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Een tijd geleden raakte ik gefascineerd door het fenomeen
wachten. In de hedendaagse samenleving is het een wezenlijk
onderdeel van het dagelijkse leven. Er zijn veel verschillende
omgevingen waarin gewacht wordt, en er is in onze cultuur veel
aandacht voor het ontwerpen van de
(publieke) ruimte.
De vele verschillende verschijningen van bushokjes inspireerden
mij tot het onderzoeken van de diverse soorten wachtruimten
waarin wij een aanzienlijk deel van onze tijd doorbrengen, en
het schrijven van mijn scriptie over dit onderwerp voor de opleiding fotograﬁe aan de academie St. Joost te Breda.
Mijn interesse heeft zich uitgebreid van de bushokjes in
Nederland, tot allerlei vormen van wachtruimten in verschillende
sectoren zoals de zorg, het openbaar vervoer, de overheid,
pretparken en winkels.
Naast die verschillende sectoren speelt de cultuur en de
tijdsbeleving een grote rol, want de manier waarop mensen
omgaan met het fenomeen wachten is een van de elementen
die belangrijk zijn voor het ontwerp van de (publieke) ruimte.
Mijn zoektocht naar informatie over de publieke ruimte en in het
bijzonder de wachtruimten, is zeker niet vlekkeloos verlopen.
Er is veel geschreven over elementen die indirect te maken
hebben met het ontwerp van wachtruimten, en ik heb dan ook
al die zijpaden bewandeld, om op die manier een duidelijk beeld
te krijgen van het onderwerp dat mij zo fascineert.

Er zijn veel mensen geweest die mij hebben geholpen in de
brainstorm en in de zoektocht en die zou ik graag willen bedanken;
Rik Suermondt voor begeleiding vanuit mijn opleiding;
Jac Vanderfeesten, Truus Vanderfeesten en Irene Vanderfeesten
voor hulp, steun en correcties; Gert-Jan van der Panne en
René Erven voor een gouden tip; Ximena Davalos,
Margoo Timmermans, David Adams, Fong Kuo en Guus van den
Berg voor het delen van hun ervaringen in vreemde landen;
Loes Janssen, Renske Janssen en Patriek Nouwen voor hulp,
steun en advies; alle bibliothecarissen van de instellingen die ik
de oren van het hoofd heb gevraagd.

4
resp. voorkoming van schade, gevaar of nood; meestal in samenst.: natuur-, nood-, vogelwacht; 6 (g.mv.) het wachten: de
wacht was alleen op jou; 7 (-en) (theat.) wachtwoord;
II (m.;-en), iem. die de wacht houdt, syn. schildwacht, wachtpost: (ﬁg.) de helle nachten met maan en ster als wachten
(Gorter); zet, Heer, een wacht voor mijne lippen, behoed de
deuren van mijn mond (Ps. 141:3).” en:
Voordat begonnen kan worden met de beschrijving van mijn bevindingen, zal gedeﬁnieerd moeten worden wat wordt verstaan
onder wachten en de daarvoor bestaande omgevingen.
De Dikke van Dale beschrijft het volgende:
“wacht [van waken], I (v.(m.)), 1(g.mv.) het waken, m.n. voor
de veiligheid van iets of iem. en vooral als opgedragen taak:
(de) wacht houden; op wacht staan; de wacht betrekken, zijn
post als waker innemen; zijn wacht staan, op zijn beurt de
wacht hebben; de wacht hebben, (gew., gall.) van wacht zijn:
Soden had weer de wacht (Slauerhoff); (gew., gall.) (van artsen, apothekers e.d.) van wacht zijn, weekend- en/of nachtdienst hebben; wacht lopen, wachtlopen; ofﬁcier, sergeant van
de wacht; elkaar de wacht overgeven; (uitdr.) iem. de wacht
aanzeggen (eig.: hem laten weten dat hij de wacht moet betrekken), ernstig waarschuwen, hem onder bedreiging aan zijn
taak of plicht herinneren; 2 (g.mv.) nachtwaak, nachtdienst: in
de wacht zijn; 3 (-en) tijd dat men op wacht (1) staat (m.n. bij
het zeew.), syn. waaktijd: eerste wacht, van acht uur ‘s avonds
tot middernacht; Chinese wacht, onafgebroken dienst;- als tijdmaat: het schip liep tien mijl in de wacht, per vier uur; 4 (-en)
plaats waar gewaakt wordt, m.n. militair wachthuis: (uitdr.) iets
in de wacht slepen, zich er meester van maken, m.n. ten dele
van andere rechthebbenden; (uitdr.) iem. in de wacht slepen,
hem zijn vrijheid ontnemen;-plaats voor waarnemingen (b.v.
sterrenwacht); 5 (g.mv.) de gezamenlijke personen die waken:
de wacht kwam in ‘t geweer; de wacht aﬂossen, de wakende
personen door andere vervangen;- (bij uitbr.) organisatie (en
de leden daarvan) die enigerlei toezicht houdt, m.n. ter melding

“wachten (wachtte, h. gewacht) [van wacht], I (onoverg.), 1
ergens blijven of zich ophouden totdat iem. of iets komt: wacht
hier maar even tot ik terugkom; ik stond op de bus te wachten;
daar wacht ik hem, daar zal ik hem tonen dat ik sterker (machtiger enz.) ben dan hij; 2 (zonder gedachte aan een speciﬁeke
plaats) in afwachting zijn van -, syn. verbeiden, afwachten:
(zegsw.) lang gewacht en stil gezwegen, niet gedacht en toch
gekregen; op een goede gelegenheid wachten; als je denkt
dat..., dan kun je lang wachten, dat zal zeker niet gebeuren;
met het eten op iem. wachten, niet beginnen te eten vóór hij
gekomen is; wacht even, begin nog niet, (ook) ter uitdrukking
van schampere verwondering; (zegsw.) het wachten is op...;
wacht op onze daden (Thorbecke); zij wacht: haar leven wordt
één wachten op het Europees verlof (Kelk); (zegsw.) daar is wel
wachten, maar geen vasten naar, dit zal zo spoedig niet gebeuren; zij kunnen niet wachten, geen dag en geen nacht (Kuyper);
(uitdr., inform.) wachten tot je een ons weegt, ontzettend lang
wachten; er zijn nog zes wachtenden voor u; (uitdr., gew.) het
niet kunnen wachten, geen tijd hebben; 3 (meton.) niet afgedaan worden, blijven liggen: dat wacht wel, daar is geen haast
bij; dat kan wel wachten; geld hebben we hoegenaamd niet
en daarom moeten er een paar dingen wachten (A. Romein);
4 wacht eens!, uitdr. om te kennen te geven dat je je bedenkt,
dat je iets te binnen schiet;-wacht (maar,) jongetjes, dat zet ik
jullie betaald!, als bedreiging; 5 in het vooruitzicht staan, bestemd zijn voor -: te wachten staan: het Europese huis staan
ingrijpende verbouwingen te wachten; forse ingrepen die ook
de Oost-Europese landen te wachten staan; (ten onrechte met
de betrokkene als subject) het hele Oostblok staat dezelfde

problemen te wachten (NRC); wij weten geen uur van te voren wat ons wacht (Terborgh); hem wacht een beloning, een
zware straf; (schijnbaar overg.) dat heb je of ben je te wachten;
II(overg.), 1 (verouderd, arch.) tegemoet zien, syn. verwachten: ik wacht mijn vriend; ik heb geld te wachten; wij kunnen
u vanavond niet wachten, het schikt ons niet u te ontvangen;
2 (verouderd, arch.) zich voor iets wachten, ervoor op zijn
hoede zijn, oppassen: wacht u voor de hond!; wacht u voor de
ondeugd, vermijd die; wacht u voor tocht, neem u daarvoor in
acht; 3 (gew.) bewaken, hoeden: koeien, varkens wachten.”
“wacht...kamer (v.(m.)), 1 kamer waar de wacht vertoeft; 2
kamer waar men kan wachten, alvorens bij iem. toegelaten te
worden: (uitdr.) in de wachtkamer zitten, tot de reserve behoren, (luchtv.) nog niet mogen landen, (in ‘t alg.) nog niet aan de
beurt zijn, nog niet mogen meedoen, meespelen; 3 kamer waar
reizigers kunnen wachten tot een trein (enz.) komt.”
Het etymologisch woordenboek verklaart:
“wacht [het waken] middelnl. wachte [bewaking, wacht],
oudsaksisch, oudhd. wahta, gotisch wahtwo; van waken.”
“wachten [blijven] middelnl. wachten [bewaken, verduren,
afwachten, waken]; van wacht.”
We zien hieraan dat de woorden wachten en waken aan elkaar
verbonden zijn, terwijl ze wel degelijk een andere lading hebben. In de architectuur worden woorden als wachtlokaal, wachthuisje etc. gebruikt in beide betekenissen. Toch wil ik het in
deze scriptie enkel hebben over het wachten in de zin van het
wachten op iets of iemand.
Mijn deﬁnitie van het woord wachtruimte is als volgt: “een
wachtruimte is een bepaalde ruimte die al dan niet fysiek of
psychologisch begrensd wordt en die door de eigenaar ervan
al dan niet wordt ingericht zodat men de mogelijkheid krijgt
om er te verblijven totdat men hetgeen kan ondergaan waarop
men wacht”. In de praktijk zijn er wachtruimten die vanzelf zijn
ontstaan en wachtruimten die in meer of mindere mate werden
ontworpen door de eigenaar ervan.
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Ik zal me voornamelijk richten op de plaatsen die ontworpen
zijn. Om het onderzoek in de breedte aan te pakken, heb ik besloten om de scriptie in te delen in vier thema’s. Omdat het onderwerp erg breed aangepakt kan worden, zijn de verschillende
thema’s wel met elkaar verbonden, maar zijn het vier verschillende benaderingen uit verschillende oogpunten of professies.
Allereerst bespreek ik de geschiedenis van het wachten, met
daarin de verschillende opvattingen over de tijd en het wachten
in onze westerse cultuur en in de andere culturen. Hieraan is de
volgende vraagstelling gekoppeld: in welke mate en op welke
manier is het tijdsbesef binnen een cultuur bepalend voor het
ontwerp van een wachtruimte?
Vervolgens heb ik het over de vormgeving van het wachten.
Welke eisen worden aan een wachtruimte gesteld?
Hieraan is gelinkt de psychologie van het wachten. Wat doet een
bepaald ontwerp met een persoon en welke gevolgen heeft dat?
Tot slot bespreek ik het verbeelden van wachtruimten en wachtenden en de beelden die zich in wachtruimten bevinden. De
passende vraagstelling hierbij is: Waarom wordt architectuur
met of zonder aanwezigheid van mensen gefotografeerd?
De overkoepelende vraagstelling waarmee ik aan de slag ben
gegaan is: Hoe en waarom worden wachtruimten ontworpen en
ingericht?
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Algemeen
De Maya’s hebben een basis gelegd voor het besef van de tijd. In de klassieke periode, van ongeveer 250 na Christus tot 900 na Christus, heeft het volk de sterrenhemel bestudeerd, teneinde
met de opgedane kennis voorspellingen te doen en om een nauwkeurige berekening te maken
van de tijd. Natuurlijk zijn andere volken gelijktijdig bezig geweest met het beschrijven van de
tijd. Tot in de late Middeleeuwen was de aanduiding van de tijd door zonsopgang, middag en
zonsondergang nauwkeurig genoeg, maar toen de dorpen en steden uitgroeiden en interregionale
handel mogelijk werd, was het nodig om een exactere tijdsaanduiding te gebruiken. De Benedictijnen vonden de mechanische klok uit, die dat probleem oploste.
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Door de uitvindingen die gedaan werden in de industriële revolutie, veranderde de maatschappij tot een technologisch geheel. Dit
zorgde ervoor dat de dichtheid, snelheid en de complexiteit van het economische leven vergroot werd. In de moderne communicatie- en informatietechnologie geldt deze versnelling ook. Door de veranderingen van het jaar 250 tot nu, is onze perceptie van de
tijd veranderd. Mensen zijn minder geduldig en verlangen van de maatschappij dat ze in de stroomversnelling blijft.
Er is in de laatste jaren zelfs onderzocht of een andere tijdsindeling niet gezonder, efﬁciënter en prettiger is. Men beweert in dit
onderzoek dat een week van zes maal 28 uren een prettiger leefomgeving bewerkstelligt. In dit schema zou de maandag komen te
vervallen, en zou elke dag een ander moment van zonsop- en ondergang hebben. De klok zoals we die nu kennen zou blijven bestaan, dus er zou geen verandering plaatsvinden in de combinatie van bijvoorbeeld de tijd en zonsondergang. Wel zou het zo zijn
dat men steeds op een ander moment van de dag wakker is. In een zesdaagse week zou er een weekend zijn van twee dagen, die
nu in plaats van 48 uur, 56 uur beslaan. Er zouden werkdagen zijn van 10 uur, die door de lange duur waarschijnlijk productiever
zouden werken. Hoeveel mensen ervaren een dip rond vier uur in de middag die rond vijf uur weer over is? Bij een invoering van
dit systeem zou men na de gebruikelijke acht werkuren nog twee productieve uren verder gaan.
Er zijn legio voordelen verbonden aan deze weekindeling, maar er zijn ook een heleboel nadelen;
-sinds er een klok is die aangepast is op de cyclus van de aarde, die 24 uur beschrijft, zal het erg moeilijk worden de dagindeling
van 28 uur te handhaven, want veel mensen zullen problemen krijgen met het aanpassen van hun bioritme.
-ook zullen de tijden waarop men doorgaans eet, verstoord worden. Hierdoor kan het zo zijn dat men midden in de nacht wakker
wordt omdat men trek heeft.
-de hele wereld zou moeten overschakelen.
-het is belastend voor het lichaam om te leven tegen de natuurlijke richting en regels van het aardse systeem.
-de mens heeft een bepaalde hoeveelheid zonlicht nodig om goed te functioneren en mentaal gezond te blijven.
Het gaat erg ver om aan te nemen dat het ooit tot dit schema zal komen; het is een futuristisch idee, maar het feit dat er onderzoek gedaan wordt, geeft aan dat men uitermate geïnteresseerd is in het efﬁciënter maken van de dag en men is zelfs bereid daar
het dag- en nachtritme voor op te geven. Het tijdsbesef verandert, zo blijkt uit het bestaan van dit vreemdsoortig onderzoek.
Om aan te geven dat er ook op dit moment in elke cultuur anders omgegaan wordt met de tijd, heb ik geprobeerd aan de hand van
wat interviews en boeken een beeld te krijgen van de verschillen. Mijn bevindingen zijn in de volgende paragrafen beschreven.
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Wachtplaatsen in verschillende verschijningsvormen in Basel, Zwitserland. Fotograaf: Joyce Vanderfeesten, november 2004.

Tijdsbeleving in metropolen, West-Europa en Nederland
Om voor mezelf een beeld te creëren van de cultuur omtrent het wachten in andere gebieden van
de wereld, heb ik mensen geïnterviewd die in gebieden hebben gewoond en/of gewerkt, waar ik
zelf nog niet geweest was. Binnen ogenschouw moet worden genomen, dat op deze manier een
subjectief beeld is ontstaan en dat de conclusie die ik uit deze informatie trek, niet wetenschappelijk verantwoord is.
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Parijs, Shanghai, Berlijn, Moskou, New York, Kaapstad; volgens mij is het in alle grote steden ongeveer hetzelfde gesteld met de
aandacht voor het wachten. Mensen zijn gestrest, ongeduldig en hebben daarom geen zin om lang te wachten. Gelukkig is dat ook
niet nodig, want het openbaar vervoer rijdt op tijd en zeer regelmatig. De cultuur in de metropolen is voornamelijk gericht op zakenlui en handel.
In een welvarend land als Nederland geldt een punctuele cultuur. Mensen gaan ervan uit dat alles netjes op tijd geregeld wordt; dat
wil zeggen, in de zakelijke sector. Zakenlui haasten zich om op tijd te komen, er is in veel gevallen een enorme tijdsdruk waarmee
moet worden omgegaan.
Toch is er in andere delen van de Nederlandse samenleving een cultuur te vinden waarin wachten op iets of op iemand heel normaal is. Het is heel normaal om bij overheidsinstellingen een lange tijd te wachten totdat men heeft bereikt wat men wilde bereiken. De bureaucratie in dit land is voor veel mensen vermoeiend en frustrerend.
Ook de zorg heeft in letterlijke en abstracte zin van het woord veel ruimte nodig om de wachtenden op te vangen. De wachtlijsten
voor donororganen, operaties of kleine ingrepen zijn vaak lang en in de wachtkamers van de eerste hulpen vertonen zich naar onze
maatstaven vaak erbarmelijke omstandigheden. Een voorbeeld: wanneer iemand met eigen vervoer binnenkomt, wordt door een
onkundig persoon de situatie ingeschat en kan de patiënt wel uren leegbloedend en ellendige blikken tonend in de wachtkamer zitten totdat de dienstdoende arts tijd heeft om de patiënt te verzorgen.
Het openbaar vervoer is een ander verhaal. Relatief aan andere landen is ons openbaar vervoer goed geregeld. Er is veel aandacht
voor het ontwerp van wachtruimten voor het openbaar vervoer en de openbare ruimte; om het de wachtenden zo comfortabel mogelijk te maken.
In grote lijnen is het beleid betreft wachten, openbaar vervoer en zorg in geheel West-Europa vergelijkbaar met dat van Nederland.
Er is veel aandacht om de openbare ruimte prettig en veilig te maken en mensen vinden overal hun eigen invulling van de wachttijd. Zo is het voor Grieken gebruikelijk een komboloj bij zich te dragen. Het is een kralenketting die lijkt op een rozenkrans, maar
die functioneert als speeltje wanneer men even niets te doen heeft.
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Station Vaeshartelt, 1920. De
wachthuizen werden met hout
gemaakt. Veel bijzonders was
het niet. Wel zien we hier de
eerste aanzet voor een verhoogd perron.

Station Vaeshartelt, 1960. Hier
is niet veel veranderd in veertig jaar.

Station Stobbegat, 1900. Een
klein stationsgebouwtje en nog
geen perrons. Mensen staan
buiten te wachten, waarschijnlijk is het kleine aanbouwtje
van het stationsgebouw een
wachtkamer.

Station Meulunteren, 1910.
Het wachthuisje dat te zien is
op deze foto is een voorbeeld
van de huisjes die gebouwd
werden aan de overzijde van
het station, voor de wachtenden op het perron dat niet aan
de stationszijde lag.
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Station Stobbegat, 1928. Als
we dit beeld vergelijken met
het beeld van het gebouw
in 1900, zien we dat de foto
waarschijnlijk van de andere
kant genomen is. Het kleine
wachtgebouwtje ziet er totaal
anders uit.

Station Zenderen, 1930. Weinig wachtgelegenheid aanwezig hier. Het kleine voorgebouwtje aan het station werd
gebruikt als wachtlokaal.

Station Zwaagwesteinde,
1955. Het stationsgebouw is in
zijn totaliteit iets groter dan de
oudere gebouwen, het ziet er
al wat moderner uit en er zijn
meer voorzieningen voor de
wachtenden.
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Boven: beelden van wachtruimten in de Verenigde Staten, toen er nog aparte voorzieningen waren voor zwarten
en blanken.
Van links naar rechts:
Busstation met aanduiding van
wachtruimte voor ‘gekleurde
mensen’, Durham, North Carolina, mei 1940. Fotograaf: Jack
Delano.
Een bord bij het Greyhound
busstation, Rome, Georgia,
september 1943. Fotograaf:
Esther Bubley.
Wachtenden bij de wachtruimte voor de blanken bij het
Greyhound busstation, Rome,
Georgia, september 1943.
Fotograaf: Esther Bubley.

Van links naar rechts:
Bushokje Kosino, Oekraïne
Bushokje Potik, Oekraïne
Bushokje St. David, Oekraïne

Bushokje Nastasjinje, Oekraïne

Bushokje Ivanivtsji, Oekraïne

Oost-Europa, Verenigde Staten
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In het oosten van Europa is door de bureaucratie tijdens het naoorlogse communisme een maatschappij ontstaan waarin mensen
het normaal vinden om te wachten. In de rij staan om wat brood te bemachtigen was er in die tijd de regel. Mensen raakten gewend aan het trage en logge orgaan dat het communisme heette en legden zich erbij neer dat er gewacht moest worden voor elke
dienst die men nodig had.
Bovendien is er vanuit de vriendjespolitiek van het communisme een enorme corruptie ontstaan. Hierdoor is alles te koop voor degenen die daar de middelen voor hebben. Ik kan me daarom voorstellen dat de rijken weinig last hebben van de wachttijden en de
armen wel.
Het is voor Russische vrouwen zelfs gebruik geworden om telkens ruim een half uur te laat te komen. Het is onbeleefd wanneer een
vrouw ergens op tijd arriveert.

Naar mijn idee is het in de Verenigde Staten in grote lijnen hetzelfde gesteld met de gebruiken omtrent het wachten als in WestEuropa. Er is veel aandacht voor de architectuur en de vormgeving van de publieke ruimte, het openbaar vervoer is goed geregeld.
Enkel de zorg is op een andere manier gestalte gegeven. Toch lijkt me het aannemelijk dat de wachtruimten met minstens dezelfde
soort aandacht worden behandeld.

14

Latijns Amerika
In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar alles is gericht op tijd, en waar afspraken punctueel verlopen, is de maatschappij in Latijns Amerika gericht op het wachten. Mensen gaan overal
voor in de rij staan. In verschillende segmenten van de samenleving zijn verschillende interpretaties van tijd merkbaar geworden. Enkel de zakenlui gebruiken een agenda. De armen wachten de
hele dag. Ze slenteren wat rond en plukken hier en daar wat fruit om op te eten. Alles gaat op het
dooie gemak, net als in Afrika, waar men de volgende uitdrukking bedacht: “you’ve got the clock,
we’ve got the time.”
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Men wacht op openbaar vervoer, wacht tot het regent, wacht totdat de dag voorbij is en de nacht intreedt. De middenstand in
Brazilië bijvoorbeeld, wacht totdat de winst voor de dag bij elkaar is, waarna men de winkel sluit. Men leeft er van dag tot dag en
zodra men het eten van vandaag kan betalen, dan wordt de winkel gesloten, ook al is er niets zeker over de volgende dag. Deze
levensstijl vloeit voort uit de cultuur en de gebruiken die zich in dat land hebben ontwikkeld.
In de Ecuadoriaanse maatschappij is het niet meer dan normaal dat men voor het gevraagde ambachtelijke werk en diensten herhaaldelijk teleurgesteld wordt op het moment dat men op de afgesproken dag en tijd arriveert bij de winkel. Het werk is dan nog
niet af en er wordt een nieuwe tijd afgesproken. Vaak gebeurt het dat men drie of vier keer naar een zaak moet terugkeren voordat
het werk gedaan wordt. Het is geen kwestie van tijdgebrek bij de werkplaatsen, maar er moet herhaaldelijk gezeurd worden voordat men je werkje eindelijk doet. Sommige boodschappen kunnen daardoor drie keer zoveel tijd kosten dan eigenlijk nodig is. In
de rijkere omgevingen en in de kantoorcultuur is het gebruikelijk erg stipt te werken. Een afspraak om een bepaalde tijd wordt dan
wel nagekomen, want anders is het moeizaam zaken doen.
Het openbaar vervoer in Ecuador loopt niet volgens dienstregelingen. De stadsbussen rijden vaak, maar niet volgens schema. Er
zijn geen bushaltes, mensen gillen ‘stop’ wanneer ze eruit willen. De mensen die op een bus wachten, groeperen zich vanzelf op de
hoek van een straat of op een andere ‘logische’ plek en maken een gebaar naar de chauffeur om op die hoek te stoppen. Er is een
bepaalde strategie nodig om de buschauffeur precies op tijd te laten stoppen, wanneer je eruit wilt.
De Ecuadoriaanse cultuur omtrent het wachten op ofﬁciële documenten (rijbewijs, visum, paspoort etc.) is erg agressief geworden.
Mensen hebben de gewoonte gecreëerd om midden in de nacht al in de rij te gaan slapen om zo op tijd aan de beurt te zijn bij
overheidsinstellingen. Mocht er iemand voordringen, dan wordt die prompt terug op zijn plek geslagen. Ook presteren de ambtenaren het er regelmatig om mensen drie of vier keer met verschillende of aanvullende papieren terug te laten komen, waardoor de
agressie en frustratie alleen maar groter wordt. De rijke mensen huren soms zelfs iemand in om voor hun in de rij te gaan staan,
zodat ze zelf niet midden in de nacht in de rij hoeven te gaan staan en zodat ze pas op het laatste moment zelf bij de ambassade
aan hoeven te komen.
In tegenstelling tot de publieke diensten, waar iedereen hetzelfde behandeld wordt, zijn de omstandigheden bij het wachten in
Latijns-Amerikaanse ziekenhuizen erg afhankelijk van de rijkdom waarin het ziekenhuis verkeert. Ziekenhuizen die voor iedereen
bestemd zijn, die iedereen kan betalen of die als sociale voorziening gelden, besteden meestal weinig aandacht voor de inrichting
van wachtruimten. Soms zijn er zelfs geen stoelen aanwezig. In particuliere ziekenhuizen zijn meestal meer faciliteiten aanwezig.
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Australië
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De Aboriginals legden een goede basis voor het tijdsbesef van de Australiërs doordat ze leefden volgens een vanzelfsprekend tempo. Aboriginals passen momenteel nog steeds hun tempo aan, aan het ritme dat men vroeger hanteerde. Wanneer ze vroeger drie
dagen deden om ergens te komen per benenwagen, trekken ze nu drie dagen uit voor de reis per auto, hoewel de reis natuurlijk
veel sneller gaat. De overgebleven tijd gebruikten ze om uit te rusten. Natuurlijk is dit niet gebruikelijk voor de gehele hedendaagse Australische samenleving.
Australië kent ongeveer dezelfde levensstandaard als Nederland. Hierdoor zijn veel omstandigheden omtrent openbaar vervoer en
zorg hetzelfde. Toch zijn er verschillen te herkennen.
De cultuur op zichzelf is wat minder punctueel dan in Nederland, wat voor een groot deel wordt veroorzaakt door het warme klimaat. Een half uur te laat komen is algemeen geaccepteerd. Mensen gebruiken geen agenda voor informele afspraken, want men
maakt niet lang van tevoren afspraken om vrienden of kennissen te zien of spreken. Men gaat dan gewoon langs en ziet wel of de
persoon op dat moment thuis is, of men geeft vlak voor het geplande vertrek een belletje. Waarschijnlijk heeft de uitvinding van
de mobiele telefoon heel wat invloed gehad op de cultuur in Australië omtrent het afspreken met vrienden en het op tijd of te laat
komen bij afspraken. Australië is een land waar de moderne technologie snel wordt geaccepteerd en geïntegreerd.
Voor zakenmensen is het echter wel gebruikelijk om een agenda te hebben. Veel kantoren bevinden zich in een CBD (Central Business District), waar ongeveer 90% van de panden gebruikt wordt voor zakelijke doelen, en waar het dus na kantooruren erg leeg
is. Er is, ook vanwege het klimaat, veel publieke ruimte waarin men kan vertoeven tijdens pauzes. Parken zijn ruim opgezet en
straatmeubilair is in ruime mate aanwezig. Behalve de echte openbare ruimte zijn er ook veel patio’s en tuinen die verscholen liggen tussen kantoorgebouwen in. Zo kan men lunchen in de open lucht, zonder ver te moeten wandelen.
Het openbaar vervoer is er goed geregeld, want het verkeer is er niet berekend op ﬁetsers. Het is dan ook levensgevaarlijk om de
stad in te gaan met een ﬁets. Er zijn metro’s, veerponden en monorails die 15 meter boven de grond rijden. Woongebieden liggen
vaak aan een haven, dus wanneer men de woning wil verlaten, moet gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer.
Veel mensen maken gebruik van het goede en goedkope publieke transport, hoewel bedrijven ook parkeerkelders onder hun kantoren hebben. Die zijn echter zo duur dat alleen de hooggeplaatsten een plekje krijgen.
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Azië, Afrika
In Azië is het in winkels en vooral restaurants gebruikelijk om hard te roepen om zo af te dwingen
dat men snel geholpen wordt. Wachten in een rij is er in Azië niet bij, er is dan ook geen hiërarchie te herkennen in de schreeuwende massa.
De Oostkust van China is erg verwesterd, omdat de grenzen een tijd geleden open zijn gegaan
voor investeerders. De mensen in de grote steden kennen dan ook een zekere tijdsdruk. Het leven in de dorpen is echter wel erg rustig.
Het openbaar vervoer rijdt volgens schema, maar in de dorpen rijdt een particuliere bus die
vertrekt wanneer er genoeg passagiers zijn, en stopt wanneer iemand eruit wil of er iemand op
straat zijn vinger opsteekt. Het verkeer is erg chaotisch, daarom reizen veel mensen met het
openbaar vervoer.
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De warmte, armoede en bureaucratie maken van het continent Afrika een langzame samenleving, waarin alles op het dooie gemakje geschiedt. Mensen zijn gewend aan die traagheid en niemand lijkt er problemen mee te hebben. Het begrip wachten wordt
op een andere manier opgevat. Ze zijn over het algemeen een geduldig volk, hoewel de rijken misschien iets meer haast lijken te
hebben.
Men werkt weinig punctueel en mensen kennen het woord stress nog niet. Zoals we in Nederland proberen altijd op de juiste tijd
te zijn en we daar vooral hard voor moeten haasten, zo zou men het in Afrika met geen mogelijkheid lang volhouden. Afrikaanse
mensen zijn zich goed bewust van de tijd, maar ze kunnen moeilijk plannen. Vaak weten ze niet hoe lang iets duurt en slaan daardoor de rest van de dag de plank mis. Mensen met hogere functies hebben wel vaak een agenda die volop gebruikt wordt, maar
nog steeds blijft het punctueel leven moeilijk.
Het wachten bij overheidsinstanties is dan ook vaak niet te overzien. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, is het een mooi gezicht om te zien
hoe men in een lange rij wacht voor een overheidsinstantie. Staat men achteraan in de rij, dan blijft men staan. Na een bepaalde
wachttijd komt een houten bank in zicht, waarop iedereen langzaam aanschuift. Wanneer men nog langer wacht, krijgt men een
eigen stoel om op te wachten. Het geduld wordt op deze manier dus beloond, hoewel dat in onze samenleving niet op die manier
zou gebeuren.
Het openbaar vervoer wordt in Tanzania veel gebruikt; het is dan ook relatief goed geregeld. Er zijn dienstregelingen, maar die zijn
enkel af te halen op een kantoortje. Er zijn ook haltes, maar die stellen weinig voor. Er zijn bijvoorbeeld geen bushokjes of straatmeubilair. Op een enkele plaats is een bankje te vinden die door iemand zelf is gemaakt. Mensen vinden het helemaal niet erg om
op de grond te gaan zitten. De enige aﬂeiding die de wachtenden dan kunnen hebben is een enkele reclameposter die zich ergens
langs de weg bevindt. Verdere faciliteiten als kiosk, telefoon of achtergrondmuziek zijn er vanzelfsprekend niet.
In de ziekenhuizen zijn er meer faciliteiten wat het wachten betreft. Toch is het er geen luxe. Er zijn vaker bankjes aanwezig, maar
in veel gevallen is dat natuurlijk ook uit noodzaak. Buiten het bestaan van die banken wordt er weinig of geen aandacht besteed
aan de aankleding van een wachtruimte. Wel zijn er op sommige plaatsen posters te vinden met voorlichting over een ziekte.
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In welke mate en op welke manier is het tijdsbesef binnen een cultuur bepalend voor
het ontwerp van een wachtruimte?
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In de voorgaande paragrafen heb ik getracht een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende culturen van de wereld, toegespitst
op de gebruiken omtrent het wachten. Hoe met het fenomeen tijd wordt omgegaan is in elk gebied en cultuur anders en dat heeft
verschillende oorzaken. Het klimaat, de regering, politieke oorsprong en de rijkdom van een bepaald gebied spelen een rol bij het
ervaren en beleven van de tijd.
Warmte zorgt ervoor dat een maatschappij relatief langzaam functioneert. Er wordt alleen in de zakelijke sfeer gebruik gemaakt
van een agenda. Andere bezigheden worden op korte termijn gepland, of vinden niet op een stipte tijd plaats. Dit alles wil echter
niet zeggen dat wachtruimten in warme gebieden minder belangrjk zijn of dat er minder aandacht is voor de vormgeving. Natuurlijk is het voor warme gebieden belangrijk dat een abri bijvoorbeeld niet als broeikas gaat werken wanneer de zon schijnt.
Het is voornamelijk een kwestie van rijkdom of er in een bepaald gebied weloverwogen beslissingen worden genomen met betrekking tot het vormgeven van het wachten. Derdewereldlanden hebben bijvoorbeeld weinig keus. Als er geld is voor een stoel, dan
zal er een stoel zijn. Maar hoe die stoel eruit ziet of waar die staat en of die ergonomisch verantwoord is, dat is niet zo belangrijk.
Toch heeft het tijdsbesef binnen een cultuur wel zeker enige invloed op de vormgeving van wachtruimten. Als we kijken naar
Equador en Tanzania, zien we dat het beide arme en warme landen zijn, maar toch bestaan er in Tanzania vaste wachtplaatsen en
dienstregelingen voor bussen en in Equador niet of nauwelijks.
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Abri’s in verschillende materialen in Duitsland geven een
verscheidenheid in de eenheid
van het ontwerp.

De
Algemeen, bushokjes en ander openbaar vervoer
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Naast het feit dat wachtruimten iets te maken hebben met de
cultuur van een bepaalde omgeving, hebben de ontwerpers
ervan ook te maken met bepaalde normen. Ik heb geprobeerd
een duidelijk beeld te vormen van de bestaande normen in de
verschillende sectoren.
Voor elke sector waarin er sprake is van het bestaan van wachtruimten, zijn bepaalde normen vastgelegd waarmee rekening
gehouden moet worden. Het spreekt voor zich dat een ziekenhuis toegankelijk moet zijn voor rolstoelers, blinden en anderszins gehandicapten. Er zijn echter ook normen die minder voor
de hand liggen. In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal van die
normen in verschillende situaties. Wellicht is het voor mij in de
toekomst interessant om deze normen of het gebrek eraan op
te zoeken in de realiteit en dit te fotograferen. In mijn eindexamenformulering zal ik deze interesse verder toelichten.
Het CILT (Centre for Independent Transport Research) in de
Verenigde Staten heeft de struikelblokken bij het ontwerp van
bushaltes en bushokjes onderzocht. De problemen die zich
voordoen gelden ook voor de haltes van ander openbaar vervoer zoals tram en trolleybus. Het is aan de vormgevers van de
openbare ruimte, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen om de sociale en verkeerstechnische problemen op de juiste
manier op te lossen.

CILT heeft een aantal situaties uitgewerkt en aan de hand daarvan een advies uitgebracht over de vormgeving van haltes.
-Haltes zouden ruim genoeg moeten zijn voor rolstoelers.
-Bij voorkeur hebben ze een anti-slip oppervlak.
-Een schuilplaats die droog is en beschutting biedt voor wind.
-Er zou genoeg zicht moeten zijn op de weg, zodat men op tijd
kan zien wanneer er een bus aankomt.
-Er zouden zich comfortabele zitplaatsen moeten bevinden
-en voldoende verlichting.
-Er moet een mogelijkheid zijn om het verkeer te zien en gezien
te worden.
-Duidelijke informatievoorziening is aan te bevelen, zowel visueel als tactiel.
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Het is belangrijk dat wachtruimten bestand zijn tegen
vandalisme. Op de afbeelding
zien we een totaal uitgebrande
wachtruimte op station Den
Helder.

De
Bushokjes en ander openbaar vervoer
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van

Het Amerikaanse PPS, Project for Public Space, heeft aan deze
richtlijnen nog een en ander toe te voegen. Ze hebben speciﬁeke richtlijnen vastgesteld waarmee de locatie van een bushokje
kan worden bepaald en waaraan een hokje moet voldoen;
-Kiosken en andere verkopers zouden zich op een plaats moeten
bevinden, waar ze het zicht op de arriverende bus niet kunnen
belemmeren. In veel gevallen betekent dat, dat ze zich moeten
opstellen voorbij het bushokje.
-De zijpanelen moeten niet gebruikt worden aan de kant van het
trottoir, behalve bij hele nauwe straten met druk verkeer. De inen uitgang moet dan minstens een meter breed zijn.
-De panelen moeten minstens 7,5 cm boven de grond hangen,
zodat straatvuil zich niet kan verzamelen in het hokje. Wanneer
de panelen zich veel hoger boven de grond bevinden dan 7,5
centimeter, dan zal het in het hokje ook goed tochten.
-De panelen moeten gemaakt worden van helder glas, zodat de
passagiers de komst van de bus in de gaten kunnen houden.
-Het dak moet op de een of andere manier schuin zijn, zodat er
geen regen, sneeuw of vuil op kan blijven liggen.
-Het aantal plaatsen is afhankelijk van de frequentie waarmee
de bus arriveert, maar ook van het aantal personen dat gebruik
maakt van de bus en hun fysieke gesteldheid.
-Leuningen moeten overal waar mogelijk aanwezig zijn. De
beste hoogte om ze aan te brengen is 1m15 boven de grond.
-Licht moet in de juiste mate aanwezig zijn en moet zich in een
goede behuizing bevinden, om het vandalisme geen kans te geven. De lichten moet in de juiste richting verlichten, zodat zowel
de wachtruimten als het instapgebied goed verlicht is.
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-De dienstregeling, route-informatie en een stadskaart moeten
zich in de buurt van het bushokje bevinden, maar niet op een
plaats waar het hinder kan veroorzaken voor het zicht op de
bus.
-De maat van het bushokje is afhankelijk van het klimaat, maar
ook van het aantal mensen dat vermoedelijk het hokje gaat
gebruiken. Wanneer er op sommige tijden een enorme piek
waarneembaar is, is het aan te raden om buiten het hokje meer
faciliteiten te bieden zoals ‘hangplekken’.
-de aanwezigheid van ﬁetsrekken in de nabije omgeving is een
pluspunt
-het gebruik van materialen die bestand zijn tegen vandalisme
en grafﬁti is belangrijk.
Behalve deze technische eisen, stelt PPS: “In het ontwerp van
de wachtruimten zou zich een reﬂectie van de stad kunnen bevinden. Men zou de locale materialen kunnen gebruiken in het
ontwerp of men kan een standaard hokje iets van de stad meegeven door iets karakteristieks toe te voegen.”
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Links en links onder:
Een dokterspraktijk in San
Francisco, California. De
wachtruimte grenst aan de
patio, die ervoor zorgt dat
elke ruimte van daglicht wordt
voorzien. De banken en stoelen zijn zo gepositioneerd, dat
de wachtenden elkaar aankijken. Fotograaf: Phil Palmer

Boven, van links naar rechts:
Kliniek in Toledo, Ohio, 1950.
Architecten Hoke, Clark, Nickerson. De zitgelegenheid laat
zowel privacy als gesprek toe.
Kliniek in Walnut Creek, California, 1953. Architect Clarence W.W. Mayhews. Vanaf
de receptie is de wachtruimte
goed te zien.

Onder:
Plattegrond van een grote
dokterspraktijk in de Verenigde Staten. De behandelkamers
bevinden zich om een grote
open ruimte heen, waardoor
de receptionisten goed overzicht hebben. De behandelkamers zijn allemaal ongeveer
even ver van die open ruimte.

De
Zorginstellingen
In veel gevallen binnen de zorg is het wachten in een wachtkamer gebruikelijk. Deze ruimte heeft heel wat invloed op de
stemming van de patiënten, ook met betrekking tot de tevredenheid over de zorginstelling. American Medical News schreef:
“Een wachtkamer die eruitziet als een busstation met oncomfortabele stoelen en harde verlichting, zal de patiënt de indruk
geven dat de arts niets geeft om het comfort van de patiënten.”
Wat de inrichting en de aanwezige faciliteiten met de mentale
gesteldheid van de aanwezigen kan doen, zal ik later bespreken.
In deze paragraaf geef ik een aantal punten aan, waarmee rekening moet worden gehouden bij het inrichten van een wachtkamer voor een zorginstelling, want hoewel er aan de maat en
de vorm van de ruimte meestal niets gedaan kan worden, zijn
er een aantal andere elementen die een ruimte plezierig kunnen
maken.
-een wachtruimte zou kalmerend en plezierig moeten zijn.
-stoelen moeten comfortabel zijn en de zit moet niet te laag
zijn, zodat oudere mensen geen problemen hebben met het
gaan zitten en het opstaan
-stoelen kunnen beter niet tegen de wanden van de ruimte geschoven worden, maar geclusterd worden door de ruimte.
-het is belangrijk dat de stoelen niet te dicht bij elkaar staan,
zodat de patiënten zich niet opgelaten voelen wanneer iemand
te dichtbij zou komen door op de naaste stoel te gaan zitten.
-het harde kantoorlicht kan meestal niet weggenomen worden,
maar er kan vaak wel iets gedaan worden waardoor het licht diffuser en daarmee minder storend wordt.
-bovendien geeft halogeen of gloeilamplicht een prettige afwisseling.
-met kleur moet zorgvuldig om worden gegaan, maar de kleuren van de muren hoeven niet beperkt te worden tot wit en
beige. Kleuraccenten op de muur kunnen de ruimte de juiste
aanvulling geven. Het is belangrijk dat het soort kleuren (helder,
fel, pastel, accenten of grote kleurvlakken) worden afgestemd
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op het soort praktijk. Op een plek waar veel families komen en
waar het van nature druk is, zijn felle kleuren niet nodig en zullen ze enkel een negatief effect kunnen hebben op de sfeer.
-het is belangrijk dat er iets aan de muur hangt. In veel gevallen zijn dat schema’s van het menselijk lichaam of andere professionele platen. In de wachtkamer is dat niet nodig en kan het
alleen maar een associatie geven met nare operaties en dergelijke. Het is daarom beter die platen (desnoods) in de behandelkamer te hangen en in de wachtkamer plaats te maken voor
andere wandstukken.
-in sommige wachtkamers kan het vanzelf heel erg druk of juist
heel erg rustig zijn, daarom is het voor een groot deel afhankelijk van de situatie ter plaatse of muziek of ander toegevoegd
geluid gewenst is.
-de vloerbedekking, gordijnen en andere dingen die aan de
muur hangen, kunnen een goed (geluid)isolerend effect hebben
op de ruimte.
-hoe dan ook, blijft het een kwestie van smaak, welk geluid of
muziek toegevoegd moet worden. Het is een moeilijke taak om
de gulden middenweg te vinden.
Bij de spoedeisende hulp en traumazorg geldt:
-het is belangrijk dat er goed zicht is op de behandelkamer en
de wachtkamer vanaf de receptie
-per drie spreekkamers bedraagt de nuttige oppervlakte circa 12
m2 ten behoeve van ambulante en rolstoelpatiënten, alsmede
circa 10 m2 ten behoeve van drie brancardpatiënten.
-het is aan te bevelen een aparte wachtkamer te hebben voor
kinderen
-ook zijn er technische eisen vastgelegd voor de spoedeisende
hulp en de traumazorg.
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De
Banken, winkels, pretparken
Banken zouden ernaar moeten streven dat alle mensen gelijkwaardig en zelfstandig hun bankzaken kunnen regelen. Een
goede toegankelijkheid verhoogt bovendien het gebruikersgemak van iedereen. De richtlijnen die ik heb verzameld, zijn
voornamelijk afkomstig uit een onderzoek dat het toegankelijkheidsbureau in België heeft gedaan.
-De aanwezigheid van zitplaatsen is gewenst en ter hoogte van
die zitplaatsen is er voldoende circulatieruimte en opstelruimte
aanwezig.
-Doorgangen in de ruimte zijn minimaal 90 centimeter breed,
zodat de rolstoelers of begeleide mensen voldoende ruimte hebben om te passeren.
-De wachtruimte is voldoende en goed verlicht. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er in de praktijk nogal vaak een vervelend soort licht gebruikt wordt.
-Stoelen met armleuningen zijn prettiger voor mensen die
moeite hebben met opstaan en het gaan zitten, hoewel het een
belemmering kan zijn voor mensen met overgewicht.
-Achtergrondmuziek moet niet te luid staan, zodat voor slechthorenden een gesprek niet uitgesloten wordt en zodat anderen
geen hinder ondervinden van teveel herrie.
-Wanneer er zich brochures bevinden, dan moeten die goed
bereikbaar zijn en dan moeten ze zich bevinden op een hoogte
tussen de 40 cm en 140 cm.
-Voor slechtzienden is het contrast in de omgeving van groot
belang. Daarom is het aan te raden om de kleuren van bijvoorbeeld muur, meubilair en vloer af te stemmen in voldoende
contrast.
-Wanneer er gebruik wordt gemaakt van volgnummers, dan is
het raadzaam die zowel visueel als auditief weer te geven.
In België is vastgelegd in de wet, dat een bank geen bouwvergunning wordt verleend wanneer uit de plannen blijkt dat het
ontwerp voor het gebouw niet voldoende toegankelijk is voor
invaliden.
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Het is belangrijk in kleine en grote winkels dat er goede toegang
is voor alle klanten. De mogelijkheden voor rolstoelers moeten daarom optimaal gemaakt worden. Ook is het goed om wat
zitplaatsen te creeeren, zodat ouderen of mensen die slecht ter
been zijn, plaats kunnen nemen tijdens het wachten. Het komt
vaak voor dat er in een wachtruimte of een ruimte waar gebruikelijk een rij staat, kleine hebbedingetjes worden opgesteld,
zodat mensen ernaar kunnen kijken en worden gelokt tot het
kopen ervan.

Bij pretparken is er veel aandacht voor de wachtruimten. Men
kan tamelijk nauwkeurig vaststellen hoe lang de wachttijd is
wanneer men zich op een bepaalde plaats in de rij bevindt,
waardoor de mensen zelf kunnen kiezen of ze die tijd ervoor
over hebben. Ook is het in themaparken gemakkelijk om de
wachtruimte goed aan te kleden en te voorzien van muziek en
afbeeldingen waar men naar kan kijken tijdens het wachten.
Mijn eigen ervaring met deze manier van wachten is erg positief.
Men kan zich niet gemakkelijk vervelen, men is niet gehaast,
want men gaat op een vrije dag naar een pretpark, men is met
andere wachtenden, waaronder goede vrienden of familie en er
is volop vrolijke muziek. Door deze aspecten is het voor de ontwerpers van een pretpark natuurlijk extra gemakkelijk om een
goede wachtruimte te maken.
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Welke eisen worden aan een wachtruimte gesteld?
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Gesteld kan worden, dat de normen of regels voor de vormgeving van wachtruimten niet universeel kunnen zijn. Buiten het
feit dat verschillende landen met verschillende soorten problematiek te maken hebben bij het ontwerpen van de publieke
ruimte, zijn er binnen de verschillende disciplines (zorg, openbaar vervoer, winkels) ook verschillende behoeften en wensen
waarin een ruimte de wachtende moet voorzien.
Zo is het voor een wachtruimte die zich buiten bevindt van belang dat het goed toegankelijk is (ook voor rolstoelers) wanneer
een bus of trein arriveert, zodat de wachtenden die uit de ruimte komen en de passagiers die uit het openbaar vervoer komen
niet in conﬂict raken. Maar er moet ook rekening gehouden worden met bijvoorbeeld zwerfvuil en in het ontwerp kan rekening
worden met een goed omroepsysteem, terwijl dat in een winkel
niet per deﬁnitie nodig is.
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In een zorginstelling is het belangrijk dat de ruimte rustgevend
is, dat er rekening wordt gehouden met mensen die moeilijk lopen of in een rolstoel zitten. Ook is het belangrijk dat de stoelen
comfortabel zijn voor mensen met fysieke belemmeringen.
In een winkel is er bij de wachtrij of wachtruimte geen sprake
van verplicht comfort. Wel is het goed als de mensen nog net
een laatste koopje meenemen. We zien dan ook weinig winkels
met een heuse wachtruimte.
In pretparken is het wachten in veel gevallen een kwestie van
animeren en geanimeerd worden. Vaak zijn er aparte ingangen
voor rolstoelers.
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beleving van de tijd beïnvloeden, zoals iets langer kan
lijken te duren als het onaangenaam is, of de tijd voorbij
vliegt wanneer het gezellig of
leuk is.

Het beleven van de tijd
Er is een verschil in de objectieve tijd en de subjectieve
tijd. De objectieve tijd is de
telling die we aﬂezen van ons
horloge en de subjectieve tijd
is de tijd zoals we die beleven.
Een moeilijke opgaaf is het,
om de objectieve tijd van het
wachten te verkorten. Makkelijker is het, om de gevoelsmatige tijd te beïnvloeden. Mensen houden niet van wachten,
en ze willen graag beide processen (objectieve en subjectieve tijd) versnellen.
Er zijn volgens Maister [4]
verschillende elementen die
onze perceptie van tijd kunnen beïnvloeden; aﬂeiding, de
reden van de wachttijd, het
weten van die reden of het
bij benadering weten van de
tijdsduur van het wachten,
het feit of de reden voor het
wachten geoorloofd is en het
alleen of in gezelschap van anderen wachten. Volgens Pruyn
[14,15] kunnen we daar nog
aan toevoegen: de omgeving
waarin gewacht wordt.
Deze elementen kunnen onze

Wanneer er gekozen wordt
voor de vorm van aﬂeiding,
is het zeer belangrijk dat dat
op de juiste manier geschiedt.
Het soort aﬂeiding kan ervoor
zorgen dat de aandacht van
de wachtende verschuift van
het wachten naar iets anders,
maar het kan de persoon ook
juist een bevestiging geven
van het bewustzijn van het
wachten.
Het heeft een positief effect op
de stemming van de wachtende persoon, wanneer die weet
waarom hij aan het wachten
is en hoelang het nog gaat
duren. “Waiting in ignorance
creates a feeling of powerlessness, which frequently results in visible irritation and
rudeness on the part of the
customers (...)”, aldus Maister.
Deze Maister heeft ook ‘bewezen’ dat het alleen wachten
langer lijkt te duren dan het
wachten in gezelschap van anderen. Toch zeggen Pruyn en
Smidts dat wachtenden tijdens
een korte tijdspanne het prettiger vonden om in gezelschap

De

van

psychologie

33

het
wachten

van anderen te wachten, maar
bij een lange wachtduur lijken
de mensen het minder prettig te vinden wanneer men in
gezelschap is.
Ik kan me voorstellen dat
dat iets te maken heeft met
ergernissen. Uit eigen (NS-)
ervaring weet ik dat mensen
soms heel erg irritant kunnen
zijn als ze lang moeten wachten. Het zuchten en zeuren
heeft dan een effect op iedereen die bij die persoon in de
buurt komt. Toch kan er op die
manier wel gemakkelijk informatieverspreiding plaatsvinden van wat er aan de hand is
en wat de mogelijke oplossing
voor het probleem is.
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Op die manier kunnen wildvreemden elkaar een prettigere wachttijd geven.
De irritaties, frustraties en andere negatieve gevoelens die
mensen kunnen krijgen door
(om welke reden dan ook)
vervelend te moeten wachten,
kunnen in sommige gevallen
leiden tot vernieling, vandalisme en asociaal gedrag.

Tenslotte is de omgeving voor het wachten erg belangrijk voor
het gevoel dat de wachtende krijgt, wat de basis is voor de rest
van de beleving van de wachttijd. Het is daarom voornaam dat
de wachtende persoon zich op zijn gemak voelt.

Het is ook daarom taak aan de
vormgevers van wachtruimten
om te onderzoeken hoe men
de irritaties kan verminderen
en de wachttijd plezieriger maken.

Naar mijn idee is het prettige gevoel in een wachtruimte voor
een groot gedeelte afhankelijk van de aanwezige faciliteiten en
van het ontwerp van de wachtruimte. Kleur en de aanwezigheid
van muziek spelen daarbij naar mijn idee een grote rol, maar
ook voorzieningen als telefoon, toilet, de aan- of afwezigheid
van een kiosk, reclame en tijdschriften.
Ook kunst en nieuwe media kunnen een invloed hebben op de
beleving van de tijd en de ruimte.
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Men zou kunnen aannemen
dat de (nieuwe) media er juist
voor hebben gezorgd dat men
zich meer bewust is geworden
van de tijd en daarmee de
maatschappij sneller is gaan
bewegen. De industriële revolutie is de basis geweest voor
een maatschappij die door
de technologie steeds dynamischer, ﬂexibeler en sneller
beweegt. Hierdoor wordt men
steeds ongeduldiger, want men
verwacht dat de versnelling in
alle opzichten blijft bestaan en
dat men op den duur nergens
meer voor hoeft te wachten.
Toch zijn er ook twee manieren waarop de nieuwe en oude
media een positieve rol kunnen spelen bij het verdrijven
van de tijd.

Allereerst zijn er de media
waardoor iemand zijn tijdsbesef kan verliezen, zoals een
goed boek of een computerspel. Voor elke persoon zal
dit een ander medium zijn en
binnen dat medium ook een
bepaald soort. Mij persoonlijk
zou het niet goed lukken om
mijn besef van de tijd te verliezen bij een computerspel,
terwijl dat voor andere personen juist de beste manier is
om de vierde dimensie uit te
schakelen.
Er zijn ook media of manieren om mensen het gevoel te
geven dat ze helemaal niet
aan het wachten zijn. Mensen
kunnen bijvoorbeeld met (of
zonder) een laptop werk doen
wat ze toch nog moesten doen
en kunnen op die manier hun
wachttijd nuttig besteden. Zo
kan men werken in de vertrouwde mentale werkomgeving, terwijl de fysieke omgeving anders is. Deze nieuwe

media zijn ideaal voor dit soort
invulling van wachttijd, door
hun ﬂexibiliteit, hun diversiteit en hun interactiviteit. In
tegenstelling tot een gewone
vorm van aﬂeiding, heeft dit
een meerwaarde omdat men
tegelijkertijd kan doen wat
men zelf wil en men op die
manier zijn eigen behoeften
wat betreft de tijd kan invullen.
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Wat wil men het liefste doen wanneer men wacht?

van
drongen zijn door het nieuwe
medium de mobiele telefoon.

Uit een enquete die B.W.H.
Weijers in juli en augustus
2002 hield [10] voor de scriptie die hij schreef ter afronding
van zijn opleiding, bleek dat
mensen voor verschillende
situaties, verschillende wensen
hadden voor de invulling van
de wachttijd.
In veel gevallen stroken die
patronen met de verwachtingen en de clichés die op dit
moment leven. Zo is het voor
veel mensen gebruikelijk om
in een drukke winkel mensen te observeren tijdens het
wachten, bij de tandarts of
andere zorg-instellingen wordt
voornamelijk in tijdschriften
gelezen en geobserveerd, bij
het openbaar vervoer is het
gebruikelijk om te observeren
of iets te lezen.
Opmerkelijk is wel, dat er op
drukke stations minder behoefte is aan het mobiel bellen, terwijl veel mensen zeg-

gen op rustige of ‘uitgestorven’
stations juist iemand aan de
telefoon te willen hebben.
Nog opmerkelijker is, dat bij
vertraging met het openbaar
vervoer wél naar een zakenrelatie gebeld wordt, maar bijna
nooit naar de baas. Ook is
opmerkelijk dat er in de auto
bij een ﬁle massaal naar muziek wordt geluisterd, terwijl
bij het wachten op openbaar
vervoer dat geen signiﬁcante
rol speelt.
De belangrijkste bezigheden
zijn dus het rondkijken en het
observeren van mensen en het
lezen van boeken, tijdschriften
en kranten. Wanneer we gaan
kijken naar de bezigheden die
te maken hebben met de media, komen lezen, muziek luisteren en iemand bellen met de
mobiele telefoon als favoriet
uit de test. Hieraan zien we
dat de oude media als literatuur en muziek nog niet ver-

In het (kleinschalig) onderzoek van B.W.H. Weijers is ook
naar voren gekomen wat de
mensen zouden wensen in een
wachtruimte. Er zijn verschillende verrassende wensen
zoals: het kunnen gebruiken
van het internet, het kijken
van ﬁlms, het bekijken van
kunst, de mogelijkheid tot
het spelen van een spel en de
mogelijkheid om iets nuttigs te
doen.
Naar mijn idee zijn er bij het
ontwerp van de publieke ruimte en de wachtruimten twee
belangrijke factoren die de beleving van de tijd voornamelijk
beïnvloeden, namelijk kleurgebruik en muziek. De aanwezigheid van andere elementen
zoals telefoon, kiosk, reclame
etc. zijn natuurlijk ook van
belang, maar deze elementen
sluit ik uit voor de inhoud van
deze scriptie. Wellicht kom ik
hierover tot een conclusie na
het fotograferen van de wachtruimten.
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Voorbeeld van een publieke ruimte in een woongebouw
in Rotterdam die sociale activiteit zou moeten stimuleren, maar die enkel functioneert als lege, stille,buitenpro
portionele portiekhal. Fotograaf: Joyce Vanderfeesten.
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De grote anonimiteit die is
ontstaan, is de oorzaak van
veel sociale problemen. De
architectuur probeert daarop
in te springen door vanaf de
jaren ‘90 veel aandacht te
besteden aan de (semi-) publieke ruimte. In de woningbouw resulteert dat in lange
gangen, grote en hoge hallen

en wachtruimten, ten einde de bewoners de mogelijkheid te geven in deze ruimten contact te zoeken met hun medebewoners.
Deze insteek werkt in sommige gevallen wel en in andere gevallen niet. Het is interessant om in de toekomst te onderzoeken
hoe dat precies komt.
Het stimuleren van sociale interactie kan op veel manieren
geschieden. Men kan stoelen bijvoorbeeld rond tafels schikken
in plaats van langs de wanden. Bewezen is (Baldwin, 1985) dat
de opstelling van het meubilair op deze manier een positieve

invloed heeft op het sociale
gedrag en dat men minder
individueel functioneert in een
ruimte.
Ook een goede oplossing is het
opsplitsen van grote ruimten
tot meerdere kleine ruimtes,
waardoor mensen kunnen kiezen voor sociale interactie of
voor privacy.
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Iedereen (alle horenden) is
gevoelig voor muziek en geluid. “Muziek en onze reactie
erop zijn gebaseerd op een
universeel mechanisme”, aldus
professor Paul Robertson van
Kingston en Bornmouth University. Deze professor heeft
bewezen dat harmonieuze tonen bij zoogdieren en mensen
worden ontvangen en verwerkt
in de rechter hersenhelft. Dit
gedeelte van de hersenen is
voornamelijk actief op het
emotionele en non-verbale gebied. Dissonante tonen worden
ontvangen en verwerkt in het
linker gedeelte van de hersenen, dat het logische verstand
vertegenwoordigt. Hieruit kan
men opmaken dat harmonieuze, melodische klanken iets
doen met onze emoties.
In de laatste jaren is er veel
onderzoek gedaan naar de
invloed die muziek heeft op
het menselijk brein, op de rust
of onrust, op de cognitieve
prestaties, op de stemming

en op de hersenactiviteit. Uit
onderzoek [11] is gebleken dat
het geheugen slechter werkt
wanneer er geluid of muziek in
de omgeving is. Er werd een
geheugentest gedaan voor het
onderzoek naar de cognitieve
prestaties, maar daarna werd
de mensen gevraagd nog een
vragenlijst in te vullen over
de ervaren emoties. Een bepaald aantal proefpersonen
was ingedeeld in verschillende
groepen, namelijk een groep
die werd blootgesteld aan een
spraakconditie, een groep
die naar Mozarts’ composities luisterde, een groep die
naar de radio luisterde en een
stiltegroep. Uit het onderzoek
van J. de Brouwer & V. Rijken
is ook naar voren gekomen dat
proefpersonen die zich begaven in een radio- of spraakconditie zich meer afgeleid
voelden dan de proefpersonen
in de stiltegroep. Toch bleken
deze mensen geen afwijkend
resultaat te boeken in de cognitieve prestaties. Dit betekent

voor de wachtruimten dat geluid kan werken als aﬂeiding,
waardoor het besef van de tijd
kan veranderen.
Wat naar mijn idee een bijzondere bevinding is, is dat
er meer stress werd gemeten
bij mensen die naar Mozarts’
muziek luisterden, dan bij de
proefpersonen in de andere
groepen.
Volgens mij is het zo klaar als
een klontje dat muziek veel invloed kan hebben op de stemming van personen. Verschillende soorten muziek kunnen
zorgen voor droefheid, vrolijkheid, opgewektheid, agressie.
Het onderzoek van de Brouwer
en Rijken spreekt dit gegeven
echter tegen. Wat dat betreft
is het onderzoek naar mijn
idee dan ook niet volledig en
representatief, want er is geen
onderscheid gemaakt in muzieksoorten; enkel in de aan of
afwezigheid van muziek.
Ook onbewust kan muziek een
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groot gedeelte van ons leven
beheersen. Zo heeft psycholoog Adrian North een onderzoek gedaan naar de invloed
van muziek op koopgedrag.
Buitengewoon verrassend is,
om te zien dat franse muziek
in een supermarkt mensen kan
aanzetten tot het kopen van
franse wijn en duitse muziek
onbewust bij mensen de voorkeur geeft voor duitse wijn.
Behalve het effect op het
koopgedrag is er (volgens Dr.
Rauscher) ook samenhang
tussen het luisteren van muziek van Mozart en ruimtelijke
intelligentie. Wanneer kinderen

veel naar muziek van Mozart
luisteren, leren de hersenen te
reageren op symmetrie. Hierdoor kunnen kinderen zich een
betere voorstelling maken van
bepaalde ruimtelijke dingen,
maar ook kunnen ze gebeurtenissen beter in de tijd plaatsen.
Er zijn zelfs klinieken die gebruik maken van de effecten
van muziek op het menselijk
brein, door patiënten te vragen of er bepaalde muzieksoorten zijn waarvan ze rustig
of vrolijk van worden. Met die
wetenschap kunnen specialisten hun patiënten gedeelte-

lijk (tot 50% van de normale
dosering anesthesie) verdoven
door alleen een koptelefoon te
gebruiken. Dr. Spintge heeft
bewezen dat de bloeddruk,
de hartslag en de hoeveelheid stresshormoon lager is
bij mensen die naar muziek
luisteren. Op deze manier kan
zelfs keiharde techno een positieve invloed hebben op een
patiënt in narcose, want tijdens de slaap van de narcose
is er geen verandering in de
activiteit van de gehoorgang.
Het mag nu duidelijk zijn
dat muziek een grote rol kan
spelen in wachtruimten. Het
toepassen van deze methode
om mensen rustig te maken of
gerust te stellen is echter wel
moeilijk, want iedereen heeft
een andere smaak. Toch pleiten deze onderzoeken voor het
gebruiken van geluid in openbare ruimten.
Er zijn bedrijven te vinden op
het internet (zoals Muzak.com)
die zich bezighouden met
onderzoek, advies en verkoop
van muziek en geluid in bepaalde situaties.
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Kleur is naar mijn mening een
factor binnen de vormgeving
van wachtruimten waaraan
nog te weinig aandacht wordt
besteed. Bij het ontwerp of
de bouw van wachtruimten
in bijvoorbeeld ziekenhuizen
worden de standaardkleuren
van het interieur strak doorgevoerd in de wachtruimten.
Naar mijn idee is dit kortzichtig maar vooral onterecht,
want verschillende ruimten
met verschillende functies vragen om verschillende behandeling van het interieur.
Hoewel er veel aandacht is
voor de inrichting en er doorgaans veel geld aan besteed
wordt, heb ik uit eigen ervaring geleerd dat dat niet altijd resulteert in een mooie of
functionele wachtruimte. Vaak
zijn het witte, steriele ruimten
die geen gezelligheid kennen.
Ik denk dat dat dan ook een
negatief effect heeft op de

beleving van de tijd. Omdat
het er ook nog eens vaak erg
stil is, worden mensen nog
zenuwachtiger en lijkt de tijd
heel langzaam te gaan. Ook
gesprek met andere wachtenden wordt niet bevorderd,
want daarmee verbreekt men
de stilte.
Groen is een kleur die zorgt
voor kalmte en minder stress.
Blauw staat voor rust en ontspanning. Kleur heeft een
effect op de cognitieve prestaties, maar vooral op de stemming van personen. “Mensen vertonen hogere fysieke
krachtscores en hogere bewegingssnelheid in een kamer
met rode muren dan in een
kamer met groene muren.”
“Volgens Kwallek, Lewis en
Robins (1988) zorgt een rood
kantoor voor hogere angstscores en meer stress, maar
voor minder fouten. Een blauw
kantoor zou voor hogere depressiescores zorgen.”

Bovendien is het zo dat kleur
de perceptie van de ruimte
kan beïnvloeden. Een lange,
smalle gang kan korter lijken
als de korte kanten rood zijn
geverfd en breder door blauwe
lange muren.
Kleuren die we voornamelijk
zien in ouderwetse stationsgebouwen zijn rood en zwart, die
staan voor kracht en energie
resp. een spannende sfeer. In
het ontwerp van nieuwere stationsgebouwen zoals bijvoorbeeld dat van Utrecht Centraal
is te zien dat men blauwgroen
licht heeft gebruikt in de drukke stationshal.
In het andere Nederlandse
openbaar vervoer is niet echt
een richtlijn te herkennen over
de kleur van de wachthokjes.
Ze lijken allemaal op elkaar
en zijn er toch in een enorme
diversiteit.
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Er zijn verschillende manieren waarop een ontwerp een persoon
kan beïnvloeden in zijn gedrag. Het in een kring zitten is bijvoorbeeld bevorderlijk voor sociale actie.

verandert er echter niets aan
de loop van de klok.

Het totaalbeeld van een ruimte is te ontleden in verschillende
aspecten die iets doen met de mens. Het feit of er bekend is
hoelang de wachttijd nog is en waarom dat zo is, heeft invloed
op het gedrag; de aanwezigheid van faciliteiten zoals internetverbinding winkels of muziek ook. In het laatste geval is er sprake van aﬂeiding, waardoor de subjectieve tijd korter is. Feitelijk

Ook kleur, muziek en (nieuwe)
media of kunst kunnen het
wachten aangenamer maken,
al is dit vaak ongemerkt. Bij
het gebruik van deze aspecten
in een bepaalde omgeving,

hebben we wel te maken met
smaak. Een keuze maken voor
een bepaalde situatie en omgeving of ruimte is daardoor
wel moeilijk. Het is tevens
belangrijk dat de keuzes zorgvuldig gemaakt worden.
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Beelden die worden verkocht
omdat ze geschikt zijn voor in
wachtruimtes. Over het algemeen zijn het grauwe foto’s
van idyllische landschapjes en
zonsondergangen.

Fotograﬁe

Beeldgebruik in wachtruimten

De visuele informatie die zich
in een wachtruimte bevindt,
heeft de functie van decoratief element. Beelden die zich
bevinden in de ruimte, zijn
niet meer dan een opvulling
van de lege muren. Tenminste,
zo zien velen het. In de voorgaande hoofdstukken hebben
we echter geleerd dat dit niet
het geval is. Visuele informatie op welke manier dan ook,
heeft een invloed op de wachtenden.
Juist omdat veel mensen
denken dat de beelden in een
wachtruimte decoratief zijn,
wordt er in veel wachtruimten

gebruik gemaakt van ‘rustgevende’ beelden, met cliché
overladen. Vaak zijn dat landschappen bij ondergaande
zon, een kabbelend beekje,
het welbekende vissersbootje
of een zeezicht. Waarom
wordt deze anti-kunst gebruikt
voor wachtruimten? Is het
omdat de clichébeelden iets
vertrouwds oproepen? Is het
omdat het merendeel van de
bevolking de schoonheid van
een vissersbootje wel inziet,
maar van elk echt stuk kunst
niet?
Er zijn zelfs bedrijven die zich
hebben gespecialiseerd in het

&

adviseren en in de verkoop
van deze wansmaak.
Eerder in deze scriptie is besproken dat er bij zorginstellingen geen anatomische
beelden van het lichaam in de
wachtkamer gewenst waren.
Dit werpt de wachtende enkel
terug op zijn eigen miserie en
de ellende die hem wellicht
nog te wachten staat. In de
behandelkamer mogen de platen echter wel gebruikt worden. Toch denk ik dat er legio
mogelijkheden zijn op te noemen die wel geschikt zijn om
in de wachtkamer te hangen,
zonder op de clichébeelden
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terug te vallen.
Wat mij vooral opvalt wanneer
ik kijk naar de aangeboden
foto’s, is het kleurgebruik. In
de zwartwitfoto’s zit weinig pit,
maar de kleurenfoto’s stralen
door de sombere kleuren allemaal dezelfde sfeer uit. Blauw,
groen en wit zijn de meest
voorkomende kleuren. Blauw
en groen worden natuurlijk
gebruikt omdat ze rustgevend
werken. Hoewel het begrijpelijk is dat een beeld toegankelijk moet zijn en niet moet
shoqueren, ben ik van mening
dat het ook anders kan.
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Fotograﬁe en architectuur

Veel architectuurfoto’s die
gemaakt worden, zijn bestemd
voor commerciële doeleinden,
of zijn op zijn minst gemaakt
in opdracht van een architectenbureau of een andere instelling die in het voordeel van
de architect werkt. Deze foto’s
zijn bestemd voor de portfolio van de architect, maar ook
als publicatiemateriaal. Veel
bladen en architectenbureaus
vinden het belangrijk dat de
lezer/toeschouwer zich kan
inbeelden dat hij zich zelf in de
ruimte bevindt en dat hij de
ruimte beleeft op de manier
zoals hij dat zelf wil. Daarom
prefereren de organisaties
vaak foto’s van lege ruimtes.
Hiermee bedoel ik dat er geen
mensen op de foto staan. Het
is immers moeilijker om zich
in te beelden dat men zich in
een omgeving bevindt, wanneer er al meerdere vreemden
gebruikmaken van de ruimte.
Toch zijn de beste foto’s (in-

&

houdelijk) van architectuur
vaak degene waar wel mensen
op staan. Naar mijn idee geven de mensen die zich begeven in de architectuur meer
karakter aan de foto, ze geven
de schaal van de ruimte aan,
ze doen met hun aanwezigheid
een uitspraak over de ruimte,
die niet per se de waarheid
hoeft te zijn.
Een ding is zeker; de aanwezigheid van ﬁguren verandert
hoe dan ook de foto. Wanneer
er geen mensen op de foto
staan, ligt er meer nadruk op
de ruimte en op de vormen
van het ontwerp. Staan er
wel mensen op, dan gaat de
foto inhoudelijk meer over de
relatie tussen mens en ruimte
en is de aandacht voor het
ontwerp an sich beduidend
minder.
Duidelijk mag zijn dat de aanof afwezigheid van de mens in
de beelden van de architectuur
voornamelijk bepaald wordt

door het doel waarvoor de
foto’s zijn bestemd. Inhoud is
in dit geval dus ondergeschikt
aan het doel.
In een artikel van Simon Mari
Pruys werd een interessante
stelling behandeld. De auteur
beweerde te geloven dat de
fotograﬁe de moeder van de
architectuur is. Hij schreef het
volgende: “Men kan gebouwen
en interieurs nu eenmaal niet
in musea tentoonstellen. Aangezien echter de belangrijke
en invloedrijke voorbeelden
van deze kunst over de gehele
wereld verspreid liggen, zal
vrijwel iedereen er via foto’s
kennis van moeten nemen.
En het is op dit punt dat de
fotograaf zijn rol gaat spelen.
Een rol die oppervlakkig gezien bescheiden lijkt, maar in
werkelijkheid zo belangrijk is,
dat men gerust de vraag mag
stellen of de fotografen de
ontwikkeling van de moderne
architectuur en interieurkunst
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niet sterker hebben beïnvloed
en bepaald dan de ontwerpers
zelf.” Pruys [20] haalt een
voorbeeld aan, waarin een fotograaf zijn stationcar vollaadt
met een subtiele keuze van
meubelen en andere dingen en
een stevige rubberplant, om
hiermee de banaliteit en de
smaak van de echte bewoners
of gebruikers van het interieur
te camouﬂeren. Meubels van
de eigenaren die niet modern,
strak, vooruitstrevend genoeg
zijn, verdwijnen tijdens het
fotograferen op de gang. “(...)
Men beseft nog minder dat de
architectuurfotograaf - meestal
in opdracht van de ontwerper met een zeer speciaal oog een
gebouw of een ruimte fotografeert. Hij zoekt naar de essentiële dingen; hij zoekt naar de
bedoelingen van de ontwerper
en niet naar de persoonlijkheid
van de bewoner. Het eerste
wat de fotograaf zal doen in
een interieur dat hij moet fotograferen, is het verwijderen
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van alle niet ter zake doende
elementen. (...) Het resultaat
kan men in ieder tijdschrift
van enig niveau waarnemen.
Interieurs die prachtig zijn
maar onmenselijk of op z’n
minst onbewoond. Verﬁjnd
maar steriel. Interieurs die een
soort bewoners suggereren die
niet bestaan: mensen met een
angstwekkend goed gevoel
voor verhoudingen; onvoorstelbaar ordelijk, want iedere
krant is weggeborgen, geen
plant heeft een dor blad en de
kussens in de stoelen verkeren
in een staat van permanent
opgeschud zijn. (...) Onbenullige dingen hebben we weliswaar allemaal in huis maar op
een goede interieurfoto zal dat
niet tot uiting komen; vandaar
dat veel van die foto’s zo’n
strenge en dogmatische indruk
maken. De bewoners lijken
esthetische supermensen. (...)
Velen weten het niet en nemen
de foto voor werkelijkheid.
Ook dit is geen ramp, maar ik

&

heb soms het beangstigende
vermoeden dat de internationale stijl die in de laatste
tientallen jaren is gegroeid,
voor een niet gering deel is
ontstaan uit dit fotograﬁsche
misverstand. Wanneer een
jong en gemakkelijk te beïnvloeden ontwerper opgroeit
met de idee dat de wereld van
de foto waaruit hij immers de
grote voorgangers leert kennen, de werkelijkheid is, komt
hij er allicht toe interieurs te
scheppen die op foto’s lijken.
(...) De invloed van de fotograﬁe werkt dus kwadratisch
in de richting van een toenemende steriliteit.”

Interessant aan deze stelling
is, dat die tamelijk aannemelijk klinkt. Het fotograferen is
manipuleren en beschouwen.
Ruimten worden inderdaad
steeds strakker, meubilair
wordt op een manier ontworpen zodat weinig van het
dagelijkse leven in de ruimte
integreert.

&
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Wanneer we echter kijken naar
de fotograﬁe van publieke
ruimten, blijkt dat de plaatsen wel met dezelfde steriliteit
worden ontworpen, maar dat
de fotografen ervoor kiezen
om de mens te betrekken in
het beeld. Dat gebeurde vroeger zo (zie foto’s wachtruimte
badhuis), maar dat gebeurt nu
nog steeds.
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Een lege en volle
wachtruimte in de
fotograﬁe van Luuk
Kramer. We zien
hier dat het een
wezenlijk verschil
in sfeer uitmaakt
of er wel of geen
mensen aanwezig
zijn.

Bij de afbeeldingen
links is de aanwezigheid van de
mens minimaal, en
amper voelbaar.
Er bevinden zich
relatief erg weinig
mensen in de imposante omgeving.
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Komt dat omdat de mens een
cruciale rol speelt in de publieke ruimte? Ik denk dat in
veel gevallen de mens een
uitspraak doet over de gefotografeerde publieke ruimte. De
mens geeft betekenis aan de
ruimte door het gebruik ervan.
Een wachtruimte is misschien
wel een loze, vreemde ruimte
wanneer er niemand is die laat
zien dat de ruimte bedoeld is
om in te wachten.

&

Wanneer we het andersom
bekijken, en dan nu speciﬁek
voor wachtruimtes, heeft de
architectuur dan invloed op de
fotograﬁe? Hoe sterker door
de architect de uitspraak wordt
gedaan over de functie van de
ruimte, hoe minder de mensheid nodig is om het beeld
leesbaar te maken. Dit betekent echter niet dat de mens
het beeld niet kan verfraaien.

In de voorbeelden op de linkerpagina zien we dat de stijl
of manier van fotograferen een
grote rol speelt in de keuze en
de uitwerking van aan- of afwezigheid van de mens. Wordt

&
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op een foto een ruim totaalbeeld gegeven van de ruimte,
dan zullen de aanwezige mensen bijna niet opvallen. Wanneer een bepaalde plek close
wordt gefotografeerd of wanneer er een bepaalde hoek uit
een groter geheel wordt gefotografeerd, is het belang van
de aan- of afwezigheid van de
mens opeens veel groter.
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Ook bij publicatiemateriaal zien we een nuance optreden. Deze
beelden zijn afkomstig uit een Luchthaven-special van het architectuurblad de Architect. Op de afbeelding rechts bevinden zich
geen mensen. De ruimte ziet er daardoor erg steriel en verlaten
uit, terwijl het in het dagelijkse leven een drukke plaats zal zijn.
De nadruk ligt op deze foto op de architectuur en niet op het gebruik van die architectuur. In het midden is te zien dat mensen
het ontwerp ‘beleven’. De sfeer van de foto’s is erg verschillend
door de aan- of afwezigheid van mensen.

Fotograﬁe

Fotograﬁe en architectuur
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Rechts:
Fotograaf: Paul Graham, 1986
Linksonder:
Fotograaf: Paul Graham, 1986
Rechtsonder:
Fotograaf: Corrie Besems,
1986

Fotograﬁe

Fotograﬁe en architectuur, waarom wordt architectuur met of zonder aanwezigheid van
mensen gefotografeerd?
In de jaren ‘80 zijn verschillende fotografen bezig geweest
met het verbeelden van het
wachten. Paul Graham is er
een van. Hij fotografeerde op
een eerlijke manier in wachtruimten. Eerlijk in de zin van:
het dagelijkse leven verbeelden zoals hij het ziet. Er verscheen ook een boek over de
wachtruimten en de wachtenden, Beyond Caring, in 1986.
Mensen zijn daarom aanwezig,
want in een wachtruimte bevinden zich mensen, zeker in
die periode van het Verenigd
Koninkrijk. Telkens is er wel
iets in de foto wat de aandacht
trekt; een man die de krant
leest, een kinderwagen op de
voorgrond, een kind dat pas
kan lopen in het midden van
de wachtzaal. Dit maakt beeld
voor beeld interessant om
naar te kijken.
Ook Corrie Besems heeft een
wachtruimte gefotografeerd.

&

&
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Zij legde echter meer de nadruk op de esthetische waarde
van het beeld.
Er bevinden zich wel mensen
in het beeld, maar ze nemen
geen prominente rol in. De
woorden “immer warten” geven een zware lading aan het
beeld, terwijl de mensen op de
bankjes eruit zien of ze zich
goed amuseren.

Of architectuur wordt gefotografeerd met aanwezigheid
van mensen, is afhankelijk
van de opdrachtgever. Wordt
het ontwerp gefotografeerd in
opdracht van de architect, dan
zal die waarschijnlijk kiezen
voor een beeld waar zijn ontwerp het puurst te zien is.

Uit de voorbeelden die ik heb
gezocht is gebleken dat het
bij het fotograferen van de
publieke ruimte vaak anders
is. In veel gevallen, ook voor
publicaties of voor de portfolio
van de architect, worden er
beelden gemaakt waarin het
ontwerp wordt beleefd.
Ook in vrije projecten van fotografen zien we dat de aanwezigheid van mensen belangrijk is.
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De beleving van tijd en de
aandacht voor het ontwerp
van wachtruimten is in elke
cultuur verschillend. Er zijn
een aantal factoren die hiervan
de reden kunnen zijn.
In warme landen is de cultuur
vaak traag en is het niet gebruikelijk punctueel te zijn.
In arme landen is er geen
geld voor het ontwerp voor
wachtruimten en zijn mensen
gewend aan weinig faciliteiten
en aan lange wachttijden. Toch
leidt dat in Latijns Amerika tot
de nodige agressie, die wellicht gevolg is van een toch al
temperamentvol volkje.
In steden en in rijkere omgevingen is een groot gedeelte
van de samenleving gericht op
zakenlui en handel. Daardoor
is de cultuur strikter en zijn de
voorzieningen goed.
De geschiedenis van een land
en de besturingsvorm zijn ook
factoren die een rol spelen bij
de cultuur omtrent het wachten. Een goed voorbeeld is
Oost-Europa.

Er zijn veel instanties en organisaties die adviseren en regels maken over het ontwerp
van wachtruimten. Er zijn een
aantal overkoepelende regels
te herkennen, die toepasbaar
zijn voor alle sectoren waarin
gewacht wordt (zorg, openbaar vervoer, banken etc.).
De wachtruimte moet goed
bereikbaar zijn voor rolstoelers, er moet voldoende licht
aanwezig zijn, en voldoende
zitplaatsen die geschikt zijn
voor mensen die moeite hebben met opstaan en gaan
zitten, de wachtruimte moet
vandalismebestendig zijn, de
wachtomgeving moet plezierig
en kalmerend zijn en sociale contacten bevorderen, de
aanwezigheid van bepaalde
kleuren of geluidsoorten moeten per situatie nauwkeurig
worden bekeken, voor slechtzienden is een goed contrast
tussen wand, vloer en meubilair belangrijk, de akoestiek moet ervoor zorgen dat
in de ruimte een gesprek kan
plaatsvinden, ook voor slechthorenden, eventuele brochures
moeten zich bevinden op een
hoogte tussen de 40 cm en de
140 cm, eventuele volgnummers zouden zowel visueel als
auditief waarneembaar moeten zijn.

De beleving van de tijd en van
de ruimte wordt bepaald door
verschillende elementen, zoals: aﬂeiding, media, muziek,
kleur etc.
De ruimte en het ontwerp
daarvan kan ook invloed hebben op de beleving en op het
sociale gedrag van de mens.
Wanneer een ruimte open en
plezierig is ontworpen, wordt
de beleving van de tijd korter
dan de objectieve tijd. Hierdoor is het wachten plezieriger en zullen er eerder sociale
contacten plaatsvinden.
Het is afhankelijk van het
soort ruimte, welke toegevoegde elementen belangrijk
zijn om de goede sfeer te
bevorderen en daardoor een
prettige omgeving te creëren.

In de verbeelding van de
architectuur en daarmee ook
de wachtruimten, is de volgende kwestie aan de orde: is
de aanwezigheid van de mens
inhoudelijk belangrijk voor het
beeld?
Aan de hand van een aantal
foto’s heb ik geconcludeerd
dat het sterk afhankelijk is van
de opdrachtgever, of er wel of
geen mensen op de beelden te
zien zijn. Bij de architectuurfotograﬁe in het algemeen zien
we daarom dat publicatiemateriaal voor vakbladen vaak
verlaten en stil aandoet. Op
vrij werk van fotografen, zien
we wel vaker aanwezigheid
van mensen.
Bij de fotograﬁe van publieke
ruimten ligt het echter anders.
In veel gevallen zien we dat de
ruimte gefotografeerd wordt
terwijl die in gebruik is. Hierdoor kunnen we de sociale van
het ontwerp waarde zien.
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Hoe en waarom worden wachtruimten ontworpen en ingericht?

Conclusie

Hoe een wachtruimte wordt ontworpen, is afhankelijk van de cultuur, de ﬁnanciële en praktische
mogelijkheden. Natuurlijk speelt de smaak en stijl van de architect ook een grote rol. Buiten die
smaak en stijl zijn er nog de vastgestelde normen waaraan een ruimte van bepaalde aard aan
moet voldoen.
Wachtruimten worden in de meest ideale situatie ingericht op een manier waarop mensen zich op
hun gemak voelen; de reden waarom er aandacht besteed wordt aan het ontwerp van een wachtruimte. De subjectieve tijd wordt daardoor korter en mensen zullen het wachten niet of minder
als vervelend ervaren. Sociale contacten kunnen ontstaan in de wachtruimte die op de juiste manier is vormgegeven.
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Nawoord

Bij het schrijven van deze scriptie ben ik verschillende problemen tegengekomen, zoals het gebrek aan directe informatie en de hulpeloosheid die daardoor kan ontstaan. Pas na een heleboel
zijwegen bewandeld te hebben en veel informatie tot me te hebben genomen waar ik niks mee
kon, begonnen de puzzelstukjes langzaam op de goede plaats te vallen. Dit heeft geleid tot een
samenvatiing en eigen interpretatie van een vuistendik dossier.
Het schrijven van deze scriptie heeft mijn nieuwsgierigheid tot het verbeelden van wachtruimten
alleen maar groter gemaakt. De kennis die ik op heb gedaan tijdens de afgelopen periode, kan
een belangrijke basis zijn voor mijn praktische eindexamenopdracht.
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Aﬂeveringen op de nationale televisie
Nederland 3, 30 november 2003 22u45, Kees Brouwer buigt
zich over het raadsel van tijd.
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