, dominant en zou
een dergelijke verhoging niet meer nodig zijn
De verhoging van het ‘lichaam’ is nu puur
functioneel en heeft te maken met zichtlijnen, zodat alle leden goed zicht hebben.
Per rij wordt de vloer dan ook met een trede
verhoogd.

van het gebouw. Ook functioneel gezien
zou dit betekenen dat de zaal niet meer
van alle kanten (in het gebouw) kan worden
benaderd.
2. reflecteren: Als tweede mogelijkheid het
reflecteren van de zaal, wat uiteindelijk de
meest natuurlijke keuze lijkt te zijn. Hoewel
een zevenhoekige gebouw niet de meest
natuurlijke vorm is van een gebouw zet dit
juist een statement ten opzichte van de
nieuwe zaal opstelling. De gelijkheid en de
mogelijkheid tot het maken van één entree
zijde, die het ‘hoofd’ representeert qua
gebouw lijkt de beste opstelling.

Zoals hiervoor aangegeven heeft de representatie van de zaal drie mogelijkheden,
namelijk Extruderen, toevoegen of reflecteren.
De vraag is welke mogelijkheid het dichtste
bij directe democratie in de buurt komt. De
meest logische ligging voor een zaal, is het
centrum van het gebouw. De zaal vormt op
die manier het middelpunt van het debat, wat
direct ook de hoofdfunctie van het gebouw
is. Extruderen valt af, op deze manier zal de
zaal van bovenaf opvallen maar niet vanaf
een menselijke benadering. Zo blijven er
twee opties over.
1. Toevoegen: Als eerste de mogelijkheid om de zaal toe te voegen aan de gevel.
Hoewel de representatie van de gevel in het
volgende hoofdstuk wordt behandeld kan er
worden gesteld dat er door het plaatsen van
de ‘zaal door de gevel’, er een gevel ontstaat
die duidelijk anders is dan de andere gevels

Zoals in het hoofdstuk ‘ontwerpuitgangspunten’ is gesteld, is de beste positie voor
de zaal op de begane grond zodat het
publiek op de bovenliggende verdieping de
vergadering kan volgen.
De illustratie op de volgende pagina toont
het concept ontwerp van dit hoofdstuk. Op
de begane grond is in het centrum van het
gebouw direct de raadzaal te vinden. Vanaf
de entree kunnen zowel bezoekers en parlementaire leden zich verspreiden door het
gebouw. Parlementaire leden kunnen direct
naar de zaal lopen of naar kleinere vergaderzalen rondom de raadzaal. Bezoekers
nemen direct de trap of lift en bevinden zich
vervolgens in de grote publieksruimte. Vanaf
hier kan de vergadering op de beneden
liggende verdieping vanaf alle kanten worden
gevolgd. Op de tweede verdieping bevinden
zich de overige kantoorruimtes.

kantoor

facilitaire ruimte

TWEEDE VERDIEPING

publieke ruimte

EERSTE VERDIEPING

kantoor

raadzaal
facilitaire ruimte
lift
entree
BEGANE GROND
Ill. 50. Perspectief - opbouw ruimtes
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28.

“Zaalopstelling

Kanton

Ticino”

in

2016

via

ticinotoday.ch
29.
30.

“Zaalopstelling Kanton Thurgau”
“Zaalopstelling Kanton Uri in 2016 via
www.urnerwochenblatt.ch”

31.

“Zaalopstelling Kanton Basel-Landschaft” in 2016
via bazonline.ch

32.

“Zaalopstelling Kanton Bern” in 2016 via
www.derbund.ch

33.

“Zaalopstelling Kanton Valais”

34.

“Zaalopstelling Kanton Zurich” in 2016 via
www.nzz.ch

35.

“Zaalopstelling Kanton Obwalden” in 2016 via
ww.srf.ch

36.

“Zaalopstelling Kanton Nidwalden” in 2016 via
www.urnerwochenblatt.ch

37.

“Zaalopstelling Kanton Glarus” in 2016 via
www.glarner-heimatbuch-exkursionen.info

38.

“Zaalopstelling Kanton Lucerne” in 2016 via
www.luzernerzeitung.ch

39.

“Zaalopstelling Kanton Graubünden” in 2016 via
www.gr.ch
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35.

“Tabel overzicht analyses” door auteur. Gemaakt
mei 2016

36.

“Doorsnede Kanton Ticino” door auteur

37.

“Doorsnede Kanton Thurgau” door auteur
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“Doorsnede Kanton Uri” door auteur

39.

“Doorsnede Kanton Basel-Landschaft” door auteur
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“Doorsnede Kanton Bern” door auteur

41.

“Doorsnede Kanton Valais” door auteur

42.

“Doorsnede Kanton Zurich” door auteur

43.

“Doorsnede Kanton Obwalden” door auteur

44.

“Doorsnede Kanton Nidwalden” door auteur

45.

“Doorsnede Kanton Glarus” door auteur

46.

“Doorsnede Kanton Lucerne” door auteur

47.

“Doorsnede Kanton Graubünden” door auteur

48.

“Representeren van de zaal” door auteur

49.

“Positie publiek” door auteur

50.

“Perspectief - opbouw ruimtes” door auteur
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Deel 4. Representatie gebouw

[Analyse casestudies; voorgevel]
De volgende stap is de representatie van het
gebouw zelf, met name de uitstraling van
het gebouw naar zijn omgeving. Wat maakt
dit gebouw een parlementair gebouw? Zijn
er elementen te herkennen die de autorisatie van het gebouw onderbouwen? Een
studie naar de meest prominente voorgevels
vanuit de verschillende casestudies volgt,
zie opvolgende bladzijdes. De illustraties
zijn dusdanig gereduceerd tot een abstracte
weergave van vorm, gevelopeningen en
overige elementen.

Kenmerken

Wat direct opvalt is de symmetrie in de gevel
en de repetitie van de gevelopeningen. Er is
geen enkele gevelopening die afwijkt van het
repeterende patroon; een strikte verdeling in
rijen en kolommen. De entree bevindt zich
in het midden van het gebouw; door de
symmetrielijn heen. De entree wordt in veel
situaties versterkt door de aanwezigheid
van een bovenliggend balkon, kolommen,
galerijen of een trap. Het dak is in alle
gevallen een schuin dak die wordt versterkt
door een sterk aanwezige daklijn. In de
kantons Obwalden en St. Gallen wordt de
aanwezigheid van het dak voorzien van een
kleine klokkentoren.
De gevel van het kanton Basel-Stadt is veruit
het meest bijzonder. Deze bestaat uit een
middenstuk geflankeerd door een grote en
kleine toren. Hier is de daklijn voorzien van
kantelen.
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Naast de hiervoor genoemde verschillende
elementen is er veelal op de symmetrielijn
een wapenschild van het betreffende kanton
te zien. Een bijzondere variant is de gevel van
Graubünden, dit is de enige waar de gevel
recentelijk nog is herontworpen, dit naar
een ontwerp van Valerio Olgiati. Hij gebruikt
het wapenschild op een hele directe functionele methode namelijk als onderdeel van
de entree, zie afbeelding 46. Ook het parlementsgebouw van St. Gallen is opmerkelijk,
deze gebruikt de hele gevel als decoratie, zie
afbeelding 52.

Materialisatie

Ondanks dat de gevels zijn voorzien van veel
raampartijen, geven ze een ietwat robuuste
uitstraling. Deze robuuste uitstraling wordt
veroorzaakt doordat het overgrote deel van
de gevels bestaat uit stenige materialen.
Sommige gevels zijn voorzien van pleisterwerk en worden geaccentueerd door stenen
belijning, zoals in het kanton Thurgau, Uri,
Valais Obwalden en Nidwalden.

Ticino

De gevel van het kanton Ticino is ten opzichte
van de rest van alle casestudies niet heel
bijzonder. De gevel bestaat uit repeterende
gevelopeningen, drie hoog en elf breed. Op
exact het hart, de zesde rij, bevindt zich de
entree. Waar het dak zich puntig accentueert
boven de entree bevindt zich het wapenschild. Zie hiernaast staande afbeeldingen.

Afb. 40. Gevel - Kanton Ticino

Ill. 51. Gevel - Kanton Ticino
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Afb. 41. Gevel - Kanton Thurgau

Ill. 52. Gevel - Kanton Thurgau

Afb. 42. Gevel - Kanton Uri

Ill. 53. Gevel - Kanton Uri

Afb. 43. Gevel - Kanton Basel-Landschaft

Ill. 54. Gevel - Kanton Basel-Landschaft

Afb. 44. Gevel - Kanton Bern

Ill. 55. Gevel - Kanton Bern

Afb. 45. Gevel - Kanton Valais

Ill. 56. Gevel - Kanton Valais

Afb. 46. Gevel - Kanton Graubünden

Ill. 57. Gevel - Kanton Graubünden
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Afb. 47. Gevel - Kanton Zurich

Ill. 58. Gevel - Kanton Zurich

Afb. 48. Gevel - Kanton Solothurn

Ill. 59. Gevel - Kanton Solothurn

Afb. 49. Gevel - Kanton Obwalden

Ill. 60. Gevel - Kanton Obwalden

Afb. 50. Gevel - Kanton Nidwalden

Ill. 61. Gevel - Kanton Nidwalden

Afb. 51. Gevel - Kanton Lucerne

Ill. 62. Gevel - Kanton Lucerne

Afb. 52. Gevel - Kanton St. Gallen

Ill. 63. Gevel - Kanton St. Gallen
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Afb. 53. Gevel - Kanton Glarus

Ill. 64. Gevel - Kanton Glarus

Ill. 65. Gevel - Kanton Schwyz
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Afb. 54. Gevel - Kanton Schwyz

Afb. 55. Gevel - Kanton Basel-Stadt

Ill. 66. Gevel - Kanton Basel-Stadt
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[Ontwerpuitgangspunten]
Vanuit de gevel analyse kan concreet een
duidelijke symmetrie in de gevel worden
meegenomen in het ontwerp. In de
symmetrie lijn zou de entree moeten komen
en als teken van autorisatie zou er een
wapenschild opgenomen kunnen worden in
de gevel.
De gevels hebben een degelijke uitstraling
maar wijken niet heel veel af van andere
gebouwen die een dergelijke belangrijke functie vervullen. Sterker nog, als de
gebouwen niet zouden zijn voorzien van
een wapenschild is er weinig onderscheid
te maken in de rest van de gebouwde
omgeving.
Wat betreft directe democratie zou de gevel,
zoals al beschreven in het voorgaande
hoofdstuk, moeten aansluiten in zijn representatie naar de buitenwereld. Het feit dat de
beslissing is genomen om ook het gebouw
zevenhoekig te maken, betekent ook dat
er ook zeven gevels zijn. Maar toch zal één
van de zijdes, daar waar de hoofdentree
komt, de prominente gevel moeten worden.
Net als de verdeling van de zetelopstelling

elke zijde is gelijk

Wat betreft materialisatie zijn de casestudies
nog vrij gesloten. Terwijl juist glas een transparant uiterlijk meegeeft bedoelt om meer
openheid en toegankelijkheid uit te stralen.
De termen openheid en toegankelijkheid
hebben de juiste democratische waarden
die passen bij de directe democratie van
Zwitserland. Daarentegen moeten er materialen aanwezig zijn die een zekere mate van
stabiliteit uitstralen. Dit zouden steenachtige
materialen kunnen zijn zoals natuursteen uit
de omgeving van Ticino. Uitgangspunt voor
de representatie van de gevel en daarmee
het gebouw moet een mix zijn van de traditionele Zwitserse robuustheid en de transparantie van de directe democratie in Zwitserland.

gelijkheid met een dominantere
zijde die de entree vormt

Ill. 67. Overzicht - dominante gevel zijde
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in de raadzaal moeten de zijdes gelijk zijn
aan elkaar. Daarentegen zal er één zijde van
meer belang zijn door het toevoegen van de
hoofdentree, zie illustratie 67. Deze aanname
staat los van het feit dat er nog geen relatie is
met de omliggende context van het gebouw.
Hierop wordt verder in gegaan in deel 5.

één prominente zijde

[Representatie gevel]
Echt definitieve beslissingen kunnen er in
dit stadium nog niet worden genomen. Veel
hangt af van de contextuele plaatsing, de
functies in het gebouw en de keuzes van
materialen. In de onderstaande illustratie is
een principe opzet gemaakt hoe de gevel
zich zou kunnen presenteren. Net zoals in
de casestudie wordt er gebruik gemaakt van
een repeterende gevelopeningen met aan
drie zijdes een hellend dak waar zich ook het
wapenschild bevind.

In deel 6, ontwerpresultaten, wordt er
dieper ingegaan op hoe de gevel zich gaat
representeren in de gevel. Zo zou bijvoorbeeld het ietwat cliché wapenschild kunnen
worden vervangen voor een gevel die op een
moderne wijze, anders dan de casestudies,
met gebruik van materialen zoals glas en
natuursteen de gewilde transparantie en stabiliteit kunnen uitstralen.

coat of arms
daklijn
repetitie
Ill. 68. Perspectief - opbouw gevel
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40.

“Gevel Kanton Ticino” in 2016 via en.wikipedia.org

41.

“Gevel Kanton Thurgau”

42.

“Gevel Kanton Uri in 2016 via www.sgkgs.ch

43.

“Gevel Kanton Basel-Landschaft” in 2016
vwww.baselland.ch

44.

“Gevel Kanton Bern” in 2016 via wikipedia.org

45.

“Gevel Kanton Valais”

46.

“Gevel Kanton Graubünden” in 2016 via
www.sp-gr.ch

47.

“Gevel Kanton Zurich” in 2016 via www.nzz.ch

48.

“Gevel Kanton Solothurn” in 2016 via www.so.ch

49.

“Gevel Kanton Obwalden” in 2016 via
www.wikipedia.nl

50.

“Gevel Kanton Nidwalden” in 2016 via
www.wikipedia.nl

51.

“Gevel Kanton Lucerne” in 2016 via google maps
feb 2015

52.

“Gevel Kanton St. Gallen” in 2016 via www.zsz.ch

53.

“Gevel Kanton Glarus” in 2016 via 		
ww.glarner-heimatbuch-exkursionen.info

54.

“Gevel Kanton Schwyz” in 2016 via
www.jsvp-sz.ch

55.

“Gevel Kanton Basel-Stadt” in 2016 via
wikipedia.org
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Deel 5. Locatie gebouw

[Analyse casestudies; situatie]
Met de opbouw vanuit de voorgaande
hoofdstukken is een, vooralsnog generiek,
ontwerp ontstaan dat, met het uitgangspunt
directe democratie, overal in Zwitserland
geplaatst zou kunnen worden. Het is in dit
hoofdstuk van belang dat er aansluiting
wordt gevonden met de context, in dit geval
Bellinzona de hoofdstad van het kanton
Ticino.
Eerst wordt er gekeken naar de contextuele
plaatsing van de casestudies. Op de eerstvolgende pagina’s zijn, op schaal, de morfologische situatietekeningen geïllustreerd van
de verschillende casestudies. De donkere
tint geeft de locatie aan van het gebouw, de
rode lijn geeft de voorgevel aan zoals beschreven in deel 4 en lichtblauw geeft de
omliggende bebouwing weer. In alle situaties
bevindt het gebouw zich op een centrale plek
in de desbetreffende kantonnale hoofdstad.
Omdat elke stad uniek is verandert daarmee
ook de context. Er zijn echter overeenkomsten, zo heeft de ligging van elk gebouw een
enigszins strategische plek. En, zoals eerder
vermeld, zijn alle gebouwen oud en hebben
al eerder een belangrijke functie gehad.
Bijvoorbeeld het kanton Lucerne waarvan
het parlementaire gebouw zich in een oud
paleis bevindt op een heuvel in de stad. Op
de situatietekeningen is de locatie van het
gebouw terug te vinden en is te zien dat het
zich in de meeste situaties in het centrum
van de stad bevind. Gezien de achtergrond
van de Zwitserse directe democratie zou
men verwachten dat het gebouw aan een
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plein ligt, dit is echter in een aantal situaties,
waaronder Valais, Graubünden, Zurich en
St. Galen niet het geval.

Ticino

Palace del Orsoline, het kantons parliament
van Ticino, bevindt zich net buiten de oude
stadsmuren van Bellinzona, op nog geen vijf
minuten loop afstand van de winkelstraat.
Voor het gebouw bevindt zich een pleintje
waar eens in de week een markt wordt
gehouden. Op een steenworp afstand van
het gebouw bevinden zich de kantonnale
rechtbank en het politiebureau.

Ill. 69. Situatie - Kanton Ticino

Ill. 72. Situatie - Kanton Graubünden

Ill. 70. Situatie - Kanton Thurgau

Ill. 73. Situatie - Valais

Ill. 71. Situatie - Kanton Bern

Ill. 74. Situatie - Kanton Lucerne
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Ill. 77. Situatie - Kanton Basel-Landschaft

Ill. 80. Situatie - Basel-Stadt

Ill. 75. Situatie - Kanton Nidwalden

Ill. 78. Situatie - Kanton Obwalden

Ill. 76. Situatie - Kanton Zurich

Ill. 79. Situatie - Kanton Glarus

Ill. 81. Situatie - Kanton Schwyz

Ill. 83. Situatie - Kanton St. Gallen

Ill. 82. Situatie - Kanton Solothurn

Ill. 84. Situatie - Kanton Uri
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[Contextuele plaatsing]
Na de voorgaande analyse zal, alvorens we
kunnen starten met de ontwerpprincipes, de
context duidelijk moeten zijn. Daarom volgt
hieronder eerst een korte introductie.

Hoofdstad Ticino; Bellinzona

De stad in kwestie is Bellinzona de hoofdstad
van het kanton Ticino in Zwitserland. De stad
is gelegen ten oosten van de rivier Ticino en
ten zuiden van de Alpen (Dindo, 1978). Bellinzona is gebouwd op en rondom een berg
in een vallei. De vallei geeft toegang tot de
belangrijke pas naar het noordelijke deel van
Italië. Deze geografische kenmerken gaven
Bellinzona een strategische rol in oorlogsperiodes (Schelbert, 2014). Rond de 4de
eeuw ontstonden de eerste verdedigingswerken, waaronder de nog steeds
bestaande Castle Grande, zie afbeelding

Afb. 56. Bellinzona
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56. In de middeleeuwen werden de vestingwerken uitgebreid met nog twee kastelen en
was het mogelijk de gehele Ticino-vallei te
blokkeren; een defensieve barrière in tijden
van oorlog. Vanwege de historische waarde
heeft de UNESCO, in 2000, de drie kastelen
tot wereld erfgoed geclassificeerd (UNESCO
Report, 2001).
Na de bouw van het eerste kasteel Castle
Grande, in de 4de eeuw, groeide de stad
rondom de vestingwerken snel en stond
bekend als Bilitio, het begin van de naam
Bellinzona. Onder het bewind van de stad
Como (huidig Italië) werden er binnen de
stadsmuren, vanaf de 11de tot de 12de eeuw,
houten bouwwerken vervangen door stenen
gebouwen en torens (Meyer & Cavadini-Bielander, 2010). Het dorp ontwikkelt zich snel

door het passerend verkeer en door de beschermende factor van muren en zijn geografische ligging. Rond het einde van de 13de
eeuw, werd het tweede kasteel gebouwd
in het oosten van de stad, genaamd de
Castello di Montebello. Rond het jaar 1350,
werd het Castello di Montebello vergroot en
verbonden met de bestaande muur die de
stad omsloot van noord naar zuid (Meyer &
Cavadini-Bielander, 2010). In het jaar 1400
werd er een nieuwe toren gebouwd op de
oostelijke helling van de berg, die de vroege
versie was van het kasteel, Castello di Sasso
Corbaro (Meyer & Cavadini-Bielander, 2010).
Na 1500, werd Bellinzona lid van de
Zwitserse Confederatie (Oechsli & Paul &
Paul, 2013). De vestingwerken functioneerden vroeger als verdediging tegen de
Zwitsers, maar werden toen onderdeel
van de Zwitserse Confederatie. Een overstroming van de rivier Ticino zorgde voor
grote schade aan een groot deel van de
vestigingswerken in 1515. Hoewel herstelwerkzaamheden werden gestart, besloot de
overheid dat deze niet meer nodig waren.
Toen de Zwitsers eenmaal controle hadden
over Bellinzona verdween de verdedigende
functie van de vestingwerken en werd de
muur gebruikt voor verschillende andere
doeleinden zoals schuren en loodsen. Anderzijds werden delen van de kastelen afgebroken vanwege hergebruik van steen
voor nieuwe huizen. Aan het begin van
de 20ste eeuw werd de nog steeds voortdurende vernietiging van de vestingwerken

een halt toe te geroepen, de vestingwerken
werden beschouwd als monument en werd
beschermd door de staat. Het openen van
doorgangen voor voetgangers en voertuigen
is de belangrijkste oorzaak van de sloop van
de muur (Meyer & Cavadini-Bielander, 2010).
Juist door het openen van de stadspoorten
ontstond er groei van de stad buiten de
stadsmuren. Hedendaags zijn de kastelen
en muren een onderdeel van de cultuur van
Bellinzona.
Natuursteen is één van de materialen dat
veel voorkomt in de gebouwen van Bellinzona, zoals eerder beschreven in de casestudies van deel 4. Ook bij modernere gebouwen
zie je veelal dit stenige karakter door combinaties van natuursteen en betonnen gevels,
zie afbeelding 58. Hoogbouw daarentegen
is niet aanwezig. De kastelen en de daarbij
behorende muren geven de stad een beschermende factor mee, alle gebouwen
staan als het ware onder toezicht van deze
kastelen. En natuurlijk geven de kastelen
een perfect uitzicht over de gehele stad.
Vanaf de torens van Castle Grande is alles
zichtbaar, van daaruit worden ook de pleinen
en binnenpleintjes zichtbaar. Er is openheid
en gezelligheid en de aanwezigheid van
historie is duidelijk voelbaar. Het wordt gekenmerkt door de gebouwen, die net als de
vroegere verdedigingswerken, de stabiliteit
in de vorm van robuuste degelijkheid hebben
overgenomen.
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Ill. 85. Situatie Bellinzona anno 2015 - in het rood de oude vestigingswerken
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Afb. 57. Kasteel Castelgrande - onderdeel van de
fortificatie

Afb. 59. Bellinzona gemeentehuis - voorgevel

Afb. 61. Plein Piazza del Solle uitkijkend op Castle
Grande

Afb. 58. Bellinzona gebouwde omgeving net buiten de
stadsmuren

Afb. 60. Bellinzona gemeentehuis - binnenhof

Afb. 62. Winkelstraat Bellinzona
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Locatie gebouw

De perfecte locatie van het te ontwerpen
gebouw zou dicht bij of zelfs in het stadshart
moeten liggen, net zoals uit de casestudies naar voren komt. Refererend naar
de politieke cultuur van Zwitserland zou er
gezocht moeten worden naar een locatie die
dichtbij de mensen staat, bijvoorbeeld een
stadsplein. Het hart van de stad, dat is veelal
de plaats waar de mensen elkaar ontmoeten
en samenkomen om de dagelijkse bezigheden en gebeurtenissen met elkaar te
bespreken. Juist hier moet er aansluiting zijn
met de beslissingen die worden genomen in
het betreffende kanton Ticino. Vanuit deze
centrale plek in de stad moet het parlementaire gebouw eenvoudig bereikbaar en toegankelijk zijn. Dit geldt visa versa voor de
parlementaire leden die zich, bijvoorbeeld
tijdens de lunch, kunnen mengen tussen
de mensen. Het gaat er met name om dat
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
het kantongebouw de drempels tussen de
mensen en de parlementariërs verlagen.
Een ideale locatie doet zich voor aan de Via
Campa Marzio en de Viale Portone, zie illustratie 87. Deze locatie ligt aan de voet van de
berg waarop het kasteel Castle Grande zich
bevindt, is goed zichtbaar vanaf het kasteel
en ligt op nog geen vijf minuten afstand van
het stadsplein en het stadshart. Daarnaast
is de Viale Portone een belangrijke doorgaande weg, waardoor de bereikbaarheid
van het gebouw eenvoudig is.
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Herzien ontwerp principes

Bovenstaande analyse en de gekozen
locatie van het gebouw vraagt om een
wijziging in een eerder gemaakt principe.
De ligging en de ruimtelijke openheid van
de gekozen locatie is dusdanig dat er geen
directe reden is voor één specifieke entree.
Redenerend vanuit de Zwitserse directe
democratie zou het zelfs uitstekend passen
als alle entrees gelijkwaardig zouden zijn.
Het ontwerp zal daarom worden aangepast
naar een gebouw dat van alle zijdes kan
worden betreden. Daarmee is een specifieke
entree, de zogenaamde ‘prominente gevel’
zoals beschreven in deel 4, overbodig. Van
belang is wel dat de gevel uniformiteit en
autoriteit uitstraalt aan alle zijdes.
Ook de ruimte rondom het gebouw moet
passen bij de structuur en uitstraling van
het gebouw. Uniformiteit, bereikbaarheid
en toegankelijkheid aan alle zijdes van het
gebouw. Geen directe belemmering door
hoge vegetatie, zodat het gebouw zichtbaar
en herkenbaar is voor iedereen en tevens
ook gezag en autoriteit uitstraalt.

Viala Portone
Via Campa Marzio

Ill. 86. Perspectief - opbouw context

Ill. 87. (volgende pagina’s) Mofologie van de locatie schaal 1:750
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Deel 6. Ontwerp

[Ontwerp principe]
In de onderstaande illustratie is het proces
van voorgaande hoofdstukken verwerkt tot
een uitgangspunt voor het ontwerp. Wat
globaal bestaat uit drie verdiepingen met
in het centrum de zevenhoekige zaal. Het
gebouw zelf is een reflectie van de vorm
van de raadzaal. Op de begane grond is het
gebouw voorzien van werkruimtes (donker
grijs), faciliteiten (donker groen) en ruimte
voor de bezoeker en pers (lichtgrijs). Vanuit

Ill. 88. Ontwerp principe
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hier wordt op de volgende bladzijdes het
uiteindelijke ontwerp gebaseerd. Dit resulteert in plattegronden, aanzichten, doorsnedes, gevelfragmenten en details. De impressies worden weergeven door middel van een
gefotografeerd model.

[Ontwerp]
Verdraaiing

Als eerste wordt de vorm van de raadzaal
gedraaid ten opzicht van de vorm van het
gebouw. Zo krijgt de ruimte rondom de zaal
een volledig andere dimensie. Er ontstaat
meer diepte zonder dat de ruimte direct
negatief wordt beïnvloed doordat hoeken
direct tegenover elkaar staan.

Entree

Het gebouw is van alle kanten te benaderen
en toegankelijk. Vanuit de casestudie is
vastgesteld dat de entree zich bevind in het
midden van de voorgevel. In eerste instantie,
gebaseerd op de uitgangsprincipes, bevond
de entree zich in het midden van een zijde.
Aangezien het gebouw, in verband met de
zevenhoekige vorm, in feite geen directe
symmetrie heeft is de verplaatsing van de
entree naar het hoekpunt mogelijk. Hierdoor
ontstaat een meer bescheiden entree en
wordt de entree niet direct geconfronteerd
met de ingang van de zaal, die zich anders
op hetzelfde hoekpunt zou bevinden.

Ill. 89. Verdraaing zaal

Ill. 90. Plaatsen van entree

Herpositioneren van functies

Wat betreft de functies blijft de verdeling
tussen de verdiepingen gehandhaafd,
behoudens het feit dat er op de begane grond,
rondom de zaal, een vrije ruimte ontstaat.
Zoals weergegeven op de illustratie, op de
voorgaande bladzijde, wordt de begane
grond nog gebruikt als kantoorruimte. In de
nieuwe situatie bevinden alle kantoorruimtes
zich op de tweede verdieping. De nu open
ruimte die hierdoor ontstaat is nu volledig
toegankelijk voor zowel parlementaire leden
als publiek.

KANTOOR

KANTOOR

PUBLIEK

PUBLIEK

SEMI

ZAAL

SEMI

Ill. 91. Doorsnede - locatie functies
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Toepassen van materiaal

Wat betreft de materialisatie is er gekozen
om een balans te zoeken tussen, de in de
omgeving aanwezige, natuursteen en de
toepassing van glas die zorgt voor transparantie. Op illustratie 92 is een gevelfragment te zien waar er een verdeling tot stand
is gekomen tussen deze twee materialen.
De brede kolommen worden voorzien van
natuursteen waartussen zich een vliesgevel
bevind. Daarnaast is de gevel, en daarmee
autoriteit van het gebouw, versterkt door
de hoge verdiepingshoogte van de begane
grond.

Ill. 92. Gevelfragment - gevel verdeling

Situatie

Qua situatie veranderd er niet veel. De
routing op het kavel leidt direct naar de
entree, zie illustratie 93.

Vertaling tot binnenplaats

Het dak creëert uiteindelijk het belangrijkste
conceptuitgangspunt voor het hele ontwerp,
zie doorsnede op illustratie 94. De raadzaal
wordt als het ware omringt door ruimtes die
zijn ingekaderd met natuurstenen wanden.
Het dak overkoepeld, via kolommen die los
staan van de ruimte om de raadzaal heen,
het gehele gebouw. Een en ander met referentie naar het plein waar vroeger volksvergaderingen werden gehouden.
De bovenstaande ontwerpbeslissingen
leiden uiteindelijk tot een herzien ontwerpschema, zie illustratie 95. De pagina’s die
volgen illustreren de uitwerking van dit
ontwerp.
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Ill. 93. Situatie

ZAAL

Ill. 94. Doorsnede conceptontwerp

glazen dak

zinken dak

DAK

galamineerde ligger
kantoor ruimtes

buitenruimte
TWEEDE VERDIEPING

stalen draagkolom
buiten voor het dak
stalen draagkolom
binnen voor het dak
publieke ruimte

kantine

EERSTE VERDIEPING

stalen ligger
raadzaal
entree
lift
BEGANE GROND
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Ill. 95. Ontwerp

[Situatie]
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SITUATIE

S C H A A L 1:750

113

F

[Plattegronden]
Begane grond
De begane grond is in eerste instantie een
open ruimte. In het centrum bevindt zich de
raadzaal. De raadzaal heeft zich in relatie tot
het gebouw zichzelf 25 graden gedraaid.
Zo ontstaat er een variatie in de ruimte
buiten de raadzaal en is de entree van het
gebouw niet direct tegenover de entree van
de zaal geplaats. Zo wordt de bezoeker
van het gebouw getriggerd om de ruimte
te verkennen. Rondom de zaal bevinden
zich centrale punten waarin zich de toiletgroepen bevinden en de stijgpunten naar de
volgende verdieping. De rest van de ruimte
is vrij indeelbaar en voorzien van tafels en
lounge plekken. De entree bevind zich op
de hoek van de zevenhoek. De kolom die op
de hoek voor de entree terugkomt is bewust
behouden deze defineerd en versterkt de
vorm van de zevenhoek gezien van buiten
af.

E

D

C

B
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BEGANE GROND
S C H A A L 1:200

B

C

RAAD ZAAL
355m2

D
TECHNISCHE
RUIMTE

E

DESK/INFORMATIE
PUNT

F
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Eerste verdieping
De eerste verdieping is een publieke ruimte
die onder andere is bedoeld om de vergadering te volgen maar ook om te luchen in de
kantine of om ergens te zitten. Op de eerste
verdieping komen de stijgpunten, één zijde
gedraaid, terug. Deze circuleren zich om de
zaal heen naar de volgende verdieping. Op
het hoekpunt van de zeven hoek bevind zich
een vide. Deze loopt vanaf de begane grond
door naar de eerste verdieping.

E

D

C

B
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EERSTE VERDIEPING
S C H A A L 1:200
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KANTINE
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KANTOOR
31m2

Tweede verdieping
De tweede verdieping is gericht op werk
plekken voor de parlementaire leden en de
overige staf. De kantoor ruimtes worden
gescheiden door opnieuw natuurstenen
wanden. Het daglicht komt binnen via de
gevelzijde. Net zoals de begane grond en de
eerste verdieping wordt er gebruik gemaakt
van het hoekpunt van de zevenhoek. Per
hoek is er ruimte gereserveerd voor een
buitenruimte. Zo heeft elk kantoorruimte
toegang tot één van deze buitenruimtes.

E
KANTOOR
31M2

D

KANTOOR
104M2

C
KANTOOR
31M2

B
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TWEEDE VERDIEPING

S C H A A L 1:200

BUITENRUIMTE

B

KANTOOR
31M2
KANTOOR
104M2

KANTOOR
31M2

C

D

TECHNISCHE
RUIMTE

E

KANTOOR
31M2

F

VERGADERZAAL
104M2
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Constructie en materialisatie
De dragende constructie bestaat uit natuurstenen kolommen in de gevel en wanden
rondom de zaal. De eerste en de tweede
verdieping wordt gedragen door een stalen
ligger die vannaf de gevel doorloopt naar de
wand van de zaal. Op de overspanning die
gemaakt wordt door de stalen liggers liggen
breedplaatvloeren. De scheidingswanden
zijn alle ontworpen als natuurstenen wanden.
Het dak wordt gedragen door stalen
kolommen die zich buiten de gevel en in
de raadzaal bevinden. De overspanning
die gemaakt wordt van kolom naar kolom
wordt uitgevoerd in gelamineerde ligger. Dit
voorkomt een koudebrug in het overstek in
de buitengevel.
Het dak heeft een afschot van 5 graden
naar binnen toe. Vanaf de kolom, die zich in
de raadzaal, bevind loopt de gelamineerde
ligger met een knik van 5 graden naar boven
toe waar het het dak vormt van de raadzaal.
Op de gelamineerde liggers wordt een zinken
dak gelegd. De felzbanen van het zinken dak
lopen haaks op de gevel naar binnen toe.
Het dak van de raadzaal is van glas.
De goot bevind zich precies in de knik van
het dak. Aangezien hier geen ruimte is voor
een regenpijp wordt er gebruik gemaakt van
een pluvia systeem die het water via een
omleiding kan wegleiden.
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Ill. 96. Dragende natuurstenen wanden voor de vloeren

Ill. 97. Overspannende stalen liggers

Ill. 98. Dragende stalen kolommen voor het dak

Ill. 99. Overspannende gelamineerde liggers
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[Aanzichten]
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[Doorsnedes]

GEVEL OPBOUW 1 (binnen-buiten)
graniet 200mm
beton 250mm
dampremmende laag
isolatie 100mm
luchtspouw
graniet 200mm
stalen kolom Ø300

VLOER OPBOUW 3
dekvloer 50mm
breedplaatvloer 200mm
stalen ligger 300mm

VLOER OPBOUW 2
dekvloer 50mm
breedplaatvloer 200mm
stalen ligger 600mm

VLOER OPBOUW 1
dekvloer 50mm
betonloer 300mm
isolatie 100mm

DOORSNEDE A-A
S C H A A L 1:200

A-A

B-B

C-C
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3000

DAK OPBOUW (binnen-buiten)
gelamineerde ligger 500* 300
multiplex 12mm
dampremmende laag
isolatie 100mm
luchtspoutw100mm
multiplex 12mm
zink, felzbanen 530mm

+12600

GEVEL OPBOUW 2 (binnen-buiten)
vliesgevel 50*180
+glas 20mm

3300

+7920

4020

+4320

peil=0

DOORSNEDE B-B
S C H A A L 1:200

DAK OPBOUW (binnen-buiten)
gelamineerde ligger 500* 300
glazen dak

3300
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4020

aluminium kozijn
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[Gevelfragment 1 en principe details]
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GEVELFRAGMENT 1
S C H A A L 1:75
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Afb. 63. Visualisatie exterieur
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+11670

[Gevelfragment 2 en principe details]
Bustes van de ‘Founding Fathers’
De zaal is voorzien van bustes van de zogenaamde ‘vader des vaderlands’, dat wil
zeggen politici, die in belangrijke mate
hebben bijgedragen aan het proces van
het bouwen en de consolidatie van de staat
Tichino. Deze sierden de wanden van de
Gran Consiglio van de Raad tot 1961. In
het voorgaande gebouw ‘Palace del Orsilio’
zijn deze buiten de zaal geplaatst. Met het
nieuwe ontwerp komen ze weer terug in
de zaal als het ware een vierde ring om de
staatleden heen.
Zetel
De specifieke vorm van de ruimte is zodanig
unaniem dat het plaatsen van een digtiaal
scherm afbreuk zou doen aan het concept
van gelijkheid; het ‘direct’ elkaar kunnen
aanspreken. Daarom zijn de zetels en de
daarbij behorende tafel voorzien van een
computerscherm waar digitale onderwerpen
voor elk lid duidelijk zichtbaar is.

+7920

+4320

peil=0

Afb. 64. Bustes van de ‘Founding Fathers’
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GEVELFRAGMENT 2
S C H A A L 1:75

V-03

V-02

RAADZAAL

G

A

135

Afb. 65. Visualisatie interieur
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[Model impressies]
Op de volgende bladzijdes bevinden zich
foto’s van het ontwerp. Het model is volledig
in hout uitgevoerd met een schaal van 1 op
100. Er is voor gekozen om het natuursteen
terug te laten komen doormiddel van
gelaagd multiplex .
De maquette is een opengewerkt model. Eén
derde van het model is zo doorgesneden
dat de begane grond tot twee meter hoogs
zichtbaar is.
Afb. 66. Model - top view

Afb. 67. Model - overview 1
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Afb. 68. Model - overview 2
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Afb. 69. Model - overview 3

143

Afb. 70. Model - overview 4
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Afb. 71. Model - overview 5
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Afb. 72. Model - overview voorgevel

Afb. 73. Model - voorgevel

Afb. 74. Model - perspectief gevel 1
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Afb. 75. Model - perspectief gevel 2
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Afb. 76. Model - perspectief gevel 3
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Afb. 77. Model - perspectief raadzaal 1
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Afb. 78. Model - perspectief raadzaal 2

150

Afb. 79. Model - perspectief raadzaal 3

151

Afb. 80. Model - perspectief interieur vanaf binnenkomst
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Afb. 81. Model - perpectief interieur begane grond
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Afb. 82. Model - perspectief interieur tweede verdieping
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Afb. 83. Model - perspectief interieur eerste verdieping
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“Visualisatie exterieur” door auteur
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VI. Conclusie
In dit afstudeeronderzoek is er vanuit het
atelier ‘Interaction’, wat betrekking had
op Zwitserland, een pragmatische studie
ontstaan naar de representatie van directe
democratie in Zwitserland. De hoofdvraag
is: “Hoe kan het nieuwe gebouw voor de
wetgevende macht ‘ Gran Consiglo’ van
het Kanton Ticino directe democratie representeren?”. Om hiervan de vertaalslag te
maken naar een ontwerp is het noodzakelijk om deze politieke cultuur te begrijpen en
de achtergrond van de diverse zetelopstellingen te onderzoeken.
In dit onderzoek is er onder andere gekeken
of er een relatie bestaat tussen de politieke
cultuur van Zwitserland en de zetelopstelling in de diverse kantons. Verrassend
is dat er in de eerste instantie geen direct
verband bestaat. Vanuit de achtergrond
en de geschiedenis van de zetelopstelling is gebleken dat er wel degelijk een
relatie bestaat. Deze relatie bevindt zich in
de Zwitserse directe democratie, waarbij
volksvergaderingen
de
oorspronkelijke
manier waren voor het politiek debat. Deze
waardevolle kennis leidt uiteindelijk tot het
besluit om te kiezen voor een unieke zevenhoekige zetelopstelling die direct aansluit op
de Zwitserse directe democratie.

raadzalen zijn beïnvloed door het gebouw
waar het in staat. Daarnaast bevinden de
raadzalen zich veelal op hoger gelegen verdiepingen. Nader onderzoek wijst uit dat dit
geen bewuste keuze is maar een gevolg is
van de beschikbare ruimte in een gebouw.
Dit is niet bevorderlijk voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid en daarom wordt
in het ontwerp voor het positioneren van de
raadzaal op de begane grond gekozen.
Door te kiezen voor een ontwerp van een
zevenhoekige zetelopstelling met een
reflectie naar buiten toe als een zevenhoekig, symmetrisch gebouw die voorzien is
van zeven identieke entrees wordt de directe
democratie van Zwitserland weergegeven.
De indeling van het gebouw is zodanig
gepositioneerd dat de raadzaal als het ware
wordt omringd door natuurstenen wanden,
refererend naar het plein waar vroeger
volksvergaderingen werden gehouden. Het
gebouw staat met zijn vorm en gebruik
van lokale materialen voor transparantie en
stabiliteit die zo duidelijk aanwezig is in de
politieke cultuur van Zwitserland. Uiteindelijk
kan een parlementair gebouw alleen worden
ontworpen als de politieke cultuur van een
land fundamenteel wordt begrepen.

Om een nieuw ontwerp en daarmee de
hoofdvraag te beantwoorden is er gekeken
naar diverse kanton parlementen. Hieruit is
gebleken dat de opstelling van de meeste
159
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VII. Reflectie
Het afgelopen jaar was voor mij een afwisselende periode waar ik, zeker in de
beginfase, aan het zoeken was naar het
juiste onderwerp. Meerdere onderwerpen
hadden mijn interesse maar de juiste aansluiting kon ik niet direct vinden. Wel heb ik me
verbaast over de hoeveelheid verschillende
aspecten architectuur als vakgebied in zich
draagt en hoe interessant het is om dit te
delen met je ateliergenoten. Aspecten die
tot uiting kwamen in de studie-roadtrip door
Zwitserland en Italië en in het uitspitten van
de bibliotheek naar dat ene stukje tekst of
tekening die nodig waren voor het maken
van de laatste visualisaties van je ontwerp.
Het atelier ‘intereractions’ zelf had in mijn
ogen een opvallend karakter en met name
de grote vrijheid die iedereen had. Het
essay schrijven, in het M3 gedeelte, met als
onderwerp interactie in de context van Zwitserland en Italië gaf een dusdanige variatie
in de verschillende onderzoeken dat ik het
verband als atelier miste. De overgang van
M3 naar M4 maakte dit ook lastig voornamelijk omdat het onderzoek van M3 de
leidraad zou moeten zijn voor de start van M4.
Aangezien er in de meeste ateliers sprake is
van een gezamenlijk theoretisch vooronderzoek van waaruit verschillende ontwerpen
ontstaan met een coherent thema, dit was
bij ons niet het geval. Aan de ene kant is het
fijn om een dergelijke vrijheid te hebben en
aan de andere kant is het bedenken van je
eigen onderzoek en thema zeer tijdrovend.

Dit heeft als nadeel dat er minder tijd overblijft voor de nodige diepgang en kwaliteit die
nodig is voor de uiteindelijke uitwerking van
M4.
Ondanks deze vrijheid is de druk aan het
einde van het afstudeerproject, zoals bij bijna
elk project, groot. Er moet veel gebeuren
in korte tijd zoals het maken van de ontwerptekeningen, het verslag en de maquette
en de tijd vliegt in een treinvaart voorbij. Je
leert keuzes maken en systematisch werken,
kenmerken die in de praktijk ongetwijfeld
gaan terugkomen.
Terugkijkend, op het grotere geheel, ben
ik erg tevreden over mijn tijd aan de TU
Eindhoven. Het is een juiste keus geweest
als opvolging van mijn studie aan de Hogeschool in Utrecht. De universiteit is altijd al
vanaf het MBO al mijn einddoel geweest,
een studietraject die ik nu kan afsluiten
waarna ik mij kan gaan richten op een
nieuwe uitdaging.
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X. Bijlage
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Kanton Basel-Landschaft
Hoofdstad:		 Liestal
Onderverdeling:		

86 gemeenten,

			5 districten
Oppervlak:		 517.56km2
Populatie (12/2014)
- Totaal			283,421
- Dichtheid		

550/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (5)

- Wetgevende:		

Landrat (90)

Ill. 100.

Zwitserland - kanton Basel-Landschaft

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Rathausstrasse 2
			4410 Liestal
Opmerking:
-

Afb. 84. Rathaus - voorgevel

Afb. 85. Rathaus - raadzaal

166

167

3,3 m
9,5 m
3,5 m

Kanton Basel-Stadt
Hoofdstad:		 Basel
Onderverdeling:		

3 gemeenten

Oppervlak:		 37km2
Populatie (12/2014)
- Totaal			197,634
- Dichtheid		

530/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Executive Council (7)

- Wetgevende:		

Grosser rat (100)

Ill. 101.

Zwitserland - kanton Basel-Stadt

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Marktpl. 9
			4001 Basel
Opmerking:
-

Afb. 86. Rathaus - voorgevel

Afb. 87. Rathaus - raadzaal

168

169

Kanton Bern
Hoofdstad:		 Bern
Onderverdeling:		

388 gemeenten,

			10 districten
Oppervlak:		

5,959.44 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			1,009,418
- Dichtheid		

170/km2

Taal:			Duits, Frans
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat,

			Conseil exécutif (7)
- Wetgevende:		

Ill. 102.

Zwitserland - kanton Bern

Grosser Rat,

			Grand conseil (160)
Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Rathauspl. 2
			3011 Bern
Opmerking:
-

Afb. 88. Rathaus - voorgevel

Afb. 89. Rathaus - raadzaal

170

171

3,3 m

4,3 m

9,5 m

6,0 m

3,5 m

8,6 m

Kanton Glarus
Hoofdstad:		
Glarus
Onderverdeling:
3 gemeenten
Oppervlak:		
685.3 km2
Populatie (12/2014)
- Totaal			39,794
- Dichtheid		
58/km2
Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		
Regierungsrat (7)
- Wetgevende:		
Landsgemeinde
			Landrat (80)

Ill. 103.

Zwitserland - kanton Glarus

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Zwinglistrasse 6
			8750 Glarus
Opmerking:
-

Afb. 90. Rathaus - voorgevel

Afb. 91. Rathaus - raadzaal

172

173

5,7 m

7,0 m

7,0 m

Kanton Graubünden
Hoofdstad:		 Chur
Onderverdeling:		

180 gemeenten,

			11 districten
Oppervlak:		

7,105.44 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			195,886
- Dichtheid		

28/km2

Taal:			Duits, Italiaans
			Reto-Romaans
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat,

Ill. 104.

Zwitserland - kanton Thurgau

			Regenza,
			Governo (5)
- Wetgevende:		

Grosser Rat, (120)

			Cussegl Grond,
			Gran Consiglio
Raadhuis:
Naam:			Grossratsgebäude
Gebouwd:		 1864-1863
Adres:			Masanserstrasse 3
			7000 Chur
Opmerking:
Verbouwing gevel door Veleria Olgiati.

Afb. 92. Rathaus - voorgevel

Afb. 93. Rathaus - raadzaal

174

175

5,7 m

3,8 m

7,0 m

7,5 m

7,0 m

8,5 m

Kanton Lucerne
Hoofdstad:		 Lucerne
Onderverdeling:		

388 gemeenten,

			10 districten
Oppervlak:		

1,493.44 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			394,604
- Dichtheid		

260/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (5)

- Wetgevende:		

Kantonsrat (120)

Ill. 105.

Zwitserland - kanton Lucerne

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Bahnhofstrasse 15
			6002 Luzern
Opmerking:
-

Afb. 94. Rathaus - voorgevel

Afb. 95. Rathaus - raadzaal
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177

9,5 m

6,0 m

3,5 m

8,6 m

Kanton Nidwalden
Hoofdstad:		 Stans
Onderverdeling:		

11 gemeenten

Oppervlak:		

275.9 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			42,080
- Dichtheid		

150/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (7)

- Wetgevende:		

Landrat (60)

Ill. 106.

Zwitserland - kanton Nidwalden

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Dorfplatz 2
			6371 Stan
Opmerking:
-

Afb. 96. Rathaus - voorgevel

Afb. 97. Rathaus - raadzaal

178

179

9,5 m
3,5 m

Kanton Obwalden
Hoofdstad:		 Samen
Onderverdeling:		

7 gemeenten

Oppervlak:		

490.59 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			36,834
- Dichtheid		

75/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (5)

- Wetgevende:		

Kantonsrat (55)

Ill. 107.

Zwitserland - kanton Obwalden

Raadhuis:
Naam:			Staatskanzlei
Gebouwd:		 Adres:			Dorfplatz 8
			6060 Sarnen
Opmerking:
-

Afb. 98. Rathaus - voorgevel

Afb. 99. Rathaus - raadzaal

180

181

3,3 m

4,3 m

9,5 m

6,0 m

3,5 m

8,6 m

Kanton Schwyz
Hoofdstad:		 Schwyz
Onderverdeling:

30 gemeenten,

			6 districten
Oppervlak:		

907.92 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			152,759
- Dichtheid		

170/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (7)

- Wetgevende:		

Kantonsrat (100)

Ill. 108.

Zwitserland - kanton Schwyz

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Hauptplatz 1
			6430 Schwyz
Opmerking:
-

Afb. 100. Rathaus - voorgevel

Afb. 101. Rathaus - raadzaal
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183

Kanton Solothurn
Hoofdstad:		 Solothurn
Onderverdeling:		

122 gemeenten,

			10 districten
Oppervlak:		 790.49km2
Populatie (12/2014)
- Totaal			263,719
- Dichtheid		

330/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (5)

- Wetgevende:		

Kantonsrat (100)

Ill. 109.

Zwitserland - kanton Solothurn

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Amthaus 1
			4500 Solothurn
Opmerking:
-

Afb. 102. Rathaus - voorgevel

Afb. 103. Rathaus - raadzaal

184

185

Kanton St. Gallen
Hoofdstad:		

St. Gallen

Onderverdeling:		

85 gemeenten,

			8 districten
Oppervlak:		 2,025.54km2
Populatie (12/2014)
- Totaal			495,824
- Dichtheid		

240/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (7)

- Wetgevende:		

Kantonsrat (180)

Ill. 110.

Zwitserland - kanton St. Gallen

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Klosterhof 3
			9000 St. Gallen
Opmerking:
-

Afb. 104. Rathaus - voorgevel

Afb. 105. Rathaus - raadzaal

186

187

Kanton Thurgau
Hoofdstad:		 Frauenfeld
Onderverdeling:		

80 gemeenten,

			5 districten
Oppervlak:		

991.02 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			263,733
- Dichtheid		

270/km2

Taal:			Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (5)

- Wetgevende:		

Grosser rat (130)

Ill. 111. Zwitserland - kanton Thurgau

Raadhuis:
Naam:			Frauenfelder Rathaus
Gebouwd:		 1790-1793
Adres:			Rathausplatz 4
			8500 Frauenfeld
		
Opmerking:
-

Afb. 106. Frauenfelder Rathaus - voorgevel

Afb. 107. Frauenfelder Rathaus - raadzaal

188

189

7,0 m

7,5 m

7,0 m

8,5 m

Kanton Ticino
Hoofdstad:		 Bellinzona
Onderverdeling:		

157 gemeenten,

			8 districten
Oppervlak:		

2,812.2 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			350,363
- Dichtheid		

120/km2

Taal:			Italiaans
Overheid
- Uitvoerende:		

Executive Council (5)

- Wetgevende:		

Grand Consiglo (90)

Ill. 112.

Zwitserland - kanton Ticino

Raadhuis:
Naam:			Palace Orsoline
Gebouwd:		 1738
Adres:			

Piazza Governo 6

			6500 Bellinzona
Opmerking:
In 1848, naar aanleiding van de Wet op de bestrijding
van de Convents, moesten de Ursulinen het gebouw
verlaten en werd in beslag genomen door de staat om
te dienen als de zetel van de kantonnale autoriteiten.
Het gebouw is door de jaren heen meerder malen uitgebreid en verbouwd, vanaf 1881 werd het de definitieve
zetel van Ticino.

Afb. 108. Palace Orsoline - voorgevel

Afb. 109. Palace Orsoline - raadzaal

190

191

5,7 m

7,0 m

7,0 m

Kanton Uri
Hoofdstad:		 Altdorf
Onderverdeling:		

20 gemeenten

Oppervlak:		

1,076.57 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			36,008
- Dichtheid		

33/km2

Taal:			Duits
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (7)

- Wetgevende:		

Landrat (64)

Ill. 113.

Zwitserland - kanton Thurgau

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			Rathausplatz 1
			6460 Altdorf
Opmerking:
-

Afb. 110.

Rathaus - voorgevel

Afb. 111. Rathaus - raadzaal

192

7,5 m

Overheid

193

5,7 m

3,8 m

7,0 m

7,0 m

8,5 m

Kanton Valais
Hoofdstad:		 Sion
Onderverdeling:		

143 gemeenten,

			13 districten
Oppervlak:		

5,224.25 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			331,763
- Dichtheid		

64/km2

Taal:			Frans, Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Conseil d’État,

			Staatsrat (5)
- Wetgevende:		

Ill. 114.

Zwitserland - kanton Thurgau

Grand Council (130)

Raadhuis:
Naam:			Gebouwd:		 Adres:			

Rue du Grand-Pont 4

			1950 Sion
Opmerking:
-

194

Afb. 112.

Rathaus - voorgevel

Afb. 113.

Rathaus - raadzaal

195

3,3 m
9,5 m
3,5 m

Kanton Zürich
Hoofdstad:		 Zürich
Onderverdeling:		

169 gemeenten,

			12 districten
Oppervlak:		

1,729 km2

Populatie (12/2014)
- Totaal			1,443,436
- Dichtheid		

830/km2

Taal:			Frans, Duits
Overheid
- Uitvoerende:		

Regierungsrat (7)

- Wetgevende:		

Cantonal Council (180)

Ill. 115.

Zwitserland - kanton Thurgau

Raadhuis:
Naam:			

Das Zürcher Rathaus

Gebouwd:		 1694–1698/1700
Architect:			

Hans Heinrich Holzhalb

Adres:			Limmatquai 55
			8001 Zürich
Opmerking:
-

196

Afb. 114.

Rathaus - voorgevel

Afb. 115.

Rathaus - raadzaal

197

7,0 m

7,0 m

