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De capsule als knooppunt en gebeurtenis
Een pleidooi voor levende steden en netwerken
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Nu de hoogtijdagen van het klassieke modernisme
al weer een tijdje achter ons liggen, zijn we terecht
gekomen in de realiteit van globalisering en net-
werkcultuur met haar netwerksteden en capsules.
Critici als Lieven de Cauter noemen dit de capsu-
laire beschaving 1. De huizen en steden van de
moderne beweging waren gebaseerd op het
machine-ideaal terwijl de projecten van de netwerk-
samenleving ontworpen worden als eenduidige
capsule-met-lifestyle. Niemand zit hier echt op te
wachten, we hebben eigenlijk veel meer behoefte
aan rijke, cryptische en complexe gebouwen en
steden die we zelf op verschillende manieren kun-
nen interpreteren. 

Ton Venhoeven

We willen ontwerpen die plaats bieden aan allerlei
gebeurtenissen en levenservaringen. Is het mogelijk
om door toe-eigening en bewerking de genetische
code van onze veiligheidscapsules te veranderen
zodat interactieve knooppunten en kosmopolitische
woonplaatsen ontstaan? Voor het ontwerp van dit
soort gebouwen, steden en huizen kunnen we veel
leren van de woonhuizen van Adolf Loos. In zijn
woonhuizen wordt de bewoner niet geconfronteerd
met een ideale werkelijkheid waarin alles op elkaar
is afgestemd. Er is plaats voor geboorte en dood,
verandering en zelfs voor slechte smaak. Zijn
woningen zijn net zo  als de bewo-
ners zelf. 

Huis Müller
Als voorbeeld gebruik ik huis Müller in Praag. Rond-
om een klein atrium zijn de belangrijkste ruimtes op
verschillende niveaus gesitueerd. Alle vertrekken
hebben een eigen bekleding en atmosfeer en elke
ruimte heeft een unieke verhouding tussen lengte,
breedte en hoogte. De Franse salon, de Romeinse
eetkamer, het Chinese kabinet van mevrouw Müller,
de Engelse bibliotheek van meneer Müller, en
bovenin een Japanse kamer. De ervaring van het
huis is afhankelijk van de positie die je inneemt en
de manier waarop je de ruimtes gebruikt. Het ont-
werp is gebaseerd op een meervoudig perspectief.
Delen zijn door verschillende bedrijven en
ambachtslieden ontworpen en gemaakt en ieder-
een ervaart het huis op een andere manier. 
De ervaring binnen de villa wordt niet alleen bepaald
door vorm en maat van de ruimte of door transpa-
rantie tussen ruimtes onderling. Bekleding is net zo
belangrijk. Deze verschilt per ruimte en roept oude
en nieuwe culturen op die zich qua plaats en tijd
elders bevinden. Vanuit iedere positie wordt de blik
op andere ruimtes omkaderd door openingen in
tussenwanden. Elke comfortabele plek biedt uit-
zicht op andere culturen. Bekleding representeert
telkens andere virtuele ruimtes waardoor het 
van de verschillende bekledingen ten opzichte van
elkaar zich moeilijk laat interpreteren. Er is geen
eenheid te bespeuren, de opgeroepen illusies
zitten elkaar in de weg. Er zijn overal tussenruimtes
en hiaten die de interpretatie op losse schroeven
zetten. Dit  wordt verder versterkt door spie-

gels die een denkbeeldige verdubbeling of onein-
dige spiegeling van de ruimte veroorzaken. Door
bekleding, cryptische routes, draaiingen en spie-
gelingen is de ervaringsruimte binnen veel groter
dan de maat van de ruimte suggereert. 
De verschillende ruimtes in het huis zijn als een
constellatie van volumes rondom een leeg middel-
punt, in het volume van het huis samengeperst. Dit
middelpunt wordt gevormd door een atrium, bij de
Romeinen de plaats waar de doden werden opge-
baard. De diverse ruimtes er omheen vertegen-
woordigen verschillende culturen. Dit huis heeft
niet één identiteit maar vertelt over de hele wereld
en de evolutie. De gevel van het huis is een neutraal
grijs kostuum dat niets vertelt over het interieur. Het
is de publieke kant van het huis. Het exterieur
representeert niet het interieur maar vormt de keer-
zijde. Dit huis bevat een constellatie van sferen, een
micronetwerk van verschillende ruimtes binnen één
lichaam. Het is een kosmopolitisch huis en voorbeeld
voor alle denkbare kosmopolitische capsules. 

Het andere bij Loos
Het andere bij Adolf Loos is datgene wat we niet
kunnen beheersen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling
van techniek. Loos was een overtuigd Dadaïst die
weinig ophad met de zegeningen van vooruitgang.
Evolutie is verandering, geen vooruitgang. Bekle-
ding, schijn en liefde voor het oppervlak staan in
zijn werk centraal. Dit huis heeft nog het meest
weg van een café, een publieke ruimte waarin we
vanuit een veilig hoekje de anderen kunnen bekijken.
Het andere bevindt zich niet buiten het territorium
van het huis maar  binnenin. 
Loos is sterk beïnvloed door de teksten van Darwin
en Nietzsche die allebei goed over de consequen-
ties van evolutie hebben nagedacht. De verschil-
lende onderdelen van het huis zoals de constructie
van het dak, de bekleding en de inrichting met los
en vast meubilair volgen allemaal verschillende ont-
wikkelingstempi in de evolutie van de cultuur.
Sommige elementen zoals het atrium, zijn weinig
veranderd in de afgelopen paar duizend jaar, andere
zoals het platte dak zijn hypermodern. Het raumplan,
de uitvinding waarmee Loos beroemd is geworden,
volgt de  van ruimtes zoals de Romeinen
hun woning rondom het impluvium organiseerden
maar voegt daar een derde dimensie aan toe. Waar
de architectuur vóór Loos uitging van een grond-

plan, veranderde hij de ordening van ruimtes in een
driedimensionale constellatie.  Elke ruimte heeft
een unieke hoogte en ligt op een ander niveau.

Het huidige andere
Waar Loos het andere benoemt als bezoeker,
vrouw of de ontwikkeling van taal en techniek, is
het huidige andere te zien als datgene wat via net-
werken in onze capsules binnendringt. We maken
deel uit van een werkomgeving, vriendenkring en
hobbyclub, we geven aan een goed doel, gaan met
een groep tijdens de vakantie op bezoek bij een
exotische stam en chatten met kennissen uit India,
Kazachstan en Brazilië. 
Iedereen maakt deel uit van meerdere netwerken
tegelijkertijd. Deze overlappen of raken elkaar in de
stad, woning, auto en ieders hoofd. De ander en
het andere maken  onlosmakelijk deel uit van onze
leefwereld. De meeste netwerken zijn in ontwikke-
ling en veranderen voortdurend van karakter. Het
dagelijkse leven zit vol contradicties omdat we
deelnemen aan de meest uiteenlopende gemeen-
schappen. En ondertussen passen we bij het ont-
werpen van huizen en steden ideaalbeelden toe die
het bewustzijn over de aanwezigheid van het andere
verdringen. Om deze ongelukkige schizofrenie te
verhelpen moeten we alle kosmopolitische eigen-
schappen van de netwerkcultuur vertalen in ideeën
en concepten voor steden en wooncapsules. 

Levende capsules
In de geschiedenis zijn esthetische principes van
architectuur en de ideale stad altijd gekoppeld aan
opvattingen over de kosmos en het lichaam. Het
gebouw was lichaam, microkosmos en visie op de
ideale stad ineen. Als je kijkt naar de toenemende
verwevenheid van de wereld, dan zou onze ideale
stad, de ideale capsule en dus ook ons ideale
lichaam, een stad moeten zijn waarin de hele wereld
en de kosmos zijn terug te vinden. Het ideale
lichaam van stad en capsule is dus eigenlijk een
sterrenstelsel rond een zwart gat of een supernova. 
Het ideale lichaam is een lichaam waar veel per-
soonlijkheden tegelijk in leven. De Poolse schrijver
Witold Gombrowicz beschrijft in zijn boek Kosmos
hoe de psychologie van personen uit stukjes en
beetjes is opgebouwd 2. Sinds kort weten we dat
mensen ook fysiek uit een min of meer toevallige
verzameling erfelijk materiaal bestaan. Bij de repro-
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ductie van DNA worden allerlei montagefouten
gemaakt en er is veel onzinnig junk-DNA. Evolutie
draait om knullige reproductie. 
Ik stel voor dat we de veiligheidscapsule van van-
daag ombouwen tot een microkosmos die het
lichaam van een complexe persoon representeert.
De ruimte in deze capsule is zowel fysiek als virtu-
eel van aard en staat bol van mogelijke betekenis-
sen. Het is niet alleen een lichaam waarin meer
personen wonen, het is een capsule die plaats biedt
aan een complete wereldstad. De inhoud is een
wereld die via huid en netwerken met de buiten-
wereld communiceert. Via tussenruimtes, over-
gangsruimtes en drempels zijn binnen- en buiten-
wereld  met elkaar verbonden. De gevel is tegelijk
huid, bekleding en interface. 
De wereld zelf is een grote complexe capsule, een
biosfeer. Het capsule-object van de toekomst is
geen beschermd territorium maar imiteert deze
wereld. Het is een levenslaboratorium voor het
ideale lichaam. Dit lichaam is voortdurend aan ver-
andering onderhevig en een complex ideaalbeeld
voor mens en samenleving. Capsules van allerlei
schaal bevatten zelf knooppunten en netwerken
waar kleine en grote gebeurtenissen plaatsvinden.
Daarmee zijn ze nissen die verbonden zijn met
allerlei netwerken in plaats van cellen die afgesloten
zijn van de wereld. 

Levende steden
De eigenschappen voor het ideale lichaam gelden
ook voor capsules als auto’s, gebouwen, buurten,
woningen en landen, netwerksteden en mega-
steden. Steeds grotere delen van de wereldbevol-
king leven in megasteden als Caïro, Sao Paulo of
Calcutta. De Randstad is ook een megastad. Net-
werksteden zijn een soort virtuele megasteden
want ze staan met de hele wereld in verbinding.
Megasteden en netwerksteden zijn aangesloten
op globale netwerken en vormen tegelijk biotopen
die als microkosmos functioneren, waarin alles en
iedereen van elkaar afhankelijk is. 
Het is noodzakelijk om de technisch en cultureel
meest geavanceerde oplossing voor de compo-
nenten van dit soort steden te ontwikkelen. Een
veelbelovende ontwikkeling is de opkomst van zelf-
voorzienende, autarkische technieken. Autarkische
systemen brengen een duurzame wereldcultuur
dichterbij. Ze moeten op termijn huizen en auto’s,
steden en zelfs vliegtuigen omtoveren tot capsules
die zonder externe toevoer van grondsto�en en
energie kunnen functioneren. 
Het ontstaan van micronetwerken is een vergelijk-
bare ontwikkeling. Micronetwerken zorgen ervoor
dat mensen en gebouwen op de schaal van gebouw
en buurt min of meer zelfvoorzienende netwerken
vormen. Ze gebruiken als het ware elkaars afval.
Micronetwerken zijn op allerlei schaalniveaus en in
verschillende capsules terug te vinden. Ze worden
gevormd door tussenruimte, ruimte tussen capsules
van kleinere schaal. 
Micronetwerken onderscheiden zich van globale
netwerken doordat ze op lage snelheid werken. Ze
zorgen voor fysieke ontmoeting met anderen en

voor recreatie en avontuur in de directe omgeving
van woningen en bedrijfsgebouwen. Ze zorgen
voor leven in stedelijke tussenruimte. Ze maken
netwerken fysieker, socialer en spannender. Ze
beperken de behoefte aan mobiliteit en maken de
productie van goederen en de energie- en grond-
sto�enhuishouding duurzamer. 

Levende netwerken 
Tussenruimte in steden en buurten is niet hetzelfde
als hoogwaardige en duurzaam veilig ingerichte
openbare ruimte. In steden is behoefte aan ruimtes
waarvan het ontwerp niet uitsluitend is gericht op
beheersbaarheid, veiligheid en mobiliteit. Zowel bij
het ontwerpen als bij citymarketing en branding
moeten we er rekening mee houden dat mensen
door allerlei netwerken een steeds kosmopolitischer
smaak ontwikkelen. We raken er aan gewend om
abrupt te schakelen van de ene wereld naar de
andere en mensen worden steeds sneller verveeld
door een te ideale leefomgeving. Huizen, gebouwen
en steden moeten daarom net zo interactief worden
als het internet, een omgeving waarin je dagelijks
opnieuw kan bepalen hoe je er doorheen beweegt
en de informatie interpreteert. We hebben behoefte
aan leemtes en hiaten in het stedelijk weefsel, aan
tussenruimtes. Culturele verandering ontstaat in
tussenruimten die door verschillende gebouwen,
talen en culturen tegelijk of door ieder op zijn beurt
geclaimd wordt. Gebouwen vormen de archi-
tectonische uitspraken, de tussenruimte biedt
plaats aan het leven en aan wat niet in woorden
kan worden uitgedrukt. 

Dit is een ingekorte versie van de inaugurele rede
die Ton Venhoeven op 3 november 2006 uitsprak
aan de Technische Universiteit Eindhoven. De vol-
ledige tekst is te vinden op www.venhoevencs.nl.
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