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Houses 
of the Future 
J u r j e n Z e i n s t r a 

In de archi tectuur bestaat een lange tradi t ie 
van exper imenten waar in de grenzen van 
het v a k g e b i e d verkend worden. In de jaren 
zestig is sprake van een stortvloed van 
dergel i jke, uiterst fascinerende experi-
m e n t e n en we kunnen ons afvragen of hun 
betekenis verder g a a n de we lgep laa ts te 
grap waar wij ze v a a k voor aanzien. 
Ondermi jnen ze de f o n d a m e n t e n van de 
architectuur? Of blazen we dan deze proef-
ballonnen té vee l op, kennen we dan 
wel l icht e e n te grote be teken is aan deze 
exper imenten toe? Om deze v lagen te 
kunnen beantwoorden is het belangri jk om 
het archi tectonische gehal te van de experi-
m e n t e n te bepalen. A l leen dan kunnen we 
op een zinvolle wijze over hun be teken is 
voor het v a k g e b i e d spreken. He t is niet 
verwonderl i jk dat de meest fascinerende 
exper imenten die zijn, die vanui t en nog 
net binnen het v a k g e b i e d zelf o d e r n o m e n 
worden; de onderzoekingen waarin de 
contouren van een n ieuwe archi tectuur 
gezocht worden. 

In dit a r t ike l zullen we een a a n t a l 
exper imenten beschouwen die op het 
f u n d a m e n t e le archi tectonische f e n o m e e n 
'wonen' betrekking hebben. We beginnen 
met een vroeg exper iment : het House of the 
Future van Al ison en Peter Smi thson. He t 
is een exper iment , dat een sterke spin-off 
heeft gehad, zowel binnen het oeuvre van 
de Smi thsons als daarbui ten. Wat dit 
laatste betreft laat het werk van de 
Archigram-groep een interessante reeks 
fol low-up-experimenten zien. Door deze 
Archigram-projecten te confronteren m e t 
een aantal werken van de Smithsons, 
krijgen we een beeld van de manier waarop 
er in de jaren v i j f t ig en zestig over de 
archi tectonische (on)mogel i jkheid van het 
huis van de toekomst gedacht werd. 



House of the Future/1956 
In 1956 ontwerpen Peter en A l ison Smi thson het 
House of the Future, dat tentoongesteld wordt 
op de Daily Mail Ideal Home Exhibition in 
datzelfde jaar. ' Het huis is een enigszins 
vermomde variant van de modernis t ische 
pat iowoning, ontworpen voor een stedeli jke 
si tuat ie. Peter Smi thson tekent het principe van 
deze woning en haar relatie tot de context in een 
van de Pr ivate-Air -d iagrammen uit 1955/1956. 
Hierin is te zien hoe de patio het centrale, meest 
int ieme deel van de woning vormt en elke 
woning een 'vert ical tube of unbreathed private 
air' geeft, waardoor een zeer dichte schakel ing 
van woningen in een gr id-structuur mogeli jk 
wordt. 

Het House of the Future beslaat een recht-
hoekig grondvlak van 9 bij 15 meter. Op di t 
grondvlak zijn rond een onregelmatig gevormde 
patio verschi l lende vertrekken gelegen, leder 
vertrek heeft een eigen karakterist ieke vorm en 
afmet ing, maar vormt eveneens een onlosmake-
lijk deel van een cont inue ruimte. Deze cont i -
nuïteit wordt bepaald door de alomvattende 
bekleding van de woning: een honingkleurige 
kunststof huid, die zich uitstrekt over alle 
wanden, vloeren en plafonds. Tussen de vertrek-
ken en de patio bevindt zich een geheel t ranspa-
rante pui waardoor de vertrekken sterk op elkaar 
en op de patio betrokken worden. 

Voor de ruimteli jke begrenzingen worden 
twee verschi l lende elementen gebruikt: de holle 
muur en het holle object. De holle muur bestaat 
uit een dubbele schaal met een zodanige diepte, 
dat hier ruimte voor apparatuur, sanitair en 
opslag in opgenomen kan worden. Dit element 
komt drie maal voor in het House of the Future. 
Al lereerst bij de entree, waar de bezoeker vrij 
letterl i jk door beide schalen 'breekt' en de 
diepte van de muur ervaart voordat hij de 
woning betreedt. Vervolgens bij de keuken, waar 
de vorm van de muur bepaald wordt door de 
standaardapparatuur, die door de muur 
opgenomen en aan het zicht ont t rokken wordt: 
deze muur vormt een van de weinige grote 
rechthoekige elementen in de woning. 
Huishoudel i jke apparatuur neemt in het ontwerp 
een belangri jke plaats in, en vooral de wijze 
waarop de apparaten in de wanden opgenomen 
zijn verdient aandacht. De laatste holle muur 
treffen we aan bij het 'boudoir ' , waar al hetgeen 
met de verzorging en kleding van de bewoner te 
maken heeft in de muur opgenomen wordt. De 
drie beschreven muren hebben gemeen dat ze 
een zeer ui tgewerkte drager voor apparatuur en 
opslagruimte vormen en daarnaast bepalend 
zijn voor de ruimteli jke structuur van de woning. 
Een aantal voorzieningen, zoals kast en douche-
cabine, is als losse objecten in de woning 
geplaatst. 

Het House of the Future kan gezien 
worden als een poging om de voorzieningen, 
die geleverd worden door een diversi te i t aan 
apparatuur, volledig te versmelten met de 

archi tectuur. De apparatuur, en hier moeten ook 
bergruimte en sanitair onder verstaan worden, 
krijgt binnen de woning een specifieke plaats en 
vorm. Deze plaats is bij de losse objecten sterk 
gerelateerd aan de patio. Zo staat de kast bij de 
ingang als een massief element half in de patio; 
een deel van het kookeiland bij de keuken steekt 
door de t ransparante wand; het bad, dat als een 
ui tspar ing in de vloer opgenomen is, dr ingt 
eveneens door in het groen van de binnentuin; 
en tenslot te wordt de waszui l bij het boudoir 
herhaald in het regenwaterbassin. A l le handelin-
gen die de bewoner met betrekking tot deze 
voorzieningen verr icht, krijgen zo een bijna 
theatrale betekenis met betrekking tot de patio. 
Dit wordt versterkt door de radicale openheid 
van de vertrekken naar deze middenruimte en 
door de gordijnen. De objecten hebben 
wel iswaar een autonome vorm, die sterk met hun 
specifieke funct ie samenhangt, maar worden 
door de alles verbindende bekleding weer nauw 
met elkaar verbonden. 

Materiaal speelt een essentiële rol in di t 
huis: het is volledig opgebouwd uit met glasfiber 
versterkte honingkleurige kunststof panelen, 
waarin zaken als verwarming en ver l icht ing vol-
ledig geïntegreerd zijn. De panelen bestaan uit 
schaalelementen, die steeds op een zelfde wijze 
aaneengeschakeld zijn door een donkerkleurig 
verbindingsprof iel , dat een sterk graf ische 
werking heeft. Mede hierdoor is de associat ie 
met de carrosser ie van een automobiel voor de 
hand liggend. In de t ransparante wand naar de 
patio is bewust afgezien van dergeli jke verbin-
dingsprofielen; zelfs st i j len en regels ontbreken 
hier. De wand is opgebouwd uit verl i jmde 
perspex panelen, die aan boven- en onderzijde 
bevestigd zijn. 

Kunststof of 'p last ic ' , bij uitstek het materi-
aal van de jaren zestig, heeft al t i jd sterke 
associat ies met de voorui tgang opgeroepen. 
Het merkwaardige van het materiaal is de 
intr insieke beeld- en vormloosheid: ju ist omdat 
kunststof in iedere vorm gegoten kan worden en 
iedere verschi jn ingsvorm kan aannemen of 
suggereren. Wanneer di t materiaal in de jaren 
v i j f t ig en zestig op een bewuste manier binnen 
de archi tectuur en het industriële ontwerp 
wordt toegepast, krijgt het een eigen beeld- en 
vormentaal aangemeten: welomli jnde vormen, 
afgeronde hoeken, een glimmend oppervlak en 
felle, primaire kleuren. Het materiaal bezit door 
zijn kunstmat ige oorsprong een potentiële 
grenzeloosheid, die vaak demonstrat ief in het 
ontwerp tot ui tdrukking gebracht wordt. Een 
sprekend voorbeeld hiervan zijn de stedenkoe-
pels die Buckminster Fuller in de jaren zestig 
ontwerpt. 

1 
Bij de beschr i j v ing van d i t werk is gebru ik gemaakt van 
de volgende werken: Jeremy Baker (red. ), ' A S m i t h s o n s 
File', Arena, februar i 1966, pp. 177-218; A l i s o n en Peter 
Sm i t hson , 'The Shi f t ' , Architectural Monographs 7, 
Londen 1982. 



Plattegrond 1. entree 2. toilet 3. woonruimte 4. keuken 5. badruimte 6. boudoir 7. slaapkamer 



Doorsnede YY 

Doorsnede XX 

Doorsnede PP 

Doorsnede ZZ 



Maar ook in het House of the Future zien we 
deze grenzeloosheid terug. Hier wordt de plas-
tiek tot in het absurde doorgevoerd, waardoor 
de indruk gewekt wordt dat het mater iaal alom 
en al lesbepalend wordt: de bewoner bevindt zich 
in het materiaal . Het l i jkt of de vertrekken 
u i tspar ingen zijn in een enorme plast ic massa, 
als de gaten in een Emmenthaler kaas. Het 
paradoxale is echter dat het mater iaal zelf in 
fei te tot een schi l , een absoluut m in imum 
gereduceerd wordt. 

In de jaren v i j f t ig neemt kunststof de rol over 
die beton in de jaren tw in t i g kreeg toebedeeld: 
een mater iaal met ongekende p las t ische poten-
t ies die door de karakter ist ieke vormloosheid 
van het mater iaal opgeroepen werden. Maar 
waar beton nog gebukt g ing onder het hoge 
eigen gewicht , daar combineer t kunststof de 
p las t ic i te i t van beton met een ongekende l icht-
heid, waardoor ook voor bouwwerken de zo lang 
verwachte ontwors te l ing aan de zwaartekracht 
mogeli jk l i jkt te worden. De t rad i t ione le en van-
zelfsprekende relatie tussen gewicht en volume 
wordt door kunststof fen vol ledig on twr ich t en 
daarmee li jken in d i t n ieuwe mater iaal de wilde, 
express ion is t ische fantas ieën uit de jaren 
tw in t ig werkel i jkheid te kunnen worden. 

Toch is er een opval lend verschi l tussen 
deze fantas ieën en het House of the Future. 
In het House of the Future gaan wanden, vloer, 
plafond en meubi la i r op in een ru imte-cont i -
nuüm, waar in de spanning tussen materie en 
zwaartekracht, zoals die vaak in const ruc t iv is -
t i sche experimenten verbeeld wordt , geheel 
verdwenen is: 'everyth ing f lows ' . De schi jnbaar 
wi l lekeurige ruimtevormen en de gr i l l ige wand-
openingen tussen de ruimtes versterken de 
i l lusie van v iscos i te i t en let ter l i jke f lex ib i l i te i t . 

De Smi thsons leggen sterk de nadruk op het 
mater iaal en de tact ie le kwal i te i ten en refereren 
in dat opzicht aan het Maison aux Mathes van 
Le Corbusier ui t 1935.2 Deze referentie l i jkt op 
het eerste gezicht tamel i jk vergezocht. Het 
Maison aux Mathes is een eenvoudig huis, met 
een houten-ba lkenconst ruct ie en zware 
breukstenen wanden: een van de minder 
bekende vi l la 's van Le Corbusier waar het 
mater iaal z ichtbaar is en een eigen taal spreekt. 
De Smi thsons wijzen op de breuksteenwanden, 
waarvan de mater ia l i te i t le t ter l i jk door het hele 
huis voelbaar is en die aldus een tact ie le cont i -
nuïtei t veroorzaken. Een zelfde cont inuï te i t wi l len 
zij bij het House of the Future real iseren. Daar-
naast zijn de Smi thsons ook op zoek naar een 
andere st i j l , een andere taal,3 die aanslu i t bij een 
wereld buiten de arch i tec tuur : de massacul tuur . 

A l i son en Peter Smi thson , a.w., p. 44. 
3 

'We put photographs of the House of the Future - as 
evidence of another language - on the wa l l s of a spare 
room', merkt A l i s o n S m i t h s o n op over het C I A M -
congres te Dubrovn ik in 1956. Zie: A l i s o n S m i t h s o n 
(red.), Team 10 Meetings 1953-1984, Del f t , 1991. 

Keuken 



Woonkamer 

Entree Overzicht van de patio 



Private Air Diagram, 1955/1956 

Bread House, 1957, plattegronden 



Patio en paviljoen, This is Tomorrow Exhibition, 1956 

De Smi thsons maken in de jaren v i j f t ig deel 
uit van de Independent Group, een gezelschap, 
voor tgekomen uit het Ins t i tu te of Contemporary 
A r t , dat zich bez ighoudt met de effecten van 
techno log ie en massamedia op de kunsten. 
Leden van deze groep waren onder anderen de 
kunstenaars Richard Hami l ton, Nigel Henderson 
en Eduardo Paolozzi, die als de pioniers van de 
pop-ar t gezien kunnen worden. Daarnaast 
maakten ook de theore t ic i /c r i t i c i A l a n 
Co lquhoun, Reyner Banham, Lawrence A l loway 
en John McHale deel ui t van deze groep. 
A l loway omschr i j f t het karakter van de 
Independent Group als volgt: 'We discovered 
that we had in common a vernacular cu l ture that 
pers is ted beyond any specia l in terest of skil ls in 
art, arch i tecture, des ign or ar t c r i t i c ism that any 
of us might possess. The area of contact was 
mass-produced urban cul ture: movies, 
adver t isement , science f ic t ion, pop music. We 
fel t none of the d is l ike of commerc ia l cu l ture 
s tandard among most inte l lectuals. ' 4 

Voor de Smi thsons is vooral de reclame 
interessant . In het ar t ike l 'But Today We Col lect 
A d s ' 5 constateren zij een groeiende invloed van 
de reclame op de normen en aspi ra t ies van de 
gebruiker van arch i tec tuur ; een invloed die zij 
overgenomen heeft van de sociale hervormers 
en de pol i t ic i . Een en ander is terug te vinden in 
de wijze waarop een groot deel van de won ing 
(keuken, badkamer, garage) gedomineerd wordt 
door de massaprodukten van de industr ie, 
zonder dat de arch i tec t hier nog enige invloed £ 

op heeft. De Smi thsons constateren de groei- | 
ende rol van de massacu l tuur en de betekenis 

« 
die deze draagt voor de arch i tec tuur , en het £ 
House of the Future kan zeker in d i t l icht ® <A 
beschouwd worden. Maar het laten opgaan, ï 
verdwi jnen van de arch i tec tuur in diezelfde J 
massacu l tuur , zoals Reyner Banham en de „ 
A rch ig ram-g roep voorstaan, is door de | 
Sm i thsons nimmer gewenst. Zij hebben voortdu- ® 
rend een ambivalente houding ten opzichte van g 
de pop-ar t -beweging ingenomen, ju is t omdat zij = 
zich toch te lkens met wezenli jk ach i tec ton ische 
begr ippen als materiaal , de s tedebouwkund ige 
groeper ing en het zoeken naar een st i j l hebben 
beziggehouden. 

'But Today We Col lect A d s ' verschi jn t 
evenals het House of the Future in 1956. In 
datzelfde jaar maakt het arch i tec tenpaar echter N 

ook een pavi l joen dat een absolute tegenpool S 
van het House of the Future li jkt. Het is te zien ~ 
op de 'Th is is Tomorrow ' - ten toons te l l ing in de [C 
Wh i techape l Gallery te Londen. Hier wordt een < 
aantal kunstwerken getoond die zowel qua 
inhoud als qua presentat ie als de eerste pop-
art -werken gezien worden. Te midden van het 
pop-ar t -bee ldenbombardement wordt door de 

4 
Gec i teerd in: Char les Jencks, Modern Movements in 
Architecture, Oxford, 1973. 

5 
Jeremy Baker , a.w., p. 194. 



1. slaapkamers 
2. badcabine 
3. kookcabine 
4. meubelopslagcabine 
5. onderhoudscabine 
6. boudoir voor de vrouw 
7. boudoir voor de man 

Strip Appliance House, 1958, plattegrond 

Snowball Appliance House, 1958, plattegrond 
1. slaapkamers 2. badkamer 3. kookcabine 4. opslagcabine 5. onderhoudscabine 6. boudoir 

Strip Appliance House in strokenbouw 



Smi thsons een patio omheind, waarbinnen zij 
een pr imit ief hutje situeren. Paolozzi en 
Henderson plaatsen in, op en rond d i t bouwsel 
een aantal 'objets trouvés', waardoor het project 
van de Smi thsons een f ragment van een 
krottenwijk lijkt, omgeven door opzicht ige 
bil lboards. De Smi thsons tonen hier ' the funda-
mental necessi t ies of the human habitat ' , zoals 
ze het zelf in de catalogus bij de tentoonstel l ing 
noemen: 'The f i rst necessity is for a piece of the 
world, the patio; the second necessity is for an 
enclosed space, the pavil l ion.'6 

Ondanks de bewust provocerende verschi l-
len vertoont het House of the Future wat deze 
noodzaken betref t een duideli jke overeenkomst 
met het Whitechapel-pavi l joen. Ook in het 
House of the Future wordt een 'piece of the 
world' , een patio, omsloten en wordt de ruimte 
' furnished wi th symbols for all human needs'. 
Deze symbolen zijn nu geen 'objets trouvés', 
maar apparaten. 

Appl iance Houses/1957-1958 
Het House of the Future is geen stap in een 
recht l i jn ige ontwikkel ing binnen het werk van 
de Smi thsons, maar een experiment met een 
materiaal en een onderzoek naar de invloed van 
meubilair en huishoudeli jke apparatuur op de 
archi tectuur van de woning. Dit onderzoek 
wordt voortgezet in de Appl iance Houses. 

Het Bread House uit november 1957, gepre-
senteerd als Appl iance House I, is een vrij 
platte toepassing van de 'taal' van het House of 
the Future op een tradi t ioneel woonhuis met 
woonruimte op de begane grond en twee slaap-
verdiepingen. In het Snowbal l Appl iance House 
worden niet alleen de taal maar ook het archi-
tectonische type van het House of the Future 
bewerkt: de patio beheerst het r ingvormige huis 
volledig.7 De vertrekken, die eerst nog door de 
holle muren en objecten afgeschermd werden, 
zijn nu opgeofferd aan een cont inue leefruimte 
en alleen nog met schermen van elkaar af te 
scheiden. Het interieur wordt bepaald door de 
cabines, waar de huishoudeli jke apparatuur 
geconcentreerd is: de kleed-, kook-, was- en 
opslagcabine. De cabines onttrekken de appara-
tuur aan het z icht en laten haar bewust geen 
deel uitmaken van het interieur, aangezien de 
apparatuur sterk aan mode en snelle veroude-
ring onderhevig is. De schaalwanden van deze 
cabines zijn de vaste construct ieve elementen 
in de woning en vormen in het interieur de 
minimale rudimenten om de archi tectonische 
hoofdvorm te herkennen. Op deze wijze formule-
ren de Smi thsons een antwoord, ze noemen het 
zelf een hypothese, op het uiteenvallen van het 

6 
A l i s o n en Peter Sm i t hson , a.w., p. 32. 

7 
He t Snowba l l A p p l i a n ce House en het S t r i p A p p l i a n c e 
House zijn onder andere beschreven in: A l i s o n 
Sm i t hson , 'The A p p l i a n c e House' , Architectural 
Design, apri l 1958, p. 177. 

Ontwerp voor een buitenhuis, Kent, 1959 (niet uitgevoerd) 
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toekomst ige woonhuis , iets dat zij ook bij het 
House of the Future s ignaleerden: 'The House 
of the Future demonstrated the arch i tec tura l 
consequences of, amongst other th ings , the 
d is in tegra t ion of the ki tchen by means of mobi le 
appl iances and pre-packaged food etc. '8 

Het Snowbal l App l iance House is door zijn 
r ingvorm moei l i jk in grotere aantal len te groepe-
ren; een aspect dat ju is t in het werk van de 
Smi thsons voortdurend een cruciale rol speelt . 
Het St r ip App l iance House probeer t aan d i t 
manco te voldoen. Het gaat uit van een eenvou-
dig rechthoekig pre-fab won ingbouwsys teem, 
waarmee s t rokenbouw gereal iseerd kan worden. 
In de won ing vinden we de cabines als str ik t 
rechthoekige elementen terug. Te zamen met de 
zeer geprononceerde mannel i jke en vrouwel i jke 
'boudoi rs ' organiseren zij de p la t tegrond van de 
woning. 

In 1959 passen de Smi thsons het App l iance-
House-concept toe bij een on twerp voor een 
bui tenhuis je in Kent. Ontdaan van de laatste 
remin iscent ies aan de organ ische vormentaal 
van het House of the Future zien we hier het 
St r ip App l iance House terug. De cabines zijn 
zodanig los in de ruimte geplaats t dat ze de 
vertrekken afscheiden; ook let ter l i jk, door de 
schu i fwanden die in de cabines opgenomen zijn. 
Bovenl ichten accentueren de cabines in het 
exterieur en zorgen er tevens voor dat deze 
elementen ook in het inter ieur meer worden dan 
kasten met apparatuur. 

De App l iance Houses concentreren zich op 
de arch i tec ton ische betekenis van de toename 
van huishoudel i jke apparatuur in de woning. In 
'The future of fu rn i tu re ' 9 plei t A l i son Smi thson 
voor een n ieuwe benader ing van de apparatuur 
in de woning, waarbi j de leefruimte niet langer 
werkruimte voor de huishoudel i jke apparaten is. 
Door de afname van de a fmet ingen en het 
gewicht van deze apparaten word t het mogel i jk 
ze over het huis te verspreiden. Di t maakt een 
ander ru imteconcept mogeli jk: de afzonderl i jke 
vertrekken maken plaats voor een cont inue 
ruimte. A l i son Smi thson maakt een vergel i jk ing 
tussen het Japanse woonhuis , waar de bergkas-
ten zich van de ruimte afkeren, en aldus een 
cont inuï te i t bewerkstel l igen, en het westerse 
woonhuis , waar de meubels en apparaten al t i jd 
naar de ruimte toegekeerd worden. Hier ver l iest 
de arch i tec t de contro le over het inter ieur en is 
hij overgeleverd aan de modegr i l len van de 
industr ia l designer. A l i son Smi thson ziet een 
arch i tec ton ische op loss ing voor d i t probleem in 
de 'cubic les ' , de cabines van de App l iance 
Houses. ' Ins ide the cubicle, under contro l , the 
chang ing world of high pressure adver t is ing, 
styl ing, etc., p lugs in.'10 Hiermee komt duidel i jk 

8 
Jeremy Baker, a.w., p. 197. 

Architectural Design, apri l 1958, pp. 174-178. 
10 

Jeremy Baker , a.w., p. 178. David Greene, Spray Plastic House, 1962 
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1. leidingkoker 
2. badkamer 
3. pneumatische lift 
4. schakelbare voorzieningenwand 

Warren Chalk, Plug-in Capsule Home, 1964 

Stapelwijze 

Componenten van een capsule 
1. vloerelement 
2. rolscherm 
3. bedelement 
4. audiovisuele component 
5. binnenwand 
6. plafondelement 

Aaneenschakeling capsules 



Toren met Capsule Homes de archi tectonische benadering van de 
Smi thsons naar voren: alhoewel zij zich terdege 
bewust zijn van de toenemende rol van de weg-
werpprodukten en de veranderbare elementen in 
een woning, trachten zij een archi tectonische 
benadering te ontwikkelen, waarmee een en 
ander onder controle moet geraken om de 
ruimte, als een essent ieel element van de 
woning, te bewaren en te versterken. 

Spray Plast ic H o u s e / 
• a v i d Greene/1962 

In het werk van de Arch igram-groep is de 
woning van de toekomst een experiment, waar-
aan voortdurend verder gewerkt wordt.11 Het 
House of the Future van de Smi thsons vormt 
een van de inspirat iebronnen voor di t experi-
ment, waarvan we enkele stadia zullen beschri j -
ven. 

De preoccupatie met het materiaal kunststof 
en de verwoede pogingen om daar een 
geëigende uitdrukking, 'taal', aan te geven 
vinden we terug bij het Spray Plastic House van 
David Greene uit 1962. In de drie tekeninget jes 
waarin het ontstaan van di t huis geïl lustreerd 
wordt, kunnen we een vooraankondiging zien 
van wat er met de woning gaat gebeuren in een 
reeks Archigram-plannen. In de eerste fase 
wordt het huis 'ui tgegraven' in een rechthoekig 
blok kunststof schuim, zoals een hol uitge-
graven in de aarde. In di t massieve l ichaam zijn 
de ruimtes als organen aaneengeschakeld, 
compleet met twee ' l ichaamsopeningen en een 
hart waar de instal lat ies en de verwarming 
gevoed worden. In de tweede fase valt het 
omhul lende lichaam uiteen, opdat er in de derde 
fase nog s lechts de gematerial iseerde contour 
van de verschi l lende ruimtes, de 'organen' rest. 
Het ruimte-omhul lende materiaal heeft letterl i jk 
zijn massa verloren en wordt een huid, een 
'skin'. Hiermee is een voortdurend terugkerend 
thema in de Archigram-plannen kernacht ig 
gedemonstreerd. Of, zoals David Greene in het 
eerste nummer van Archigram schr i j f t : 'You can 
blow up a balloon - any size / You can mould 
plast ic - any shape.' 

Plug-in Capsule H o m e / 
Warren Chalk /1964 

In het derde Archigram-nummer wordt een ander 
belangri jk thema in di t verband voor de eerste 
maal centraal gesteld: 'Expendability; towards a 
throwaway archi tecture' . Er verschi jnen colla-
ges waarin domes, de Dymaxion Car en de 
prefab badkamer van Buckminster Fuller en 
verschil lende containerwoningen te zamen met 
verpakkingsmaterialen en wegwerpart ikelen 
afgebeeld worden als serieuze en gerealiseerde 
pogingen om objecten of gebouwen met een 

11 
Voor de beschr i j v ingen van het werk van Archigram is 
gebru ik gemaakt van Peter Cook (red.), Archigram, 
Basel , 1991 (heru i tgave van de oorspronke l i jke u i tgave 
ui t 1972). 



beperkte levensduur te ontwerpen. In het 
nummer wordt krit iek geleverd op de verschi j -
n ingsvorm van een groot aantal van deze prefab 
objecten, zoals caravans, bunga lows en 
tu inhu is jes , omdat deze hun industr ië le 
oorsprong verbergen achter een t rad i t ioneel 
a rch i tec ton isch uiter l i jk. Archigram p ropageer t 
daarentegen een versch i jn ingsvorm die refereert 
aan de popula i re wegwerpar t ike len, 

gj In het Plug-in Capsule Home word t een en 
ander u i tgewerkt . Di t on twerp is een van de 
resul taten van een experimenteel project dat 
door de leden van A rch ig ram in opdracht van de 
Taylor Woodrow Design Group werd u i tgevoerd. 
U i tgangspun t was een prefab won ing die in een 
torenvormige drager -s t ruc tuur opgenomen 
moest kunnen worden. Het Capsule Home is een 
schakelbare eenheid, opgebouwd uit een aantal 
industr ieel vervaard igde en verwisselbare 
onderdelen, als vloer-, p la fond- en wand-
elementen. Het Capsule Home brengt het huis 
terug tot het typ isch moderne Existenzminimum; 
een cel die met andere cellen geschakeld wordt 
in een grotere s t ructuur . Deze eenduid ige 
schakelbaarheid bepaal t hier nauwkeur ig de 
vorm van de Capsule. In het inter ieur v inden we 
de 'organen' van het Spray Plast ic House terug, 
maar dan get ransformeerd tot apparaten en 
objecten die d icht opeen gepakt zijn en vaak 
afgedekt en aan het z icht ont t rokken door bedie-
ningspanelen. Het P lug- in-Capsule-pro ject 
ver toont een opval lende overeenkomst met het 
afs tudeerpro ject van Georgi Krut ikov uit 1928.12 

Daar zijn de capsu les nog verder gemin imal i -
seerd tot e legante druppe lvormige ru imtecabi -
nes, waar in nog s lech ts plaats is voor een 
l igstoel. Ook hier kunnen de capsu les als blaad-
jes van een bloem aaneengeschakeld worden. 
Zelfs de beeldreferent ies, die Krut ikov in de 
vorm van een col lage bij de presentat ie van zijn 
project voegt, komen overeen met hetgeen 
Archigram laat zien: ook hier duiken de 
caravans, zeppel ins en druppe lvormige voer tu i -
gen al op. 

12 
S.O. Chan-Magomedow, Pioniere der Sowjetischen 
Architektur, Dresden, 1983, pp. 284, 307-308, 333. 

David Greene, Living Pod, 1965, plattegrond, geve! 

Maquette van het interieur 



Collage met (van boven naar beneden): doorsnede, kookstation, maquette, werkstation, plattegrond 



Living P o d / D a v i d Greene/1965 
Na de Plug-in Capsules en de daarop gelijkende 
Gasket Homes uit 1965 vormen de Living Pods 
een verdere ontwikkel ing van de derde fase van 
het Spray Plast ic House. In veel soortgel i jke 
plannen uit deze t i jd zien we hoe er voortdurend 
een tweedel ing in de woning aangebracht wordt: 
aan de ene kant de verbli j fsruimte, ontdaan van 
de tradi t ionele opdel ing in door voorzieningen 

j» noodzakelijk geworden vertrekken; aan de 
andere kant het service-deel waar we de 
hoogwaardige technologische apparatuur 
terugvinden. 

Ook bij de Living Pod zien we di t overduide-
lijk terug: de 'pod', de cocon, is datgene waarin 
de bewoner verbl i j f t terwi j l alle benodigde 
apparaten en leidingen als zelfstandige onderde-
len op en aan de cocon zijn bevestigd. Het uiter-
lijk van de Living Pod refereert aan de populaire 
beeldtaal van de ruimtevaart en het diepzeeon-
derzoek.'3 In het interieur valt dezelfde tweede-
ling weer terug te vinden: zowel organisch 
gevormde opblaasbanken en een opblaasbaar 
kamerscherm, als een aantal zeer geavanceerde 
robots, die zich als kook- en werkstat ions door 
de woning kunnen bewegen. De robots zijn wat 
di t betref t een ui twerking van het verri jdbare 
kookmeubel in het House of the Future. De 
vertrekken waar voorzieningen een belangri jke 
rol spelen, zoals keuken en badkamer, worden 
hiermee overbodig: de apparatuur voor deze 
voorzieningen krijgt een alles dominerende rol in 
het interieur. 

Was de Plug-in Capsule nog duidelijk onder-
geschikt aan een megastructuur, de Plug-in 
City, de Living Pod is duideli jk een anti-stedeli jk, 
nomadisch object en refereert veeleer aan die 
andere stedeli jke Archigram-\an\as\e, de 
Walking City van Ron Herron uit 1964, waar de 
stad als een enorm object is vormgegeven. 

Living 1990 /Arch igram/1967 
In 1967 krijgt de Archigram-groep de gelegenheid 
om het experiment van de Smi thsons uit 1957 te 
herhalen, onder omstandigheden die zeer sterk 
overeenkomen. Di tmaal is het niet de Daily Mail 
maar de Weekly Telegraph die de opdracht ver-
strekt om een huis te ontwerpen voor het jaar 
1990. De tradi t ionele archi tectonische elemen-
ten als vloer, muur en plafond, die bij het House 
of the Future als een alles verbindende cont inue 
huid zijn uitgevoerd, krijgen hier een volstrekt 
andere betekenis: het worden 'condi t ions' of 
t i jdeli jke stadia, aangezien ze zich voortdurend 
wijzigen. Ze bewegen op en neer, naar binnen en 
buiten, worden hard en zacht. Daarnaast bevindt 
zich in de woning een service-wall , aangesloten 
op een grootschal ige infrastructuur, en twee 

13 
Zo verscheen er in 1967 onder redact ie van een oud- l id 
van de Independent Group een / I D - t h e m a n u m m e r dat 
vol ledig aan de on tw ikke l ingen in deze gebieden gewi jd 
was: John McHale, 2000 + (Architectural Design), 
februar i 1967. Situatie 



Robots Hoverchair 

Opstelling voor de expositie 





Archigram Group, Control and Choice project, 1967, tekeningen en maquette 



robots die zich kunnen verplaatsen en waarui t 
schermen te voorschi jn schieten om ruimtes af 
te schermen. De bewoner beweegt zich op zijn 
hoverchair door de woning, op dezelfde wijze als 
door de stad, die als een enorme megastructuur 
gedacht wordt. Het ontwerp van Archigram is, 
zoals ze het zelf noemen, een eerste poging om 
een woning te creëren die door het bezit van 
hoogwaardige apparatuur in staat is om 
terstond op iedere spontane inval van de 
bewoner te reageren. De laatste sporen van enig 
archi tectonische ordening worden rigoureus 
ui tgewist door de rol die de apparatuur in deze 
woning krijgt toebedeeld, een kleine t ien jaar na 
de waarschuwingen van Al ison Smi thson in 
'The Future of Furniture'. Met een ijzeren conse-
quentie trekt Archigram de eenmaal gezette lijn, 
weg van de archi tectuur , door en vermijdt dan 
ook te kiezen voor het 'design' van de door hen 
voorziene apparatuur. In het Control-and-
Choice-project, dat eveneens in 1967 voor de 
Parijse Biennale des Jeunesses wordt vervaar-
digd, wordt zelfs het onderscheid tussen 
hardware en sof tware losgelaten: de robots 
verliezen hun vorm en kunnen niet meer met een 
herkenbaar meubelstuk of apparaat geïdentif i-
ceerd worden. De gehele leefomgeving bestaat 
nog s lechts uit voortdurend veranderende syste-
men. De absolute vrijheid die men nastreeft leidt 
tot een absolute vormloosheid. De foto's van de 
maquette tonen de tragiek van di t project: een 
troosteloos karkas, waarui t het huis en de 
archi tectuur weggevaagd zijn. De bewoner heeft 
dan ook geen enkele reden om zich in een derge-
lijke omgeving op te houden (op de hoverchair 
gleed hij immers al moeiteloos de woning uit). 

Cushicle en S u i t a l o o n / 
M i k e Webb/1966-1968 

Wanneer wanden, vloeren en plafonds nog 
slechts als belemmeringen voor de totale 
vrijheid van de bewoner gezien worden, dan 
hoeft een woning niet meer te zijn dan een 
apparaat, dat beschermt en voorziet in de 
bevrediging van de behoeften van de bewoner. 
'W i th apologies to the master, the house is an 
appliance for carrying wi th you, the city is a 
machine for plugging into', aldus David 
Greene." 

De Cushicle is een opblaasbare woning, die 
als een rugzak door de nomade meegedragen 
wordt. Een rugzak met een frame: de Cushicle 
bestaat zowel uit een 'ruggegraat ' , die als een 
draagstructuur funct ioneert , als uit een tent, die 
zich om de bewoner kan uitvouwen. De Cushicle 
bevat alle elementaire voorzieningen: een water-
en voedselvoorraad, verwarming, radio en televi-
sie. De woning is hier tot apparaat geworden, 
een infuus dat de bewoner direct de gewenste 
voorzieningen levert. De leefruimte, die bij de 

Mike Webb, verschillende stadia van Cushicle, 1966/1967 
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Ui t de p lan toe l i ch t ing bij de Living Pod, zie: Peter 
Cook, a.w., p. 52. 





Living Pod nog ais een organ isch gevormde 
'schelp ' het overheersende ruimtel i jke element 
vormde, is te ruggebracht tot een tent met een 
min imale omvang. 

In een latere u i twerk ing van d i t project gaat 
Mike Webb nog een stap verder met de intro-
duct ie van de Sui ta loon, een ruimtepak dat als 
het absolute min imale huis gezien kan worden. 
Het pak levert alle voorzieningen en is aan te 
s lu i ten op bi jvoorbeeld t ranspor tmidde len, op 
grotere 'bal lonnen', waar de bewoner uit zijn pak 
kan treden, en op andere ruimtepakken, om 
direct fys iek contact met mede-nomaden te 
maken. 

De won ing dreigt niet meer te worden dan 
omhul l ing, kleding: een nulpunt , waar volgens 
Reyner Banham de oervorm van de won ing weer 
z ichtbaar wordt: 'A rch i tec tu re , indeed, began 
w i th the f i rs t fu rs worn by our earl ier ancestors, 
or w i th the discovery of f i re - it shows a narro-
wly profess ional f rame of mind to refer i ts 
beg inn ings solely to the cave or the pr imi t ive 
hut.'15 

Er is wein ig fantas ie voor nodig om in het 
House of the Future deze oer-grot te herkennen. 
Banham ziet het House of the Future echter 
vooral als een pop-ar t -verschi jnsel : een bewuste 
poging om een gestyled, modieus huis te 
ontwerpen zoals d i t ook gebeur t bij andere 
massa-art ikelen, zoals auto 's. Hij baseert deze 
opvat t ing op een aantal u i ter l i jke kenmerken van 
het huis, zoals chroom-st r ips en de opbouw ui t 
panelen.'6 Toch is het ju is t de 'narrowly 
professional f rame of mind ' van de Smi thsons , 
die d i t huis meer laat zijn dan hetgeen Banham 
erin ziet. Het House of the Future laat het huis 
een toekomst. 

15 
Uit : Reyner Ban ham, 'S tock tak ing ' , Architectural Review, 
februar i 1960, herdruk t in Reyner Banham, Design by 
Choice, Londen, 1981, p. 51. 

16 
Uit: Reyner Banham, 'The A t a v i s m of the Shor t 
D is tance Min i -Cyc l is t ' , Living Arts 3,1964, herdruk t in 
Reyner Banham, a.w., p. 88. 



Mike Webb, Suitaloon, 1968 


