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HET WERELDBEWUSTZIJN 
van Richard Buckminster Fuller 

De conferentieruimte wordt omgeven door de 
zogenaamde hoepelrok, een ronde tent die met 
spankabels aan het plafond is opgehangen. Onder 
de hoepelrok kan door een zelfstandig luchtbehan-
delingssysteem een eigen 'klimaat' voor conferen-
ties worden gecreëerd.2 

Buckminster Fuller publ iceert in 1932 in het blad 
Shelter zi jn ontwerp voor de industr ië le comman-
dotoren. De economische cr is is van 1929 en 1930 
heeft op een dramat ische wijze aan de Amer ika-
nen de duistere schaduwkanten van het vrije-
marktkapital isme zichtbaar gemaakt: eigen gewin, 
angst en speculat ie hebben een stabiel geachte, 
f lorerende samenleving aan het wankelen 
gebracht. Het economische en poli t ieke bestel 
van de Verenigde Staten wordt dan ook in brede 
lagen van de bevolking ter d iscuss ie gesteld. 
In hetzelfde jaar waarin Buckminster Fuller zijn 
ontwerp voor de industr ië le commandotoren 
publ iceert, begint de Technocracy-beweging van 
de ingenieur Howard Scot t aan een publieke 
doorbraak.3 Deze beweging, gebaseerd op de 
ideeën van de econoom Thors te in Veblen, kri jgt 
in de jaren dert ig een aanzienli jke aanhang in de 
Verenigde Staten. Centraal in hun economische 
leer staat het idee dat het hele economische 
stelsel dient te worden opgevat als een verzame-
ling energiestromen, die meetbaar zijn door het 
registreren van de factoren t i jd en kwantiteit. 
A l leen op deze wijze, meent Scott , kan een ratio-
nele economische wetenschap ontstaan. Op 
basis van deze wetenschap kan dan vervolgens 
een nieuw maatschappel i jk stelsel worden ont-
wikkeld: de technate. De technate is een 'energie-
staat', een samenleving die vol ledig onafhankel i jk 
van andere landen kan funct ioneren en derhalve 
over voldoende grondsto f fen en energiebronnen 
dient te beschikken. Zo bestaat de technate of 

1 
Zie voor een uitgebreide beschrijving: Martin Pawley, 
Buckminster Fuller, Londen, 1992, pp. 37-41. 

2 
Uit Shelter, november 1932, herdrukt in: Richard Buck-
minster Fuller, 50 Years of the Design Science Revolution 
and the World Game, Carbondale, 1969, pp. 28 en 29. 

3 
De beschrijving van de Technocracy-beweging is geba-
seerd op: A. Luwel, De technocratie. Theorie en 
beweging, Kampen, 1980. 

4 
Een gebied dat, wellicht niet toevallig, grote overeen-
komsten vertoont met de landen die in 1993 het NAFTA-
akkoord hebben getekend. 

A/s 32-jarige jongeman staat Richard Buckminster 
Fuller in 1927 aan de rand van Lake Michigan. Na 
iele tegenslagen in zijn jonge jaren, met als diepte-
punt een tevergeefse poging om een bouwsysteem 
Hn geperste houtwolcementblokken op de markt te 
brengen, staat hij, volledig berooid en gedesillusio-
neerd, op het punt een eind aan zijn leven te 
maken. Maar dan hoort hij een Stem: 'Je hebt het 
recht niet om jezelf om te brengen. Je behoort niet 
tot jezelf. Je behoort tot het universum.' Hij gaat 
mr huis maar spreekt gedurende een jaar tegen 
niemand, zelfs niet tegen zijn vrouw. In dit Jaar der 
Stilte werkt hij in volstrekte afzondering en zwijg-

I zaamheid, maar in een koortsachtig tempo, aan zijn 
! Leer. Het Jaar der Stilte wordt verbroken met een 
lestieri uur durende onafgebroken Bergrede tegen 
lijn vrouw, waarin hij alles wat hij later nog zal 
leggen of schrijven reeds formuleert,1 

Er doet zich bij het bestuderen van de ideeën van 
Buckminster Fuller een paradoxaal verschi jnsel 
voor: om vat te kr i jgen op het gedachtengoed van 
Buckminster Fuller li jkt het wel of deze zelf zo 
veel mogelijk to t zwi jgen moet worden gedwon-
gen. Zijn duizel ingwekkende woordens t room, 
neergelegd in boeken, t i jdschr i f tar t ike len, inter-
views en f i lms, overspoelt zi jn ontwerpen en 
dreigt, op hol is t ische wijze, al les met alles te ver-
binden. Door vier crucia le projecten uit zi jn 
oeuvre te l ichten en deze als bakens overeind te 

I zetten, is het wel l icht mogel i jk om enig inzicht te 
krijgen in de relatie tussen were ldbewustz i jn en 
ontwerp bij Buckminster Fuller. 

D E S C I E N C E 

Hoepelrok-kamer, 1932 
Deze kamer, die ook wel als industriële commando-
toren wordt omschreven, zou in elk industrieel 
hoofdkwartier kunnen worden geïnstalleerd. Hier-
door is een ruimte van twee verdiepingen nodig: de 
conferentieruimte en daaronder de stuurruimte. In 
tie conferentieruimte bevinden de zitplaatsen zich 
concentrisch rond een driezijdig projectietoestel: 
Mus worden de zitplaatsen in drie sectoren 
verdeeld. Het projectietoestel, dat letterlijk de spil 
ra/7 de conferentieruimte vormt, is voorzien van 
opname-apparatuur, om alle besprekingen zo nauw-
gezet mogelijk te registreren. Een en ander wordt 
bediend vanuit de stuurruimte. Hier bevindt zich 
ook de opslag van filmmateriaal, waaronder de regi-
straties van eerdere besprekingen, dat onmiddellijk 
door de conferanten op te vragen is. 



America uit de VS, Canada, M idden-Amer ika en 
een deel van Zu id-Amer ika. 4 De burgers in de 
technate zi jn al len to t het inzicht gekomen dat 
s lechts een col lect ieve onderwerp ing aan de 
energet ische leer to t een maximale welvaart zal 
leiden en ieders indiv iduele welzi jn zal doen 
st i jgen.5 Om ook op lange termi jn een welvaarts-
groei te bewerkstel l igen is, zo menen de techno-
craten, een cont inenta le p lanning noodzakeli jk, 
niet alleen van het produkt ieapparaat en de 
in f rast ructuur , maar ook van opvoeding en onder-
wi js, omdat alleen zó een opt imal isat ie van het 
gebruik van grondsto f fen, waartoe zij ook de 
mens rekenen, is te realiseren. De technate wo rd t 
geleid door de ingenieurs die, los van ieder 
part icul ier belang, de machine der staat kunnen 
opt imal iseren. 

Het is niet moei l i jk om de commandoto ren 
van Buckminster Fuller te zien als behuiz ing voor 
deze technocra t ische leiders. De twee meest in 
het oog spr ingende elementen van het ontwerp, 
de 'hoepelrok ' en het centrale project ieregistrat ie-
toestel, staan model voor twee essentiële compo-
nenten van het technocra t isch samenlev ingsmo-
del. De hoepelrok kan worden gezien als het 
embryonale s tad ium van de latere geodet ische 
koepels; b innen de bestaande ru imte word t een 
vederl ichte, enigszins bo lvormige tent aange-
bracht, die 'de storende werking moet ondervan-
gen die er van een rechthoekige ru imte uitgaat op 

de geluid- en l ichtbeleving in de zaal'.6 De door 
Buckminster Fuller aangeduide funct ionele ver-
klaring voor de hoepelrok is tameli jk merkwaardig 
en verhult de sterk symbol ische betekenis van dit 
element. Door hun aanwezigheid in de tent 
moeten de ingenieurs zich bewust worden van 
hun onder l inge verbondenheid. Deze verbonden-
heid gaat echter samen met een geïsoleerd zijn 
van de bui tenwereld: zij vormen een technisch-
wetenschappel i jke elite die, binnen hun tent, 
alleen via het beeldscherm contact heeft met de 
samenleving, die voor hen nog slechts uit data, 
uit kwanti tei ten is opgebouwd. 

Het project ie-registrat ietoeste l staat letterlijk 
centraal in de conferent ieru imte en vormt de ver-
b inding tussen het commandoteam en de samen-
leving. De dr iehoekige vorm van het toestel (en 
de dr iedel ing in de zaal) correspondeer t met de 
dr iedel ing die Veblen in het bestuur van een 
technocrat ische organisat ie aanbrengt: de ingeni-
eurs met kennis en ervaring betreffende grond-
stof fen en produkt ieprocessen, de ingenieurs die 
zich op t ranspor tsystemen r ichten en tenslotte zij 
die zich met de verstrekking van produkten en 
diensten aan de gebruiker bezighouden.7 Om 
opt imaal te kunnen funct ioneren zal de techno-
crat ische leiding allereerst een 'complete cadas-
t rat ion of industr ia l forces '8 moeten realiseren: 
een overzicht van alle data en in grafieken weer-
gegeven tendensen waarop de ingenieurs hun 

Hoepelrok-kamer, 1932, isometrie 



beleid kunnen baseren. Hiervoor is de stuur-
ruimte onder de conferentiezaal essentieel: het is 
het zenuwcentrum, dat de le idinggevende ingeni-
eurs voor tdurend van nieuwe data voorziet. 

Hoepelrok-kamer, plattegrond conferentieruimte en doorsnede 

De bovengenoemde cadastration vormt een 
belangri jke obsessie in het werk van Buckminster 
Fuller. In Fortune (nr. 2, 1940) werkt Buckminster 
Fuller mee aan een artikel waarin de industr ië le 
ontwikkel ing van de Verenigde Staten in de jaren 
dert ig wordt beschreven.9 In een reeks grafieken 
geeft hi j de acceleratie van de voortu i tgang weer 
door een zeer divers aantal data, waaronder het 
aantal mi j len per autoband, het aantal kranten per 
uur, de l ichtgevoel igheid van dagl icht f i lms, het 
aantal te lefoongesprekken, damespant ies, stof-
zuigers en bioscoopbezoeken, over de periode 
1920-1940 in beeld te brengen. De laatste afbeel-
ding bij het artikel toon t een door Buckminster 
Fuller ontworpen wereldkaart, een vroege versie 
van de A i r Ocean Wor l d Map. De verschi l lende 
cont inenten worden hier als één groot 'wereld-
cont inent ' getoond. Op deze kaart worden de ver-
spreid ing van de wereldbevolk ing en de versprei-
d ing van het energieverbruik, u i tgedrukt in 'mens-
kracht' , afgebeeld. De kaart toon t niet alleen het 
enorme Amer ikaanse overwicht in inanimate 
energy slaves, maar probeert het volk daarmee 
ook op zijn internat ionale verantwoordel i jkheid te 
wi jzen. Daarmee wordt het mondia le karakter van 
de industr ië le ontwikkel ing duidel i jk, evenals de 
missionaire inzet van het artikel in Fortune.™ 

In de jaren zestig kri jgt dit project een 
wereldomvattend vervolg, wanneer Buckminster 
Fuller het Wor l d Resources Inventory Center 

5 
Door het optimaliseren van de technologie en het tegen-
gaan van de verkwisting zou het mogelijk zijn de hoe-
veelheid arbeid sterk te reduceren en tegelijkertijd de 
welvaart te laten stijgen. Deze welvaart zou niet langer 
zijn gerelateerd aan geld, aan valuta, waarvan de waarde 
op basis van subjectieve verschijnselen als speculatie en 
vertrouwen is gebaseerd. In plaats daarvan introduceren 
de technocraten de 'ergs', de Energy Certificates, die een 
uitdrukking zijn van de hoeveelheid energie en derhalve 
zowel een ruilmiddel in het economisch verkeer als een 
vaste eenheid van energetische waarde vormen. De 
'ergs' hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn per-
soonsgebonden, waardoor oppotten en diefstal worden 
vermeden en produktie- en consumptiestromen volledig 
op elkaar aansluiten en voortdurend te volgen zijn. Zie 
Luwel, De technocratie, pp. 43-49. 

6 
Zie noot 2. 

7 
Thorstein Veblen, The Engineers and the Price System, 
New York, 1921, p. 143. 

8 
Ibidem, p. 139. 

9 
Herdrukt in Fuller, 50 Years, pp. 45-59. Het artikel leunt, 
zonder dat dit expliciet wordt aangegeven, sterk op de 
ideeën van de Technocraten. Ook Scott heeft in de jaren 
dertig aan de universiteit van Columbia gewerkt aan een 
Energy Survey of North America. Zie Luwel, De techno-
cratie, p. 12. 
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opzet, een inst i tuut aan de Southern I l l inois Uni-
versity dat zich bez ighoudt met het verzamelen 
van de werelddata. Deze data moeten de basis 
vormen van de Design Science, de term waarmee 
Buckminster Fuller u i tdrukking geeft aan een a-
politiek were ldomspannend streven om alle 
beschikbare wetenschappel i jke en techno log i -
sche kennis in te zetten om de kwaliteit van het 
leven op aarde voor ieder mens te verhogen. Het 
is niet verwonder l i jk dat Buckminster Fuller voor 
het ontwikkelen van de Des ign Science alle hoop 
vestigt op de archi tecten. Zi j zi jn de laatst over-
gebleven general isten: de overige vakgebieden en 
wetenschappen hebben zich vol ledig gespecial i -
seerd en zijn niet in staat een a lomvat tende bena-
dering van de were ldprob lemen te combineren 
met een ontwerpger ichte houding. 

A N T I T E C T U R E 

4D-toren, 1928 
Aan het eind van de jaren twintig ontwikkelt Buck-
minster Fuller een reeks projecten onder de noemer 
4D. Naast een 'omnidirectional' transportmiddel 
(een gevleugelde versie van de bekende Dymaxion-
auto), een kantoorgebouw en een kegelvormige par-
keergarage, behoort hiertoe ook de 4D-woontoren. 
Al deze projecten zijn veelal slechts in eenvoudige 
schetsen uitgewerkt en in gestencilde vorm uitgege-
ven; de 4D-woontoren is daarentegen zowel in teke-
ningen als in een model verder uitgewerkt. Van de 
toren bestaan verschillende versies. In een versie 
van twaalf verdiepingen is het programma van de 
toren aangegeven. Van de twaalf lagen worden er 
slechts drie in beslag genomen door woningen; 
op de overige negen verdiepingen vinden we een 
uitgebreid verzorgend programma met dakterras, 
bar, kinderopvang, ziekenhuis, sportzalen en een 
zwembad. Boven op de toren bevindt zich een aan-
meer-mast voor zeppelins, voorzien van antenne, 
schijnwerper, hijskraan en windmolen. 

De toren is opgebouwd uit zeshoekige space-
frame vloeren rond een metalen liftkooi met een 
driehoekige lift. De vloeren zijn op de hoekpunten 
voorzien van trekkabels, die van de mast naar het in 
de grond geplaatste voetstuk lopen. Hierin bevindt 
zich een septic tank. In een reeks van zes schetsjes 
illustreert Buckminster Fuller de wijze waarop deze 
torens worden gebouwd. De toren wordt geheel 
geprefabriceerd en gemonteerd en vervolgens onder 
aan een zeppelin gehangen. De zeppelin vliegt naar 
de locatie, werpt een anker uit en laat van grote 
hoogte een bom vallen. Het voetstuk van de 4D-
toren wordt nu langzaam in de ontstane krater 
gelaten en rondom aangestort met beton. 'And off 
goes the zep to make a few more deliveries.' Het 
resultaat van deze deliveries is te zien op een teke-
ning van de wereld met een groot aantal 4D-torens, 
van de Noordpool tot de Sahara, die de bakens 
vormen vooreen wereldwijd luchtlijnennet.u 

De relatie tussen Buckminster Fuller en de archi-
tectuur is op zijn minst merkwaardig te noemen. 
Dat hij in de vooroor logse publ ikat ies over de 

moderne archi tectuur niet wordt genoemd, is 
eigenli jk niet verwonderl i jk.12 Niet alleen r ichten 
deze publ ikat ies zich voornamel i jk op de Euro-
pese avant-garde, ook binnen de Amer ikaanse 
arch i tecton ische cu l tuur is Buckminster Fuller 
een outsider: een ongeschoolde, eigengereide 
uitvinder, die zich voor tdurend met archi tectoni -
sche opgaven bemoeit. Na de oor log echter 
begint een van zi jn ontwerpen, de geodet ische 
koepel, aan een glor ieuze verovering van de 
wereld. In het kielzog van de koepel reist Buck-
minster Fuller de wereld rond om de Design 
Science te prediken. A l d u s weet hij in de jaren 
zestig uit te groeien to t een cul t -held, vooral 
onder jonge architecten en arch i tectuurstuden-
ten. Reyner Banham rehabil i teert hem in Theory 
and Design in the First Machine Age als een 
belangri jk pionier van de moderne archi tectuur. 
De sterk t i jdgebonden popular i te i t van Buckmin-
ster Fuller hangt ongetwi j fe ld samen met de dub-
belzinnige houd ing die hij inneemt tegenover de 
archi tectuur. A a n de ene kant heeft hij een aantal 
fundamenteel archi tectonische categorieën met 
grote verbetenheid bestreden: aan de andere kant 
vest igde hij voor de ontwikkel ing van zijn Design 
Science alle hoop op de architecten en dan 
vooral de archi tectuurstudenten. Zi j kunnen de 
wereld redden, mits zij bereid zijn voortaan vanuit 
een mondiaal perspectief te werk te gaan. En ju is t 
om het were ldontwerp tot stand te kunnen 
brengen zal de archi tect moeten ui tst i jgen boven 

10 
Het slot van het artikel maakt de retorische betekenis 
van de term inanimate energy slave duidelijk, door de ver-
binding met het Romeinse keizerrijk en de Pax Romana 
te leggen: 'The U.S. Citizen is not accustomed to think-
ing of himself as an internationalist, and it may be a 
generation or so before the idea sits itself easily in his 
head. But whether he thinks of himself as such or not, 
he is. His internationalism is the result of his great 
power, a power such as no mere citizen has ever had, 
nor for that matter, many kings. The dimension of this 
power is shown on the map (...) which shows the power 
of the Americans in terms of manpower slaves. (...) The 
relative supremacy of the U.S. in these terms is some-
thing that no empire in the world, probably not even 
Rome in the days of human slavery, has ever equaled. 
This supremacy carries with it a responsability. It is easy 
for us to turn back to the history books, to watch the 
crumbling and decay of that great civilization. It is not 
so easy to measure or to analyse our own civilization -
or even to realize that it is ours. But this we must now 
do. By industrialization we built a new civilization. And 
during the last fifteen or twenty years, by further indus-
trialization, we have created the possibility of an entirely 
new era for mankind. It is time now to get to work to 
make that era a reality.' Zie Fuller, 50 Years, p. 59. 

11 
Richard Buckminster Fuller en Robert Marks, The 
Dymaxion World of Buckminster Fuller, New York, 1973, 
pp. 74-85. 

12 
Zo wordt Buckminster Fuller niet genoemd in Henry 
Russell Hitchcock en Philip Johnson, The International 
Style. Architecture since 1922, New York, 1932. Zie ook 
Pawley, Buckminster Fuller, p. 179. 



de tradi t ionele arch i tec ton ische categorieën. 
Het is verhelderend om vanuit deze visie de 

projecten van Buckminster Fuller te bestuderen 
en deze te toetsen aan, achtereenvolgens, de 
categorieën plaats, materiaal en vorm. Zeker met 
betrekking to t de categor ie 'plaats' is het ontwerp 
voor de 4D- toren interessant. In het str ipverhaal 
dat het ontwerp begeleidt is haarf i jn te zien hoe 
Buckminster Fuller 'omgaat met de locatie': hij 
laat er een bom op vallen. Het veelal enigszins 
verborgen ver langen van de moderne archi tectuur 
naar een tabula rasa word t hier wel opval lend 
openhart ig getoond. In de oude wereld wordt een 
krater geslagen, waar in de nieuwe wereld kan 
wortelen. Daarnaast word t het begr ip 'plaats' ook 
nog op een andere manier ondergraven. Door de 
torens (en hun plaats) te vermenigvuld igen en 
onderdeel te laten zijn van een netwerk van plaat-
sen over de gehele aardbol , moet de wereld als 
de werkeli jke plaats van dit project worden 
beschouwd. De 4D- torens vormen a ldus slechts 
de zichtbare componenten van een were ldwi jd 
systeem van au tonome woongebouwen die 
middels een mondiaal lucht l i jnennet onder l ing 
zijn verbonden, maar die volstrekt zijn geïsoleerd 
van hun directe omgev ing en s lechts een relatie 
to t elkaar hebben. In een (letterl i jke) a fweging 
tussen de t radi t ionele won ing en de 4D-toren 
word t de str ikte isolat ie van de toren ten opzichte 
van zijn omgeving aldus beschreven: 'vol ledig 

onafhankel i jke s t roomvoorz iening, verwarming, 
afvalverwerking enzovoort ; twaalf verdiepingen 
hoog in de lucht - boven het stof enzovoort; alle 
meubi lair ingebouwd; zwembad, sportzaal, zie-
kenzaal, enzovoort ; net zo vrij van land als een 
boot ' . Het t radi t ionele huis is daarentegen: 'vast-
gebonden aan het stadsr iool , aan de energiebe-
dri jven, (...) op de grond, blootgesteld aan stof, 
overst roming, ongedierte, plunderaars'.13 Uit deze 
balans bli jkt niet alleen de autonomie van het 
gebouw ten opzichte van zijn omgeving, maar 
ook een enorme angst voor de grond waarop het 
gebouw staat. Deze angst spreekt ook uit de Uni-
versal Requirement Checklist for a Scientific Dwel-
ling Facility uit 1963, waar in Buckminster Fuller 
een fundamenteel programma van eisen voor de 
won ing opstelt . In deze checklist heeft de 
beschermende funct ie van de woning de hoogste 
priori teit : de bescherming tegen 'a-polit ieke ener-
get ische stor ingen' als natuurrampen, oorlog en 
epidemieën, maar ook maatschappel i jke bedrei-
g ingen, zoals 'vandal isme, plunder ingen, bemoei-
zucht, polit iek, fanat isme, commercia l isme en 
material isme'.14 Voor Buckminster Fuller is de 

13 
Zie noot 11. 

14 
Richard Buckminster Fuller, 'Universal Requirements of 
a Dwelling Advantage', in: Idem, No More Secondhand 
God, New York, 1971, pp. 48, 49. 

4D-toren, 1927, verspreiding over de wereld 4D-toren, 1927, afweging tussen 4D-toren en traditioneel huis 
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grond, of het land, de voed ingsbodem van al het 
slechte in de mens; hij associeert het land met 
conservatisme, met zwaarte en druk (de plaats 
van het t radi t ionele huis). Daartegenover stelt hij 
de zee en de lucht, dynamische omgevingen, 
waar zee- en luchtvaart de motoren zijn van een 
voortdurende techno log ische vooru i tgang, en 
waar drukkracht en inert ie plaatsmaken voor trek-
kracht en beweging. De werkel i jke plaats van de 
4D-torens is dan ook niet zozeer de aarde, maar 
de luchtlaag rond de aarde.15 

Een andere aanval op de t radi t ionele archi tectoni-
sche categorieën r icht zich op het materiaal. Het 
wapen dat hierbi j word t ingezet is 'scal ing' : het 
extreem in- en u i tzoomen op het materiaal om 
deze 'conservatieve' categorie onzichtbaar te 
maken. Buckminster Fuller maakt in zijn projecten 
veelvuldig gebruik van ruimtel i jke const ruct ies als 
space frames en geodet ische koepels. In tegen-
stel l ing tot wat d ikwi j ls word t gedacht, is het hem 
hierbij niet in eerste instant ie te doen om een 
ingenieurskunststuk, een bewonderenswaard ig 
staaltje high-tech. In zijn toe l icht ing bij p lannen 
als de overkoepel ing van centraal Manhattan en 
andere megaprojecten uit de jaren zestig, wi jst hij 
ju ist op de onzichtbaarheid van de construct ie , 
die ontstaat door een combinat ie van een uiterst 
minimale d imens ioner ing van de omhu l l ing en de 
grote afstand tussen de waarnemer en de con-

struct ie. Hij vergeli jkt dit met de onzichtbaarheid 
van de masten van een groot schip, dat van een 
afstand wordt waargenomen.1 6 

Naast dit u i tzoomen vindt er bij Buckminster 
Fuller ook een extreem inzoomen plaats, waarbi j 
het materiaal bi jna verdwi jnt in de construct ie. 
Specif ieke e igenschappen van het materiaal als 
textuur en kleur maken plaats voor een door de 
const ruct ie opgeroepen suggest ie van een mole-
culaire s t ructuur . Voor Buckminster Fuller zijn 
materialen als beton, staal, glas enzovoort dan 
ook niets anders dan een combinat ie van molecu-
len. Op basis van het uit de chemie bekende 
periodiek systeem der elementen kunnen op 
kunstmat ige wijze talloze, zeer specif ieke materia-
len uit opt imale molecuulcombinat ies worden 
verkregen.17 

Buckminster Fuller streeft in zijn materiaalge-
bruik naar een extreme minimal iser ing, zowel in 
de construct ie als in de huid van zijn projecten. 
Voor de 4D-torens laat Buckminster Fuller zich 
dan ook inspireren door de zeppelin: bij uitstek 
een object waarbi j de hoeveelheid materiaal in 
relatie tot het volume minimaal is. Zo is ook bij 
de meeste projecten van Buckminster Fuller het 
streven erop ger icht om met een min imum aan 
materiaal een maximaal volume te omslui ten. 
A l leen zo kan het onzichtbaar worden van de 
omhul l ing worden bereikt, als een van de resulta-
ten van de totale ephemerization van het ontwerp. 

Tensigrity-construdie 



In dit l icht bezien word t ook Buckminster Fullers 
fascinatie voor const ruc t iepr inc ipes als de tensi-
grity-constructie duidel i jk: hier zi jn de trekkrach-
ten (de krachten van de zee en van de lucht, 
kortom: de 'goede' krachten) terug te vinden in 
minimale draden tussen de drukstaven. Het mate-
riaal voor de trekkrachten heeft geen st i j fheid 
meer en is een pure u i tdrukking van de kracht 
geworden, Iets soor tgel i jks zien we bij de pneu-
matische const ruct ies die in het werk van Buck-
minster Fuller opduiken, zoals in het geval van de 
4D-toren de pneumat ische vloeren en de 'pneu-
matic couch' . Kenmerkend voor deze objecten is 
het samenvallen van const ruc t ie en huid: zij 
worden letterli jk overeind gehouden door het 
ultieme onzichtbare materiaal: lucht . 

Behalve tegen plaats en materiaal zet Buckmin-
ster Fuller zich ook af tegen het begr ip st i j l , en 
dan vooral de Internat ional Style. Buckminster 
Fuller wi jst in ' In f luences on my Work ' 1 8 op het 
oppervlakkige karakter van de moderne archi tec-
tuur. De inspirat ie die de (voornamel i jk Europese) 
moderne archi tecten put ten uit de Amer ikaanse 
graansilo's en fabrieken, beperkte zich s lechts to t 
de buitenkant van deze zichtbare elementen van 
een industrieel systeem. Hierdoor g ing de 
moderne archi tectuur zich, net als in de negen-
tiende eeuw, weer voordoen als mode. De 
moderne architecten, zo stelt Buckminster Fuller, 

zi jn goochelaars, die het publiek misleiden met 
semantic tricks: zo worden hun 'gordi jngevels ' 
bi jna nooi t opgehangen, maar op t radi t ionele 
wijze ondersteund. Uiteindeli jk biedt het moder-
nisme een nieuwe dekmantel om een verouderd 
industr ieel concept voort te zetten. De moderne 
archi tectuur weigert zich op een fundamenteel-
wetenschappel i jke wijze met gebouwen bezig te 
houden (meten van gewicht, luchtweerstand, 
bestandheid tegen rampen, aantal manuren 
benodigd voor de produkt ie) en concentreert zich 
slechts op het zichtbare resultaat. Om hieraan te 
ontkomen zou de architect, a ldus Buckminster 
Fuller, zonder een directe opdrachtgever dienen 
te werken, dienstbaar aan de gehele mensheid, 
net zoals dit bij fundamenteel -wetenschappel i jk 
onderzoek gebeurt. 

In de publ ikat ies van zijn ontwerpen is voort-
durend te zien hoe Buckminster Fuller aan het 
begr ip sti j l t racht te ontkomen. Het project word t 
in onhandige schetsjes weergegeven of ju is t in 
zeer technische patenttekeningen. De megapro-
jecten uit de jaren zestig worden vooral als vogel-
v luchtperspect ieven gepresenteerd: vaak is het 
ontwerp alleen in een suggest ieve fo tomontage 
zichtbaar vanaf een grote afstand. In de wein ige 
ui tgevoerde gebouwen, zoals het Wich i ta House 
en het Amer ikaanse pavil joen voor de Wereldten-
toonste l l ing van 1967 in Montreal, wordt alles in 
het werk gesteld om de sti j l als het resultaat van 
wetenschappel i jk onderzoek te doen voorkomen. 

15 
Door de plaats van het ontwerp niet langer als een punt op 
de aardbodem op te vatten, verliezen geografische fenome-
nen als stad en landschap hun specifieke betekenis: voor 
Buckminster Fuller is de stad dan ook slechts een kwantita-
tief gegeven: een hoge concentratie bewoners. In een 
megavariant op de 4D-torens, het Instant Slum Clearance 
Project, zien we waar dit toe leidt: de torens hebben welis-
waar een enorme schaal gekregen, die aansluit bij de dicht-
heid van een metropool, maar blijven volstrekt autonoom ten 
opzichte van hun omgeving. Een stelsel van verhoogde 
wegen verbindt de torens onderling, overeenkomstig het 
luchtlijnennet bij de 4D-torens. Zo ontstaat New Harlem, een 
nieuwe stad in een eigen geometrisch grid boven de oude 
stad, die dan ook rustig mag vergaan. De plaats van het 
project is niet langer aan de aarde gebonden. Zie voor 
tekeningen van dit plan: Zodiac, 1969, nr. 19, pp. 72-73. 

16 
Pawley, Buckminster Fuller, p. 152. 

17 
'Architects have long built their visible module structures 
with no regard for the more cohesive sub-visible module 
patterns in their materials. Design Science must go beyond 
the visible standards of stone age architecture - to taking the 
stone apart and, for example, upping tensile strengths to 
many thousands fold gains in tensile coherence. The inven-
tory and relative abundance of all the re-associable elements 
are the raw materials of a new world architectural design 
science.' Uit: Richard Buckminster Fuller, 'Man in Universe', 
in: World Design Science Decade 1965-1975, Document 1: 
Inventory of World Resources, Human Trends and Needs, 
Carbondale, 1963, p. 15. 

18 
In: Richard Buckminster Fuller en Robert W. Marks (ed.), 
Ideas and Integrities, Englewood Cliffs, 1963, p. 29. 



Amerikaans paviljoen voor de EXPO '67 te Montreal 

Het Wich i ta House, s lechts enkele meters hoog, 
wordt aan ui tgebreide windtunnelproeven onder-
worpen, waarna het een aan de v l iegtu igbouw 
refererend uiterl i jk kri jgt. Het Montreal-pavi l joen 
lijkt in eerste instant ie een in zichzelf gekeerde 
verheerl i jking van een construct iepr inc ipe, maar 
kri jgt een geheel nieuwe dimensie, wanneer we 
het beschouwen binnen Fullers geometr ische 
leer en zijn daarmee samenhangende wereldbe-
schouwing. 

R E L I G E O M E T R Y 

Tetrahedral City, 1967 
Tetrahedral City is een stad in de vorm van een 
regelmatig viervlak. De stad kan 1 miljoen inwoners 
huisvesten. In de drie opstaande vlakken bevinden 
zich 300.000 aftrappende terras-wooneenheden van 
zo'n 185 m2. De wooneenheden zijn volledig gepre-
fabriceerd, waardoor de stad in feite één groot ruim-
telijk frame is, met alle installaties aan de binnen-
zijde van de tetraëder. Hoewel de stad ook op het 
land kan worden opgericht, is de eigenlijke bestem-
ming van de Tetrahedral City de oceaan: de rela-
tieve lichtheid in relatie tot de omvang van de stad 
zorgt er, volgens Buckminster Fuller, voor dat de 
fundering onder het turbulentieniveau van de zee 
zakt, maar wel blijft drijven, waardoor er een drie-
hoekig atol ontstaat. Aan de voet van de tetraëder 
liggen landingsbanen voor vliegtuigen, terwijl in het 
inwendige een zeehaven is geprojecteerd. Atoomre-
actoren leveren de benodigde energie. Daarnaast 
zijn er ontziltingsinstallaties om van het zoute zee-
water drinkwater te maken. In de enorme wanden 
van het viervlak bevinden zich op regelmatige 
afstanden open ruimtes met winkelcentra, kantoren 
en andere voorzieningen. Deze ruimtes zijn verbon-
den met een publiek transportsysteem. 

Wichita House 

Geometr ie neemt in de projecten van Buckmin-
ster Fuller een centrale plaats in. In 'Synergetics, 
Explorat ions in the Geometry of Th ink ing ' uit 1975 
probeert Buckminster Fuller zi jn alomvattende 
geometr ische leer op fundamente le wijze uiteen 
te zetten. Door het hol is t ische en sterk autobio-
graf ische karakter van deze leer heeft de uiteen-
zett ing het duizel ingwekkende labyr int ische 
karakter van een Heil ig Boek gekregen: onbegr i j -
pelijk voor de niet-gelovigen, maar al lesomvat-
tend voor de volgel ingen van de Leer.19 De basis 
van Buckminster Fullers geometr ische leer wordt 
gevormd door het kleinste veelvlak, de (regelma-
tige) tetraëder, dat een mystiek-rel igieuze beteke-
nis kri jgt, vergeli jkbaar met het Pentagram van de 
alchemisten. De Eucl id ische geometr ie, geba-
seerd op een oneindig vlak met l i jnen en punten, 
wordt vervangen door een op het veelvlak geba-
seerde geometrie, waarin punt, li jn en vlak 
worden afgeleid van de tetraëder. 

19 
Een beknopte samenvatting in de Nederlandse taal van 
Fullers geometrische leer is te vinden in: Hans Ibelings, 
'Het universum volgens Buckminster Fuller', in: Archis, 
1989, nr. 1, pp. 12-15. 



Tetrahedral City, 1967, doorsnede en detail van doorsnede met metrohalte, winkelcentrum en kantoren 

Tetrahedral City, 196V 



In de jaren zestig on ts tond er onder architec-
ten een hernieuwde belangstel l ing voor semi-
mystieke meetkundige beschouwingen. Ontwikke-
l ingen in de microbio logie, waaronder bi jvoor-
beeld de celgeometr ie, en het onderzoek naar de 
elementaire bouwstenen van de materie speelden 
hierbi j een rol. De vijf p latonische l ichamen, 
tetraëder, kubus, octaëder, isocaëder en dode-
caëder, die door Plato als de bouwstenen van 
respectieveli jk vuur, aarde, lucht, water en 
kosmos werden beschouwd, kregen een her-
nieuwde betekenis door het onderzoek naar de 
ordening van protonen en neutronen binnen de 
atomen, zoals dit onder meer door Paul ing in zijn 
Closed-Packed-Spheron Theory werd uiteenge-
zet.20 Het onderzoek naar de elementaire deeltjes 
leek, zowel in de kunstmat ige als in de natuurlijke 
materialen, een universele geometr ische orde-
ning zichtbaar te maken. Deze geometr ische 
ordening kreeg een bi jna metafysische betekenis 
en strekte zich volgens sommigen uit tot het 
mensel i jke (onder)bewustzi jn.2 1 

Met Fullers geometr ische leer in het achter-
hoofd wordt ogenblikkel i jk de enorme symboliek 
van de Tetrahedral City duidel i jk. In de presenta-
t ie van het plan in Playboy wordt een fotomontage 
getoond waarbi j de City in de buitenwi jken van 
Tok io is gesitueerd, met op de achtergrond de 
Mount Fuji, de heil ige berg, in nevelen gehuld.22 

Het lijkt alsof de onvermijdel i jke onzichtbaarheid 
en gewicht loosheid, als resultaat van de epheme-
rization, moeten worden gecompenseerd met de 
t i jdloze, 'zware' symbol iek van een tetraëder-pira-
mide. De City vormt niet alleen een monument 
(en misschien zelfs het graf) voor Buckminster 
Fullers universele geometr ische leer, maar is zelf 
ook weer een universum, dat los staat van de 
aarde. Nog sterker dan bij de 4D-torens is de 
Tetrahedral City een autonome wereld, die geen 
relatie met de aarde wil aangaan. Er doet zich bij 
de Tetrahedral City echter een merkwaardig pro-
bleem voor: de kunstmat ige berg zou met een van 
de vier vlakken in directe aanraking komen met de 
aarde. Om hieraan te ontsnappen dri jven de fun-
damenten van de tetraëder in een driehoekige 
's lotgracht ' die, volgens Buckminster Fuller, de 
stad moet beschermen tegen aardbevingen. De 
Universal Requirements Checklist gedacht ig lijkt 
de s lotgracht eerder de isolatie van de stad te 
moeten waarborgen tegen alle gevaren die haar 
vanuit het land bedreigen. 

De Tetrahedral City hoort te dri jven en haar 

20 
Linus Pauling, 'Closed-Packed-Spheron Theory of the 
Nucleus', in: Science, oktober 1965. 

21 
Zie bijvoorbeeld Anne Griswold Tyng, 'Geometrie Exten-
sions of Consciousness', in: Zodiac, 1969, nr. 19, 
pp. 130-162. 

22 
Richard Buckminster Fuller, 'City of the Future', in: 
Playboy, 1968, nr. 1, pp. 166 e.v., herdrukt in: Buckminster 
Fuller, 50 Years, pp. 97-103. 



eigenli jke bestemming is de oceaan, zoals ook uit 
de p lantoel icht ing bli jkt. Dan zal het ideale ei land 
in de oceaan, het ware Utopia, verschi jnen: een 
monument voor de voorui ts t revende naut ische 
volkeren, als de Phoenic iërs, de Vik ingen en de 
Polynesiërs, die door Buckminster Fuller worden 
afgezet tegen de conservat ieve landbewoners.2 3 

Ook hier kan een vergel i jk ing met de polari tei t 
trek-druk worden gemaakt: de landbewoners 
worden beheerst door druk, zwaartekracht, terwi j l 
de zeevaarders met hun zei lschepen middels 
dynamische t rekkrachtconst ruct ies aan het 
statische land ontsnappen. 

De Tetrahedral City als hei l ige berg en als 
heilig atol: het is duidel i jk dat Buckminster Fuller 
hier bezig is een nieuwe wereldgeograf ie te ont-
wikkelen. Met de Tetrahedral Cit ies kan de kolo-
nisatie van de oceanen beginnen: zoals de 4D-
torens een netwerk over de cont inenten zouden 
moeten vormen, zo kunnen de Tetra-c i t ies een 
netwerk over de wereldzeeën vormen. 

De Tetrahedral City past in de reeks mega-
projecten, die Buckminster Fuller in de jaren 
zestig ontwikkelt , waaronder ook het Slum 
Clearance Project, T r i t on City, O ld Man River en 
de overkoepel ing van Manhattan vallen. Het wel-
licht meest extreme project in deze reeks is de 
Cloud Nine, een geodet ische bol met een door-
snede van enkele ki lometers, waarmee duizenden 
passagiers kunnen worden vervoerd.24 In zijn toe-

l icht ing bij dit project stelt Buckminster Fuller dat 
bij een dergeli jke omvang het gewicht van con-
struct ie, materiaal en lading verwaarloosbaar is 
ten opzichte van de enorme inhoud van de bol: 
de door de zon opgewarmde lucht in de bol zal 
deze doen st i jgen, net als bij een wolk. De kunst-
mat ige wolk kan aanmeren bij bergtoppen, maar 
reizigers kunnen ook van de ene wolk op de 
andere overstappen. De zeppel in uit het 4D-
torenontwerp heeft zich hier ontwikkeld tot een 
immense bol, die zich door zonnekracht van de 
bodem verheft: hier wordt niet langer een nieuwe 
wereldgeograf ie geschapen, hier verschi jnen 
nieuwe werelden, immense asteroïden, die zich 
definit ief van de aarde verheffen en doodst i l door 
de atmosfeer zweven, goddel i jk en onaantastbaar. 
In die zin symbol iseren de Cloud Nines als geen 
ander project het radicaal u top isch verlangen, dat 
in het werk van Buckminster Fuller zo'n grote rol 
speelt. 

23 
Zie bijvoorbeeld Richard Buckminster Fuller, Critical 
Path, Londen, 1983, pp. 11-54. 

24 
Opgenomen in: Michael Ben-Eli (ed.), 'Buckminster 
Fuller Retrospective', in: Architectural Design, 12 (1972), 
p. 764. 
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C O M E D U C A T I O N 

Geoscoop, 1961-1964 
In 1961 presenteert Buckminster Fuller op een con-
gres voor de International Union of Architects zijn 
idee van de Mini Earth (ook wel Geoscoop genoemd). 
De Mini Earth is een bolvormig lichtmetalen frame 
met een diameter van 60 meter. Zowel aan de 
binnen- als aan de buitenzijde van de bol zijn zo'n 
10 miljoen computergestuurde lampjes aangebracht. 
De bol wordt op 60 meter boven de grond opgehan-
gen, waardoor niet alleen de ophangkabels, maar 
ook de afzonderlijke lampjes niet meer te onder-
scheiden zijn: de Mini Earth wordt zo een bolvor-
mig projectie-object, waarop alle mogelijke patro-
nen, maar ook ontwikkelingen in de tijd, versneld 
kunnen worden weergegeven. De grootte van de bol 
maakt het mogelijk herkenbare elementen als steden 
in hun relatie tot de totale wereld waar te nemen. 
Binnen in de Mini Earth bevindt zich een platform, 
bereikbaar met een lift, van waaruit 's nachts de 
sterrenhemel waarneembaar is in combinatie met de 
data en patronen op het oppervlak van de bol. 

De Mini Earth zou in verschillende wereldste-
den moeten worden opgericht: in New York stelt 
Buckminster Fuller voor om de wereldbol in de East 
River te plaatsen naast het gebouw van de Ver-
enigde Naties. Het project is nooit uitgevoerd; wel is 
er een groot aantal kleine geoscopen gemaakt, die 
dezelfde educatieve functie moesten vervullen. Een 

van de meest geavanceerde is de Colorado Geo-
scope, gemaakt onder leiding van John McHale 
door architectuurstudenten van de University of 
Colorado in 1964. De Colorado Geoscope is een ico-
saëder (regelmatig twintigvlak) waarop de wereld is 
afgebeeld. Het object bestaat uit een lichtmetalen 
frame, dat twintig driehoekige transparante panelen 
bevat, waarop de wereldkaart conform de Dymaxion 
World Projection is afgebeeld. Elk paneel bestaat uit 
twee platen van plexiglas, die aan één zijde schar-
nierend zijn. In de panelen kunnen diverse data op 
transparante vellen tussen de twee platen worden 
aangebracht. Naast de panelen die het aardopper-
vlak in kaart brengen, kan de geoscoop ook een 
verticale doorsnede van de aarde tonen. Vanuit het 
middelpunt van het veelvlak kunnen telescoperende 
armen naar het oppervlak worden getrokken. Op 
deze wijze ontstaan driehoekige panelen, die van 
het middelpunt van de aarde naar het oppervlak 
lopen en informatie over de doorsnede van de aarde 
tonen. Daarnaast kunnen aan de telescooparmen 
ook panelen onder en boven het aardoppervlak 
worden aangebracht, waarop respectievelijk geomor-
fologische en atmosferische patronen kunnen 
worden afgebeeld. Het veelvlak is zodanig opgesteld 
dat de beschouwer zowel van binnenuit als van 
buitenaf de aarde met alle toegevoegde informatie in 
ogenschouw kan nemen en kan laten draaien. Naast 
de icosaëder bestaat de geoscoop eveneens uit een 
Planar Wall Unit: een uit hetzelfde systeem opge-

Colorado Geoscope, 1964 



bouwde Dymaxion World Map. Met deze kaart 
kunnen wereldwijde patronen en tendensen in één 
oogopslag zichtbaar worden gemaakt. 

De geoscoop maakt onderdeel uit van een 
wereldwijd operationeel educatief project: het moet 
op een voor ieder inzichtelijke wijze de resultaten 
van het binnen de Design Science verrichte onder-
zoek aan de wereld tonen.25 

Voor de Design Science is het van essentieel 
belang dat het were ldbewustz i jn van de mensheid 
wordt ontwikkeld: de prob lemen waarmee de 
mensheid word t geconf ronteerd hebben een 
mondiale schaal gekregen en de op loss ingen 
zullen dan ook vanuit een were ldomspannend 
perspectief moeten worden benaderd. Wanneer 
de were ldburgers hiervan ten volle zul len zijn 
doordrongen, staat niets een perfect funct ioneren 
van Spaceship Earth meer in de weg. Daarom is 
het van het groots te belang dat het geheel der 
wereldpatronen op een zo bevatteli jk mogel i jke 
wijze aan de mensheid word t overgedragen: mass 
world education met alle mogel i jke moderne com-
municat iemiddelen. De band tussen deze com- Mini Earth, 1961 

25 
Zie voor een beknopt overzicht van de geoscopen: John 
McHale, 'The Geoscope Concept', in: World Design 
Science Decade 1965-1975, Document 4: The Ten Year 
Program, Carbondale, 1965, pp. 30-40. 

Typical tetrahedronal data display 

Paneel met geografische data 
Paneel met atmosferische data 
Paneel met geomorfologische data 

Paneel met doorsnede over aarde 



municat iemiddelen en het were ldonderwi js is al 
zeer hecht. A l s voorbeeld haalt Buckminster 
Fuller de televisie aan, die bij de opvoeding van 
de nieuwe generatie van de jaren zestig een 
essentiële rol heeft gespeeld. Deze generatie zet 
zich daarom zo af tegen de conservat ieve ideeën 
van hun ouders, meent Buckminster Fuller, 
omdat vanaf hun vroege jeugd de televisie hun 
third parent is geweest, die de wereld in de huis-
kamer bracht en zo een vanzelfsprekend wereld-
bewustz i jn schiep.26 

De televisie zelf bl i j f t echter vooral een 
'onzichtbaar ' medium; Buckminster Fuller zoekt 
naar tastbare, dramat ische tekens die het wereld-
bewustz i jn en het geloof in de Design Science 
kunnen verbeelden. Deze symbool func t ie wordt 
vervuld door de vele honderden geodet ische 
koepels, die op universi te i ten over de gehele 
wereld worden opger icht . De geodet ische koepel 
is aanvankeli jk vooral een educatief inst rument , 
waarmee een jonge generatie progressieve stu-
denten ui tdrukking kan geven aan haar wereldbe-
wustz i jn en haar geloof in een Design Science. 
Van lieverlee ontwikkelen de koepels zich tot 
ware cu l t -ob jecten binnen de h ipp iebeweging en 
duiken ze over de hele wereld op: van de drop-
ou t -nomadendorpen in de Verenigde Staten to t 
in Neder land tussen de afbraakpanden in de 
Amste rdamse Nieuwmarktbuurt .2 7 Tegel i jkert i jd 
worden dezelfde koepels toegepast om mil i ta ire 

radarinstal lat ies te omhul len nabi j de grens 
tussen het Amer ikaanse cont inent en de Sovjet-
unie: het were ldbewustz i jn li jkt zich dan toch te 
wi l len beperken to t de westerse wereld en de 
geodet ische koepel wordt een symbool voor mili-
taire macht. Het is niet voor het eerst dat Buck-
minster Fuller, als oud-mar ineof f ic ier , de draai 
van wereldvrede naar mi l i tar isme en vice versa 
weet te maken. Ook de Wor l d Game vindt zijn 
oorsprong in de War-Game-strategieën van Von 
Neuman.28 Bij de Wor l d Game wordt de 
Dymaxion Wor l d Map, de 'vormloze' kaart die de 
betrekkeli jkheid van de wereldafbeelding laat zien, 
gebruikt als ondergrond voor een spel, waarbi j de 
speler zich weldoener, maar ook alleenheerser 
der wereld waant. Op deze momenten komt het 
total i taire karakter van de Design Science, als 
technocrat ische utopie, weer onverhuld naar 
boven. 

Voor de ople id ing van de Design Scient ists 
acht Buckminster Fuller een hol is t ische benade-
ring van groot belang: uitgaan van het complexe 
geheel en toewerken naar het elementaire lokale 
in plaats van andersom. Het hoeft geen verwon-
dering te wekken dat in dit verband de Wereld-
universitei t weer opduikt.29 In tegenstel l ing echter 
tot de negent iende-eeuwse en vroeg-twint igste-
eeuwse pogingen om een dergeli jke instel l ing te 
st ichten, ziet Buckminster Fuller haar niet als 
concreet internat ionaal centrum op een bepaalde, 

Nieuwmarkt, Amsterdam 



veelal pol i t iek-neutrale plaats in de wereld, maar 
juist als een netwerk van een groot aantal 
bestaande universi tei ten die zich als wereldcentra 
willen aff icheren. Uit het intensieve contact 
tussen vele t iental len van deze centra verspreid 
over de gehele wereld, zal ui teindel i jk de Were ld -
universiteit moeten ontstaan: een ho l is t isch 
creatief were ldbewustz i jn , dat al de verschi l lende 
culturen en plaatsen verenigt.30 

Het W o r l d Design Science Decade 1965-1975, 
het project dat Buckminster Fuller voorstel t op 
het congres van de Internat ional Un ion of A rch i -
tects in 1961 en waarvan de geoscoop een onder-
deel is, moet in het l icht van bovenstaande ambi -
ties worden bezien. Het is een t ienjar ig wereld-
wijd educatief project dat word t gecoörd ineerd 
door John McHale3 ' van het W o r l d Resources 
Inventory Centre. Een zesdel ige publ ikat ie, die 

26 
Buckminster Fuller, Critical Path, p. 231. 

27 
Zie voor de door Huub Ruijters ontworpen geodetische 
koepel voor de Nieuwmarkt: Wonen/TABK, nr. 10, mei 
1976, p. 4. 

28 
Zie Richard Buckminster Fuller, 'World Game. How it 
came about', opgenomen in Buckminster Fuller, 50 
Years, p. 114. 

29 
Zie ook de bijdrage over het Mundaneum in dit nummer. 

Helikopterbasis, Alaska 



verschi jnt van 1963 tot 1967, begeleidt dit wereld-
project en voorziet de deelnemende studenten 
van een zeer ui tgebreide handle id ing. In eerste 
instant ie lijkt het wel l icht of de W o r l d Des ign 
Science Decade een megalomane ontwerpoefe-
ning is voor een 'were ldverbouwing ' , waarbi j de 
heersende poli t ieke realiteit als niet bestaand 
word t gedacht. Het plan voor een W o r l d Electric 
Power Grid, een hoogspannings le id ingnetwerk , 
dat het gebruik van dag- en nachts t room op mon-
diale schaal mogel i jk moet maken en ook het 
voorstel voor de aanleg van een irr igatiekanaal 
vanaf de Himalaya naar de droge binnenlanden 
van India32 mogen zeker in verband met het 
Decade worden gebracht . Het maken van deze 
plannen is echter niet de belangri jkste doelstel-
l ing van dit project. Deze doelste l l ing l igt eerder 
in het ontwikkelen van een Operation Manual for 
Spaceship Earth, zoals de t i tel luidt van een van 
Fullers boeken, dat in 1969, halverwege de 
Decade, verschi jnt . 

In het idee van de aarde als ru imtesch ip 
wordt de volle ambi t ie van de Des ign Science 
zichtbaar. De Technocracy-beweging 
beschouwde de Amer ikaanse samenleving als 
een machine, die wel iswaar nog gebrekkig en 
ineff ic iënt funct ioneerde, maar door de onzelf-
zucht ige ingenieurs zodanig kon worden hersteld 
en van alle i rrat ionele gebreken bevri jd, dat zij 
aan alle deelnemers van de samenleving een 

ongekende welvaart zou brengen. Buckminster 
Fuller breidt deze visie op de Amer ikaanse 
samenleving uit to t de gehele wereld en koppelt 
haar aan het beeld van het ru imteschip als de 
meest perfecte machine, die de mensheid heeft 
voortgebracht . De aarde is een ru imteschip vol 
r i jkdommen, dat door de poli t ieke tegenstel l ingen 
in de wereld nog steeds niet werkeli jk in gebruik 
is. 

Vanaf de lancering van de Spoetnik in 1957 
staat het ru imteschip voor de verwezenli jking van 
een negent iende-eeuwse droom: het ontsnappen 
aan de aarde en de verovering van de ruimte om 
nieuwe werelden te scheppen. Daarnaast toon t 
de ruimtevaart tot welke ongekende resultaten 
een doelbewuste en resultaatgerichte samenwer-
king van wetenschappers en technic i kan leiden: 
de system approach, die in de Tweede Were ldoor-
log slechts voor oor log en verniet iging is ingezet, 
levert nu een resultaat op, dat de wereld verenigt 
in bewonder ing. En ju is t die letterli jke relativering 
van de aarde door de komst van het ru imteschip, 
het waarnemen van de aarde, van buiten af, geeft 
het were ldbewustz i jn een enorme impuls en over-
wint , al thans voor enige jaren, de verdeeldheid 
door de Koude Oor log. 

Maar wanneer de ruimtevaart steeds sterker 
een wapen in diezelfde Koude Oor log dreigt te 
worden en het naoor logse opt imisme en geloof in 
de voorui tgang verdwijnen, kri jgt de metafoor van 
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het ru imteschip een n ieuwe betekenis. Reeds in 
1965 drukt Ad la i Stevenson, Amer ika 's vertegen-
woordiger bij de Verenigde Naties (en opr ichter 
van dezelfde Southern I l l inois University, waar 
Buckminster Fuller zi jn Operation Manual 
schrijft), z ich aldus uit: ' W i j reizen samen als 
passagiers in een klein ru imteschip , afhankeli jk 
van haar kwetsbare voorraden lucht en aarde; 
voor onze zekerheid gebonden aan haar vei l ig-
heid en vrede, s lechts behoed voor ui tsterven 
door de zorg, het werk en, laat ik zeggen, de 
liefde die we ons kwetsbare vaartuig schenken.'33 

Een oud en gammel ru imteschip met een 
beperkte hoeveelheid brandstof : het op t im isme 
en de expansiedr i f t van de negent iende eeuw 
maken geleideli jk plaats voor een besef van de 
kwetsbaarheid en eenzaamheid van onze kleine 
planeet. 

De grote popular i te i t van de ecologie, zeker 
na het verschi jnen van de rapporten van de Club 
van Rome in 1972, brengt het wereldbeeld van 
Buckminster Fuller in gevaar. Het idee van de 
wereld als biosfeer, als gesloten systeem, is wel-
iswaar ook bij hem te v inden, wanneer hij pleit 
voor hergebruik van gronds to f fen en alternatieve 
energiebronnen. Maar het besef dat ju is t een 
onbegrensd vooru i tgangsge loof , met een op 
technocrat ische pr inc ipes gebaseerde techno lo-
gie, de wereld bedreigt, is de doodsteek voor het 
wereldbewustzi jn van Buckminster Fuller. 

Donkere wolken verduisteren de zon en Cloud 
Nine, de zwevende metafoor, verliest hoogte. De 
passagiers, die zoeven nog bewonderend spraken 
over de ephemeralization en de onzichtbaarheid van 
constructie en materiaal van hun luchtschip, besef-
fen plotseling dat zij in een zeepbel zitten die op het 
punt staat uiteen te spatten. 

30 
Het idee, dat er door een wereldwijd elektronisch infor-
matienetwerk een creatief 'wereldbrein' zal ontstaan, 
duikt ook op bij Marshall McLuhan: 'Today, after more 
than a century of electric technology, we have extended 
our central nervous system itself in a global embrace, 
abolishing both space and time as far as our planet is 
concerned. Rapidly, we approach the final phase of the 
extension of man - the technological simulation of con-
sciousness, when the creative process of knowing will 
be collectively and corporately extended to the whole of 
human society, much as we have already extended our 
senses and our nerves by the various media.' Marshall 
McLuhan, Understanding Media, Londen, 1964, p. 3. 

31 
John McHale maakte, samen met onder meer Reyner 
Banham, deel uit van de Britse Independent Group, een 
groep kunstenaars, architecten en theoretici die zich 
bezighielden met de effecten van technologie en massa-
media op de kunsten. Zie David Robbins (ed.), The Inde-
pendent Group. Postwar Britain and the Aesthetics of 
Plenty, Cambridge, Mass., 1990, pp. 87-88. 

32 
Buckminster Fuller, Critical Path, pp. xxxi-xxxiv en 208. 

33 
Uit een rede voor de Economische en Sociale Raad van 
de Verenigde Naties te Genève, geciteerd in René 
Dubos, Reason awake: science for man, New York, 1970, 
p. 173. 


