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Inleiding  

Deze thesis handelt over de defensieve structuren gebouwd tijdens de Koude Oorlog: de 
atoomschuilkelders. We hebben hier te maken met latente architectuur. Het is architectuur 
die niet gezien mocht worden. De meeste structuren zitten verdoken onder de grond. 
Sommige zijn zelfs in het geheim geconstrueerd. Vandaag lijkt deze architectuur voor de 
buitenwereld nog steeds vreemd. Ook in architectuurtijdschriften besteedde en besteedt men 
hier weinig aandacht aan. Dus ook in dit opzicht kan men spreken van latente architectuur. 
In dit werk wil ik onderzoeken in hoeverre de architectuur van de atoomschuilkelders 
latent was en (eventueel) nog steeds is. Daarnaast wil ik proberen zoveel mogelijk deze 
bijzondere architectuur te tonen zodat men zich een beeld kan vormen van deze vaak 
ongekende structuren. 

Het was mijn bedoeling om te onderzoeken welke informatie over atoomschuilkelders 
voorhanden is. Aangezien ik geen enkel werk heb gevonden dat de verschillende types van 
atoomschuilkelders synoptisch bundelt én beschrijft wou ik deze informatie samenbrengen. 
Zo kan er een mapping ontstaan van de verschillende soorten schuilkelders. Zij verschillen 
in grootte en gebruik zodat de opbouw van een typologie mogelijk is. 

Aangezien er sinds 1989 geen dreiging van de Koude Oorlog meer is maar er, vooral na 
9/11, een nieuwe dreiging van terrorisme is ontstaan, wil ik nagaan wat de structuren van 
de Koude Oorlog vandaag de dag betekenen. 

Het is de interesse in atoomschuilkelders vandaag die deze historische oorlogsarchitectuur 
nieuw leven kan inblazen. Daarom vind ik het belangrijk te starten met een korte schets van 
deze belangstelling die vooral na 9/11 ontstaan is. 

De aandacht voor atoomschuilkelders tijdens de Koude Oorlog zelf wordt nadien 
onderzocht. Hierbij geef ik een korte schets van het ontstaan van atoomschuilkelders. 
Aangezien defensieve structuren zich aanpassen aan nieuwe militaire wapens geef ik ook 
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de belangrijkste punten in de verandering van de militaire technologie en architectuur. 
Daarnaast schenk ik ook aandacht aan de rol die architecten en ingenieurs in de bouw van 
de nieuwe defensieve structuren krijgen. Ook de verdeling in de maatschappij (in de meeste 
landen), niet alleen tussen arm en rijk, maar ook tussen de regering en de bevolking, was 
een punt van kritiek bij de bouw van atoomschuilkelders. Deze problematiek wordt in dit 
deel toegelicht.

Het laatste gedeelte van deze thesis geeft een aantal casestudies van atoomschuilkelders die 
worden verdeeld in drie grote groepen: de regerings-, openbare en private schuilkelders. 
Telkens probeer ik te duiden wat de atoomschuilkelder vroeger heeft betekend en vandaag 
betekent. Uit de bronnen (bij elk deel) blijkt of er tijdens de Koude Oorlog interesse was 
voor een bepaalde structuur of er eerder heden ten dage interesse voor ontstaat. Bepaalde 
constructies brachten een debat op gang of kregen enorm veel kritiek. Bronstudie gaat dit 
proberen duidelijk te maken. 

Mijn bronnen zijn voornamelijk in het Engels, enkele in het Duits en enige in het Nederlands. 
Hierdoor kwam ik vooral terecht bij bronnen uit de V.S.A. die vooral de schuilkelders en de 
hiermee samengaande problematiek van de V.S.A. behandelen. Schuilkelders uit de S.U., 
de grote vijand van de V.S.A., waren enorm zeldzaam in mijn bronbestand. Toch zou het 
interessant zijn om in de toekomst ook meer uitleg over deze structuren en de aanpak van 
de regering in de S.U. te onderzoeken zodat een vergelijking tussen beide landen mogelijk 
wordt.

Het is ook moeilijk om in België veel informatie te vinden over de atoomschuilkelders 
van de Koude Oorlog. Via het bestellen van boeken op amazon.com en via aanvragen 
in buitenlandse bibliotheken heb ik toch veel meer informatie bijeen kunnen krijgen dan 
initieel gedacht.

Ook heb ik, aangezien vaak geen foto’s te vinden waren in boeken, tijdschriften of kranten, 
gebruik gemaakt van het internet. Hierbij wil ik duidelijk stellen dat deze bron alleen maar 
gebruikt is geweest indien ik via andere, meer betrouwbare bronnen, niet aan voldoende 
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informatie geraakte. Het is hierbij vooral opvallend dat atoomschuilkelders die nu een 
toeristische trekpleister zijn of silo’s die als woning te koop staan, uitgebreid op het net 
terug te vinden zijn. 
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1. Atoomschuilkelders anno 2007

1.1. De vrees na 11/9

Terrorists. Who are they? What do they want? Why are they shooting at us? Following 
the September 11, 2001, terrorist attacks on the United States these questions echoed 
across the nation. But one question was louder than the others: How can we protect 
ourselves? 1 

25 jaar na Life After Doomsday 2, waarin Bruce D. Clayton uitlegt hoe een nucleaire aanval 
te overleven bracht hij in 2002 een nieuw boek uit, Life After Terrorism. Niet alleen de titel 
klinkt enorm gelijkaardig, ook de inhoud van het nieuwe boek is gebaseerd op zijn kennis 
van de Koude Oorlog. Clayton ziet veel vergelijkingen met de Koude Oorlog en meent 
zelfs dat het bouwen van schuilkelders ‘opnieuw’ nuttig kan zijn. Is het niet ironisch om 
nieuwe schuilkelders te bouwen als men weet dat de schuilkelders uit de Koude Oorlog hun 
oorspronkelijke functie zelfs nooit hebben vervuld?

Door de terroristische aanslag op de Twin Towers (zie fig. 1-6) voelen vele Amerikanen 
zich niet meer zo veilig als voordien. New York hoort nu bij één van deze steden die een 
grote stedelijke ramp heeft meegemaakt en er eeuwig zal aan herinnerd worden. Niet een 
ramp van natuurlijke aard, zoals een aardbeving of een orkaan, heeft New York getroffen. 
Wel een ramp die eigenlijk niet hoefde te gebeuren, een ramp veroorzaakt door terroristen. 
New York is aangevallen op een moment dat niemand het verwachtte, op een manier die 
niemand verwachtte. 

Daily life is becoming a kaleidoscope of incidents and accidents, catastrophes and 
cataclysms, in which we are endlessly running up against the unexpected, which 
occurs out of the  blue, so to speak. �

De aanslag in New York is op bepaalde punten vergelijkbaar met de nucleaire aanval op 
Hiroshima en Nagasaki op 6 augustus 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

1: Clayton Bruce D., Life After Terrorism: What 
You Need to Know to Survive in Today’s World, 
Boulder, Colorado, Paladin Press, 2002, pp. XI.

2: Clayton Bruce D., Life After Doomsday, Boul-
der, Colorado, Paladin Press, 1980.

�: Virilio Paul, Unknown Quantity, Londen, 
Thamses and Hudson, 2002.
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4: Virilio Paul, 2002, pp. 45.

5: Wezenlijke kenmerken van catastrofaal ter-
rorisme: daders streven kennelijk naar een hoog 

aantal dodelijke slachtoffers. Ze nemen 
nauwelijks of niet de moeite hun aanslagen op 
te eisen of er per voorval concrete eisen aan te 
verbinden. Wat doelwitselectie betreft: beroep, 

sekse, leeftijd, nationaliteit of religieuze 
gezindheid van de beoogde slachtoffers lijken 

niet erg ter zake te doen voor de aanslagplegers. 
In dat opzicht opereren ze met een grote mate 

van willekeur. Zie: Van Leeuwen Marianne, 
Trends in Terrorisme, in: Atlantisch Perspectief 

25, nr. 6, 2001. 

6: Vanderbilt Tom, Survival City: Adventures 
among the Ruins of Atomic America, New York, 

Princeton Architectural Press, 2002, pp. 206.

De bommen ‘Little Boy’ en ‘Fat Man’ waren het bewijs dat het gebruik van de atoombom 
reëel was. Tijdens de Koude Oorlog werd de vrees voor meerdere nucleaire aanvallen 
op bepaalde momenten enorm groot. De grootschalige terroristische aanslag in het hartje 
van New York heeft veel mensen wakker geschud. De angst voor terreur is bij sommige 
nog steeds aanwezig, niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Het feit dat de plaats 
waar de Twin Towers zich bevonden momenteel Ground Zero wordt genoemd, bewijst 
dat men de link met de Koude Oorlog legt. De naam ‘Ground Zero’ is namelijk tijdens de 
Koude Oorlog ontstaan, het werd gegeven aan het middelpunt van de nucleaire explosie. 
De omvang en het theatrale karakter van de aanslag op de Twin Towers is enorm. Door het 
kunnen vastleggen op beeld, heeft iedereen hiervan een catastrofaal beeld in zijn geheugen 
gegrifd. 

Since September 11, 2001, as we have seen, the media coverage of acts of violence 
has developed on all fronts. From local delinquency to the global hyper-violence of 
terrorism, the media hype has been such that no one could escape it for long, and the 
accumulation of facts of different kinds has gradually produced the impression that 
when the World Trade Center collapsed, every form of protection went with it. 4 

De aanslagen op 9/11 behoren dan ook tot een categorie die men ‘catastrofaal terrorisme’ 
5 noemt. Maar het is zeker niet de eerste ‘catastrofale’ terroristische aanslag die er gebeurd 
is, deze dateren namelijk van de vroege jaren ’80. Het is wel de eerste die alom gekend is 
en die niemand ooit nog zal vergeten. De daders hun doel bij deze categorie van terrorisme 
is het maken van zoveel mogelijk slachtoffers en een heel gerichte keuze van het treffen 
van bepaalde bouwwerken. De Twin Towers en het Pentagon zijn in dit opzicht een perfecte 
keuze geweest.
 

...crashing a plane into the building was one thing, but bringing it down altogether 
had altered the equation: A building on fire was still a building, some kind of symbol, 
a staning embodiment of faith in engineering.6

Tijdens de Koude Oorlog was er een constante, al of niet gecreëerde dreiging voor een 
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nucleaire aanval, maar niemand wist waar of wanneer deze aanval zou gebeuren. Deze eeuw 
is er een nieuwe dreiging: de dreiging van terreuraanslagen. Tussen deze twee dreigingen 
is er een grote gelijkenis maar ook een groot verschil. We weten niet waar en wanneer de 
terroristen zullen toeslaan en net zoals tijdens de Koude Oorlog zijn de grote steden de 
perfecte doelwitten. In tegenstelling tot de Koude Oorlog weten we nu ook niet wie er ons 
zal aanvallen of wie er ons aangevallen heeft. 

In Life After Terrorism: What You Need to Know to Survive in Today’s World van Clayton 
Bruce D. worden verschillende ‘tips’ geformuleerd om bij een terroristische aanslag uw 
kans op overleven te verhogen. Zo is uit de logische doelwitten gaan wonen één van de 
oplossingen. Of men in een doelwit leeft is volgens Clayton gemakkelijk te onderzoeken 
door een simpele ‘test’: 

As an initial assessment of your personal danger, consider this quick test. On your 
way to work tomorrow open your eyes and look around. If you see more trees 
than cars, you can probably relax. If you see more cars than trees, you may have a 
problem. �

Maar nog andere ‘tips’ worden gegeven, zoals het mijden van grote wegen die mogelijke 
doelwitten kunnen zijn. Al gauw blijkt dat als men al deze zogenaamde tips volgt, men 
constant aan de dreiging van terroristen zal denken.   

Volgens specialisten is het ook niet onwaarschijnlijk dat er in de toekomst Radiation 
Dispersal Devices, ‘vuile bommen’ in de volksmond, zullen gebruikt worden. Deze zijn vrij 
eenvoudig te fabriceren en hebben een dodelijke uitwerking. Ze verspreiden radioactiviteit 
en vereisen een evacuatie van de plek des onheils. Vooral hiervoor is er een grote algemene 
vrees. Niet alleen zou het gebied voor een hele tijd ontoegankelijk worden, het zou ook 
tegen hoge kosten gereinigd moeten worden. Het is dus een zeer interessant wapen voor 
terroristen, aangezien de samenleving er voor een hele tijd door ontregeld wordt. Doch, van 
de meer dan 9.000 terroristische incidenten sinds 1968, is in minder dan 100 gevallen sprake 
van een aanwijzing dat men geprobeerd heeft chemische, biologische of radiologische 

�: Clayton Bruce D., 2002, pp. 98.
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wapens te gebruiken of om nucleaire middelen te stelen of zelf te fabriceren. 8

The future of American cities, it seems, will be one in which defense planning plays 
an important role...The Cold War civil defense program has been widely invoked to 
explain that the challenges currently facing cities are not entirely new. 9    

In de Koude Oorlog geloofden velen dat een toekomstige nucleaire oorlog reëel was. Er 
werd verteld dat de enige manier om zich tegen de dreiging te beschermen het bouwen 
van een atoomschuilkelder was. Dit werd door velen geloofd zodat er overal schuilkelders 
gebouwd werden. De Koude Oorlog mag dan wel afgelopen zijn, de strategieën en defensieve 
maatregelen van toen krijgen opnieuw aandacht. In het bijzonder de schuilkelders die toen 
gebouwd zijn, wekken opnieuw interesse. Boeken met dit thema die tijdens de Koude 
Oorlog werden uitgegeven worden opnieuw boven gehaald. Er worden zelfs nieuwe boeken 
gepubliceerd die sterk lijken op de boeken van weleer. Alleen gaat het nu om de dreiging 
van terroristen terwijl er vroeger de dreiging van de atoombom was, wat voor de ene de 
dreiging van de communisten en voor de andere de dreiging van de kapitalisten betekende. 
Maar terroristen kunnen verschillende soorten wapens gebruiken: chemische, biologische, 
nucleaire, enz. Clayton beweerd dus dat het bouwen van een schuilkelder dezer dagen 
nuttig is:

…protecting your family. Now that we understand the terrorists, their weapons and 
targets, we can begin to assess your vulnerability and your response strategies. 
For the most part, there are two kinds of survival strategies. One category involves 
moving out of the danger zone before, during, or after the attack. The second strategy 
is isolation: being able to close your doors and stay in a safe place for three or four 
weeks. Both strategies require preparation. 10

De angst die er bij de bevolking heerst, wordt door de publiciteit rond terrorisme, net zoals 
in de Koude Oorlog, extra aangewakkerd. Bin Laden speelt hier bijvoorbeeld ook op in en 
probeert nog meer angst te zaaien door te verkondigen dat als de Amerikanen het zouden 
wagen zijn medestanders in Afghanistan aan te vallen met nucleaire of chemische wapens, 

8: Bakker Edwin, De Dreiging van ‘Vuile Bom-
men’, in: Internationale Spectator, nr. 10, 200�, 

pp. 486-490. 

9: Light Jennifer S., Urban Planning and De-
fense Planning, Past and Future, in: American 

Planning Association Journal, vol. 70, nr. 4, 
2004, pp. 339-410.

10: Clayton Bruce D., 2002, pp. 105.
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hij hen met gelijke munt zou betalen. Dit zegt uiteindelijk niets over het daadwerkelijke 
vermogen van Bin Laden, maar zolang de Amerikanen zich bij de conventionele middelen 
houden, hoeft Bin Laden niets te bewijzen, maar kan hij wel geloofwaardig blijven dreigen. 
11

Ook Clayton schrijft in zijn boek o.a. delen over de veiligheid die enorm lijken op de 
propaganda en de publiciteit van tijdens de Koude Oorlog:

You can’t be “safe”. There is no such thing. As far as terror is concerned, however, 
you can modify your life to reduce your risks. 12

1.2. Kastelen van de 20ste eeuw

Dé manier om je tegen de dreigingen die er vandaag zijn te beschermen, is ofwel buiten 
de gevaarlijke zones te gaan wonen en werken ofwel je van een schuilkelder, het kasteel 
van de 20ste eeuw, te voorzien. Toen de Koude Oorlog op zijn einde liep zijn de meeste 
atoomschuilkelders zo vlug mogelijk vergeten. Aangezien deze onder de grond zitten, wordt 
niemand er mee geconfronteerd. De schuilkelders liggen als lijken voor eeuwig begraven 
onder de grond. 

Iedereen weet hoe de middeleeuwse kastelen of de bunkers uit de wereldoorlogen eruit zien, 
maar wat er tijdens de Koude Oorlog allemaal onder de grond gebouwd is, is voor velen 
onbekend terrein. Het is nochtans zeer indrukwekkend en de meeste complexen zijn er nog 
steeds. Het lijkt alsof de sterke geheimhouding van de bunkers die tijdens de Koude Oorlog 
ontstaan zijn, erna grotendeels is voortgezet. Vele constructies zijn al enorm afgetakeld. 
Toch ontstaat er terug interesse voor de ondergrondse bunkers, een interesse die vooral 
aangewakkerd werd door de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon op 11 
september 2001.

 

11: Van Leeuwen Marianne, Trends in Terror-
isme, in: Atlantisch Perspectief, vol. 25, nr. 6, 
2001. 

12: Clayton Bruce D., 2002, pp. 126.
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1.2.1. Bescherming voor de president en zijn personeel

Tijdens de Koude Oorlog werden er in het geheim regeringsschuilkelders gebouwd. Deze 
schuilkelders moesten de continuïteit van de taken van de regering na een nucleaire aanval 
verzekeren. Het is ironisch dat deze schuilkelders tijdens de Koude Oorlog nooit naar hun 
volle vermogen of zelfs helemaal niet zijn gebruikt, maar dat sommige ervan in gebruik 
werden gesteld op 11 september en erna. Onmiddellijk na de aanslag op het World Trade 
Center en het Pentagon voerde de regering van de V.S. noodplannen uit die tot dan enkel 
gepland waren voor gebruik na een ‘all-out’ nucleaire oorlog, opgemaakt tijdens de Koude 
Oorlog. 1�

Op 11 september heeft de ‘Secret Service’ op een bepaald moment overwogen om president 
Bush naar het NORAD hoofdkwartier in de Cheyenne Mountain tegen Colorado Springs, 
Colorado, te sturen. In plaats daarvan is hij naar de ondergrondse Barksdale Air Force Base 
tegen Bossier City in Louisiana 14 gebracht. Na hier twee uur verbleven te hebben, is de 
president naar de Offutt Air Force Base tegen Omaha, Nebraska overgebracht, waar hij met 
vice-president Cheney, militaire leiders en de National Security Council via veilige tele- en 
videoconferences vanuit de Stratcom’s ondergrondse commando post sprak, vooraleer in 
de avond naar Washington terug te keren. 

Tijdens de Koude Oorlog had elk federaal agentschap zijn eigen noodsite om tijdens 
en na een nucleaire oorlog te gebruiken. ‘Senior officials’ van het Treasury Department 
werkten in hun noodgebied op 11 september, zoals ook de leden van de Nuclear Regulatory 
Commission deden. Het is waarschijnlijk dat leden van andere departementen dit ook deden. 
U.S. News and World Report meldden dat twee maanden later, noodteams van de meeste 
regeringsagentschappen hun werk bleven verder zetten in deze bijzondere bunkers. 

Vice-president Cheney na 11 september:

“We have secure facilities that have been developed over the years for good and 

1�: Keeney Douglas, The Doomsday Scenario: 
How America Ends, St. Paul, MBI Publishing 

Company, 2002, pp. 12.

14: gebied van de U.S. Strategic Command’s 
(Stratcom) ondergrondse commando post
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sufficient reasons; they come in handy now at a time like this.” 15

Ontelbare voorzieningen, gebouwd tijdens de Koude Oorlog, die in het verleden irrelevant 
leken, blijken opnieuw belangrijk te worden in het gevecht tegen de terreur. Deze schuilkelders 
liggen verborgen onder de grond en velen leken ook in het geheugen verdwenen te zijn. 
Toch, door de aanslagen van 9/11, krijgen deze regeringsschuilkelders opnieuw leven. 

1.2.2. Bescherming voor het volk

Amerikanen die zich niet veilig genoeg voelen en minstens een kwart miljoen dollar 
hebben, kunnen een afspraak maken met een heel speciaal makelaarskantoor: ‘20th 
Century Castles’. Het bedrijf is gevestigd in Kansas en wordt door Edward en Diana Peden 
gerund. Ze verkopen raketsilo’s, de onzichtbare versterkingen van het nucleaire tijdperk. Al 
decennia lang liggen deze silo’s stil en verlaten onder de wijde velden. 

…, there is little to see on the surface, just a fenced parcel of land in the middle of a 
bean field, out of which sprouts a handful of power poles and a scattering of vents, 
like the kind one would see on the roof of a mall. It is as if there was a building here 
but it has sunk into the land, its poles rising out like the mass of a submerged ship. 
16

De complexen moeten wel even verbouwd worden, maar je krijgt een veilige ondergrondse 
constructie, soms bijna een dorp, in de plaats. De bestemmingen zijn volgens de familie 
Peden niet eenzijdig: 

- Safe home/mountain getaway.  With the reality of September 11th, why not have a 
safe haven to retreat to if  one needs the option.  At the same time, a great weekend 
or vacation getaway.
- Unique mountain luxury home with privacy and security.  

15: Keeney Douglas, 2002, pp. 18-19. 

16: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 8-9.
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- Bed and Breakfast - utilize the 95 acres and 10 building lots for a mountain 
retreat.  The attraction of the silohome will create attraction for the business.
- Movie location. Once established production companies pay up to $10,000 per 
day for location.
- Business can acquire and build a corporate complex for the company. 10 other lots 
may be used for additional housing for management and employees.
- Recording studio. What band or recording artist would not appreciate the unique 
and quiet location and ambiance of the Silohome property.
Contact us if you would like to discuss these and other possibilities with us. 1�

In 1960 werden talloze ondergrondse nucleaire raketbasissen gebouwd om de vele 
verschillende nucleaire ICBMs 18 in onder te brengen, zoals de Atlas-E, Atlas-F en 
Titan 1. Ettelijke miljoenen dollars werden besteed aan elke raketbasis voor de sterkte 
en de defensieve capaciteiten. De raketsilo’s staan voor één van de grootste publieke 
werkprogramma’s in de geschiedenis van het land. In Survival City schrijft Tom Vanderbilt 
over de vele structuren gebouwd tijdens de Koude Oorlog:    

Yet any single building by Mies Van der Rohe has occasioned more architectural 
consideration than all these structures combined, though silos and installations are 
in a sense the highest expression of the modernist dictum “form follows function.” 
19

Deze massieve structuren zijn puur ontworpen om een nucleaire aanval te weerstaan. Er 
was maar één gouden regel bij het architecturale ontwerpen aanwezig: hoe een maximale 
bescherming geven met zo weinig mogelijk kosten? De gekozen vormen en materialen 
vloeien voort uit deze regel. Toch is het opmerkelijk dat deze structuren, waarvan een 
grote productie geweest is, uit het architectuurdiscours is gebleven. Aangezien we hier met 
latente architectuur te maken hebben is het belangrijk om deze structuren niet voor eeuwig 
te laten verdwijnen.

In het Adirondack State Park, New York, staat zo een icoon van de moderne architectuur, 

1�: http://www.silohome.com 

18: Intercontinental Ballistic Missile

19: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 1�.
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een Atlas-F Intercontinental Ballistic Missile silo, te koop. (zie fig. 14-38) Het is een mix 
van state-of-the-art techniek en neo-brutalist sterkte, een synthese van vorm en functie. 
Door zijn minimalisme, lijkt de schuilkelder te roepen om een stoel van Mies Van der Rohe. 
20  

De Atlas basis, ooit gebouwd voor $18 miljoen in 1958, was in 1965 al gesloten. De 
technologie stond ook toen niet stil: andere meer geëvolueerde raketten werden gebouwd, 
zoals de Titan, Minuteman en de mobiele MX Peacekeeper, waarvoor nieuwe basissen 
gebouwd werden. Sindsdien is het peperdure complex verlaten en begon de aftakeling. 

The setting seems African in its vastness, but Northern European in its careful 
ordering and aesthetic sobriety. 21

Het terrein ligt midden in de natuur, is enorm uitgestrekt en heeft een eigen landingsbaan 
(zie fig. 17-19). Al de gekozen sites liggen tussen de weiden van de boeren, aangezien men 
een groot terrein nodig had en de sites zich liefst niet te dicht bij de bevolkte centra zouden 
bevinden. In Adirondack State Park, New York bevindt zich één van de silo’s die reeds 
verbouwd zijn, deze door Bruce Francisco. Bovenop het bestaande ondergrondse complex 
heeft hij een bungalowachtige woning geplaatst, maar enkel met keuken en woonkamer 
(zie fig. 14 en 20). Het heeft een heel open plattegrond en is grotendeels omgeven door 
ramen waardoor er enorm veel zicht is naar de omgeving toe. Het is de hoofdtoegang naar 
het veilige bestaande ondergrondse Launch Control Centrum, waar zich nu ondermeer de 
badkamers en slaapkamers bevinden (zie fig. 21-33). De bungalow, geconstrueerd uit hout, 
lijkt op een typisch vakantiehuisje met een gezellige haard en een prachtig zicht op de 
omgeving. Het lijkt wel de tegenpool van de ondergrondse woning, die voornamelijk uit 
beton is geconstrueerd. Voor je de trap (zie fig. 21) afdaalt kan je nog genieten van alles wat 
je in de veilige ondergrond moet missen: het schitterende zicht en het natuurlijke licht.

De traditionele principes van een woning worden helemaal omgedraaid. De trap die afdaalt 
tot onder de grond, leidt niet zoals gewoonlijk naar de kelder. Hij leidt juist naar die functies 
die men meestal op het gelijkvloers en de eerste verdieping weet te vinden, namelijk de 

20: Vanderbilt Tom, Cold War Comfort, in: 
Interior, vol. 159, nr. 4, 2000, pp. 42-47.

21: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 12. 
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keuken, de eetruimte, slaapkamers en de badkamers. Wonen onder de grond lijkt voor 
velen een nare gedachte. Een huis staat normaal boven de grond, het bevindt zich in de 
wereld van levenden. De ondergrond wordt daarentegen geassocieerd met de wereld van 
de doden. Ook de gewoonlijke dag- en nachtverdieping zijn er niet meer. En of het nu dag 
of nacht is, de sfeer in de ondergrondse woning blijft dezelfde. In de moderniteit begint 
deze archaïsche gedachte van dag en nacht wel gewicht te verliezen, maar wanneer een 
huis wordt ingericht is dit oude patroon meestal toch terug te vinden. Ondanks dit alles is 
de architectuur die men in deze silo vindt verbazend.

Bruce Francisco vertelde bij een rondleiding aan Tom Vanderbilt dat:

When he was first shown the property, one could not safely walk past the first set 
of 2000-pound blast doors at the bottom of the stairs. In the silo’s dormant decades 
it had become a rusting cavern filled with surface water and disintegrating drywall. 
“You don’t know how bad it was,” he says. “It was like raising the Titanic.” 22

In tegenstelling tot de Titanic, redde Bruce Francisco deze silo van zijn ondergang en 
verbouwde het voormalige Launch Control Center tot een verbluffende verblijfplaats 
(zie fig. 24-33). Ronde woningen zijn zeldzaam, maar Bruce wist hier handig mee om te 
springen en het resultaat mag er wezen. De kilte die bunkers door het veelvuldige gebruik 
van onbekleed beton uitstralen, is hier volledig weggewerkt. Maar ook de vorm geeft 
aanleiding tot een aangename sfeer. Het is een volwaardige woning, alleen de ramen met 
zicht op de buitenwereld ontbreken. Ironisch genoeg lijkt hier de normale opdeling van een 
dag- en nachtgedeelte weer op te duiken, het is als het ware een woning verzonken in de 
ondergrond.

Het Launch Control Center is een capsule, bestaande uit twee delen, die hangt in een 1� 
meter brede cementstructuur. In het centrum van de structuur reikt een massieve betonnen 
paal van vloer tot plafond (zie fig. 24-27). Oorspronkelijk was gans de ruimte in kleine 
kamers, waarin de bedieningsinstrumenten voor de Atlas raket stonden, opgedeeld. Toen 
Francisco aan de verandering begon, was dit Launch Control Center helemaal verlaten en 

22: Vanderbilt Tom, 2000, pp. 42-47.
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vervallen. Francisco vormde een binnenhuid die de vorm van het harde en intact gebleven 
exterieur nabootste. In de muren zitten hier en daar glazen platen (zie fig. 29-30) die hij langs 
achter laat oplichten met fiber-optische vezels waarvan de kleuren nu en dan veranderen. 
2� Zo krijgt men binnenin toch verschillende sferen die niet door natuurlijk licht maar 
door het licht van fiber-optische vezels wordt veroorzaakt. De enorme massieve, centrale 
ondersteunende pilaar is nu een prachtig architectonisch element. Het bepaalt helemaal 
de indruk van de ruimte. De nieuwe uitnodigende spiraaltrap omarmt deze reusachtige 
paddestoelkolom. 

Net zoals in de meeste bovengrondse woningen heb je vanuit de garage een toegang tot de 
ondergrondse woning. Heel anders dan de scheiding tussen garage en de rest van de woning 
door een deur of eventueel een sas, is hier de drempel veel hoger. Je daalt op een verticale 
trap, vergelijkend met een noodtrap, in een nauwe cilinder af tot de ondergrondse woning 
(zie fig. 31). Het licht in de diepte lokt je naar de ondergrondse ruimte.

Naast het verbouwde LCC is er nog de silo zelf, bekend als ‘the crib’ in militaire kringen, 
waar vroeger de raket stond opgesteld (zie fig. 36-37). Dit deel is onveranderd gelaten. 
Je nadert het via een 15 meter lange met staal verstevigde tunnel, met verschillende 
explosiebestendige deuren (zie fig. 14-15, 22-23). Dit was om in geval van een accidentiële 
ontploffing de bemanning te beschermen. De tunnel opent zich naar een ruimte die irreëel 
lijkt, vooral omdat deze zich ondergronds bevindt: een 56 meter hoge toren of, van bovenuit 
bekeken, diepe afgrond omgeven met platformen en trappen. 

Aan de wanden hangen verroeste delen van de vroegere constructie en de hele infrastructuur 
lijkt een wildernis. Helemaal beneden, in de diepte, is er een grote plas water waarin het 
licht van de boog bovenaan weerspiegeld wordt. Het is een lege verlaten fabriek, enkel zijn 
product ontbreekt: de Atlas F. 24 In 15 minuten na een ‘doomsday‘-signaal, zou de raket – en 
lanceringsysteem –  opgehesen worden tot aan de top van de silo waar twee 45 ton zware 
hydraulische deuren zouden geopend zijn (zie fig. 34). Deze deuren zijn nu verzegeld. 

Enkele jaren geleden, hield New York’s ‘Storefront for Art and Architecture’ een wedstrijd 

23: Vanderbilt Tom, 2000, pp. 42-47. 

24: Vanderbilt Tom, 2000, pp. 42-47.
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voor de aanpassingsmogelijkheden van Plattsburgh’s raketsilo’s, die dan verkocht zouden 
worden. Deelnemers van het ‘Atlas Project’ stelden een verscheidenheid van projecten voor, 
van een paddestoelenkwekerij tot een ‘Nuclear Heritage Theme Park’. Zoals Francisco 
zei:

“It’s whatever you want it to be.” 25

Het is indrukwekkend dat deze silo dat staat voor vooruitgang en techniek verandert in een 
accommodatie met de meest primaire menselijke behoefte: beschutting. Het is de antithese 
van de ‘onprivate huizen’, de omkering van de transparantie van de vele glazen gevels van 
de eigentijdse architectuur in een donkere veilige structuur. 26 Verschillend met de vroegere 
bemanning, zullen de eigenaars hier de luxe hebben van fiber-optische ‘sunlight rendition 
back-lighting.’ 

Deze verlichting is een poging tot vervanging van de ramen. Hierdoor krijg je toch een 
aangenamere en lichtere indruk dan dat er normaal zou zijn. Het gebruik van verschillende 
sterktes en kleuren van licht is dan ook een handige truc om sfeer te creëren in de 
ondergrondse ruimtes. Door het gebruik van de vele witte muren komt deze poging nog 
meer tot zijn recht. Maar of dit het prachtige zicht op de massa’s bossen in de omgeving 
kan vervangen, lijkt mij twijfelachtig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men er voor 
geopteerd heeft om bovenop het LCC nog een extra leefruimte te zetten. 

Deze extra leefruimte zal waarschijnlijk ook geplaatst zijn om een presence naar de 
buitenwereld te hebben. De bungalow geeft de latente woning in feite een façade naar 
de buitenwereld toe. Zonder deze bungalow zou de woning helemaal verborgen onder de 
grond liggen en helemaal onzichtbaar zijn. Maar de bungalow mag dan nog het visitekaartje 
voor de buitenwereld zijn, zijn gevel geeft niets prijs over de structuur die eronder ligt. De 
architectuur van de bungalow en van de ondergrondse woning is totaal verschillend. 

De familie Edward en Diana Peden, de atoommakelaars van ‘20th Century Castles’, 
leven en werken in een silo (zie fig. 39-50) Ze zijn sinds 1993 de trotse bewoners van 

25: Vanderbilt Tom, 2000, pp. 42-47.

26: Vanderbilt Tom, 2000, pp. 42-47. 
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een afgedankte Atlas-E silo, gebouwd in 1961 in Topeka, Kansas. In 1984 kocht Edward 
Peden zijn privé-silo en momenteel is er een comfortabele woning van drie verdiepingen in 
gevestigd. Ze houden van de ironie van vreedzaam te leven in een structuur die gebouwd is 
voor te gebruiken tijdens een oorlog. Edward Peden zei:

“We were aware that the energy of the place was a little strange. The idea is to 
change the energy, make it a very peaceful place...we really love what the property 
represents, how much humanity had come to fear, that we had to build these massive 
weapons that were going to stretch halfway across the planet and annihilate a million 
people.” 2�

Zij kozen er ook voor om nog een extra ruimte bovenop de silo te plaatsen (zie fig. 44-45). 
Ook hier is dit gebouw een bungalowachtige woning die totaal niet representatief is voor 
de schuilkelder eronder. Maar toch is het hout dat zo typisch is voor een bungalow ook in 
de ondergrondse woning gebruikt (zie fig. 48). Men heeft ook getracht om iets van licht 
in de ondergrondse woning te brengen door de spiraaltrap in een grote opening te plaatsen 
waardoor licht van de bovengrondse bungalow tot in de ondergrondse verdieping komt. 
Op een andere verdieping zijn de structurele elementen van vroeger duidelijk zichtbaar 
gehouden (zie fig.50) en geven een apart maar geslaagd gevoel aan de ruimte. Het interieur 
straalt nu inderdaad huiselijkheid uit wat het opzet van het koppel was. 

Volgens de familie Peden hoeft men grote gevaren niet te vrezen. Ook zegt het koppel dat 
men van inbrekers en van de buren geen last heeft. Ook de grote natuurlijke en onnatuurlijke 
rampen, zoals een orkaan, neerstortende vliegtuigen, gifwolken, kan hun woning aan. 28 
Iedereen wil rampen en inbrekers mijden, maar of men daarvoor helemaal onder de grond 
moet gaan leven is nog maar de vraag. Ook buren brengen niet altijd last of lawaai, ze 
zorgen ook voor het sociale contact. We leven in een maatschappij waar iedereen meer op 
zichzelf leeft en iedereen via zijn computer contact kan hebben met iedereen. Maar toch 
blijft het sociale contact van mens tot mens voor velen enorm belangrijk. Deze moderne 
vorm van wonen onder de grond sluit de mensen helemaal af van de buitenwereld, men 
weet zelfs niet meer of het dag of nacht, goed of slecht weer is. De familie Peden beweert 

2�: Le Beau Christina, Down Home: Converted 
Cold War Missile Sites combine Brilliant 
Adaptive Use with Survivalist Chic, in: 
Préservation, vol. 56, nr. 6, 2004, pp. 33-37.

28: Traa Mark, Te Koop, in: Kijk, nr. 1, 2000, 
pp. 66 - 69.
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dat ze al gewend zijn aan een huis zonder ramen. Er is een kleine groep van mensen die ook 
interesse toont in deze structuren:

Some like the security of sites built to survive a nuclear blast – or at least a blast 
by 1960s standards; others, like the Pedens, enjoy the irony of peaceful living in 
structures built for war. And there is the appeal of this distinct brand of industrial 
architecture, with its cavernous spaces that lend themselves to ambitious visions of 
condos and dance clubs – not classic preservation, maybe, but clever adaptive use. 
29  

Natuurlijk halen deze atoommakelaars alle trucen uit de kast om hun waar aan de man te 
brengen. De Koude Oorlog is wel voorbij, maar er zullen steeds rampen en dreigingen in de 
wereld zijn. 11 september 2001 is hier een recent voorbeeld van. De familie Peden beweert 
dat de raketsilo’s bestand zijn tegen alles wat de mensen kunnen vrezen, zoals kernexplosies 
en bacteriële oorlogsvoering, maar ook tegen alle rampspoed. Volgens Francisco heeft geen 
ramen hebben zelfs het ‘fantastische voordeel’ geen insecten in huis te hebben. 

Deze silo’s zijn een deel van de architectuur van de Koude Oorlog. Er liggen nog vele 
afgedankte silo’s verder te vergaan, zonder dat we er maar iets van merken. Weinig 
Amerikaanse burgers hebben zo een silo in hun leven al van dichtbij kunnen zien. Alhoewel, 
net zoals bovengrondse oude verlaten fabrieken soms de locatie zijn van exclusieve illegale 
feestjes, hebben deze krakers de ondergrondse ‘fabrieken’ van de Koude Oorlog ook al 
gevonden. 

Het makelaarskantoor ‘20th Century Castles’ probeert te voorkomen dat deze silo’s er 
binnenkort te erg aan toe zouden zijn door ze op te kopen en door te verkopen. Naast de 
voornoemde verbouwde Atlas-F silo in het Adirondack State Park, New York, staan nog 
meerdere sites te koop. Eén hiervan is een Titan I silo in Denver, Colorado (zie fig. 51-127). 
Hier is de silo nog in zijn oorspronkelijke staat, zoals de verbouwde Atlas-F en Atlas-E er 
ooit ook uitzagen. De Titan I sites zijn immens groot, het zijn de grootste raketbasissen die 
er ooit gebouwd zijn (zie fig. 51-54). Er zijn verschillende kamers die verbonden worden 

29: Le Beau Christina, 2004, pp. 33-37. 
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met lange tunnels (zie fig. 93-102). Het lijkt wel een dorp onder de grond, waar ‘gebouwen’ 
verbonden worden door ‘straten’.

Wanneer je het rustige landschap ziet, is het enkel het hekken rondom de site en hier en 
daar bordjes zoals ‘stop’ en ‘operating engineers’ die je doen vermoeden dat hier meer aan 
de hand is (zie fig. 55-58). Ongeveer 150 van deze sites zijn over Amerika verspreid. Het 
is een deel van het geheugen van de Koude Oorlog en het zou verschrikkelijk zijn als dit 
zomaar verloren zou gaan.  

The Titan site, with its echoing metal tunnels, banks of gray computers, and 
submarine-like vault doors, is a steely, chilly mausoleum of America’s nuclear 
past, as well as a fantastic vision of an alternative future that proposed placing not 
only defense installations underground, but factories and housing. ... Yet in spite of 
its ominous atmosphere and connotation, the Titan is arguably of a piece with the 
technological optimism that characterizes not only the Biosphere but the factories 
and power stations so respected by Le Corbusier – a pure representation of function 
in poured concrete. �0

Het is verbazingwekkend dat deze grote structuren, die nog maar een fractie van de ruïnes 
van de Koude Oorlog zijn, buiten het architectuurdiscours zijn gebleven. Wat betekent 
Koude Oorlog architectuur nu nog meer? Welke (grote) infrastructuren zijn er nog 
gebouwd? Is al deze oorlogsarchitectuur ‘onzichtbaar’? Men kan zich ook afvragen of alle 
structuren oorspronkelijk bij een ‘form follows function’ bleven of zijn er structuren die 
meer menselijke en architecturale waarden in zich hadden?

Bepaalde personen beginnen deze silo’s te ontdekken en er worden eindelijk artikels, 
boeken en video’s/dvd’s uitgegeven over deze moderne archeologische geschiedenis. Maar 
voor sommige silo’s is het al te laat, deze zijn reeds opgeblazen en volledig vernietigd. 
De architectuur van de Koude Oorlog zit nochtans overal. In Gent, onder het Citadelpark 
zit ook een atoomschuilkelder verscholen, maar welke Gentenaar of wie van de massa’s 
studenten, heeft ooit deze ruïne van de Koude Oorlog al kunnen bewonderen? We kunnen 

30: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 36. 
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ons afvragen wat de toekomstperspectieven van deze ruïnes zijn? Of zijn er al structuren 
die een (nieuwe) functie hebben?

Like many relics of the Cold War, it sits “abandoned in place”, too old to be 
technologically useful but too new to be culturally venerated. Stuck in this limbo, 
many Cold War structures simply vanish. �1

�1: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 12.
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2. Atoomschuilkelders tijdens de Koude Oorlog (1945-1989) 

2.1. Ontstaan atoomschuilkelders

Het einde van de Tweede Wereldoorlog was de start van een oorlog van woorden, de Koude 
Oorlog. Het was een ongewapende strijd tussen de kapitalistische en communistische 
wereld die duurde tot 1989, de val van het communisme.

There were battles, there were wars that were not called wars; but the Cold War, as 
an epic conflagration toward which massive armaments were positioned, was an 
“imaginary war,” without ticker-tape parades, without statues in small-ton parks, 
without movie stars returning from tours of duty, without medals... �2 

Amerika en de Sovjet-Unie waren de twee landen die het sterkst uit de Tweede Wereldoorlog 
waren gekomen. In Amerika zelf was er niet gevochten zodat het land zelf geen schade 
had en ze hadden West- Europa bevrijd. De S.U. had wel miljoenen slachtoffers maar had 
Duitsland in het oosten kunnen verslaan. Zo kwamen de Russische soldaten tot aan Berlijn. 
De communistische invloed bereikte nog andere landen en ze wilden hun invloed in deze 
landen behouden. 

De twee grootmachten hadden een totaal andere visie over de maatschappij. Amerika 
was kapitalistisch en de Sovjet-Unie communistisch. De hele wereld was opgedeeld in 
een communistisch en een kapitalistisch deel. Beiden wilden hun visie in zoveel mogelijk 
landen behouden en (eventueel) uitbreiden. De Tweede Wereldoorlog was gestopt door het 
gooien van twee atoombommen door de Amerikanen op Hiroshima en Nagasaki. Of deze 
aanval nodig was om deze oorlog te beëindigen of niet, het feit dat atoombommen gebruikt 
waren is zeer belangrijk in de moderne geschiedenis. De Sovjet-Unie wilde deze techniek 
zo vlug mogelijk kennen, waar ze ook zeer snel in slaagden. De strijd tussen de twee landen 
ging vooral gepaard met militaire dreiging, maar dat het niet tot een directe gewapende 
confrontatie kwam heeft te maken met het afschrikkingeffect van de atoombommen. Er 

�2: Vanderbilt Tom, Survival City: Adventures 
among the Ruins of Atomic America, New York, 
Princeton Architectural Press, 2002, pp. 14.
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heerste een echte Koude Oorlog, de atoombommen werden niet gebruikt in fysieke zin, 
maar wel om discussies te winnen. Als hoogtepunt van de Koude Oorlog beschouwt men 
de Cubaanse crisis van april 1961.

The Cold War was a conflict projected toward the future: the race to see who would 
reach space first; whose air force would first reach 10 000 bombers; who would 
explode the first 25-megaton warhead. It also, despite its overwhelming aura of 
fatalism and apocalypse, contained a perverse undercurrent of optimism, a belief 
that the science and technology that was being funded by the so-called “imaginary 
war” would someday mean a better life for all – if it did not kill us first. ��

Dit had zijn weerslag op de bevolking, er ontstond meer en meer een ware angst voor 
een nucleaire oorlog. Bij de Amerikanen begon deze angst in 1945 en werd deze groter 
door de succesvolle explosie van een atoombom door de Sovjets in 1949, de ontploffing 
van een waterstofbom van de Sovjets in 195� en de lancering van de Sputnik in 195�. 
Toch waren er weinig Amerikanen die zich echt zorgen maakten. Er was nog nooit een 
oorlog geweest op Amerikaans grondgebied zelf. Amerikanen konden zich moeilijk zo een 
scenario voorstellen, laat staan zo’n aanval aanvaarden. Val Peterson merkte op dat:

“Americans had simply not accepted yet the possibility of an enemy attack on the 
United States from the skies by intercontinental bombers.” 34 

The Federal Civil Defense Administration begon daarom midden de jaren ’50 posters te 
verspreiden met titels als ‘Enemy Target no.1: Civilians’ (zie fig. 7) en ‘Make No Mistake, 
Civilians Can Be Bombed’ (zie fig. 8). Op deze manier probeerde men de burgers te 
waarschuwen voor de nieuwe en onbekende dreiging. Virgil Couch, industrieel specialist 
van de Office of Civil Defense in Battle Creek zei: 

“Civil defense must be part of the normal way of life. Like smallpox vaccination, 
we’ve got to get used to it and build it into the normal fabric of our lives. In the old 
days, for instance, outhouses sat in the backyard; now the bathroom  has moved 

33: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 26.

34: Rose K.D., One Nation Underground: The 
Fallout Shelter in American Culture, New York 

en Londen, New York University Press, 2001, pp. 
5.
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inside. Garages used to sit on the edge of the lot; now many garages have been built 
into the home. The next room to follow this pattern is the family fallout shelter.” �5 

Men stelde aan de burgers voor om zelf defensieve structuren, atoomschuilkelders, te 
bouwen om zich tegen deze nieuwe aanvalsmogelijkheid te beschermen. Maar dit had 
weinig gevolg bij de bevolking. Het was pas na de speech van John F. Kennedy op 25 juli 
1961 dat deze dreiging tot in de huiskamers doordrong en de angst bij de burgers hierdoor 
zijn hoogtepunt bereikte. Deze speech handelde hoofdzakelijk over Berlijn, dat opgesplitst 
was in een communistisch en kapitalistisch deel. Chroesjtsjov had immers gedreigd een 
aparte vrede met Oost-Duitsland tot stand te brengen en Berlijn tot een ‘neutrale’ stad te 
verklaren waaruit de kapitalisten op het eind van het jaar teruggetrokken moesten zijn. Er 
was dus opnieuw de dreiging van een nucleaire oorlog. Kennedy zei in zijn speech:

 “we do not want to fight – but we have fought before.’ 36 

Na deze speech konden bedrijven die atoomschuilkelders bouwden plots de aanvragen niet 
meer volgen, terwijl ze hiervoor nauwelijks werk hadden.

Sinds het begin van de jaren ’50 ontstond er een groot nationaal debat over falloutschuilkelders. 
Voor deze periode, tijdens het bewind van Eisenhower, werd van de regering uit weinig 
aandacht aan schuilkelders besteed. Eisenhower spendeerde veel geld aan de uitbouw 
van nucleaire wapens maar hij was niet bereid om geld aan een schuilkelder programma 
uit te geven. Kennedy daarentegen geloofde in schuilkelders als defensief systeem. Als 
een oorlog zou uitbreken, zou er sowieso enorm veel vernietiging zijn. Hij geloofde dat 
atoomschuilkelders het aantal doden kon reduceren. Toch kon hij het Congres niet overtuigen 
om een atoomschuilkelderprogramma te financieren. Na Kennedy’s speech in 1961 begon 
een echte ‘fallout-shelter craze’.�� Iedereen sprak over schuilkelders. Er kwamen niet alleen 
vragen over hoe men het best een woning kon beschermen, maar ook of men een woning 
kon en zelfs moest beschermen tegen nucleaire wapens. Iedereen had hier een mening over. 
Chet Holifield verklaarde dat tijdens een nucleaire oorlog: 

�5: Civil Defense: The Sheltered Life, in: Time, 
okt 1961, pp. 21-25.

36: Rose K.D., 2001, pp. 2. en Karp Walter, 
When Bunkers Last in the Backyard Bloom’d, 
in: American Heritage, vol. �1, nr. 2, 1980, pp. 
85-9�.

��: Karp Walter, 1980, pp. 85-9�.
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“all the people in our country are frontline soldiers and there are no frontline, no 
backline, the whole world is a battlefield”. �8 

Iedereen werd zich hier meer en meer bewust van en er ontstonden plannen voor 
atoomschuilkelders. Men heeft hier verschillende types in: private, openbare en 
regeringsschuilkelders. 

81 procent van de Amerikanen opteerden voor een nucleaire oorlog i.p.v. te leven onder 
een communistisch regime. Maar 21 procent van de Britten kozen deze optie. �9 Aangezien 
Amerikanen zo achter een mogelijke oorlog stonden, lijkt het redelijk dat dezen actie 
zouden ondernemen om zich tegen een oorlog te beschermen. Maar dit gebeurde amper. 
Het was niet alleen belangrijk dat mensen konden overleven, het was zeker even belangrijk 
dat dieren, die ons van voedsel voorzien, overleefden. Boeren werden aangeraden om 
schuilkelders voor hun koeien, schapen, etc. te bouwen zodat de overleving van een 
productieve landbouw na een nucleaire aanval verzekerd kon worden. Zo publiceerde de 
Department of Agriculture bijvoorbeeld de zogenaamde ‘Bunker-Type Fallout Shelter for 
Beef Cattle.’ 40 

Na 1963 verminderde de publieke inmenging in de zaak over atoomschuilkelders en 
nucleaire wapens in Amerika.

Maar niet alleen in Amerika, maar ook overal in Europa, werden atoomschuilkelders 
gebouwd. In sommige landen op grotere en in andere op kleinere schaal. Zwitserland is hét 
voorbeeld waar men geloofde in het nut van atoomschuilkelders. Het was tijdens de Koude 
Oorlog verplicht dat elke Zwitser ergens in een atoomschuilkelder, een openbare of private, 
terecht kon tijdens een nucleaire aanval. 110 procent van de bevolking kon er in twee uren 
in een veilig ondergronds complex gebracht worden. Ook Zweden geloofde hier enorm in. 
Dit land heeft de meest uitgebreide ondergrondse faciliteiten 

.

.

�8: Rose K.D., 2001, pp. 5.

�9: Rose K.D., 2001, pp. 9.

40: Rose K.D., 2001, pp. 5.



��

2.2. Verandering militaire architectuur

In military architecture, form always follows ammunition-i.e., defensive architecture 
inevitably evolves and responds to advances in weaponry. 41

De militaire architectuur van de Koude Oorlog is enorm verschillend van de militaire 
architectuur van vroeger. Deze laatste moest namelijk in het oog springen en een afschrikkend 
effect hebben. Daarentegen vindt men de architectuur van de Koude Oorlog niet terug op 
kaarten en is deze niet zichtbaar vanuit een vliegtuig. De militaire architectuur is quasi 
onzichtbaar geworden. Zoals een deelnemer van een M.I.T. 42 symposium over “Building 
in the Atomic Age” de nieuwe situatie beschreef:

“At one time, protection of cities meant protection against warring neighbors, and 
the most prominent features of city design were walls and moats. As time went 
on, protection of cities came to mean civilian police forces, fire brigades, health 
departments, and building codes. With the atomic bomb substantially cheaper than 
the airplane which delivers it, we are now completing the circle... City designs once 
more may have to reflect a real risk of military attack.” 43

Steden werden grotendeels niet meer gebouwd als militaire vestingen en meer en meer 
werden ze militair onverdedigbaar. Versterkingen waren over het algemeen niet langer 
gebouwde structuren en waren niet meer rond de steden gelegen. Steden werden hierdoor 
meer en meer open en gemakkelijker te veroveren. De nieuwe oorlogstechnieken brachten 
speciale en nieuwe gevaren voor de steden. De tank die ontwikkeld werd tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zorgde voor onzorgvuldige vernietiging in steden. De ‘strategische 
bombardering’ op Dresden, Hamburg en Tokyo in de Tweede Wereldoorlog toonde de 
potenties van de moderne oorlog op de steden. Door de uitvinding van de atoombom werd 
de kwetsbaarheid van de stad nog groter: hele agglomeraties en hun bevolking werden 
onmiddellijk vernietigd in Hiroshima en Nagasaki. 
  

41: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 132.

42: Massachusetts Institute of 
Technologie 

43: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 74.
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De architectuur van de Koude Oorlog heeft alles te maken met veiligheidsvoorzieningen. 
Het is een ongelooflijk groot web van voorzieningen dat tijdens de Koude Oorlog vooral 
toegankelijk was voor militairen. Deze militaire voorzieningen groeiden in die jaren 
ongelooflijk. Het aantal are onder militair gebruik in de V.S.A. in 1937 was ongeveer 3 
miljoen. Het vertienvoudigde tijdens de Koude Oorlog. 44 Bijna alle structuren bestaan nog, 
maar voor de meeste, ook voor architecten, zijn ze nog steeds onbekend terrein. Koude 
Oorlog architectuur kent men vooral uit films. Men gebruikt beelden die ontstaan zijn in de 
fantasie van de filmmakers. Zoals de historicus Stephen Whitfield over de set van Stanley 
Kubrick’s Dr. Strangelove 45 beweerde:
 

“since officialdom had never admitted that an underground crisis center in the 
Pentagon even existed designed the war room out of his own and his art director’s 
imagination.” 46   

De Koude Oorlog roept beelden op van betonnen bunkers, stalen deuren, rode telefoons, 
enorme tafels waarrond nerveuze mannen zitten en een muur met mainframe computers. 
Maar het beeld dat overheerst is de bekende paddestoelenwolk van de ontploffing van een 
nucleaire bom (zie fig. 9). 

There are innumerable things to fear about a nuclear exchange that are symbolized 
by the existence of shelters designed to protect a citizenry from an overwhelming, 
devastating attack. If you put the images of people’s fears into a visual representation, 
the clear winner is the mushroom cloud-the poster child of the cold war. I think the 
bomb shelter, specifically the blast shelter, has been something that has existed as a 
literary or intellectual idea but never as a visual image. 47

Het is bijzonder dat dit de eerste ‘oorlog’ is waar het bekendste beeld het beeld van het 
gebruik van een wapen is. Dit is niet verwonderlijk aangezien men in tijdschriften, kranten, 
films, etc. heel vaak dit beeld gebruikte als men het over de Koude Oorlog had. Bij de 
architectuur van de wereldoorlogen, de architectuur van de oorlogen in de Middeleeuwen, 
zal iedereen zich dezelfde oorlogsarchitectuur voor de geest halen. Maar de architectuur 
.

 

44: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 194.

45: Kubrick Stanley, Dr. Strangelove, or: How I 
Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 

1964.

46: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 17.

47: Ross Richard, Waiting  for the End of the 
World, New York, Princeton Architectural Press, 

2004, pp. 12-13.
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van de Koude Oorlog, wat moeten we ons hier eigenlijk bij voorstellen? Kan iedereen zich 
hierbij iets voorstellen? De architectuur van de Koude Oorlog verschijnt niet in de algemene 
geschiedenis, ze heeft ook geen uniforme stijl. Maar de schaal en de verscheidenheid aan 
structuren gebouwd voor de Koude Oorlog is indrukwekkend. De fysicus Niels Bohr zei 
tegen Edward Teller, de vader van de H- bom:

“I told you it couldn’t be done without turning the whole country into a factory. You 
have just done that.” 48 

De Koude Oorlog architectuur was en is nog steeds overal aanwezig, als men maar weet 
waar te zoeken. Ondergronds, achter gesloten deuren, afwezig op plannen, afwezig op een 
luchtfoto, discreet of zelfs geheim, liggen de ruïnes te wachten totdat de buitenwereld er 
opnieuw interesse in krijgt. In Amerika is aan het ‘Cold War nuclear development program’ 
enorm veel geld gespendeerd, namelijk $5,5 triljoen. Hierdoor is het niet alleen de meest 
dure militaire onderneming ooit, maar is het ook de meest dure oorlog die nooit bevochten 
is. 49 
Mark Farmer, een ex-militair zei: 

“It’s the spookiest thing – you can fight the battle without ever firing a shot. It’s the 
greatest video game in the world.” 50

Niet enkel de militaire architectuur, maar ook het slagveld is onzichtbaar geworden, of 
beter, alles zou het slagveld kunnen zijn. Door de technologische ontwikkeling kan alles en 
iedereen van boven uit aangevallen worden. Deze offensieve methode heeft zich op een korte 
tijd enorm ontwikkeld. Het is net zoals de mogelijkheid om vanuit de lucht naar de aarde 
te kunnen kijken, deze steeds groter en groter werd, de horizon steeds dichterbij kwam, dat 
ook de militaire systemen evolueerden. De uitvinding van de luchtballon zorgde voor een 
nieuw vervoersysteem om bommen op de vijand te werpen. Deze primitieve luchtaanval 
evolueerde tot luchtverkenning en tot beperkte, hoewel spectaculaire, aanvallende 
manoeuvres in Wereldoorlog I die zich hoofdzakelijk tot het slagveld beperkten. 

48: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 18.

49: Vanderbilt Tom, 2002.

50: Vanderbilt Tom, 2002, pp. �0.
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In Wereldoorlog II werden uitgebreide militaire luchtplannen en campagnes voor het 
bombarderen vanuit de lucht op industriële infrastructuren in steden gepland en uitgevoerd. 
In de Koude Oorlog werden steden doelwitten op zich, waar de strategische doelen vervangen 
worden door een „megadeath“ en „overkill“. Door de luchtfoto’s en luchtzichten konden 
steden nu makkelijk bekeken worden als militaire doelwitten. Tijdens de Koude Oorlog 
werd alles bijna volledig vanuit een luchtperspectief ervaren, zoals de foto’s van Cubaanse 
raketinstallaties en de toezichtsatellieten.

The airplane was the all-seeing eye, the camera the incorruptible recorder of thruth. 
51

Iedereen moest zich van deze verandering van de plaats van het slagveld bewust worden. 

Great cities have been sacked before, but usually with ample warning - the airplane 
could appear instantaneously, drop its charge, and depart, an anonymous anarchist 
bomber of the sky. The airplane was rewriting geography, extending the temporary 
contours of the battlefield into the tangled streets of the metropolis. 52

De grenzen vervaagden en vooral de grote steden werden het perfecte doelwit in de Koude 
Oorlog. Aangezien nu elke woning een doelwit geworden is, zou elke woning als een burcht, 
een versteviging moeten opgevat worden. Zoals Civil Defense director Leo A. Hoegh in 
1958 zei: “Every home a fortress!” Als oplossing voor de steden als doelwit werd een grote 
verspreiding van de mensen naar voor geschoven. Zoals de stedenbouwkundige Clarence 
Stein, auteur van Toward New Towns for America zei: 

“dispersal of industries and workers into limited-sized, low-density communities, 
surrounded by open country, is the only realistic protection against atomic attack.” 
5� 

Maar is het opbouwen van deze ‘Survival Cities’ wel realiseerbaar? Zoals een ‘civil defense 
official’ een groep stedenbouwers ooit waarschuwde:

51: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 55.

52: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 54.

53: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 76.
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“the concentrated form of our big cities not only fails to offer any security against 
enemy attack; it actually invites it, and places the lives and property of the citizens 
in jeopardy.” 54 

Het kenmerk dat steden definieert – de concentratie van mensen – was nu zijn grootste 
verantwoordelijkheid geworden. In de ‘Strategic Air Command doctrine’ was de vernieling 
van steden nu een “primary undertaking”, terwijl militaire doelwitten een “alternative 
undertaking” waren.

Inheriting the banner of theorists like Le Corbusier and Sert, as well as the Garden 
Cities of planner Ebenezer Howard, the postwar planners argued that the only 
effective defense against an atomic attack was to rechannel urban development into 
a series of “linear” or “ribbon” cities that would, as one planner put it, “produce a 
dispersed pattern of small efficient cities much more attuned to the needs of modern 
living, modern commerce, and modern industry and far less inviting as potential 
targets.” 55

Horatio Bond, van de National Fire Proctection Association, ging zo ver dat hij voorstelde 
dat: 

“it will be proper for our military establishments to veto further concentrations of 
urban centers. No more skyscrapers. No more concentrated housing projects. If 
slums are cleared, leave them clear. Build new buildings in such a way as to keep 
down the concentration of people.” 56 

In de ruimte werd de verdediging gezien. Steden waren doelwitten, verspreiding in de 
voorsteden betekende veiligheid. Zoals een bepaalde planner ooit zei:

”The walls of the modern city are to be found in a satellite dispersal pattern.” 5�

54: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 75.

55: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 76.

56: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 76.

5�: Vanderbilt Tom, 2002, pp. �8.
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Men stelde ook voor om grote shopping centra in de voorsteden te realiseren. Het is niet 
verbazend dat men in deze shopping centra, deze grote publieke ruimten, de mogelijkheid 
tot atoomschuilkelders zag. 

Naast de verspreiding bracht men de versterking van de dagelijkse omgeving als oplossing 
naar voor. Uit de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki kon men veel leren. Bepaalde 
constructies waren overeind blijven staan. Men vroeg zich dus af of er bepaalde materialen 
en vormen waren voor een nieuwe architectuur die een schuilplaats in een nucleaire periode 
konden beloven. Geen enkele onderneming vereiste meer – of grotere – testsites dan de 
Koude Oorlog. Zo ontstond er in de Nevada woestijn een nieuw Amerikaans dorp om de 
gevolgen van een atoombom op bepaalde constructies te onderzoeken. Het was dus een 
imaginair slagveld dat de defensieve kwaliteiten moest onderzoeken en verbeteren. Het 
testlandschap had openlucht laboratoriums en overal waren er ruïnes en overblijfselen van 
simulaties en testen. De woestijn werd hierdoor plots modern en functioneel. 

The country’s most primitive terrain was suddenly host to its most sophisticated 
technology... 58

In 195� noteerde men: 

“test personnel in Nevada actually occupied a Navy corrugated steel arch shelter 
and emerged unscatched.” 59 

Men testte alle materialen, hout, plastiek, glas, beton, enz. zodat men zo goed mogelijk kon 
inschatten wat een atoomaanval met de wereld rond ons zou doen. Na jaren testen, bleef het 
fundamentele van een schuilplaats over en het leek alsof al het menselijke in architectuur, 
namelijk licht, ventilatie en ornamentatie, dodelijk zou zijn. 

Atomic architecture is architecture that asks not to be noticed; ornamentation is 
replaced by pure blast-resistant engineering, never visible except in blueprints. 60 

.

.

.
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Hoewel de architectuur ervan niet opvalt, zijn de schuilkelders een groot deel van het 
landschap van de Koude Oorlog.   

De Test Organization gaf uiteindelijk het ideale gebouw: 

“A full-size brick structure, �2 feet by 28 feet, which could serve as a school 
classroom, survived atomic blast forces with no apparent damage inside or out. No 
cracks were noted in the walls, roof, or at any joints... The structure had 10’’ thick 
reinforced brick walls, a reinforced concrete flat roof, and was windowless.” 61 

Ook Behlen had een metalen bovengrondse constructie bedacht die een atoombom kon 
overleven. Het was niet verwonderlijk dat de Behlen Manufacturing Company of Columbus, 
Nebraska, ‘fallout Community and Family Shelters’ ontwierpen op basis van hetzelfde 
principe. De besluiten uit de testen in Nevada werden samengebracht in een ‘fallout shelter’ 
handboek, een ‘gids’ die alle families van de Amerikaanse regering konden verkrijgen. 

Het leek hoopvol dat mensen een nucleaire aanval konden overleven als ze zich maar 
voldoende voorbereidden. Maar langs de andere kant kwam er ook kritiek op het feit dat de 
wapens die gebruikt werden om de testen te doen totaal niet zo sterk waren als diegenen die 
toen in omloop waren (en deze werden maar sterker en sterker). Men gebruikte bij de testen 
poppen om de kans op overleving in te schatten. Maar in alle publicaties met deze poppen 
– ‘the crash test dummies of the atomic age’ – leek de dood er in af te lezen. Sommige 
waren achterdochtig en vonden dat bepaalde voorstellingen niet klopten: 

“while some mannequins look comparatively undisturbed all showed marks from 
flying glass,” en “the mannequin on the bed was undisturbed, except for loss of bed 
clothes.” 62 

De nieuwe manier van ‘oorlog’-voeren, is een totaal nieuwe realiteit. Het gaat aan ons 
volledig voorbij, voorbij onze cultuur en voorbij onze biologische potentie.

.

.
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Because the first sensation there, in the disaster zone, is that our biological machinery 
is not adapted to this. We God’s creatures, are not ready for it: our eyes can’t see 
radiation, our noses can’t smell it, our hands can’t touch it. 63

Oorlogen waren, zoals Paul Virilio in Unknown Quantity schrijft, steeds verbonden met een 
plaats. Maar tijdens de Koude Oorlog was er een verschuiving: de oorlog werd namelijk 
meer en meer gerelateerd aan de tijd. Paul Virilio betrekt deze stelling ook op ongelukken 
die vroeger gebeurd zijn, zoals het zinken van de Titanic, en die nu gebeuren, zoals het 
ongeluk in Chernobyl. Hij merkt hier een verschuiving van een accident of space naar een 
accident of time op.
 

Accidents in the past related to space. The Titanic sank in the North Atlantic. A plane 
crashed at an air base. But in this case it was an accident in time, in temporality. 
The Chernobyl event is outside the norm in the sense that it concerned atronomical 
time, the time of generations, centuries and millennia. It is an accident which, in this 
sense, is not so much attached to space and materiality as to temporality. 64

Door de nieuwe aanvalstechniek van de Koude Oorlog, de atoombom, blijft de aanval niet 
gerelateerd tot één plaats. Door de fallout die er ontwikkeld wordt, veroorzaakt de bom 
mijlen ver van de explosie ook nog een nucleaire winter. Iedereen die een te grote dosis van 
deze radioactiveit opneemt, sterft vroeg of laat. Zelfs bij de overlevenden zijn er generaties 
lang nog overblijfselen van een atoomexplosie te vinden. Zo zijn er generaties lang kinderen 
geboren met een afwijking die het gevolg zijn van de radioactieve stoffen die hun ouders 
ooit hebben opgenomen. Daarom spreekt Paul Virilio over een verschuiving van plaats 
naar tijd. Een hedendaagse oorlog of een accident kan eeuwen in het geheugen maar ook in 
de realiteit blijven door de gevolgen die nucleaire stoffen met zich mee brengen. 

In een poging om de zogenaamde Sovjetbedreiging van wereldoverheersing door 
kernvernietiging tegen te gaan heeft de federale regering onder het bewind van president 
Harry S. Truman de Federal Civil Defense Administration (FCDA) in 1951 opgericht. Men 

63: Virilio Paul, Unknown Quantity, Londen, 
Thamses and Hudson, 2002, pp. 200.

64: Virilio Paul, 2002, pp. 200.
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kende het succes van de schuilkelders in of rond huizen in Engeland tijdens WOII. Hierdoor 
dacht de regering na over een aantal burgerlijke defensieve initiatieven die gebaseerd waren 
op het idee van de private atoomschuilkelder. Naast dit idee dacht men ook na over openbare 
schuilkelders. Ook regeringsschuilkelders werden gebouwd. 

De Italiaanse architecten Paolo Bulli en Franco Vaccari zeiden:

 “the atomic shelter, like the igloo and the nomad’s tent, belongs to what might be 
called the architecture of extreme situations, i.e., the architecture that develops in 
environments that are so specialized as to reduce variational possibilities to zero. 
When environmental pressure reaches extreme values, possible solutions rapidly 
converge towards the sole solution.” 65

Het is duidelijk dat een veelheid van vormen en luxe decoratie alleen maar in laagrisico 
condities kan ontwikkeld worden. 

To the eye: an atomic shelter is the simplest thing imaginable: a parallelepiped with 
a main entrance, emergency exit and tunnel surfacing far from the building to avoid 
being covered with rubble. It’s very formal simplicity is indicative of the harsh 
conditions in which it must operate. 66

Zijn vormelijke eenvoud is een indicatie voor de harde condities waarin de ‘kelder’ is 
ontstaan. 

De Koude Oorlog eiste een herformulering van de ruimte. Paul Virilio schreef dat:

“fortification, which was geophysical in the ancient times of the Great Wall of China 
or the Roman limes, has suddenly become physical and even ‘micro-physical,’ no 
longer located in the space of a border to defend, or in the covering or armor of a 
casemate or tank, but in the time of instantaneous electromagnetic countermeasures.” 
67 

.
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Deze ommekeer is ook duidelijk zichtbaar in de vele elektronische voorzieningen die er 
tijdens de Koude Oorlog waren. Niet alleen getrainde militairen waren belangrijk, maar 
ook de wetenschappers kregen een belangrijke, misschien zelfs belangrijkere taak in deze 
nieuwe oorlogsvoering.

2.3. De rol van de architect/ingenieur 

Architecten en ingenieurs kregen plots een zware taak op zich. Ze moesten in hun 
ontwerpen rekening houden met een onvoorspelbare kracht. Zoals uit een ‘federal civil 
defense bulletin’ in Amerika bleek: 

“The program also provides today, the orientation that architects and engineers must 
have if fallout protection is to be considered at the critical point in the creation of a 
building – the design stage.” 68

Maar de architecten, die in hun ontwerpen rekening moesten houden met dit nieuwe 
gegeven, waren hier niet voor opgeleid. Men kreeg de resultaten van de testen in Nevada 
waarmee ze de effecten van een nucleaire bom konden inschatten. Maar de kracht van deze 
bom gebruikt bij de testen waren al minder krachtig dan de laatste uitgevonden bom. Er 
werden ook maar een beperkt aantal data vrijgegeven. Voor architecten was het dus heel 
moeilijk om in te schatten of hun constructie efficiënt genoeg zou zijn voor een nucleaire 
explosie of niet. 
   
In de introductie van Shelter Design in New Buildings van de Office of Civil Defense, 
Amerika staat: 

“The architect can be defined as that designer who, through his specialized training 
and ability, can most efficiently and creatively determine the environment in which 
man can live and function. The definition is extended, for the purpose of this 

68: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 100.
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manual, to include the environment of fallout gamma radiation as well as the normal 
environments of wind, rain, and sun.” 69 

Een nucleaire aanval werd als iets natuurlijks voorgesteld als een storm, en niet als iets dat 
mensen eigenlijk in de hand hebben. 

Architecten en ingenieurs waren plots aan de ‘frontline’ van de defensie. Een M.I.T. 
professor zei op een conferentie van “Building in the Atomic Age” dat:

“I do not believe that the planners, the architects, the engineers-the builders of this 
country-have ever stood before on the brink of a situation where their efforts, their 
advice, their leadership, could conceivably play such a major role in the shape of 
things to come.” �0 

In het artikel Fallout Shelters at Once in Architectural Forum ging men zelfs zo ver dat de 
architect en de ingenieur ook een sociale rol kreeg: 

Probably there has never been a time in history when the need for architects and 
engineers has been so critical...: they must be willing to contribute the community 
need; more important, they must show the community why it is necessary that 
shelters be built. In other words, it is not enough that the designer of the sixties be 
a creative member of society; he must begin to function as a leader and shaper of 
opinion as well. �1

  
Elaine Tyler May schreef dat tijdens de Koude Oorlog de familie en hun huis een 
‘psychological fortress’ tegen de onzekerheden en angsten van die tijd boden. Door hier 
een schuilkelder bij te plaatsen hoopte men deze ‘psychological fortress’ te transformeren 
in een echte versterking. Maar welke architect:

 “wants to look or even think about architecture for the end of the world?” �2 

69: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 101-102.

�0: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 101.

�1: Allison D., Fallout Shelters at Once, in: 
Architectural Forum, vol. 114, februari 1961, 
pp. 126-129.

72: Ross Richard, 2004, pp. 13.
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De architect kwam voor grote vragen te staan, vragen waar men nog nooit rekening mee had 
moeten houden. Want hoe ontwerp je ‘veiligheid’ zonder de gevoelens van onveiligheid te 
vergroten? Hoe ga je om met een mogelijkheid van militair geweld in tijden van zogezegde 
vrede?

De ondergrond leek de beste hoop op overleving. Hierdoor werden architecten 
geconfronteerd met het ontwerpen van een architectuur die niet gezien kan worden. Een 
architectuur zonder façade naar de buitenwereld, een architectuur met enkel een interieur. 

The underground is the paranoid aspect of the Cold war, the dark space beneath 
the symbolic order reigning above. It is a paradoxical netherworld of both security 
and insecurity, the place in which we seek shelter, store our possessions, extract 
wealth, hide our weapons. But it also is a place of fear-where we bury our dead, 
where criminality lurks, where the logic of the daylight world does not necessarily 
apply. ��

 
Het gevoel van de plaats van de doden en de criminaliteit is een gevoel dat een architect 
moet proberen weg te werken. Het is daarentegen een plaats waar men zich veilig moet 
voelen, voor weken, of zelfs maanden. Maar de architectuur van de schuilkelders ontstaat 
puur uit de functie die ze moeten vervullen: het materiaal met de beste overlevingskansen en 
de beste vorm. Het is een bijzonder voorbeeld van een ‘form follows function’ 74, waardoor 
er vaak geen enkele vorm van ornamentatie in terug te vinden is. 

In blast-and fallout resistant architecture, the engineering criteria trump any aesthetic 
considerations. �5

Het is voor de architect een uitdaging een schuilkelder te ontwerpen die volledige veiligheid 
garandeert, maar die tegelijkertijd het besef te leven onder een constante nucleaire dreiging 
niet versterkt. Zoals de historicus Guy Oakes ooit schreef:

“In the absence of civil defense, the public would be gripped by a nuclear terror. But 

��: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 129.

74: Louis Sullivan

�5: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 105.

76: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 103.
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once civil defense had done its work, the public would be even more terrified.” 76

Een bunker zou dus eigenlijk niet op een bunker mogen lijken. 

How can one build a bunker that does not look like a bunker? Physically, it can 
be done, but how is this conflict between the symbolic virtues of a building (e.g., 
openness, democracy, public spaces, access) and its underlying character (sensors, 
surveillance, setbacks, hardening, “mantraps,” and closed access points) to be 
resolved? ��

Naast de moeilijkheid om een plaats te maken die mensen tegen een nucleaire aanval 
beschermt en deze plaats leefbaar te maken, kunnen er ook nog sociale problemen optreden. 
Zoals Rosalind Williams opmerkt: 

“In most of them, the motive for going underground, however, society proves 
vulnerable to other disaster...Once underground, however, society proves vulnerable 
to other catastrophes-not natural disasters, in most cases, but social ones arising 
from humanity’s inability to live harmoniously in an enclosed environment.” �8 

Bij private schuilkelders hadden de meeste eigenaars wapens klaar liggen die men zou 
gebruiken wanneer buren bij een nucleaire aanval hun schuilkelder zouden willen gebruiken. 
De psycholoog H.B. Hurt van Oak Ridge, Tennesse gaf inderdaad de absurde raad dat een 
goede voorraad wapens en munitie zeer belangrijk was aangezien:

“the main thing we have to fear is people out of control – more even than the atom 
out of control.” �9

Men moest de nucleaire bom benaderen als een fysieke kracht die men kon weerstaan. Een 
gebouw was dus eerder een ingenieus probleem geworden, een ‘machine for living’ geplaatst 
in een windtunnel. Om te voorzien in de stijfheid tegen een eenzijdige laterale overdruk 
van een atoombom adviseerde een boek om bij het ontwerpen te denken aan het probleem 

.

.

.

��: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 201.

�8: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 1�1.

�9: Design for Survival; Design for Shelter in a 
Typical Office Building in: Architectural Record, 
vol. 131, jan 1962, pp. 127-134.
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van een omgekeerde aardbeving. Bij een aardbeving gaat de aarde via de funderingen 
op de gebouwen een kracht uitoefenen waardoor deze gaan trillen. Een explosie van een 
atoombom daarentegen zal de gebouwen in zijn macht nemen en via deze gebouwen een 
poging doen om de aarde te doen trillen.

Er werd door specialisten aan architecten aangeraden om de structuur zo te oriënteren dat 
ze zo weinig mogelijk thermische en explosieve gevolgen van de atoombom ondervindt. 
Maar hoe moet een architect een gebouw dan juist oriënteren? Hoe kan men weten vanwaar 
de explosie juist komt? Specialisten hadden ook hier een antwoord op: 

“In many cases, especially in suburban areas, the most probable direction can be 
predicted: toward known defense installations, industrial areas, or the center of a 
large city.” 80 

Maar dan nog kan een huis georiënteerd zijn naar meerdere potentiële doelwitten. 

‘Rear Admiral’ William S. Parsons of the United States Navy waarschuwde in 1949 de 
architecten tegen het “hysterical leffort to buy absolute safety”. Hij bedoelde hiermee de 
campagnes voor het verstevigen van gebouwen tegen de gevolgen van de explosie van een 
atoombom. Hij vond in de plaats dat we hier mee moeten leven: 

“we should make every effort to add atomic facts of life-subtle and obvious, pleasant 
and unpleasant-to our folklore.” 81 

Dit was het enige alternatief voor het ondergronds te moeten gaan. We moeten een 
“calculated risk” nemen. Maar dit is iets dat we dagelijks doen: 

“We make these decisions each time we ride in a taxicab or go skating or skiing.”                
 82  

De gebouwen van de Koude Oorlog zijn, zoals alle architectuur, een reflectie van de culturele 

80: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 10�.

81: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 100.

82: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 100.
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ambities, technologie en architecturale stijlen van die tijd. Men kan de International Style, 
met zijn machine esthetica, zien als een representatie van de Koude Oorlog. 

Was a building such as SOM’s Lever House a celebration of American wealth and 
technological mastery, or did its sheets of glass – a material that was anathema to 
civil defense planners – represent a revolt against Cold War realities? 
Mumford wrote that, “Fragile, exquisite, undaunted by the threat of being melted 
into a puddle by an atomic bomb, this building is a laughing refutation of ‘imperialist 
warmongering,’ and so it becomes an implicit symbol of hope for a peaceful world.” 
8�

De transparante façade is het kenmerk van de moderne architectuur. Maar was er, nu de stad 
een doelwit was, fatalisme in de glasgordijnen gevel?
 

The modernist “man in the street” now worried about “the blinding flash of a 
terrible light brighter than a hundred suns,” as Time put it, and every new building 
that went up was as much a reason for celebration as caution; the Massachusetts 
Mutual Life Building’s completion on Fifth Avenue occasioned, in one magazine, a 
range of comments: A magazine editor noted that “people live happily on the sides 
of volcanoes”, another interviewee saw the building as a sign of peace, while still 
another said “a thousand buildings wouldn’t be assurance to me.” 84

2.4. Verdeling in de maatschappij

... the Government, by giving its blessing to the construction of individual shelters, 
had abnegated its historic responsibility to defend the people of the United States 
and severed the ties that should bind together any men and their government in 
emergency. Instead of fostering the shared responsibility that makes all men equal 
because all share the danger, the admonition to build individual shelters would make 
rich and poor, city dweller and suburban dweller, householder and tenant, glaringly 
unequal. 85

8�: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 18-19.

84: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 75.

85: Mead Margaret, Are Shelters the Answer?, 
in: The New York Times Magazine, 26 nov 1961, 
New York.
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Er was veel propaganda voor het maken van atoomschuilkelders. Deze was er niet enkel 
om te verzekeren dat een familie een nucleaire aanval zou overleven, maar het was ook een 
strategische zet. Het was er ook om de overleving van het Amerikaanse volk te verzekeren. 
Civil Defense Director Leo Hough zei: 

“An effective civil defense is a deterrent to war. The country which survives best 
will win.” 86 

Men veronderstelde dat architecten, als traditionele leveranciers van schuilplaatsen, de beste 
manieren zouden vinden om het land te helpen te overleven. Zonder atoomschuilkelders 
zou, indien een nucleaire aanval zou optreden, het Amerikaanse volk ophouden te bestaan. 
Het land dat het sterkst uit een nucleaire oorlog zou komen, zou het land zijn met de meeste 
en efficiëntste atoomschuilkelders. Georgia Senator Richard Russell zei:

“If we have to start over again with another Adam and Eve then I want them to be 
Americans and not Russians, and I want them on this continent and not in Europe”. 
8� 

Men zou dus kunnen verwachten dat de regering het initiatief zou nemen om massaal 
atoomschuilkelders te bouwen. Er kwamen in de jaren ’50 en ’60 wel vaak voorstellen om 
een nationaal schuilplaatsenprogramma te realiseren, maar steeds weigerde het Congres dit 
te financieren.

 But the emerging civil defense culture, in its refusal to allot money for public fallout 
shelter building, placed tha emphasis of survival on the homefront. 88

In het begin van de Koude Oorlog ging de interesse meer uit naar economische initiatieven 
van massa-evacuatie en de basisschoolinitiatieven zoals ‘Duck and Cover’ (zie fig. 
12-1�), waar een schoolbank in een draagbare schuilplaats verandert. Er waren ook 
overheidspamfletten zoals ‘Four Wheels to Survival’, waar men liet uitschemeren dat er 
een nood was aan een constante bescherming tegen een onzichtbare dreiging:

86: Lichtman S.A., Do-It-Yourself Security: 
Safety, Gender, and the Home Fallout Shelter in 

Cold War America, in: Journal of Design 
History, vol. 19, nr. 1, 2006, pp. 39-55.

87: Lichtman S.A., 2006, pp. 40.

88:  Vanderbilt Tom, 2002.
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“Shelter is an unexpected bonus you get from your car. More importantly, the car 
provides a small moveable house.” 89

Maar al snel werd duidelijk dat deze initiatieven niet meer efficiënt waren. In de jaren ’50 
werd men zich immers meer en meer bewust van de gevolgen van een nucleaire aanval, in 
het bijzonder van de schadelijke gevolgen van de fallout. Door zich te verstoppen onder 
schoolbanken of weg te lopen van de explosie konden Amerikanen niet van de dodelijke, 
giftige wolk beschermd worden. Ook films over geïdealiseerde kleine dorpen in de 
suburbs werden in de jaren ’50 verspreid. Met slogans als ‘Alert Today, Alive Tomorrow’ 
beklemtoonden de films de samenhorigheid en behulpzaamheid tussen de buren en 
plaatsten ze de alleenstaande familiewoning als de laatste lijn van de atoomdefensie. Pas 
in het begin van de jaren ’60, met Kennedy’s ‘New Frontier’, werd er veel aandacht aan 
atoomschuilkelders geschonken.

Aangezien het Congres nooit de bouw van schuilkelders voor het volk wou financieren, 
moedigde de regering de onafhankelijke actie aan. Tijdens het Eisenhower bewind werd 
deze ‘do-it-yourself’ schuilkelderpolitiek gepromoot door visuele en geprinte media, films 
en exhibities zoals de ‘Alert America’ campagne in 1952. Populaire tijdschriften promootten 
ook deze burgerlijke defensie. In november van 1958 publiceerde Good Housekeeping een 
volledige pagina over A Frightening Message For a Thanksgiving Issue waarin uitgelegd 
werd dat eens de bom geëxplodeerd is, ‘your only hope of salvation is a place to go’. 90 
Hierdoor werden Amerikanen aangemoedigd om atoomschuilkelders te bouwen en men 
drong de lezers erop aan om de regering te contacteren voor gratis plannen van schuilkelders 
‘that you can make yourself.’ Er waren 50.000 aanvragen, wat niet verrassend is door de 
stijgende dreiging van de S.U. en de daarbij horende stijgende angst eind de jaren ’50, 
begin de jaren ’60. 

Van alle presidenten die tijdens de Koude Oorlog aan de macht zijn geweest, verdedigde 
president Kennedy de schuilkelderconstructies het meest. Hij beweerde: 

“To recognize the possibilities of nuclear war in the missile age without our citizens 

.

.

89: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 15.

90: Lichtman S.A., 2006, pp. 41.
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knowing what they should do and where they should go would be a faillure of 
responsibility’. 91

Hij vond het nationale schuilkelderprogramma een centrale component in de veiligheid van 
het land en een krachtig middel tegen de communistische dreiging. Hij verklaarde: 

“We shall neither be Red nor dead, but alive and free”. 92 

Hij stelde een uitgebreide burgerlijke defensieve politiek voor, met o.a. een National 
Shelter Program, waarin hij hoopte dat binnen de vijf jaar het land in staat zou zijn zich 
te beschermen tijdens een nucleaire aanval. De hoge kosten en twijfels in de waarden van 
de schuilkelders verplichtte Kennedy, zoals zijn voorganger Eisenhower, de burgers aan te 
moedigen zelf het initiatief te nemen. Na de toespraak van Kennedy schoot de interesse in 
atoomschuilkelders omhoog. 

The Office of Civil and Defense Mobilization (OCDM) verspreidde hierna 22 miljoen kopies 
van het boekje The Family Fallout Shelter (zie fig. 230-242). Ook populaire tijdschriften 
en educatieve films toonden gedetailleerde plannen met bijhorende instructies. Walt Builds 
a Family Fallout Shelter: A How-To-Do-It Project  is een voorbeeld van een film uit 1961, 
gesponsord door the National Concrete Masonry Association (NCMA) en de OCDM. Men 
volgt Walt die zelf zijn atoomschuilkelder bouwt. Terwijl hij het populaire boekje The 
Family Fallout Shelter als handleiding gebruikt, bouwt hij de ‘Basement Concrete Block 
Shelter’. Hij legt uit dat hij voor de bouw van de schuilkelder maar enkele avonden en 
weekenden nodig had. Hij verzekerde dat iedereen zelf deze schuilkelder kon bouwen. 
Deze boodschap zette de echte doe-het-zelver in die tijd aan tot de bouw van zijn eigen 
schuilkelder. 

Deze ‘do-it-yourself’ promotie past volledig in de sfeer van de jaren ’50. Tussen de twee 
wereldoorlogen begon vrije tijd belangrijk te worden. Na WO II waren hobby’s een 
belangrijk deel van het leven. Ook ‘doe-het-zelf’ hobby’s werden populair zoals tuinieren, 
verven, decoreren, behangen, enz. Deze hobby’s werden vooral door mannen uitgeoefend. 

.

91: Lichtman S.A., 2006, pp. 41

92: Lichtman S.A., 2006, pp. 41.
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Het was een uiting van zelf-expressie en een pad naar persoonlijke voldoening. 9�  

Toch werden er eind de jaren ’50, begin de jaren ’60 ook veel twijfels omtrent de 
atoomschuilkelders in populaire tijdschriften gepubliceerd. Zo luidde de titel van een artikel 
in Time, 1962, Civil Defense: Coffins or Shields? waarin men beweerde: 

“Shelters against atomic and hydrogen bombs are nothing but coffins and tombs 
prepared in advance. There is no bunker, not even hermetically sealed, where one 
could sit quietly through explosions of atomic and hydrogen bombs.” 94  

Er kwam veel kritiek op de aanpak van de regering i.v.m. atoomschuilkelders. Er ontstond 
veel discussie tussen architecten, filosofen, wetenschappers, enz. Er ontstonden ook 
ironische niet-gebouwde projecten van atoomschuilkelders die veel negatieve kritiek 
en protest uitten. Er zijn namelijk voor miljarden investeringen geweest in de bouw van 
regeringsschuilkelders, kelders waar de regeringen hun functies konden verder zetten na 
een atoomaanval, terwijl het volk in zijn eigen schuilkelder moest voorzien. Is het niet 
ironisch dat juist zij die een aanval konden voorkomen de enigen waren die bijna zeker 
waren van hun overlevingskansen?

93: Lichtman S.A., 2006, pp. 42.

94: Civil Defense: Coffins or Shields?, in: Time, 
1962, pp. 13.
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3. Casestudies atoomschuilkelders in 2007 versus 1945-1989

3.1. Regeringsschuilkelders

In verschillende landen werden één of meerdere regeringsschuilkelders gebouwd om 
de overleving en de continuïteit van de regering ten allen tijde te kunnen verzekeren. 
In Amerika bijvoorbeeld werden meerdere regeringsbunkers op verschillende plaatsen 
gebouwd. Men was er zeker van dat een verspreiding de overlevingskansen van de regering 
zou vergroten. Bij een alarm werd men in drie groepen gesplitst, één groep bleef zo lang 
mogelijk in Washington, een andere groep ging naar de bunker in Mount Weather en de 
laatste groep naar één van de andere bunkers (Raven Rock, Cheyenne Mountain, Mount 
Pony, Greenbrier). 

Maar in sommige landen, bijvoorbeeld in Duitsland, koos men ervoor om één grote structuur 
i.p.v. meerdere kleinere regeringsbunkers te bouwen. Hier werden soms nog andere, minder 
voor de hand liggende ruimtes, zoals een fitnessruimte, aan toe gevoegd. Daardoor ontstond 
er een soort dorp onder de grond.

In 1969 zei Nixon in een speech dat de regeringsbunkers gebouwd zijn in functie van de 
‘nationale’ veiligheid. Maar deze veiligheid was in feite verre van ‘nationaal’ te noemen. 
Het was enkel de bescherming van de regering die hier beoogd werd, het merendeel van de 
bevolking werd aan zijn lot overgelaten. Daarentegen werd er zeer veel geld gespendeerd 
aan de bouw van regeringsschuilkelders.

…, it was a permutation of the “banality of evil”, the rational response to an irrational 
policy. 95 

Doordat de regering in zijn eigen ondergrondse faciliteiten ging voorzien, kan men stellen 
dat de dreiging van een oorlog reëel moet geweest zijn. 

95: Vanderbilt Tom, Survival City: Adventures 
among the Ruins of Atomic America, New York, 
Princeton Architectural Press, 2002, pp. 1�9.
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Van de werknemers van de federale regering werd verwacht dat ze tijdens een nucleaire 
aanval hun taken zouden vervullen in deze comfortabele bunkers. Toch is er twijfel aan 
de efficiëntie van deze regeringsschuilkelders als men de titanische slogan hoort: “women 
and children… not admitted.” 96 Welke vader zal zijn gezin zomaar achterlaten om zijn 
taken voort te zetten? Is men in tijden van nood niet meer begaan met zijn eigen familie, 
zijn eigen zorgen, dan het redden van het land? Als er nog veel te redden valt… Generaal 
Dwight Eisenhower zei ooit:

“If I were in a very fine shelter and they [his wife and children] were not there, I 
would just walk out. I would not want to face that kind of world.” 9�

Al de regeringsbunkers waren ‘top-secret’. Het was architectuur dat latent moest zijn. Het 
bouwen van de regeringsschuilkelders vroeg ook alle discretie. Maar dit is niet zo evident 
als er opeens een enorme diepe put werd gegraven en massa’s beton werden aangevoerd 
terwijl de arbeiders niet eens mochten weten wat ze aan het construeren waren. Toch 
zijn de meeste regeringsschuilkelders tijdens de Koude Oorlog perfect geheim gebleven. 
Sindsdien zijn sommige hiervan naar de buitenwereld kenbaar gemaakt. Maar vele andere 
regeringsschuilkelders liggen nog steeds verborgen onder het landschap. 

De meeste van deze schuilkelders waren een ‘cut-and-cover’ faciliteit. Deze structuren zijn 
niet bedoeld om een directe nucleaire aanval te overleven, maar het is eerder bedoeld om 
te beschermen tegen de fallout die ermee gepaard gaat. 

De locatie van de bunker was om deze twee redenen - het in het geheim bouwen en het 
feit dat het de explosie van een atoombom niet zou kunnen weerstaan – meestal nogal 
afgelegen. Het gebied boven de schuilkelder is vaak een rustig landschap, soms is er een 
structuur bovenop de bunker. Deze structuur bood vaak tijdens de bouw de ‘cover’ voor de 
bouwwerkzaamheiden. Men kon namelijk de buitenwereld wijs maken dat de werken voor 
een uitbreiding/ bouw van die structuur was. 

96: Rose K. D., One Nation Underground: The 
Fallout Shelter in American Culture, New York 

en Londen, New York University Press, 2001.

9�: Karp Walter, When Bunkers Last in the Back-
yard Bloom’d, in: American Heritage, vol. �1, 

nr. 2, 1980, pp. 85-9�.
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Natuurlijk is zoals bij alle fabrieken de technische infrastructuur die er aanwezig is van 
hoofdbelang. 

 The bunker looks like a factory; survival is its product. 98

Toch zijn sommige regeringsschuilkelders meer dan een ‘machine for living’.

In elke regeringsbunker zijn er tussen de ingang en de eigenlijke bunker ontsmettingsdouches 
aangebracht. Dit is een typisch element in deze bunkers die voortvloeit uit het feit dat 
‘overleving’ het hoofddoel is. De bedoeling was dat elke gebruiker vooraleer de bunker te 
betreden alle radioactieve deeltjes zoveel mogelijk van zich zou afspoelen.

Alle regeringsbunkers zouden volgens een ‘Oak Ridge National Laboratory civil defense 
report’ meer dan één uitgang moeten hebben: 

“As a matter of prudence and psychological acceptibility, any underground space 
expected to be used for shelter of more than a few people should have at least two 
methods of egress.” 99

Dit is zeer begrijpelijk. Maar anderzijds zou je verwachten dat, in een bunker waar men als 
een nucleaire aanval uitbreekt twee maand of zelfs langer moet in verblijven, uitgangen niet 
van primair belang zijn. De nieuwsgierigheid naar wat er boven de bunker gebeurd, zal dan 
in ieder geval groot zijn:

“That’s the worst thing about being in a shelter – wondering what is happening 
outside.”  100

Men zou er juist alles aan moeten doen om deze nieuwsgierigheid niet nog meer aan te 
wakkeren, want eens men te vlug naar boven gaat, faalt het hele opzet van de schuilkelder. 
Dit kan men ook proberen te vermijden door de uitgangen uit het zicht te plaatsen, zodat 
men er niet voortdurend mee wordt geconfronteerd.

.

98: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 1�9.

99: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 143.

100: Civil Defense: the Sheltered Life, in: Time, 
20 okt 1961, pp. 23.
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3.1.1. Koude Oorlog archeologie wordt museum

All wars end in tourism. Battlefields are rendered as scenic vistas, war heroes are 
frozen into gray memorials in urban parks, tanks and other weapons bask outside 
American Legion posts on suburban strips. 101

Er zijn steeds overblijfselen en herdenkingen aan een oorlog. Zo is er in ons land de Westhoek 
die de herinnering aan de ‘Groote Oorlog’ levendig houdt. Het landschap werd er wel 
opnieuw opgebouwd, maar er zijn nog duidelijke sporen van het oorlogsgeweld. Er zijn de 
soldatenkerkhoven die doen herinneren aan de vele slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. 
Ze worden aangevuld met vele gedenktekens: de IJzertoren, de Ieperse Menenpoort, het 
Koning Albert I–monument en nog vele kleine gedenktekens in ieder dorp. Na de oorlog 
stroomden er ingetogen pelgrims, maar ook toeristen, naar dit verwoeste gewest toe. De 
‘cultuurtoeristen’ kwamen het verminkte patrimonium aanschouwen, konden een trip 
naar de ‘battlefields’ maken, enz. Er kwamen zelfs verschillende frontgidsen uit, met een 
korte historische inleiding en alle bezienswaardigheden in. Het toerisme werd dus, ook om 
financiële redenen, gestimuleerd. Nu nog zijn er in de Westhoek vele bezienswaardigheden 
die alle generaties de gruwel van de oorlog willen laten zien. In Ieper is er nog steeds 
het stedelijke Herinneringsmuseum Ypres Salient 1914 – 1918, in Zonnebeke herbergt het 
Streekmuseum een interessante tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog, in Mesen 
neemt de ‘Groote Oorlog’ een belangrijke plaats in in het Geschiedkundig Museum, enz. 
De Provenciale Overheid heeft steeds het belang onderkend van de studie van de Eerste 
Wereldoorlog. Vele overblijfselen uit de ‘Groote Oorlog’, zoals loopgraven, bunkers, 
oorlogsoorden, torenruïnes, enz., zijn beschermd als monument omwille van hun historische 
en sociaal-culturele waarde. 102

In de Koude Oorlog is er nooit echt gevochten. Hierdoor is het toerisme aan deze oorlog 
een beetje vreemd. Hier onthult men ruimten die nooit voor zijn specifieke doelen gebruikt 
zijn. Paul Virilio merkte in zijn ‘Bunker Archaeologie’ op dat:

101: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 1�5.

102: Delepiere Anne-Marie and Huys Martine, 
De Westhoek en “De Groote Oorlog”: Restanten, 

Toeristen en de Officiële Erkenning, in: 
Monumenten en landschappen: M&L, vol. 14, 

nr. 4, 1995, pp. 50-63.



��

“Defensive architecture is therefore instrumental, existing less in itself than with a 
view of ‘doing’ something: waiting, then acting or, rather, reacting.” 10�

Hij bestudeert in dit boek de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De bunkers van de 
Atlantische muur zijn door de landing van de bondgenoten in juni 1944 getransformeerd 
in historisch gebruikte gebouwen. Deze eigenschappen van ‘waiting, acting or reacting’ 
zijn niet gerealiseerd in de schuilkelders van de Koude Oorlog. Elke bunker van de Koude 
Oorlog is nog steeds aan het ‘wachten’. 

Vanderbilt Tom beschreef zijn gevoel toen hij voor het eerst een ruïne van de Koude Oorlog 
in Utah met eigen ogen kon bewonderen: 

…nothing quite prepared me for the strange feeling of pathos and chilling solemnity 
that came from seeing them in person. 104

Hij had hier nochtans al foto’s van gezien, maar wanneer men er mee geconfronteerd 
wordt, duiken vragen op zoals ‘wat als…’, ‘stel dat…’ en niet ‘er was…’. De ruimte lijkt 
onaangetast, nog steeds klaar om elk moment in gebruik genomen te worden. 

But the closer I came to these ruins, the more any notion of a mysterious isle of 
the dead receded, and the more I imagined myself among the remains of our own 
civilization after its extinction in some future catastrophe. 105

Aangezien deze bunkers nog nooit gebruikt zijn voor het doel waarvoor ze gebouwd zijn, 
zal de bezoeker zijn verbeelding moeten laten werken. We weten niet wat er precies zou 
gebeurd zijn indien er een nucleaire aanval had plaatsgevonden en juist daarom zal iedere 
bezoeker zijn eigen scenario moeten verzinnen. Velen zullen zich de paddestoelenwolk, 
hét beeld van de Koude Oorlog, voor de geest halen. Men zal zich proberen voor te 
stellen wat het zou zijn om zo een lange tijd ondergronds opgesloten te zitten. Maar door 
de terroristische aanslagen van en na 11 september 2001 zullen velen ook denken aan 
toekomstige catastrofen, catastrofen die de mens nog te wachten staan…

10�: Virilio Paul, Bunker Archéologie, Parijs, 
Demi-Cercle, 1991.

104: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 19.

105: Vanderbilt Tom, 2002, pp. �.
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Wie in Koude Oorlog architectuur geïnteresseerd is, vindt heel weinig in reisgidsen terug. 
Het toerisme wordt niet gestimuleerd zoals het gebeurt voor de Wereldoorlogen. Het is 
architectuur die al deels verdwenen is en verder lijkt te verdwijnen. Het is de archeologie 
van de Koude Oorlog die hopelijk voor het publiek geopend wordt of een nieuwe functie 
krijgt. Zo zijn er al een paar maar de meeste bunkers zijn verlaten en leeg en laten een 
beangstigende maar fascinerende indruk na. Deze musea zijn een confrontatie met het 
product dat ontstaan is uit de vrees voor een grote catastrofe, een nucleaire oorlog. 

3.1.1.1. The Greenbrier bunker

De Greenbrier bunker in West Virginia in V.S.A. is een speciaal voorbeeld van een 
regeringsschuilkelder (zie fig. 128-156). De bunker is gelegen in de bergen van West 
Virginia, onder het luxueuze Greenbrier hotel (zie fig. 128). De nabije bergen werden 
als bijkomende bescherming geacht van een explosie die in Washington, D.C. zou plaats 
vinden. De echte sterkte van de Greenbrier is dus zijn afzondering. De bunker zelf wordt 
als vijfsterren atoomschuilkelder omschreven. Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar het 
hotel waaronder het zich bevindt, maar de bunker is op zijn minst zelf als een luxecomplex 
te beschouwen. 

Het vijfsterrenhotel was één van Amerika’s eerste hotels, gebouwd door de Chesapeake 
& Ohio Railway Company tijdens de jaren ’20. Het was traditioneel een favoriete 
verblijfplaats voor presidenten en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was het complex in gebruik als militair hospitaal, maar in 1950 
had men zijn pracht herontdekt en herwon het zijn oude uitstekende reputatie. Deze twee 
redenen maakten van het Greenbrier hotel een logische plaats voor het bouwen van een 
luxueuze regeringsbunker in de V.S.A.

Project X, dan Project Casper en uiteindelijk Project Greek Island waren de originele 
schuilnamen van de Greenbrier schuilkelder. Al deze namen zijn een sobere herinnering aan 
hoe Amerika leefde met en zich klaar stoomde voor de mogelijkheid van een nucleaire aanval 
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van de S.U. Het hotel liet het bouwen van de atoomschuilkelder enkel toe als de regering 
een uitbreiding van de westelijke vleugel van het hotel financierde. Dit werd het perfecte 
verhaal voor de constructie van de bunker te verbergen. De grond werd opengebroken in 
195� en de bunker en de uitbreiding waren juist op tijd af voor de Cubaanse crisis van 
oktober 1962. Dit was de eerste en de laatste keer dat de atoomschuilkelder op volle toeren 
draaide. Ondanks de ‘cover’ voor de bouw van de bunker was er toch speculatie: 

“Nobody came out and said it was a bomb shelter, but you could pretty well look 
and see the way they was setting it up there that they wasn’t building it to keep the 
rain off of them”. 106

Er was dus zeker en vast een vermoeden dat er een schuilkelder werd geconstrueerd. Toch 
was men hier niet zeker van, in 1959 verscheen in de Charleston Gazette een artikel met 
als titel: 

“Greenbrier Rumor Denied: No Presidential Hideout Planned.” 10� 

Niet alleen tijdens de constructie, maar op elk ander ogenblik moest het geheim bewaard 
blijven. Hiervoor werd een nieuw bedrijf gecreëerd, the Forsythe Associates. De leden van 
de regering konden onder deze naam de bunker ongemerkt binnengaan. Ze werkten 20% van 
de tijd voor het hotel door video-ondersteuning te brengen en 80% aan het noodzakelijke 
werk voor de regering.

Het is verbazingwekkend dat deze schuilkelder zo perfect geheim gehouden is voor de 
duizenden gasten of bezoekers en de 1.600 werknemers van het hotel gedurende dertig jaar. 
Zo perfect dat de grootste ruimte in de bunker, namelijk de Senaat Kamer, openbaar als 
exhibitiehal voor het hotel gebruikt werd totdat zijn ware functie uiteindelijk ontdekt werd. 
De architectuur van de bunker deed dus geen afbreuk aan de architectuur van het hotel. De 
luxe van het hotel werd in de bunker doorgetrokken. 

One of the most striking features of the Greenbrier bunker in comparison with other 

106: Rose K. D., 2001, pp. 115.

10�: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 1��.
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continuity of government sites is its air of comfort and luxury. 108

Alle elementen die een vermoeden naar een bunker zouden kunnen doen opwekken, werden 
verborgen. Zo werden de 28 ton zware deuren die de exhibitiehal zou sluiten bij gebruik als 
bunker, verborgen achter valse panelen nabij de trap (zie fig. 129). 

De schuilkelder zelf bestaat uit twee verdiepingen (zie fig. 130-131) en kan 1.800 mensen 
beschermen. De lange sobere West Tunnel (zie fig. 138-141) is de hoofdtoegang tot de 
bunker en maakt de verbinding tussen het hotel en het hoofddeel van de schuilkelder. Om 
geheim te blijven voor het hotel is deze tunnel verborgen achter een houten montage in het 
hotel. De tunnel is dus de verbinding maar ook de scheiding tussen het vrije schone leven 
en de sombere, maar veilige afzondering. Het is een lange eentonige lineaire benadering 
met sobere verlichting van op regelmatige intervallen geplaatste lampen, een ‘promenade 
non-architecturale’ als het ware. Het is 1�1 meter lang, � meter breed en � meter hoog 
waardoor je een gevoel van compressie krijgt. Groot genoeg om er een vrachtwagen door 
te laten rijden, is deze tunnel ook gebruikt als opslagplaats. 

Op het einde van deze West Tunnel zijn er douches waar de gebruikers in geval van een 
noodsituatie zouden moeten passeren voor een fallout-reiniging. Deze douches lijken bij 
vele het beeld van een concentratiekamp op te roepen. Dit is een vreemde en onterechte 
vergelijking aangezien de douches in atoomschuilkelders er juist zijn voor overleving te 
garanderen, terwijl de douches in een concentratiekamp garant stonden voor de dood.  

Er zijn nog twee andere ingangen aan de oostelijke kant van de schuilkelder. De ene vertrekt 
in en de andere achter het hotel. Deze laatste ingang is de enige façade die zichtbaar is, een 
deur van ongeveer � op �,5 meter die ongeveer 25 ton weegt. De vierde ingang is door een 
smalle dienstdeur geplaatst in een inkomende luchttunnel. 

De pure explosiebestendige techniek verdringt bij de meeste bunkers de ornamentatie. De 
Greenbrier heeft als één van de uitzonderingen hierop vele kwalitatieve ruimtes, het mengt 
het bureau modernisme van de jaren ’60 met elektriciteitsruimtes. Toch neemt dit niet weg 

108: McCamley N., Cold War Secret Nuclear 
Bunkers, South Yorkshire, Leo Cooper, 2002,

 pp. 1�.
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dat vele ruimtes toch nog puur het realiseren van een ‘machine for living’ is 109. 

Eén van de opmerkelijkste ruimtes in de bunker is de eetzaal (zie fig. 135-137), met een 
elegante zwarte en witte betegelde vloer. Er kunnen 400 mensen rond de moderne ronde 
tafels zitten. Door de plaatsing van de lampen wordt er een grote lineariteit gecreëerd. 
Niets doet vermoeden dat dit een eetzaal is voor een atoomschuilkelder, of toch? Er is 
geen natuurlijk licht in de ruimte door het gemis aan ramen. Dit probeert men op te lossen 
door grote ‘picture windows’ te plaatsen. Dit zijn muurschilderingen van meestal groene 
landschappen die het zicht naar buiten moeten vervangen. Deze kitscherige oplossing is in 
feite totaal geen oplossing, maar een pure illusie om de werkelijkheid te verzachten.

Net zoals in de eetzaal zijn al de hoofdruimtes voorzien van ingebouwde plafondlichten 
en de privé kwartieren voor de ‘senior staff’ zijn smaakvol bemeubeld en gedecoreerd. De 
‘Senate Leadership Room’ is de plaats waar de leiders van de Senaat hun werk in volle 
privacy konden uitoefenen (zie fig. 154-156). Een smaakvolle boekenkast deelt de ruimte 
in twee. Door het aanbrengen van blauw tapijt krijg je, naast een warmer gevoel, een plek 
in de ruimte. Naast een bureau en een lounge is deze ruimte ook nog van twee kleine 
afzonderlijke slaapkamers voorzien. Zelfs de slaapruimtes voor de minder belangrijke 
personen, hoewel enkel voorzien van stalen stapelbedden, hebben geschikte bekleding en 
een barrière tussen de verschillende bedden om de privacy van de gebruikers zo veel mogelijk 
te garanderen (zie fig. 148-150). Het zijn soms kleine details, maar niet onbelangrijke, die 
de aangenaamheid van de bunker vergrootte. Er werd hier ook rekening gehouden met de 
ervaring die de mensen zouden hebben en niet enkel met het technische aspect.

In deze surreële wereld, zou het congres functioneren in een kamer dat lijkt op een 
auditorium van een hoge school of universiteit (zie fig. 145-147). Hier is een grote foto van 
het Capitool op de muur aanwezig.

This, theoretically, would allow a speaker of the House or Senate leader to appear 
on TV in front of the “Capitol” and offer assurance to the nation as if everything 
was normal. 110

.

.

109: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 1�9.

110: Ross Richard, Waiting  for the End of the 
World, New York, Princeton Architectural Press, 
2004, pp. 11.
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Het uitzenden van beelden van de senaatleider voor ‘het Capitool’, zou de illusie scheppen dat 
alles normaal is. Dit terwijl de mensen die bevoorrecht zijn om van de regeringsschuilkelders 
gebruik te maken veilig afgezonderd zitten van de nucleaire fallout die er buiten is. Het is 
ook onlogisch om dergelijke beelden uit te zenden. In boeken, tijdschriften en films werd 
steeds herhaald om tijdens een nucleaire aanval binnen te blijven, liefst in een schuilkelder 
omdat deze je veilig stelt voor de nucleaire winter.

Deze schuilkelder is momenteel een museum waarbij men de geschiedenis en de bijzondere 
architectuur wil delen met de buitenwereld. Slechts een jaar na de beëindiging van de Koude 
Oorlog, publiceerde in 1992 de Washington Post in een artikel de locatie van de bunker. Hij 
is nog steeds hoe hij was, niets is veranderd in functie van het museum. Men confronteert 
de bezoeker met de echte werkelijkheid. Maar deze werkelijkheid is zeer bijzonder, want 
de mensen die er de hoofdrol in zouden spelen, zijn afwezig. In feite hebben deze acteurs 
hun rol nooit kunnen uitoefenen, aangezien er nooit een nucleaire aanval geweest is. Zoals 
Guillaume Bijl al zijn kunstwerken, en dus ook zijn atoomschuilkelder te Luik (zie fig. 
412-414) toont, zonder mensen, zonder acteurs, zo zijn de meeste atoomschuilkelders in 
feite altijd geweest. Het is iets dat onder de grond verborgen ligt en een historische site 
begint te worden. Momenteel is de druk bezochte plaats een nationaal historisch landmark. 
Hoe lang deze functie nog zal blijven is onzeker aangezien het Greenbrier management aan 
het proberen is om een goedkeuring te krijgen om de bunker om te toveren in een casino, 
een functie die perfect aansluit bij het hotel. 

Ook al is er geen nucleaire aanval gebeurd waardoor men de bunker in gebruik moest 
nemen, behoort hij wel tot de oorlogsarchitectuur. Deze bunker heeft een verhaal te vertellen 
naar de volgende generaties toe. Er is wel een opmerkelijk verschil tussen het paardrijden 
en de schoonheidsverzorgingen van het bovengrondse hotel en de formeel geheime 
regeringsschuilkelder. Door deze dualiteit die voor de bezoekers zó dicht bij elkaar ligt, 
wordt de ervaring ervan heel speciaal. In het boek Waiting for the End of the World toont 
de fotograaf Richard Ross verschillende impressies van verschillende schuilkelders. Hierin 
interviewt Sarah Vowell Richard Ross waarbij zij zegt:
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You’ve been to Greenbrier! My favorite vacation is to ge someplace where something 
really horrible happened, like the Salem witch trials or Wounded Knee, but to stay 
in a really nice hotel. So Greenbrier is of course my holy grail – a swank resort with 
its very own bomb shelter museum. 111 

Toch is deze bunker geen typisch voorbeeld voor alle regeringsbunkers in Amerika. Het 
Raven Rock complex bijvoorbeeld straalt de utiliteit van de jaren ’60 uit met tunnels uit 
stenen wanden en met somber staal. De Greenbrier daarentegen is mooi bekleed zoals 
een modern hoofdkwartier in een bedrijf van de jaren ’60. Het ‘bunker’-gevoel is in deze 
schuilkelder in bepaalde ruimtes helemaal weggewerkt. Het is niet zomaar een ‘form 
follows function’ meer, maar het heeft ook een architecturale waarde. Ook op menselijk 
vlak heeft men hier en daar getracht het samenleven aangenamer te maken.    

3.1.1.2. Kelvedon Hatch Bunker

In Essex in Engeland kunnen we een andere regeringsschuilkelder, de Kelvedon Hatch 
bunker, bezichtigen (zie fig. 391-397). Deze bunker is niet altijd een atoomschuilkelder 
geweest. In 1952 was de diepe bunker gebouwd als deel van Rotor, een dringend 
bouwprogramma van de regering om het Britse luchtverdedigingsnetwerk te verbeteren. 
De bunker was de ‘Sector Operations Command’ voor de ‘RAF Fighter Command.’ Het 
was bekend als SOC-R4 en was er om bevel en controle te verstrekken aan de ‘London 
Sector of Fighter Command.’ Door de dreiging van een nucleaire oorlog werd deze bunker 
de regeringsschuilkelder voor Londen. Pas in 1992 werd het officieel naar de buitenwereld 
kenbaar gemaakt. Ooit had de regering deze grond gekocht om een schuilkelder te bouwen. 
Paradoxaal genoeg is heel het complex nu in privé bezit van meneer Parrisch, de zoon van 
de vroegere eigenaar van de grond, die nog ander landbouwgrond in de omgeving bezit.

In het huidige Kelvedon Hatch bunker museum is de aanpak om ons kennis te laten maken met 
het verhaal en de schuilkelder van de Koude Oorlog helemaal anders dan bij de Greenbrier 
bunker. Alles wat men nu in de Greenbrier ziet, is hoe de bunker er oorspronkelijk uit zag. 

111: Ross Richard, 2004, pp. 11.
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Dit geldt zowel voor de architectuur als voor de inboedel. In de Kelvedon Hatch bunker 
is dit niet het geval. Niet alle meubels en andere voorzieningen zoals de telefoons zijn 
oorspronkelijk. Wat echt dateert van toen, daar heeft men het raden naar. Men wil vooral 
een verhaal vertellen naar de buitenwereld toe. Men probeert dit te bereiken door gebruik 
te maken van plastieken poppen en geluiden zodat alles ‘echt’ zou lijken.  

Walking around the bunker is to enter a warren of rooms, while the ghosts of the 
Cold War are brought to life in the imagination with efficient-looking mannequins 
dressed in Wren uniforms sitting at their desks. 112

Men probeert dus de situatie na te bootsen die er zou geweest zijn tijdens een echte nucleaire 
aanval. De beleving die men zal hebben in de Kelvedon Hatch zal heel anders dan in de 
Greenbrier bunker zijn. Men legt hier de bezoeker een verhaal op, terwijl in de Greenbrier 
bunker niets gemanipuleerd is en men veel meer zijn eigen fantasie zal laten werken en zo 
een grotere beleving van de ruimtes zal hebben. 

In de Kelvedon Hatch bunker kan men ook nog films bekijken en zich zelfs verkleden met 
de ‘originele’ militaire uniformen en gasmaskers. Men kan zelfs meedoen aan een quiz en 
er rustig genieten van een maaltijd in de cafetaria. Men kan de bunker ook afhuren voor 
feestjes, een conferentie, film, enz.

Als toerist moet je natuurlijk deze ‘geheime’ regeringsschuilkelders wel weten te vinden. 
De wegwijzers met het opschrift “Secret Nuclear Bunker” zijn hilarisch (zie fig. 391).

Were Soviet tanks to roll up in the Essex countryside today they could leave the 
OS map behind and use the thoughtfully positioned, large, brown tourist sign on te 
A128 between Brentwood and Chipping Ongar that reads: “Secret Nuclear Bunker, 
150 yards on the left.” 11�

Wat men uiteindelijk vindt is een vreemde Zwitserse chalet. Deze bungalow, die als ingang 
dient en vroeger een ‘guardhouse’ was, iss gebouwd om het als een normaal plattelandshuisje 

 

112: Rowe Mark, Travel: Going Underground in 
Essex, in: The Independent, � mei 2000, Londen.

11�: Rowe Mark, � mei 2000, Londen.
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te doen lijken. Hoewel het perfect in de omgeving lijkt te passen, zijn er kenmerken die 
wijzen op een uitzonderlijk plattelandshuisje. Het dak bedekt een 0,5 m dik plafond in 
gewapend beton en de gewapend betonnen muren zijn � m dik. De hele structuur is op 
gravel gebouwd zodat bij een lokale bomontploffing de hele structuur wel zou bewegen 
maar niet zou breken.

Het complex bestaat uit drie verdiepingen en kan 600 mensen onderbrengen. Vanuit de 
bungalow kan men de �8 meter diepe bunker bereiken via een 120 meter lange tunnel. De 
bunker wordt betreden op het onderste verdiep waar alle hoofdcommunicatie en de meeste 
voorzieningen zoals filters, generators, enz. aanwezig zijn. Ook de ‘plotting room’ is op dit 
niveau. Vanuit de ‘operations rooms’ was Kelvedon Hatch door primitieve computers en 
radionetwerken gelinkt met andere regeringsschuilkelders in het land. Zelfs de BBC had 
er een studio vanwaar men tijdens een aanval zou kunnen uitzenden. Als de mensen buiten 
dan nog een radio hadden die de elektromagnetische impuls die door de bomontploffing 
wordt opgewekt, had overleefd natuurlijk… Het heeft ook zijn eigen airconditioning, 
verwarming, koeling, watervoorziening en generators.
 
Het eerste verdiep bevat alle administratieve functies voor de regering. Op de bovenste 
verdiepingen zijn alle ruimtes die een bewoner van de bunker dagelijks nodig heeft: 
slaapkamer, badkamer, een klein hospitaal en een grote cafetaria. Tijdens een aanval zouden 
de meeste, eens de bunker betreden te hebben, eigenlijk nooit meer op het onderste verdiep 
moeten zijn totdat men de bunker opnieuw zou mogen verlaten. Men zou vooral leven op 
het bovenste verdiep, een verdiep zonder uitgang naar de buitenwereld. Het niet in het 
voortdurende zicht plaatsen van de uitgang is waarschijnlijk een goede keuze om de drang 
om te vroeg naar de ‘echte’ wereld terug te keren niet te vergroten. 

De eens zo geheime regeringsschuilkelder, verborgen onder een chalet, is dus nu geopend 
voor publiek. Toch, zonder de richtingaanwijzers, zou niemand deze latente architectuur 
opmerken. 
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3.1.1.3. Kennedy Bunker 

In december van 1961, bijna een jaar voor de Cuba Crisis, bouwden de ‘Navy Seabees’ 
in het geheim en zeer snel een atoomschuilkelder voor Kennedy en zijn familie op Peanut 
Island, tegen Palm Beach in Florida (zie fig. 157-163).

Built in seven days, the site has become a historical footnote, so secret there is hardly 
anyone to remember it. “I talked to [Kennedy speechwriter Theodore] Sorensen, 
and he didn’t know about it,” says Grant. 114

Of Sorensen dit moest verzwijgen, het niet meer wist of nooit geweten heeft, kan je hieruit 
natuurlijk niet af leiden.

Toen de Cuba Crisis er was, vroeg Kennedy zich af:

“What is it that we ought to do for the population in affected areas, in case the 
bombs go off? Is there something we can do?” 115

Van alle Amerikaanse presidenten die tijdens de Koude Oorlog aan de macht waren, was 
Kennedy de grootste voorstander van de burgers te beschermen in schuilkelders tegen een 
nucleaire aanval. Al voor de Cuba Crisis zou hij aan ‘navy assistent secretary’ Paul Fay 
gevraagd hebben of hij een atoomschuilkelder had gezet voor zijn familie. “No”, had Fay  al 
lachend geantwoord, “I built a swimming pool instead.” You made a mistake,” antwoordde 
Kennedy. Fay zei: “He was dead serious.” 116

Men voorzag dat dit een tijdelijk commando centrum voor het land zou zijn in crisistijden, 
maar toch is het complex relatief klein. Het is geconstrueerd dichtbij de U.S. Coast Guard 
Station, een duur wit koloniaal gebouw geopend in 1936 en gesloten in 1996 (zie fig. 
161). Tijdens de ‘missile crisis’ kwam meer dan 200.000 eenheden militair personeel naar 
Florida.

114: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 144.

115: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 141.

116: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 141.



��

Deze Kennedy bunker is iets speciaal. Elke president sinds Eisenhower kon bijvoorbeeld 
wel steeds in de schuilkelder die zich onder het Witte Huis bevindt terecht, maar een 
regeringsschuilkelder gebouwd voor een bepaalde president en zijn familie is uniek.

“The White House, to be sure, is equipped with a yawning bomb shelter that dates 
back to Franklin Roosevelt’s day,” Time wrote in 1961. 11�   

Maar ook in de andere regeringsschuilkelders zoals Mount Weather, Mount Pony, enz. kon 
men steeds terecht. 

Net als alle andere regeringsschuilkelders was de Kennedy bunker een groot geheim, een 
geheim dat nu aan iedereen onthuld wordt.

Ironically, a space once reserved for a lucky few has now been modified to admit 
all. 118

De bunker wordt momenteel door het Palm Beach Maritime Museum (zie fig. 162) gehuurd 
en is open voor bezoek. Het museum heeft de bunker, die compleet in verval was geraakt, 
gerestaureerd. Dit gebeurde niet zonder moeilijkheden, aangezien de bunker zich op 
waterniveau bevindt en een lange tijd voor een deel overstroomd was. Verzonken in het 
landschap heeft men deze bunker van zijn ondergang gered.

Aangezien de bunker zich op een eiland bevindt, begint de toerist zijn rondleiding in een 
bootje dat hem naar de bunker brengt. Genietend van één van de mooiste waterlocaties ter 
wereld, vaart men naar de donkere bunker. Eens je in deze bunker bent, is van al dit moois 
niets meer te bespeuren. Het is een gevoel die bezoekers heel even krijgen, een gevoel dat 
men afgesloten wordt van al de natuurlijke schoonheid die rond en boven de bunker ligt. De 
bunker is bedekt met aarde en vele lagen van beton. De deur die wijst op de ingang, steekt 
uit de aarde en is het enige wat van de bunker naar de buitenwereld toe te zien is (zie fig. 
15�). Achter deze deur is er een explosiebestendige tunnel, de tunnel die de bovengrondse 
met de ondergrondse wereld verbindt (zie fig. 159). 

.

117: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 144.

118: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 144.
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Op een paar uitzonderingen na lijkt de vrijgegeven bunker zeer goed op het origineel. 
Men heeft als museum getracht het ‘doomsday’ scenario zoveel mogelijk naar het publiek 
over te brengen. Het bureau en de rode ‘hotline’ telefoon erop zijn niet echt. Zo ook is de 
geschilderde presidentiële stempel op de vloer, het enige dat kleur geeft aan de ruimte, 
nadien aangebracht. Maar toch, poppen en geluiden zoals in de Kelvedon Hatch Bunker 
zijn hier niet aanwezig. Daardoor lijkt deze bunker meer op het origineel en komt het 
geloofwaardiger en echter over. De infrastructurele overblijfselen, zoals het filtersysteem 
en de buizen voor lucht, het afwateringssysteem voor de douches, het ontsnappingsluik en 
het gebouw zelf, zijn nog origineel en wijzen op het doel van de ruimte.
 
Ook voor deze regeringsschuilkelder was een ‘officiële’ functie verzonnen die de dekmantel 
van de bunker moest zijn. Men vertelde namelijk dat deze bunker een munitiedepot was. 
Er zijn nochtans verschillende stukken van architecturale bewijzen die de ware functie van 
dit complex onthullen. De eerste zijn de ‘buttons’ of de regelbare luchtkleppen die de deur 
flankeren (zie fig. 157). Tijdens een explosie zouden deze luchtkleppen sluiten. Hierdoor 
zou de radioactieve fallout de binnenkant van de bunker niet kunnen bereiken. Zoals in alle 
regeringsschuilkelders moet men eerst een ontsmettingsgebied voorbij vooraleer men de 
eigenlijke bunker mag betreden. 

As with the Greenbrier bunker, the decontamination shower is the symbolic welcome 
mat, the thermonuclear boot scrape, the first thing one sees past the blast door and 
the blast deflection tunnel. 119

De hoofdruimte is een beetje een anticlimax (zie fig. 160). 

Picture a musty Quonset hut with a few scattered pieces of furniture and radio 
equipment, and a 3-foot water line still visible on the wall from a severe flood in 
1995. No flickering global wall maps, no hints of any post-strike opulence. 120

Voor een regeringsschuilkelder van John F. Kennedy had men misschien meer luxe verwacht 
zoals in de Greenbrier bunker. Maar alles is hier sober: de structuur is duidelijk zichtbaar 

.

.
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en straalt kilte uit. Nergens is deze kilte aan de hand van kleuren of warme materialen 
weggewerkt. 

Op het einde van de kamer is er een ladder naar een ontsnappingsluik erboven. Ook dit is 
een essentieel deel van Koude Oorlog architectuur. ‘Oak Ridge National Laboratory civil 
defense report’ zei dat er in een regeringsschuilkelder meer dan twee uitgangen moesten 
zijn om psychologische en om veiligheidsredenen. Het is dus zeer begrijpelijk dat er in de 
Kennedy bunker een ontsnappingsluik wordt voorzien. Maar de keuze van de plaats ervan 
is minder logisch. Het luik is zo aangebracht dat de gebruiker van de bunker voortdurend 
met de uitgang geconfronteerd wordt. Beter zou zijn om dit luik zoveel mogelijk uit het 
zicht te plaatsen zodat de drang om te vlug te bunker te verlaten niet vergroot wordt. 

3.1.2. Koude Oorlog archeologie verdwijnt

3.1.2.1. Dienststelle Marienthal

De Dienststelle Marienthal in de vallei van de Ahr, dicht tegen Ahrweiler in Duitsland, is 
een ondergronds tunnelsysteem met een totale lengte van 19 kilometer en bruikbare ruimten 
met een totaal van 8�.000 m² en een volume van ��0.000 m³ (�0�-�90). De site strekt zich 
uit over een gebied van 19 hectaren. 

De bondsrepubliek Duitsland koos ervoor om op 20 kilometer van het toenmalige 
regeringscentrum Bonn de schuilkelder, een geheim onderaards dorp, onder te brengen. In 
Duitsland wou men alle constitutionele organen tijdens een noodsituatie in één omvangrijke 
structuur concentreren. Dit was bedoeld om te verzekeren dat het leiderschap van de Duitse 
regering steeds kon worden verder gezet. Deze aanpak is totaal anders dan in Amerika, 
waar ze pleitten voor de verspreiding van de regering in meerdere schuilkelders om de 
kans op overleven te vergroten. In Amerika vindt men dan ook meerdere en kleinere 
regeringsschuilkelders terug. De Dienststelle Marienthal is uniek in zijn doel en zijn 
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architectuur.

De codenaam voor deze regeringsschuilkelder was ‘Rosengarten’, wat onterecht heel 
idyllisch klinkt. Een andere covernaam was Dienststelle Marienthal, maar enkel zijn 
officiële naam ‘Escape Headquarters of the Constitutional Authorities of the Federal 
Republic in the Event of Crisis or Defense to Preserve their Efficient Functionality’, is een 
meer bureaucratisch eufemisme voor de functie die deze atoomschuilkelder had. �.000 
gezagsdragers konden hier in tijden van crisis gedurende �0 dagen overleven. Nadien 
dienden zij hun functie terug in de ‘normale en gekende’ omgeving verder te zetten. 

After that, they would have had to continue their work outside the bunker, where 
following a nuclear war there would have been nothing left to rule anyway. But 
delaying certain death by four or five weeks would have been their privilege. 
Although no one willingly admitted it, this governmental Noah’s Ark was an 
absurdity from the
very beginning. 121 

De regeringsschuilkelder wordt vaak met de Ark van Noach 122 vergeleken. Deze Ark werd 
gebouwd om de zondvloed te overleven terwijl regeringsschuilkelders gebouwd zijn om een 
nucleaire aanval te overleven. De Ark van Noach was de enige redding tegen de zondvloed. 
Aangezien Noach de enige was die volgens God een voorbeeldig leven leidde, moest deze 
de Ark bouwen die hem en zijn familie redding kon brengen. Hiernaast beval God ook nog 
om van elk dier een vrouwtje en een mannetje in veiligheid te brengen. Alle andere wezens 
op aarde zouden door de zondvloed weggespoeld worden. Net als bij de Ark van Noach is 
de Dienststelle Marienthal, maar ook alle andere regeringsschuilkelders, een privilege voor 
bepaalde personen. Na de zondvloed zouden Noach, zijn familie en de bevoorrechte dieren 
de ark mogen verlaten en ‘de aarde bevolken.’ Wanneer na een nucleaire aanval mensen de 
regeringsschuilkelder zouden verlaten, zouden deze ook aan de heropbouw van de wereld 
werken.

Het leek er op dat men dacht dat bij het uitbreken van een Koude Oorlog enkel degenen die 

121: Rossman Andreas, Cathedrals of the Cold 
War. Noah’s Ark and the Dismantling of History: 
The West German Government’s Secret Bunker, 
in: International Herald Tribune, 28 aug 2001. 

122: Oude Testament, Genesis 6,5-9,29. zie: 
http://www.biblija.net/biblija.cgi
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hun toevlucht hadden tot deze ‘Ark van Noah’, of eventueel een andere bunker, de oorlog 
zouden kunnen overleven. 

The redeeming feature of Marienthal is that those who could retreat quickly enough 
would be alive. It was a refuge as well as a feat of German engineering. A defensive 
structure, it was planned not to kill but to protect a select group from the insanity of 
atomic weapons. And unlike other notorious Germans who hoped to survive a war 
from inside bunkers, these political leaders would, presumably, not have started it. 
12� 

Deze bunker was een antwoord op de waanzinnige wapenwedloop. In 1955 leek een bunker 
noodzakelijk door de herbewapening en door het lidschap van de NATO 124. Voor de bouw 
van deze zó dringende defensieve architectuur had men ironisch genoeg wel 12 jaar nodig, 
namelijk van 1959 tot 1971. Het bouwwerk kostte maar liefst $1,4 miljard. Er werden 
180 mensen in dienst genomen om in drie schiften aan de bouw te kunnen werken, allen 
mochten aan buitenstaanders niets kwijt over deze operatie.   

In de tekst ‘The Rose Garden’ heeft Christoph Schaden het over ‘The Myth of Invisibility’ 
die de Dienststelle Marienthal heeft gekregen. Bij deze regeringsbunker lijkt het evident 
dat de kracht van de verbeelding niet alleen faalt wanneer men geconfronteerd wordt 
met het scenario van een atoomcrisis. Het faalt al op het moment dat de staat begint met 
een preventieve geconstrueerde reactie op het potentieel voorkomen van de catastrofe en 
deze constructie verborgen houdt. Het taboe van de bunker is terecht. Zijn functie als een 
compleet zelfvoorzienende bunker, zijn labyrintisch ontwerp en zijn locatie zijn gebaseerd 
op het doel zaaom niet gezien te worden. Hierdoor zegt Schaden dat in Marienthal voor 
tientallen jaren een ‘Myth of invisibility’ ontstaan is.  

De bunker is niet helemaal een nieuw complex, delen ervan dateren al van rond 1910. 
Toen was er in de Ahr vallei een constructie begonnen voor een nieuwe spoorweg. Deze 
was bedoeld om de weg naar het westen te verkorten om zo sneller troepen, materiaal en 

12�: Woodward Richard B., Pictures at the Hotel 
Armageddon, in: The New York Times, 11 jan 
2004, New York.

124: North Atlantic Treaty Organization
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voorzieningen naar de Franse grens te transporteren. Na de Frans-Duitse oorlog in 18�0-
1871 zag men Frankrijk als de natuurlijke tegenstander bij een nieuw conflict. Voor de 
nieuwe spoorweg was de constructie begonnen met een drie kilometer lange tunnel, in 
twee gesplitst door een vallei. In 1914, toen de tunnel voor de nieuwe lijn nog steeds niet 
beëindigd was, brak WOI uit. Het werk aan de spoorweg en de tunnel ging verder, bij het 
eind van WOI was ook de spoorweg af.

Het werk was gestopt en de tunnel werd gedeeltelijk door de Fransen met dynamiet 
opgeblazen. Hij was dus niet meer toegankelijk, maar in WOII werd de tunnel opnieuw 
in gebruik genomen. V-1 en V-2 raketten werden daar geassembleerd, perfect beschermd 
van vijandige bombardementen. Maar de constructie van de spoorweg werd niet hervat. 
Na de oorlog werd een deel van de tunnel opnieuw met dynamiet opgeblazen. De treinen 
reden dus nooit langs deze sporen. Deze verlaten tunnel werd dus uitgekozen om er een 
atoomschuilkelder van te maken. De topografische situatie bood een aantal voordelen 
voor het plan. In het bijzonder het feit dat de tunnel bedekt is met 112 meter leisteen. De 
ruimte van de tunnel biedt de beste bescherming tegen alle mogelijke aanvallen, inclusief 
nucleaire bommen. Zijn lengte en zijn verdeling in onafhankelijke segmenten maakt het 
tunnelsysteem een doelwit dat moeilijk aan te vallen en te vernietigen is. De voormalige 
drie kilometer lange spoorwegtunnel werd de hoofdgallerij van de schuilkelder. De vallei 
die de tunnel onderbreekt was, indien nodig, bereikbaar via een ondergrondse verbinding 
(zie fig. 303-306). 

Architecturally, politically and military, the bunker is a monstrosity from its basic 
concept to its very design. No other building in West Germany so accurately reflects 
the state of the nation’s soul between 1950 and 1980. 125

We kunnen hier eigenlijk bijna niet spreken over architectuur. De ruimtes zijn puur 
functioneel en een architecturale stijl vindt men hier echter niet in terug. Het is daarom 
ook niet verwonderlijk dat er geen architecten en enkel ingenieurs aan het ontwerp te pas 
kwamen. Het is de grootsheid van het complex en het verhaal dat ermee gepaard gaat dat 
het opmerkelijk maakt. Op politiek vlak is dit, net zoals in Amerika, een mislukking. Het 

125: Winter Michael, The End of the End, in: 
Süddeutsche zeitung, 23-26 dec 2000.  
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zijn opnieuw alleen de mensen van de regering die veilig zullen gesteld worden. Deze 
bunker laat ook zien dat eigenlijk, eens een nucleaire aanval gebeurd was, het einde van de 
wereld in zicht was. Het is een complex helemaal afgesloten van de buitenwereld en het 
enige wat men op militair vlak kon doen was ook een nucleaire bom op het terrein van de 
vijand laten ontploffen en zich beschermen in atoomschuilkelders. Overal in de lucht zou 
een dikke stoflaag hangen, de nucleaire fallout, en iedereen die zich nog boven de grond 
bevond zou vroeg of laat sterven aan deze nucleaire vergiftiging. 

Deze bunker was het enige overblijvende geconstrueerde complex dat zo goed de ziel 
van het land tussen 1950 en 1980 toonde. Maar de Berlijnse Muur toonde dit nog meer. 
Deze muur is afgebroken, maar er zijn nog museums waar we deze geschiedenis kunnen 
aanschouwen. Ook Checkpoint Charlie is een toeristische trekpleister. Hierop aanvullend 
zou de Dienststelle Marienthal de absurditeit van de oorlog vanuit een totaal ander oogpunt 
kunnen tonen. 

As a work of architecture, the governmental bunker is as expressive of the Bonn 
Republic as the Langer Eugen high-rise in Bonn, the International Congress Center 
in Berlin or the Olympic Stadium in Munich that was completed in the same year. 
That no one wants to identify with it today is one thing, but totally dismantling it 
now that its closure has been decided upon is quite another. 126

In de V.S.A. durfden de architecten die nadachten over de Koude Oorlog, zoals Herman 
Kahn, een briljant strateeg aan de RAND 12� Corporation en de Defense Secretary Robert S. 
McNamara, de scenario’s na een nucleaire oorlog te schetsen. Ze boden rationele antwoorden 
op verschillende erge scenario’s, zelfs al bleek het duidelijk dat geen enkele planning zou 
helpen in het vooruitzicht van een onbeschrijflijke nationale paniek. Men hoeft zich alleen 
nog maar het verkeer op de wegen na een aanval op Washington of Bonn voor te stellen om 
te beseffen dat bijna geen enkele leider de bunkers levend zal bereiken.

Suppressed grief and emotional denial can be read into the pictures. The German 

.
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and American evacuation plans take for granted that political leaders would abandon 
fathers, mothers, spouses and children to their fates. But would such callous behavior 
really be the case, and at what psychic price? Who would want to rule what was left 
from Hades? 128

In 19�2 had het Duitse magazine Quick een artikel over het bunkerproject gepubliceerd, 
maar politiemannen moesten alle kiosksen afgaan om deze exemplaren te vernietigen. 
Iedereen in de Ahr vallei wist er echter van. In het begin van de jaren ’80 waren er protesten 
van de vredesbeweging en hield men demonstraties in de nabijheid van de ingang van de 
bunker tegen de dwaasheid om overleving in een nucleaire oorlog te proberen plannen. Toch 
behoorde de regeringsbunker in West-Duitsland lange tijd tot de best bewaarde geheimen. 

De Dienststelle Marienthal was nooit open voor publiek en kunnen we ook nu niet met 
eigen ogen gaan bewonderen. Het is waarschijnlijk nochtans het meest dure ‘publieke’ 
gebouw van West-Duitsland en is een belangrijke herinnering aan de Koude Oorlog.

The bunker might not be able to give future generations an idea of something as 
abstract as the arms race, but it can certainly show the monstrosities it gendered. 
129

Het was het best bewaarde geheim van West-Duitsland totdat het federale kabinet op 9 
december 199� besliste de regeringsbunker bekend te maken. 

The amount of money spent on Marienthal — more than three billion marks (roughly 
$1.4 billion)... The question of how we are to treat our wildly expensive cold war 
relics is only now coming into focus. The United States government has decided 
to reveal its secret hideout and offers paid tours of the Greenbrier bunker. The fees 
help defray the cost of maintaining an atomic-age hotel built for 1000. The Germans 
have been typically quieter and more conflicted about their past. 1�0

Voor deze voormalige regeringsschuilkelder, gebouwd tussen 1960 en 1972, probeerde 

.
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o.a. de ‘Superior Finance Directorate’ van Coblenz voorstellen te vinden om het gebied 
toch voor iets te gebruiken. Er werden honderden ideeën voorgesteld maar niet één bleek 
te verwezenlijken. Van champignonkwekerij, een winkel, een laboratorium, een techno 
disco tot onderaards hotel, geen enkel voorstel vervulde de strikte lijst van criteria. Alleen 
al om aan de huidige brandveiligheidseisen te voldoen, zou de toekomstige eigenaar van 
het onderaardse hotel 2� miljoen euro op tafel moeten leggen. Vooral door het geld dat 
men voor de renovatie moest hebben, werd er door niemand concrete resultaten bereikt. 
Uiteindelijk viel de beslissing in 2000 om het complex te ontmantelen met een kost van 
100 miljoen euro. Uiteindelijk zullen de tunnels overstroomd zijn en blijft er van deze 
herinnering niets meer over. 

“The bunker has become a myth, present and absent at the same time: present as an 
object of disgust of a transparant and open civilian architecture, absent insofar as the 
essence of the new fortress does not exist in the legal sense.” 1�1 

Het geheel is opgesplitst in een West Bunker bestaande uit de drie delen West/West, West/
Centraal, West/Oost en een Oost Bunker bestaande uit twee delen, namelijk Oost/West en 
Oost/Oost (zie fig. 303-306). Elk van de vijf autonome en onafhankelijke delen is uitgerust 
met technische installaties om leven en overleving in de structuur mogelijk te maken. De 
gehele bunker beschikt over een eigen water- en energievoorziening. De aangenaamheid in 
de bunker verkrijgt men door de vier elementen: ‘lucht, water, vuur en aarde.’ 1�2

Onder ‘lucht’ verstaat men het effectieve ventilatiesysteem gecombineerd met air-
conditioning en verwarmingsystemen die in de ruimtes voorzien zijn. De lucht wordt 
toegevoerd via een complex buizensysteem dat door de berg loopt en naastliggend wordt 
afgevoerd. In het geval van een besmetting buiten kan de hele structuur hermetisch gesloten 
worden door elementen die een druk van �0 bar kunnen weerstaan of er wordt geventileerd 
door beschermende filters. 

Zowel het drink- als industrieel water wordt in de structuur gehaald van interne diepe bronnen 
en putten. Er is geen connectie met het externe publieke voorzieningssysteem. Doch, het 

1�1: Schaden Christoph, The Rose Garden, in: 
Magdanz Andreas, Dienststelle Marienthal: Eine 
Gebäudemonographie, Aachen, Magdanz, 2000.

1�2: Magdanz Andreas, 2000.
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gebruikte water wordt gedraineerd naar een publiek riool. Het waterzuiveringssysteem is 
op zo een manier ontworpen dat de waarschijnlijkheid op een fout in het systeem werd 
geminimaliseerd.

Onder ‘fire’ wordt elektrische energie verstaan. Normaal wordt de elektriciteit van de externe 
publieke energievoorziening verkregen, maar hier bezit elk deel zijn eigen dieselgenerators 
met een output tot 1.250 kVA voor crisistijden. 

Ten slotte staat ‘aarde’ voor het voedsel dat in elk van de vijf delen afzonderlijk kan gereed 
gemaakt worden. Ze bezitten elk een cafetaria met eetruimte waar drie maaltijden per dag 
aan 600 personen kon geserveerd worden. 1��

Het enige wat ons nu nog een glimp van de schuilkelder geeft is het boek Dienststelle 
Marienthal – Eine Gebäudemonographie en de dvd die Andreas Magdanz heeft gemaakt. 
Magdanz is geïnspireerd door Paul Virilio’s werk Bunker Archaeology waarin Virilio de 
onzichtbaarheid van militaire en andere defensieve plaatsen bestudeert. Magdanz nam 
zelf meer dan 1.000 foto’s en zette 100 ervan, 20 in kleur en 80 in zwart-wit, in zijn 
zelfgepubliceerde boek. Zoals bij Paul Virilio, zijn de foto’s van Magdanz een esthetisering 
van iets lelijks. Andreas Magdanz was er vlug van overtuigd dat dit complex, of minstens 
een deel ervan moest behouden blijven en publiek toegankelijk moest worden gemaakt. Hij 
schreef naar Michael Naumann, de minister van cultuur, maar deze zei dat het project geen 
nationale interesse had en het daarom niet kon gefinancierd worden. Hij vond ook geen 
steun bij andere politici. Hij ontdekte dat de mensen meestal niet bereid waren om over de 
bunker te praten. In vele gevallen ontkenden de mensen die aan de jaarlijkse oefeningen 
hadden deelgenomen dat ze ooit een voet in de bunker hadden gezet. 134 

“Ik begrijp er helemaal niets van dat dit complex ongedaan wordt gemaakt. Het is 
een indrukwekkend en uniek Mahnmal – een waarschuwend monument – uit de tijd 
van de Koude Oorlog.” 1�5

De Dienststelle Marienthal is een overblijfsel van de Koude Oorlog en is historisch enorm 

1��: Magdanz Andreas, 2000.
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belangrijk. Het is een heel bijzonder monument. De Dienststelle Marienthal is als monument 
zeer onopvallend. Monumenten liggen wel vaak afgelegen, maar een atoomschuilkelder 
ligt helemaal uit het zicht, onder de grond verborgen. Ook is het verbazend dat een structuur 
met zo’n afmetingen en zo een historische waarde zo ongekend is gebleven. 

Via de media vond Magdanz een luisterend oor en hierdoor kwam er veel discussie over 
het behoud van de bunker op gang. Maar er speelt nog een ander aspect een grote rol 
in de discussie, namelijk het feit dat het project afgeschilderd wordt als een bewijs van 
een periode van collectieve mislukking van denken tijdens de Koude Oorlog. Met het 
verstrijken van de tijd, domineert de ironie. De headline van de krant Die Welt zegt: “A final 
farewell in the local pub” en in de Süddeutsche Zeitung stond: “The bunker is a grotesque 
example of architectural, political and military planning and thinking.” Deze houding lijkt 
te suggereren dat alle militaire dwaasheid, met al zijn absurditeiten en criminele potentie, 
uit ons leven wordt verbannen.  

Hence the architectonic monster is locked in an absurd Sleeping Beauty sleep with 
all the concomitant horror peculiar the same. With their detailed clarity Andreas 
Magdanz’s large-format pictures dissect the uncomfortable truth of what is possible. 
136

De foto’s die Andreas Magdanz maakte:

“are like a glimpse of Strangelove’s demented vision of a nuclear sanctuary translated 
into historical truth.” 1�� 

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1�8 is een film 
die de krankzinnigheid van de Koude Oorlog wil aantonen. Hierin stelde Dr. Strangelove 
voor dat de aanwezige mijnsites zouden moeten gebruikt worden als toevluchtsoord voor 
honderdduizenden mensen. Strangelove voegt hier wel het volgende aan toe: 
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“…a computer could be set and programmed to accept factors from youth, health, 
sexual fertility, intelligence, and a cross section of necessary skills. Of course it 
would be absolutely vital that our top government and military men be included to 
foster and impart the required principles of leadership and tradition.” 1�9

De Dienststelle Marienthal is dus een verwezenlijking van dit grote toevluchtsoord. Maar 
eigenlijk nóg extremer dan voorgesteld in de film mogen hier alleen leden van de regering 
in.

In de film werd ook een “ratio of 10 females to each male” voorgesteld, wat er bij de 
regeringsleden veel interesse wekte. Men wil dus duidelijk de absurditeit van de ondergrondse 
atoomschuilkelders en van de aanpak van de regering aantonen.

De ‘Rosengarten’ is niet gelegen in een mijnsite, maar is ondergebracht in een bestaande tunnel 
die eigenlijk bedoeld was een spoorwegtunnel te worden maar die door omstandigheden 
nooit in gebruik is geraakt. Net zoals in Amerika, is het complex een bewijs dat de regering 
veilig zou gesteld worden terwijl het volk grotendeels aan zijn lot zou worden overgelaten. 
In de film Dr. Strangelove beweert men zelfs dat men zich niet schuldig moet voelen t.o.v. 
degenen die achterblijven:
 

“When they go down into the mine everyone would still be alive. There would be 
no shocking memories, and the prevailing emotion will be one of nostalgia for those 
left behind, combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead!” 140

Het scenario dat er bij het uitbreken van een Koude Oorlog zou geweest zijn is moeilijk te 
voorspellen. Worden we koelbloedige mensen die alleen nog aan onszelf denken of helpt 
iedereen elkaar in een tijd dat de wereld toch lijkt te vergaan? 

Dit complex heeft zijn belangrijkheid verloren sinds het Oostblok instortte, de West Duitse 
regering naar Berlijn verhuisde en de hereniging van Duitsland een feit was. Als Magdanz in 
het Handelsblatt geen nota had gezien over het afbreken van deze bunker en geen toelating 
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had gekregen van de minister van binnenlandse zaken om fotografische documentatie te 
maken, dan was deze absurde constructie verdwenen op de zelfde geheimzinnige wijze 
als ze ooit ontstaan was. 141 Zelfs voor de publicatie van de foto’s van Magdanz wou de 
regering geen bijdrage leveren. Michael Naumann, de voormalige staatsminister vond dat 
het van geen staatswaarde was. 142

Like the rest of his political colleagues, he fails to see that an artist is fighting here 
against the fact that, yet again, a piece of West German history is being destroyed 
without any public discussion. 143

Maar Andreas Magdanz foto’s slaagden erin ongelooflijk veel publicaties en discussies 
op te wekken. Niet alleen zou de regering moeten betalen voor de foto’s, maar men vond 
ook dat tenminste een deel van het complex als museum bewaard zou moeten blijven. 
Duitsland is namelijk het hart van de Koude Oorlog. Gesplitst door de Berlijnse muur in 
een oostelijk en westelijk, een communistisch en kapitalistisch deel, zou dit land zeker zijn 
Koude Oorlog archeologie moeten bewaren. Het is juist deze ‘architectuur’ die de vrees 
symboliseert die tussen 1950 en 1989 aanwezig was. 

No other structure reflected so clearly the state of mind of West Germany at that time 
as did its formerly most secret bunker. It is therefore vital that the former government 
bunker beneath the vineyards in the Ahr valley close to Bonn be retained! 144

Het is het meest absurde en het best geheim gehouden overblijfsel van de Koude Oorlog 
in Duitsland. Niet één keer in die 22 jaar dat hij operatieklaar was, heeft iemand de bunker 
betreden. Magdanz foto’s en dvd proberen dit “vacuum of social, historical and aesthetic 
history” 145 vast te leggen. De eerste foto die we te zien krijgen is deze van een grote 
betonnen wachtpost (zie fig. 307), één van de weinige bovengrondse gebouwen van heel 
het complex. Er waren ook nog enkele bovengrondse beschermende structuren geplaatst 
met de luchtevacuatie, voorzieningsluiken en de nooduitgangen. 

De foto’s illustreren ook de route die een bezoeker zou volgen vertrekkend van de Oost 

141: Puhvogel Renate, Andreas Magdanz - The 
German Government Bunker in Marienthal, in: 
TAZ, maart 2001. 

142: Puhvogel Renate, maart 2001.

143: Puhvogel Renate, maart 2001.

144: Winter Michael, 23-26 dec 2000.

145: Ziegler Ulf Erdman, No Future  for the 
German Government Bunker. The Marienthal 
Nuclear Bunker: A monster that is still going 
strong (vertaling), in: Frankfurter Rundschau, 22 
dec 2000.



��

Bunker, bewegend van Oost/West naar Oost/Oost. Wat er o.a. te zien is, zijn kilometerslange 
gangen verlicht door koud neonlicht dat leidt tot een zwart puntje in de verte. Magdanz 
toont met precisie de 25 ton zware deuren, de mijlen aan kabels en luchtkanalen die 
de ondergrondse inwoners, door een serie van filters, verbinden met de bovengrondse 
atmosfeer. Deze toegangen tot de bunker zijn, net zoals de andere toegangen, onopvallend. 
Van de 25.000 deuren gaan er maar �8 naar de buitenwereld open: vier hoofdtoegangen, 
plus een smalle toegangsroute in de bergen, luchttoegangen, nooduitgangen en luiken. 

Het complex toont duidelijk de sociale en mentale attitudes van West-Duitsland tijdens de 
jaren ’60 en ’70 aan. Ook de inrichting en de technologie dateren van de late jaren ’60 en 
de vroege jaren ’�0. Het ontwerp van de monitoren in de controleruimtes laat dit duidelijk 
zien.

The corner seats in red and orange captured in the photographs depict a progressive 
living room, the technical equipment represents the engineering art of the final years 
of the economic miracle in West Germany, the hairdresser’s hairdressing salon seats 
in blue and white reflects the victory procession of plastic, while the bareness of the 
office rooms recalls the sheer purposefulness of today’s state administration. 146

Wat zo typisch is aan de foto’s van deze (grote) schuilkelders is dat je nooit een foto kunt 
bekijken waar je onmiddellijk een algemene indruk krijgt van heel het complex. Bij de 
meeste gebouwen zegt een foto van de buitenkant al veel over de vorm, de grootte, de 
stijl, de materialen, de inplanting, enz. Maar op een foto van buitenaf van een bunker is 
nauwelijks iets of niets te zien. Daarom ook dat documentatie van een bunker vaak alleen 
bestaat uit foto’s van het interieur. Zo is het moeilijk om heel het complex te vatten aan de 
hand van alleen maar foto’s. Een plan biedt vaak al meer duidelijkheid. Vaak is een simpele 
tekening of snede zeer verhelderend. 

Magdanz geloofde ook dat niet één beeld de regeringsbunker kon vastleggen. Op de cover 
van zijn boek staat dan ook een oude B-52 ‘bomber in flight’ afgebeeld. Dit anachronisme 

146: Schröder Ralf, 18 april 2001, Berlijn.
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reflecteert een esthetische paradox, waarmee Magdanz wil duidelijk maken dat er geen 
allesomvattend beeld voor deze bunker bestaat.

Een allesomvattend beeld voor een bunker met een tunnelsysteem van 19 kilometer, 936 
slaapvertrekken, 879 bureau’s, opslagruimten, conferentiezalen, twee fietsenstallingen, 
werkruimten, opslagruimtes, een televisiestudio, filterinstallaties, een strategisch centrum 
met kaarten op de muren, een printshop, cafetaria’s, een kapsalon, een eigen kerk, enz. 
is inderdaad moeilijk. De opsomming maakt snel duidelijk dat deze bunker het grootste 
onderaardse wooncomplex ter wereld is. Andreas Magdanz:

If the mere listing of facts and figures can give some idea of the enormous monstrosity 
of the nation’s security madness the image of it created by the imagination still 
remains remarkably clouded. “The bunker is not just a non-place, it is placeless 
space. It is scarcely comprehensible even by the imagination.” Ultimately, 25 000 
doors remain unimaginable. 147 

Fotografie is een manier om de realiteit te tonen. Als men de foto’s niet manipuleert, laat 
de fotograaf iets zien op exact dezelfde manier als hij het zag. Magdanz manipuleert zijn 
foto’s niet en het is juist die authenticiteit van zijn foto’s die fascinerend, intimiderend en 
beangstigend werkt. Toch zullen de gevoelens dat de waarnemer bij de foto’s heeft nooit zo 
intens zijn als deze die Andreas Magdanz heeft ervaren. Andreas Magdanz:

“What interests me is the actual state a place is in, the feeling that the empty rooms 
themselves generate.” 148

De spartaanse eenvoud van de inrichting springt bij de foto’s meteen in het oog. Bureau’s, 
werkruimtes, meubilair, etc., alles is simpel en functioneel. Zelfs de bondskanselier kreeg 
slechts een eenvoudig bed voor zijn nachtrust (zie fig. 361). Zijn enige privilege was 
een eigen kamer. De andere slaapruimtes zijn uitgerust met vier bedden en hebben een 
gemeenschappelijke badkamer. Alleen de Duitse president kreeg een eigen badkamer en 
een driedelige suite met stoelen en zetels in het roze (zie fig. 367).

147: Magdanz Andreas, 2000.
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De foto’s van deze bunker t.o.v. de regeringsschuilkelder ‘the Greenbrier’ in Amerika 
zijn enorm verschillend. Van een vijfsterren bunker is hier helemaal geen sprake. De pers 
associeert het eerder met een gevangenis of een primitieve jeugdherberg. Strengheid, 
monotonie en claustrofobie zijn opmerkelijke kwaliteiten van de bunker die je in de foto’s 
terug vindt. De angst uit die tijd valt zo uit de architectuur af te lezen. Toch krijgt deze 
opmerkelijke en zuivere architectuur in de foto’s van Magdanz een esthetische uitstraling. 

The bunker might not be able to give future generations an idea of something as 
abstract as the arms race, but it can certainly show the monstrosities it gendered. 
149

3.1.3. Koude Oorlog archeologie blijft functioneel

3.1.3.1. Cheyenne Mountain

Op 11 september is Bush in veiligheid gebracht in ondergrondse structuren gebouwd tijdens 
de Koude Oorlog. De ‘Secret Service’ heeft toen op een bepaald moment overwogen om 
de president naar het NORAD kwartier in de Cheyenne Mountain (zie fig. 164-176) tegen 
Colorado Springs, Colorado, te sturen, maar Bush is uiteindelijk toch naar een andere plaats 
gebracht. 150 Het is echter niet onwaarschijnlijk dat in de toekomst, tijdens een crisis, de 
president in Cheyenne Mountain zal verblijven.

Nu een nucleair conflict met China of Rusland niet langer een dreiging is worden de Koude 
Oorlog faciliteiten van AT&T 151, zoals NORAD, deels gebruikt voor nieuwe doeleinden. 
De dreiging komt nu niet meer zozeer van grote landen maar van ‘kleine’ terroristische 
groepen die het gemunt hebben op de grote militaire ‘superpower’. Preventie hiertegen is 
zeer belangrijk geworden. 

Cheyenne Mountain is het complex waar de Combat Operations Center of the North 
American Aerospace Defense Command tijdens de Koude Oorlog was. Na 11 september 
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is USNORTHCOM opgericht, met als doel ‘homeland defense’. Tim Keating is de 
‘commander’ van zowel de U.S. Northern Command als de North American Aerospace 
Defense Command. De hoofdkwartieren van beide liggen in Peterson. 

The emergence of varied terrorist threats such as suicide bombers “is what 
recommends to us that we don’t need to maintain Cheyenne Mountain in a 24/7 
status. We can put it on ‘warm standby,’” Keating said. 152

Men heeft in 200� beslist om de twee overlappende entiteiten, namelijk de ene in de berg en 
het nieuwe ‘homeland defense center’ in Peterson samen te brengen. Maar naast NORAD 
en Northcom werken nog andere militaire krachten vandaag in de berg: de Air Force Space 
Command (AFSPC) en United States Strategic Comman (USSTRATCOM). Ook Air Force 
Space spreekt over verhuizen. Maar ze willen absoluut niet dat Cheyenne Mountain verloren 
gaat. De Amerikanen appreciëren de belangrijkheid van de berg en juist daarom willen ze 
het complex operatieklaar houden. 

“This is not Step One that will lead, inevitably and inexorably, to closing Cheyenne 
Mountain.” 15� 

Het is merkbaar dat de Amerikanen fier zijn op hun verleden, ook op het verleden van de 
Koude Oorlog. Ze willen hier de herinneringen van bewaren. 

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001, begon de regering aan de modernisatie 
van de faciliteiten in de berg voor een bedrag van $467 miljoen. Recentelijk heeft men 
al ruim $�00 miljoen gespendeerd en is het werk nog steeds niet af. De totale kost om 
Cheyenne Mountain in de jaren ’50 – ’60 operatieklaar te maken was $142 miljoen, en 
sommige fronsten toen al hun wenkbrauwen. Het geld dat men nu spendeert, alleen nog 
maar om te moderniseren, is nu al vijf keer zoveel!

Cheyenne Mountain is één van de vele constructies die ontwikkeld zijn door ‘the Corps 
of Engineers’ tijdens 1961-1965 voor de NORAD Combat Operations Center. Geopend in 
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1962, is het een gesofisticeerd ondergronds centrum gelinkt met een wereldwijd netwerk 
van U.S. radars en andere elektronische sensoren die het mogelijk maken om elke dreiging 
via de lucht of de ruimte te detecteren, te beoordelen en antwoorden te coördineren. Het is 
een plaats waar mensen gewoon hun werk komen doen, zonder natuurlijk licht, ongeveer 
2.�00 m onder de top van de berg. Het is een plaats die bepaalde graden van explosies zou 
kunnen weerstaan. Welke de zwaarte van deze explosies zou mogen zijn, lijkt tot nu toe 
een raadsel. 

“You talk to one guy and he’ll say it will survive a �0-megaton blast and the next 
guy says it’s 5 kilotons.” 154 

Wanneer NORAD in 1966 in de berg kwam, was de mythe over de berg in volle bloei. De 
Defense Command schreef:

“This is the NORAD city under a mountain today; modern, efficient, an awesome 
blend of skilled manpower, sophisticated computers and electronic equipment.” 155

U.S. News and World Report zei dat:

“The complex is also considered close to indestructible by missile or bomber attack 
because it is nestled so deep within Cheyenne Mountain.” 156

Maar volgens de historicus Paul Bracken, was de defensieve kwaliteit van de site niet zo 
fantastisch als sommige gehoopt hadden.
  
Toch is deze ondergrondse faciliteit van de 20e eeuw technisch impressionant. Voor de 
constructie (zie fig. 175-176) moest men onder meer drie mijl aan tunnels uitgraven. 
Aannemers blaasden ongeveer één miljoen ton graniet op door ongeveer 500.000 kilogram 
dynamiet te gebruiken. Hiervoor is een nieuwe mijntechniek, de ‘smooth-wall’ techniek, 
ontwikkeld zodat de beschadigingen aan het omliggende overblijvende graniet minimaal 
was. Deze methode was een poging om zoveel mogelijk de natuurlijke sterkte van de berg 
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te bewaren. Waar nodig werden nog additioneel ankers met bouten en epoxyhars bevestigd 
zodat de sterkte van de structuur verzekerd werd. Er is een ploeg die niets anders doet dan 
heel het jaar deze ankers controleren.

De ondergrondse citadel bestaat uit elf gebouwen, die meer dan 18.600 m² beslaan. Deze 
staan allemaal los van elkaar, op veren en schokabsorbeerders (zie fig. 174, 176). Ze hebben 
geen contact met muren of daken van de grote granieten kamer. Het NORAD ‘dorp’ heeft 
dus het voordeel dat alle blokken onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. In totaal zijn 
er wel 900 veren gebruikt.

Wat heel belangrijk is voor dit complex, is dat de apparatuur altijd werkt. Een 
stroomonderbreking of een elektromagnetische impuls tijdens crisistijden kan fataal zijn. 
Bij een nucleaire explosie zou er zeker overal een stroomonderbreking zijn, maar aangezien 
ze in hun eigen elektriciteit kunnen voorzien is dit geen probleem. Maar dit neemt het 
probleem van de elektromagnetische puls nog niet weg. Deze puls geraakt gemakkelijk 
door aarde en rotsen maar kan enorm gereduceerd worden door een metalen isolatie. Alle 
elektronische apparatuur is dus in metalen gebouwen geplaatst. 
 
Waar men in het budget niet meteen rekening mee had gehouden waren de eventuele 
geologische problemen die konden optreden tijdens de bouw. Op een cruciale plaats, tussen 
twee ruimtes in, had men een fout in het plafond gevonden. Een enorme structuur uit staal 
en beton van $2,� miljoen heeft dit probleem moeten oplossen zodat alles weer stevig 
was.

Aan de voet van de berg, buiten aan de tunnel, staat een bewakingshuisje. Het is een klein 
simpel gebouw die de wacht houdt voor een immens complex. Niets doet vermoeden naar 
de ingenieusheid die er in de berg te vinden is.

I am met by Captain Jeff Dean, a NORAD public affairs official dressed in a blue 
flight suit-once one goes inside the mountain, the flight suit is the only thing that 
reminds you this is an Air Force installation. 15�

15�: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 150.
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De tunnel, breed genoeg om met een bus of auto de berg in te rijden, heeft geen licht op het 
einde (zie fig. 165, 166, 168). Het moet dus lijken alsof je tot in het oneindige verder kunt 
rijden. Pas na 1.�20 meter passeert men in de berg een massieve explosiebestendige deur 
van 90 cm dik en betreedt men het complex (zie fig. 169). De rotsomgeving wordt verlaten 
en men treedt binnen in een omgeving met heel veel licht. 

…leaving the rocky environs for what could be a school, hospital, or any other 
institutional setting where space and light are dear. 158 

In het centrum van de berg zijn faciliteiten zoals slaapruimtes voor 450 man, een hospitaal 
bestaande uit zeven kamers, reservoirs voor drinkwater, dieselolie en uitrusting om zich 
een weg uit de berg te graven indien de beide uitgangen geblokkeerd zouden zijn. Zoals 
bij de andere bunkers, waren twee uitgangen een minimum, dit om psychologische en 
veiligheidsredenen. Het is niet onwaarschijnlijk dat tijdens een nucleaire oorlog bepaalde 
uitgangen geblokkeerd zouden worden, hier bijvoorbeeld door naar beneden gevallen rotsen. 
De mogelijkheid om steeds te kunnen ontsnappen werd hier voorzien. Het is maar een 
angstaanjagende gedachte dat er anders een kans zou bestaan dat men hier voor eeuwig zou 
opgesloten zitten. Het complex kan onder een dreiging helemaal zelfvoorzienend worden 
en aan 800 mensen bescherming bieden voor een minimum van dertig dagen. Hiervoor 
zijn er ook nog andere functies toegevoegd zoals een eetzaal, een medische faciliteit voor 
tandarts en apotheker, twee fitnesscentrums met sauna, een kapel en een kapsalon.    

Wat Cheyenne Mountain zo speciaal maakt, is het feit dat de berg zelf eigenlijk niet meer 
bestaat. Er rest alleen nog een omhulsel voor een groot complex dat eronder verborgen 
zit.
 

As another in the Cold War’s negative spaces, it exists only as a cover for something 
else...When people refer to Cheyenne Mountain, they are not actually referring to 
the geological entity, but rather the space inside Cheyenne Mountain, its symbolic 
heart...From the outside, this space has always been black,...Inside of Cheyenne 
Mountain, there are lights everywhere, of course, but they are only seen from 
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within.159

Cheyenne Mountain valt niet op tussen de andere bergen in Colorado, maar is nochtans 
erg speciaal t.o.v. zijn buren. Het geheel ontstond uit een holte die geboord werd in de kant 
van de berg, maar het bevat meer dan alleen infrastructuur en systemen. Er was de mythe 
van een nieuw tijdperk, een vertrouwen in een ongezien netwerk dat afgelegen polar radar 
stations tot ondergrondse schildwachten verbond.

In de Ute mythologie wordt Cheyenne Mountain beschreven als een “sleeping dragon.” 
De ‘draak’ ligt met zijn neus naar het zuiden en met zijn gekrulde staart naar het noorden. 
Volgens deze mythologie werden alle mensen na een grote overstroming naar de top van 
Pike’s Peak gebracht vanwaar men een draak zag vliegen en dicht bij hen van het water 
begon te drinken, zoveel zelfs dat het zijn mogelijkheid tot vliegen verloor. 160 

Cheyenne Mountain also was central to the mythology of the Cold War, in which 
America’s nuclear arsenal might be seen as the sleeping dragon (or, if you will, a 
great flood). 161

Hopelijk blijft deze draak daar niet alleen maar voor eeuwig liggen, maar blijft het ook 
operationeel. Het is één van de weinige Koude Oorlog architectuur die nog steeds in gebruik 
is, weliswaar aangepast aan nieuwe dreigingen en waarvoor men dus nieuwe defensieve 
maatregelen en technieken voorziet.

159: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 149.
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3.2. Openbare schuilkelders

Community shelters, to which the Government has now switched its emphasis, are 
probably more effective than others, in terms of equity as well as effort. 162

In Amerika hangen op de gevels van sommige naoorlogse institutionele gebouwen soms 
nog opschriften met de woorden ‘Fallout Shelter’ (zie fig. 177). Deze verkleurde borden, 
ooit helder geel en zwart, de markante kleuren van voorzichtigheid (ook internationaal 
teken van radioactiviteit & ioniserende stralingen is zwart op gele achtergrond), zijn nu een 
kitscherige herinnering aan de Koude Oorlog. De meeste van deze openbare schuilkelders 
worden niet meer voor het oorspronkelijke doel gebruikt en zijn vaak niet meer in staat 
hiervoor gebruikt te worden. 

The signs hang like a kind of architectural ornament, one that once connoted a 
common message (and, like precast concrete or the curtain wall, marked its building 
as being of its times), but they have since drifted into the repository of unnoticed 
urban symbols. 163 

Het was tijdens het bewind van Kennedy, in 1961, dat deze borden hun ontstaan kennen. Ze 
werden door een mobiele eenheid van het leger, verantwoordelijk voor atoomonderzoek, 
op gebouwen gehangen die tijdens een nucleaire aanval als schuilkelders zouden kunnen 
dienen. Tegen 1964, toen deze praktijk werd afgeschaft, waren vele schuilkelders al voorzien 
met overlevingsrantsoenen en dosismeters. In 1967 werd er gerapporteerd:

“By the end of the last year, space for some 155 million people, in 1�2,000 structures 
throughout the country, had been located...An additional two million spaces were 
found through a Smaller Structures Survey.” 164 

Jaren verstreken en meer en meer tekens werden weggehaald. Het aantal schuilkelders 
daalde bijvoorbeeld van 177 in 1977 tot 62 in 1986.

162: Civil Defense: Coffins or Shields?, in: Time, 
1962, pp. 13.

163: Vanderbilt Tom, Survival City: Adventures 
among the Ruins of Atomic America, New York, 
Princeton Architectural Press, 2002, pp. 9�.

164: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 99.



��

The signs are now taken as a piece of Cold War kitsch, a cultural reference to a time 
better forgotten. 165

Maar de tekens zijn ook een discrete herinnering aan de enorme pogingen van de regering 
om ruimte te organiseren voor een defensief doel. Ze duidden niet enkel secties in bestaande 
gebouwen aan die kunnen dienen als schuilkelder, maar ze promootten ook om in nieuwe 
gebouwen tijdens het ontwerp al rekening te houden met het voorzien van een private of 
eventueel openbare schuilkelder. 

Naast dit initiatief waren er groepen mensen die i.p.v. elk apart een private schuilkelder te 
bouwen samen een grotere en goedkopere schuilkelder voor gemeenschappelijk gebruik 
maakten. Zo kochten de inwoners van het kleine dorpje Glendo in Wyo, op het hoogtepunt 
van de Koude Oorlog, een tomatenkelder aan de rand van het dorp (zie fig. 184). Ze 
voorzagen hem van voedsel en sanitaire voorzieningen voor 1.000 personen. Een inwoner 
zei:

“We can not only put the entire population of the town inside in under 20 minutes 
but they can drive into it in their cars.” 166

Openbare schuilkelders kunnen we dus in feite nog in twee soorten opdelen. Ofwel is de 
schuilkelder voor een specifieke gekende groep gebouwd, ofwel is de schuilkelder voor 
niemand specifiek maar voor iedereen van de bevolking bedoeld. 

Openbare schuilkelders zijn op vele uiteenlopende locaties gebouwd. In het eerste geval 
kon de schuilkelder echt overal voorkomen. In het tweede geval echter probeerde men 
de schuilkelder zo strategisch mogelijk te plaatsen, d.w.z. in een omgeving waar veel 
volk voorbij kwam. De openbare schuilkelder is zo in vele publieke gebouwen van de 
maatschappij binnengedrongen. Het ging zelfs zo ver dat men nieuwe openbare gebouwen 
helemaal onder de grond construeerde om in noodsituaties als atoomschuilkelder te 
dienen. 

165: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 99. 

166: Civil Defense: the Sheltered Life, in: Time, 
20 okt 1961, pp. 25.
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Bij deze schuilkelders werd er vaak geëxperimenteerd met kleuren en materialen om de 
ruimte aangenamer te maken. Het valt op dat delen van de schuilkelders die voor een 
specifieke groep bedoeld waren vaak geïndividualiseerd werden. Iedereen van de groep 
kreeg namelijk een bepaald stuk van de schuilkelder voor ‘privé’-gebruik. Deze ruimte 
werd door sommige aan eigen behoeftes en smaak aangepast. 

Hier en daar kan men zelfs opmerken dat men via de architectuur pogingen ondernam 
om de ervaring van de ruimtes aangenamer te maken. Men probeerde het ‘bunker’-gevoel 
weg te werken. Dit is vooral het geval in enkele schuilkelders die in vredestijd een andere 
functie hadden. 

De capaciteit van een openbare schuilkelder kan enorm verschillen, van 1�0 tot �50.000 
personen. In bepaalde voorstellen gaat men zelfs tot 4.000.000 personen.

De aandacht die nu aan deze complexen wordt gegeven is uiteenlopend. Het gaat van 
structuren die verlaten en zelfs vergeten zijn via structuren die in hun historische waarde 
erkend worden tot structuren die nog in gebruik zijn.
  

3.2.1. Algemene voorbeelden

In alle Europese landen ontstonden er tijdens de Koude Oorlog ondergrondse publieke 
schuilkelders. De meest uitgebreide ondergrondse faciliteiten vindt men in Zweden. Men 
heeft bijna $2 miljard uitgegeven aan het construeren van verschillende schuilkelders. Deze 
som werd bijna gelijk verdeeld tussen faciliteiten voor burgerlijk en militair gebruik. Met 
een bevolkingsaantal van � miljoen spendeerde Zweden ongeveer $28 miljoen per jaar aan 
zijn ondergronds schuilkeldersysteem. Dit was een verfijnd systeem dat werd aangevuld 
met de ‘standaard’ schuilkelders die verplicht waren in alle nieuwe gebouwen in de steden. 
Onder hun ondergrondse faciliteiten zijn er hangars, volledige fabrieken en bureelruimtes. 
Ook een ziekenhuis met 1.600 bedden is ondergronds gebouwd. Eén van de grootste 
elektriciteitscentrales, ‘Harspranget’, is ondergronds, onder een rotsformatie gebouwd. 
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Er zijn ondergrondse voorraden van rubber, olie- en chemische producten. Men begon 
dus ook volledige bedrijven ondergronds te plaatsen waardoor de werknemers dagelijks 
in een ondergrondse omgeving werkten. De grote ondergrondse garage Katerinaberget 
in Stockholm kan 550 auto’s herbergen, maar tijdens een nucleaire aanval kunnen hier 
20.000 mensen van de buitenwereld afgeschermd worden. Ze is uitgerust met machines om 
vergiftigde of radioactieve lucht buiten te houden. De garage is ook uitgerust met een uniek 
apparaat dat tijdens een nucleaire ramp kan gebruikt worden. Door een duw op een knop 
rijzen er namelijk automatisch rijen stalen staven uit de grond, om een panische menigte in 
handelbare, kleinere groepen te verdelen. 

Een andere schuilkelder in Stockholm is gelegen onder de Santa Klara kerk en biedt plaats 
aan 10.000 mensen. Tijdens de bouw moest het boren trillingsvrij gebeuren om het kostbare 
gebrandschilderde glas van de ramen erboven te beschermen. De plaatsing, onder een kerk, 
heeft een symbolische geladenheid. Tijdens een nucleaire aanval lijken de mensen niet 
enkel door de structuur van de schuilkelder beschermd te worden maar ook door de kerk 
of dus door God. Het is wel een contradictie dat onder een kerk waarvan de verkondiging 
luidt ‘bemin uw naaste’ een verdedigende structuur voor een eventuele toekomstige oorlog 
werd gebouwd. 

De stad Malmö heeft een ondergrondse schuilkelder voor 4.300 personen. Deze wordt 
gedeeltelijk als parking en gedeeltelijk als conferentieruimte gebruikt. Zweedse 
interieurontwerpers experimenteerden met effecten in deze ondergrondse ruimten. Oker 
en pastelblauw zijn kleuren die vaak werden gebruikt. Het zijn aangename kleuren 
die kalmerend werken. In sommige gevallen werden valse ramen geplaatst waarin een 
landschap werd geschilderd. In een schuilkelder in Vasterar, welke nu als turnzaal en voor 
burgerlijke doeleinden wordt gebruikt, is de verlichting drie keer sterker dan normaal en de 
smalle gangen worden in helder oranje en geel geschilderd.

Zoals uit de voorbeelden blijkt waren sommige publieke schuilkelders in vredestijd voor 
een andere functie bestemd. Nog een opmerkelijk voorbeeld hiervan zijn de metrostations 
in Rusland (zie fig. 289-298). In Moskou bijvoorbeeld zijn er veel metrostations die 
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uitgerust zijn met explosiebestendige verschuifbare deuren die men nauwelijks opmerkt 
(zie fig. 294). Deze zware deuren kunnen vele metrostations in noodsituaties afsluiten. De 
metrostations behoren tot de meesterwerken van de architectuur van de S.U. Terwijl veel 
van de architectuur klassiek is, zijn de muren vaak verfraaid met schilderingen met als 
onderwerp het heroïsme van de S.U.

Er was discussie over de beste oplossing: meer private of meer publieke schuilkelders. De 
meningen hierover waren verdeeld. Zoals Architectural Forum in 1961 schreef:

The OCDM believes that family shelters are an important part of the national 
program and that their construction should be encouraged. But others say that 
emphasis should be placed on the community shelter: the school, neighborhood 
theatre, other places of public use. 167

De psychiater Fritz vond om allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat mensen zich veiliger 
voelen en meer steun geven in grotere groepen, dat:

“…the concept of the individual family shelter should be eliminated completely, 
except in those areas where large group shelters are not feasible.” 168

Sommige kwamen ook tot het besluit dat beide nodig waren.  

De vraag is of mensen onder omstandigheden zoals de Koude Oorlog in vrede naast elkaar 
kunnen leven in een ondergrondse vreemde ruimte met vreemde mensen. Sommige vonden 
dat men moest proberen een vaste kern van mensen, die gewoon waren met elkaar samen 
te werken, voor elke openbare schuilkelder te voorzien zodat niet één groep van anonieme 
individuen plots bijeen wordt gebracht. 

In Amsterdam werden tijdens de Koude Oorlog een vijftigtal openbare schuilplaatsen 
gebouwd. Deze waren bedoeld voor burgers die zich tijdens een luchtalarm op straat 
bevonden. Hiernaast moesten de burgers thuis zelf voor een schuilplaats zorgen. Ook 
.

167: Allison D., Fallout Shelters at Once, in: 
Architectural Forum, vol. 114, februari 1961, 
pp. 12�.

168: Allison D., febr 1961, pp. 127.
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bedrijven moesten zorgen dat hun personeel beschermd kon worden indien nodig. De 
openbare schuilplaatsen konden bescherming bieden aan 2% (het begin streefcijfer was 
5%) van de bevolking. De locatie van deze schuilkelders was bij voorkeur op plaatsen waar 
veel volk passeerde, zoals drukke verkeersknooppunten.

De schuilkelders hadden vaak een andere functie tijdens vredestijd. Ze werden dikwijls 
bij nieuwe gebouwen, bruggen of metrostations voorzien om kosten te besparen. Deze 
schuilplaatsen werden betaald met staatshulp. Niet alle openbare schuilplaatsen kwamen 
in overheidsgebouwen. In bepaalde gevallen werd een schuilkelder door een particulier 
gebouwd die deze aan de staat verhuurde met een huurcontract voor 25 jaar. In vredestijd 
kon de eigenaar zijn eigen invulling aan de ruimte geven. Zo is er in het centrum van 
Amsterdam een flatgebouw 169 met een openbare schuilkelder voor 1�0 personen. Deze 
schuilkelder werd op 4 februari 1958 opgeleverd en is er nu nog steeds. Hij werd verhuurd 
door de flateigenaar van 1958 tot 1982. Een andere openbare schuilkelder in Amsterdam 
1�0 werd op 22 juli 1964 opgeleverd en kon plaats bieden aan 300 personen. Ook deze werd 
verhuurd, hier door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (van 1964-1988), en diende 
in vredestijd als fietsenberging. Zo werden er bijvoorbeeld ook in combinatie met bruggen 
schuilkelders gebouwd. In de Weesperstraat in Amsterdam is een schuilkelder, gebouwd in 
combinatie met een brug over de Nieuwe Herengracht, in vredestijd een bergruimte. Tijdens 
een aanval zouden hier �00 personen in gekund hebben. Zelden kent men de staat van deze 
schuilplaatsen en vaak weet men ook niet of ze er nog effectief zijn. Een uitzondering 
hierop is een schuilplaats voor 100 personen in het noorden van Amsterdam 1�1, opgeleverd 
in 1960, waar momenteel tankstation Loogman is gevestigd. Aangezien het interieur van de 
schuilkelder in een matige staat is gebruikt men deze ruimte gedeeltelijk voor de apparatuur 
en watertanks van de carwash. Nog een uitzondering is een schuilkelder in het oosten van 
Amsterdam 1�2 die voor 250 personen bestemd was. Hij was gebouwd in combinatie met 
een pakhuis waar nu het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is gevestigd. 
Het interieur van de voormalige schuilplaats is redelijk compleet en wordt voor de helft als 
hoogspanningsruimte en voor de andere helft als fietsenstalling gebruikt. Er was ook een 
bedrijfsschuilplaats voor 100 personen waarin nu een keukentje en ketelruimte is.    

169: Adres: Amstel 141, hoek Korte Amstelstraat 
http://www.stelling-amsterdam.org/overig/

schuilplaatsen/lijst-centrum.htm

1�0: Adres: Middenstandsbank Amstelstraat 
21-2�

http://www.stelling-amsterdam.org/overig/
schuilplaatsen/lijst-centrum.htm

1�1: Adres: Garage “Gebr. Kok” Slimmeweg, 
hoek Langsom te Sloten

http://www.stelling-amsterdam.org/overig/
schuilplaatsen/lijst-centrum.htm

1�2: Adres: Pakhuis Entrepôtdok Cruquiusweg
http://www.stelling-amsterdam.org/overig/

schuilplaatsen/lijst-centrum.htm
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3.2.2. Gerealiseerde schuilkelders

In alle landen die geconfronteerd werden met de Koude Oorlog bouwde men 
atoomschuilkelders. De fotograaf Richard Ross probeerde in het boek Waiting for the End 
of the World diverse impressies van schuilkelders uit verschillende landen te bundelen. Hij 
fotografeerde ook schuilkelders die bestemd waren voor gemeenschappelijk gebruik.

De schuilkelder van Charlie Hull in Montana is een bijzonder voorbeeld van zo een schuilkelder 
(zie fig. 185-192). Hij is gebouwd door volgelingen van de Elizabeth Clare Prophet, leden 
van de Church Universal Triumphant in het westen van Montana. De schuilkelder was 
ontworpen om negentig families te huisvesten. Zoals met vele gemeenschapsschuilkelders 
verminderde na jaren de interesse hierin zodat een kleine groep overbleef die bereid was 
de toegangskost te betalen. De manager was Charlie Hull, een gepensioneerde schoolleraar 
van Fresno, Californië. Elk van de negentig families koos hun eigen ruimtes uit en voorzag 
deze met de voorzieningen die zij nodig achtten. Sommige decoreerden deze ruimtes, wat 
opvalt bij bepaalde foto’s. Sommige creëerden een echte huiselijke sfeer. Er lagen tapijten 
en er hingen foto’s aan de muur. Vooral de foto met de oude man op (zie fig. 192) straalt 
warmte uit door de materiaalkeuze en het meubilair. Opvallend zijn de massa’s boeken die 
zeker nuttig kunnen zijn in de weken dat men onder de grond moet blijven. Ze maakten 
van bepaalde delen in de bunker een echte plek. Er waren ook gemeenschappelijke ruimtes 
voorzien. Er is een bord aan de ingang dat gebruikt wordt door degenen die de schuilkelder 
bezoeken om hun naam op te schrijven zodat men niet per ongeluk opgesloten wordt. De 
ronde gangen en het uitnodigende licht (zie fig. 189-191) worden door Sarah Vowell als 
volgt beschreven:
    

Many of the shelters are almost womblike, structurally organic spaces with an 
entrance resembling a reversed birth canal: a mysterious, inviting, convoluted 
tunnel with a light at the end of it, promising security, protection, nutrition, and life-
granting safety inside. Think of reemerging from this sanctuary and being reborn 
into a world that is fearful and drastically changed from what we had known before 
and from what we imagined could happen. 1��

1��: Vowell Sarah in het interview met Ross 
Richard in: Ross Richard, Waiting  for the End 
of the World, New York, Princeton Architectural 
Press, 2004, pp. 14.
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Dunn is een private school in Santa Ynez Valley, Californië, dat �0 mijl gelegen is van 
Vandenberg Air Force Base. In 1962 sponsorde een vader van één van de toekomstige 
leerlingen een schuilkelder (zie fig. 193-197) voor de school waarin iedereen van de school 
terecht kon. Hij deed dit om de veiligheid van zijn zoon te verzekeren. Oud-leerlingen 
hebben vaak de binnenkant van de schuilkelder zelf nooit gezien.

Een andere gemeenschapsschuilkelder in Californië was deze gebouwd tussen 1961 en 
1962 (zie fig. 198-203) met de hulp van vele wetenschappers van de University of California 
Lawrence Livermore National Laboratory. Zij waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van nucleaire wapens. Ongeveer twaalf families hadden er een slaapruimte. Momenteel 
is er maar één familie overgebleven. Zij gebruikt het complex nu als opslagruimte. Een 
meisje van 19 hield er onlangs een Halloween fuif. De ingangsdeur van de schuilplaats 
werd gekocht van een werf van de marine (zie fig. 198). Deze waterdichte deuren zijn 
wereldwijd te vinden in schuilkelders. Men veronderstelde dat aangezien ze waterdicht 
waren ze ook chemisch en biologisch resistent zouden zijn. 

Een andere gemeenschappelijke schuilkelder is gelegen tegen de Emigrant Mountains in 
Montana (zie fig. 204-212). Hij is gebouwd in 1989 door een groep van 130 mensen. De 
foto’s die Richard Ross van het gebied boven de schuilkelder genomen heeft stralen rust uit. 
Het lijkt een ongerept natuurgebied maar de luchtopeningen die her en der in het landschap 
verschijnen doen iets anders vermoeden (zie fig. 205).

At first, the picture seems like just another purple mountains majesty postcard vista, 
until one realizes what those air vents are for, what those air vents are about. 174

De belangrijkste reden voor de bouw daar van de schuilkelder was de nabijheid van ‘the 
Intercontinental Ballistic Missile’ gebieden in het oosten van Montana. De schuilkelder 
heeft verscheidene diesel generators, ontsmettingsruimten, observatietorens, een volledige 
machinewerkplaats, gemeenschappelijke kook- en recreatiezones, evenals individuele 
slaapkamers. De observatietoren (zie fig. 204, 207) is met tankperiscopen uitgerust die 
kunnen waarnemen wat er zich bovengronds afspeelt. Deze ingreep is belangrijk aangezien 

174: Vowell Sarah in het interview met Ross 
Richard in: Ross Richard, 2004, pp. 11.
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men hierdoor toch net niet helemaal van de buitenwereld wordt afgesloten. Indien de drang 
te groot wordt, kan men hierdoor, in noodsituaties, toch een glimp van de buitenwereld 
opvangen zonder hierdoor zichzelf in gevaar te brengen.

In Beijing is er tussen 1969 en 1979 een ondergrondse stad gebouwd als een antwoord op 
de spanningen tussen China en S.U. (zie fig. 406-411). 350.000 mensen konden in deze 
ondergrondse ruimten terecht. Het tunnelcomplex bevat niet alleen slaapruimtes voor in 
noodsituaties maar herbergt ook functies zoals een kapsalon en cafetaria’s. Alle deuren 
hadden afdichtingstrips als bescherming tegen biologische en chemische verontreiniging. 
Nu is het gedeeltelijk verlaten. Toch zijn de tunnels willekeurig open en dienen als 
papierwinkel, opslagplaats voor oosterse dekens, Boeddhistische heiligdommen of als extra 
opslagplaats voor de winkeliers. Het is een toeristische trekpleister geworden. Het geheel 
is gedeeltelijk in verval geraakt en zal waarschijnlijk voor de Olympische Spelen van 2008 
gesloten worden.

Richard Ross maakte in Zwitserland foto’s van alleen deuren in de verschillende Zwitserse 
openbare schuilkelders (zie fig. 402-405). Elke deur moet gemaakt zijn van gewapend 
beton en moet een specifieke afmeting, vorm en gewicht hebben. Het individu kan alleen 
de kleur van de verf voor de deur kiezen. De foto’s zijn genomen in verschillende openbare 
schuilkelders in Zwitserland die nog steeds ‘actief’ zijn. De buitendeuren zijn zwaar en 
massief, met � sloten, terwijl de binnendeuren eenvoudige stalen constructies zijn.

 
3.2.2.1. Dubbel gebruik

As in the case of the seatway, continued normal use of these facilities by the 
townspeople is expected to reduce the psychological reactions that one might 
encounter in entering them as disaster shelters for the first time. 1�5

1�5: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 99.
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3.2.2.1.1. Abo Elementary School

De school is één van de meest logische locaties voor een openbare schuilkelder. In 1960 
vroeg de Amerikaanse regering aan de scholen om openbare schuilkelders op hun territorium 
te bouwen. Met de introductie van schoolschuilkelders en ondergrondse klaslokalen als 
instructies voor burgerlijke defensie begon de Koude Oorlog in het Amerikaanse onderwijs 
binnen te dringen zoals het in andere geledingen van de Amerikaanse maatschappij had 
gedaan. Om de mogelijkheden van een school in een schuilkelderprogramma te benadrukken 
heeft OCDM hiervoor een onderzoeksprogramma gesponsord. Hierbij werkte men samen 
met ingenieurs en architecten. Zo ontstonden er prototypes voor schoolschuilkelders. De 
architecten zeiden: 

“Shelters in schools provide one of the best opportunities for protection of large 
numbers of people.” 176

Don E. Carleton, civil defense director of Milwaukee, zei dat het enige wat de scholen 
zouden verliezen, ramen zijn, die: 

“with modern lighting and ventilation, are not needed. You could have schoolrooms 
which would constitute efficient shelters.” 1�� 

Dit bracht een groot debat teweeg. De architectuurfirma Caudill, Rowlett and Scott tekende 
in 1961 plannen om de Roswell High School in Saginaw, Texas, aan te passen voor het 
gebruik als fallout schuilkelder. Zij concludeerde dat het economisch en functioneel 
haalbaar was:

“to provide fallout protection to a school building without sacrificing conventional 
design features of teaching space.” 1�8

Pearce and Pearce, een architectenbureau uit St. Louis produceerde tekeningen voor een 
middelbare school en fallout schuilkelder in Lemay, Missouri. Het beweerde dat fallout 

176: Allison D., Fallout Shelters at Once, in: 
Architectural Forum, vol. 114, febr 1961, pp. 

126-129.

1��: Rose K.D., One Nation Underground: The 
Fallout Shelter in American Culture, New York 

en Londen, New York University Press, 2001, pp. 
134.

178: Rose K.D., 2001, pp. 134-135.
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schuilkelders in scholen gebouwd kunnen worden 

“at a very reasonable cost and without impairing the intended use of the building.” 
1�9

Toch bracht een fallout schuilkelder als school een aantal problemen met zich mee. Voor 
een maximum aan efficiëntie mocht deze schuilkelder geen enkel raam hebben. Ideaal ware 
zelfs dat deze onder de grond werd gebouwd. Ook moest de schuilkelder door genoeg massa 
omringd zijn om de gebruikers tegen de radioactiviteit te beschermen. In schuilkelders zijn 
er ook alleen kleine overspanningen tussen de dragende muren mogelijk. Deze eisen zijn 
tegengesteld aan de filosofie bij de constructie van normale scholen waar men vraagt om 
een flexibel interieur en natuurlijk licht. Er waren ook conflicten met de wetgeving die 
bepaalde gebouwen verbieden als onderwijsinstelling, zoals kelders. De reden hiervoor 
was de moeilijkheid bij een evacuatie bij brand. 

Maar de meeste hadden het moeilijk met de afwezigheid van ramen. Vele scholen in 
Amerika hebben klassen met grote ramen om een betere ventilatie en een maximum aan 
licht te verzekeren. De architect Lyndon Welch erkende dat een standaard ontwerp voor een 
schuilkelder:

“conflicts with current educational and architectural thinking directed toward 
achieving spaces as open as possible, with maximum natural light.” 180

In de context van een nucleaire aanval is het glas dat het licht verzekerd het slechtste 
materiaal voor een klas. Chet Holifield noemde deze schoolconstructies:

“glass deathtraps... any kind of blast would cause the glass to fly and cut the children 
all to pieces.” 181

In het grootste schoolsysteem van het land, in Californië, stond men negatief tegen het 
ondergronds brengen van scholen. Men beweerde dat:

1�9: Rose K.D., 2001, pp. 1�5.

180: Rose K.D., 2001, pp. 1�5.

181: Rose K.D., 2001, pp. 1�5.
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 “shelters are not compatible with schools” 182

en het is    

 “cheaper to build a good school and a good shelter as seperate units.” 18�

Ondergrondse scholen:

 “would be less safe for normal everyday hazards such as fire and earthquake.” 184

Toch werden er ondergrondse en deels ondergrondse scholen gebouwd. De opmerkelijkste 
is de Abo Elementary School en Fallout Shelter, gelegen in Artesia, New Mexico (zie 
fig. 213-225). Deze school is op 20 april 1962 voltooid en is helemaal onder de grond 
gebouwd. Het is de enige school in heel Amerika die zo is opgevat. De beslissing om de 
Abo Elementary School te bouwen werd door de schoolraad van Artesia gemaakt in 1961, 
na maanden van studie en overleg. De financiën speelden blijkbaar een grote rol in het 
definitieve besluit. De United States Office of Civil Defense bood aan om één kwart van de 
bouwkosten te betalen. De uiteindelijke kost in 1962 was $468.623 waarvan the Office of 
Civil Defense $131.943 betaald heeft.

Het ontwerp was van Frank Standhardt, een architect uit Roswell die in 1959 reeds twee 
energie-efficiënte, raamloze scholen in Artesia had gebouwd. W.R. Bauske & Co was de 
aannemer. Het idee van de school zonder ramen bereikte vlug de andere staten. In Artesia 
echter was dit niet genoeg om de angst voor de Koude Oorlog te verminderen. Met zowel de 
crisis in Berlijn in hun gedachten als de strategische nabijheid van de Rowell’s Walker Air 
Force Base, de White Sands Missile Range en het feit dat de stad geen publieke schuilkelders 
had, besliste de stad Artesia om Standhardt’s ontwerp te herhalen, maar nu ondergronds. 
De initiële constructiekost was ongeveer 21 percent hoger dan voor een conventionele 
structuur. De Office of Civil Defense Director Steuart L. Pitman was bij de opening van de 
school op 12 juni 1962 aanwezig en las een telegram van president Kennedy voor: 

182: Rose K.D., 2001, pp. 136.

183: Rose K.D., 2001, pp. 136.

184: Rose K.D., 2001, pp. 136.
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“The inclusion of a fallout shelter in a school…is commendable and a necessary 
step towards ensuring the survival of this country.” 185

Alles aan de Abo School had een dubbele functie. De Abo School was een plaats waar 
460 leerlingen dagelijks afdaalden naar een klimaatgecontroleerde en stralingsvrije 
omgeving. Maar het was ook een plaats waar 2.000 mensen in geval van een nucleaire 
aanval zouden kunnen verblijven. Bij een mogelijke aanval tijdens de schooluren zou Abo 
zijn eigen leerlingen en deze van andere scholen beschermen. Buiten de schooluren zou 
de schuilkelder plaats bieden aan die 2.000 mensen die het eerst kwamen opdagen. Deze 
die ‘te laat’ zouden aankomen zouden een geblokkeerde toegang tot de school vinden door 
middel van twee stalen deuren van 815 kilogram. 

Het betonnen dak van 43 op 60 meter diende als speelplaats maar ook als een filter 
voor fallout (zie fig. 217). Het gebouw had een eigen watersysteem, ontworpen om de 
inwoners van de schuilkelders tijdens een noodsituatie van (drink)water te voorzien. Het 
eigen watersysteem werd in normale omstandigheden voor de airconditioning gebruikt. 
Voor andere watervoorzieningen werd, gedurende de normale dagelijkse werking, het 
openbare waternetwerk gebruikt. De refter had voedselvoorzieningen voor twee weken 
en de kasten in de 18 klaslokalen waren voorzien van 9�0 veldbedden. Abo had ook een 
radiosysteem, ondergrondse telefoonlijnen, meters voor radioactiviteit, uitrustingen voor 
brandbestrijding, huisvuil verwerkingssysteem, een lijkenhuisje, enz. Zelfs borden die in 
de faciliteit opgehangen werden kregen een dubbel opschrift. Een bezoeker bemerkte een 
signalisatiekaart op de deur van de cafetaria waarop stond: 

“Normal Conditions: Food Storage. Fallout Conditions: Morgue.” 186 

Dit opschrift werkt enorm ontnuchterend. Ook al zou de architect erin slagen om door de 
architectuur het gevoel van een bunker te verminderen, toch zorgt zulk een markering voor 
een voortdurende en hardere confrontatie met de werkelijkheid.

Bovengronds bestaat de Abo School uit drie smalle betonnen blokken met plat dak die 

185: United States Department of the Interior 
National Park Service, Abo Elementary School 
and Fallout Shelter.

186: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 113.
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door een luifel verbonden zijn om een eenheid in de vorm te krijgen (zie fig. 214-216). De 
blokken dienen als ingang. Door explosiebestendige stalen deuren kan men via elk blok 
de eigenlijke ondergrondse school bereiken. Er zijn dus drie trappen die naar de school/
schuilkelder leiden. De twee gebouwen aan het uiteinde, in het zuiden van het complex 
dienen als toegang voor de studenten, terwijl het meest noordelijke gebouw functioneert 
als toegang voor de leerkrachten. Hier waren de ontsmettingsdouches geplaatst die tijdens 
een nucleaire aanval zouden gebruikt worden. Dit is een strategische plaats. Aangezien de 
leerlingen niet langs deze ingang moesten passeren werden zij nooit met de typische Koude 
Oorlog infrastructuur geconfronteerd. Ironisch genoeg zagen ze dagelijks wel het opschrift 
“Normal Conditions: Food Storage. Fallout Conditions: Morgue”. 

Buiten de drie kleine gebouwen die door een luifel worden verbonden zijn er weinig 
aanwijzingen naar de functies openbare school en fallout schuilkelder. Enkel de stalen letters 
op één van de betonnen blokken vermeldt de functie van het complex: ‘Abo Elementary 
School and Fallout Shelter’ (zie fig. 216) Een vlaggenstok is aan de façade vastgemaakt en 
steekt boven het dak van het gebouw uit. De bovengrondse gebouwen hadden geen ramen 
of andere ornamenten, ze onderscheiden zich vooral door de metalen luifels (ondersteund 
door metalen kolommen) die de verschillende gebouwen met elkaar verbinden.

Het grondplan van de ondergrondse school is rechthoekig met twee symmetrisch geplaatste 
gangen (in de lengte) waar klaslokalen op uitkomen. Deze centrale gangen zijn 4,30 meter 
breed en er is heldere fluorescerende verlichting. Het geheel bestaat uit 28 kamers waarvan 
18 klaslokalen. De andere kamers zijn opslagruimten, toiletten en ruimten met mechanische 
uitrusting. De muren uit gewapend beton zijn �0 cm dik. Het hele complex wordt bedekt 
met een plaat uit gewapend beton van ongeveer 50 cm dik die een explosie van 20-megaton 
op tien mijl afstand van de school kan weerstaan. Een airconditioning systeem heeft een 
filter om de radioactieve delen te blokkeren. Opvallend is dat men bij de explosiebestendige 
deur aan de douches over ‘emergency entrance’ spreekt. Het is namelijk typisch bij Koude 
Oorlog architectuur dat ingangen belangrijker dan uitgangen lijken.

 ...the Cold War was all about trying to get in to places, not out... 18�   

18�: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 112.
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In de V.S.A. werd de Abo School fel becommentariëerd in kranten en tijdschriften. De St. 
Petersburg Florida Press schreef: 

“That the Town of Artesia, NM will send 500 children to a school underground is 
petrifying...let us hope this experience turns out to be a damning boondoggle, a 
waste of taxpayers money.” 188

Ook de internationale pers bracht het verhaal. In een krant van de S.U., Trud, stelde men:

“The nuclear madness which has hit the U.S. has even touched those working in the 
field of public education...the people of Artesia like to play war.” 189

Mevr. C.P. Bunch, voorzitter van de Raad van Onderwijs, vindt dat deze school niet het 
resultaat is van overmatige bezorgdheid. Zij vindt de ondergrondse school 

“more a matter of insurance than fear. These shelters have an important psychological 
value. We must build up the will to resist. America’s morale will go down if we feel 
helpless. Let’s teach our children that we can protect ourselves and survive.” 190

In de Saturday Evening Post verscheen:

“an air of quiet industry pervades the building, due partly to the insulation of 
acoustical plaster on the inside and solid earth on the outside, and partly to the 
somewhat sobering effect the school appears to have on its pupils.” 191

Inwoners relativeerden de ondergrondse kwaliteit van de school. Een inwoner zei:

“I’ve lived in large cities. No one says anything there about becoming moles when 
they ride the subways. No one says, ‘I’m going underground to shop,’ but I never 
met a woman who wouldn’t go into a basement for a bargain.” 192   

188: United States Department of the Interior 
National Park Service.

189: United States Department of the Interior 
National Park Service. 

190: Underground School, in: Time, 5 sept 1960.

191: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 112.

192: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 112-11�.
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De school zelf noteerde in een promotiebrochure dat:

“students are happy, scholastically average or better and well-adjusted. Other 
localities apperently have been convinced, and other fallout shelter schools are 
being or will be built.” 19�

De ondergrondse raamloze omgeving liet bij de meeste leraars een waardevolle impressie 
achter. Gertrude McCaw vond de studenten in Abo:

“less rambunctious. You spend more time teaching and less time disciplining.” 194

McCaw kende het succes aan de stilte en het ontbreken van afleidende zichten naar buiten toe. 
De studenten zelf leken fier op hun school en velen sloten zich aan bij McCaw’s indrukken: 
door het ontbreken van ramen had men minder vlug woorden met de leerkrachten. 

Een inwoner zonder een kind op de Abo school vroeg:

“Is driving our children underground to become a way of life? Is this the future we 
give them?” 195

De unieke architectuur van de school maakte sommige studenten angstig bewust van de 
mogelijkheid van een nucleaire oorlog. Sommige hadden het ook moeilijk dat zij veilig 
zouden zijn maar hun ouders niet: 

“being underground gives you a funny feeling-but you know you’re safe. You think 
a lot about the danger while you’re here. Sometimes I have the feeling that fallout 
is coming now-that it is out there now-and then I go out and it isn’t.” 196

Op nationaal niveau kreeg het Abo School model meer vijandige dan enthousiaste reacties. 
‘The National Council on Schoolhouse Construction’ weigerde op een jaarvergadering 
radicaal het gebruik van ondergrondse scholen en beweerde:

19�: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 11�.

194: Rose K.D., 2001, pp. 138.

195: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 11�.

196: Rose K.D., 2001, pp. 138-139.
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“shelter provisions are not compatible with educational requirements.” 19�

De vraag rees wat dit alles deed met de kinderen zelf op psychologisch vlak. Het is moeilijk 
om de atmosfeer van angst gecreëerd door de constante dreiging van de Koude Oorlog voor 
te stellen. Voor kinderen was alles rond de Koude Oorlog schrikwekkend en er werden 
pogingen gedaan om hun angsten te verminderen. In 1956 bijvoorbeeld bracht de Disney 
Company ‘The Walt Disney Story of Our Friend The Atom’ uit. Hier probeerde men uit 
te leggen dat nucleaire energie ook goede dingen voor de mens deed. Maar in de jaren 
na Hiroshima hadden opvoeders het er toch moeilijk mee kinderen voor te bereiden op 
de mogelijkheid van een nucleaire oorlog. Er werden dus talrijke publicaties en films 
uitgebracht om kinderen te onderwijzen over wat te doen tijdens een nucleaire aanval, zoals 
de film en het boek Duck and Cover, uitgebracht in 1951 (zie fig.12-13). 

De vraag is of een kind zich veilig voelt op zo een ondergrondse school. Misschien niet. 
Misschien doet het hem gewoon vaker denken aan de harde realiteit, aan de onzekere wereld 
waarin het leeft. Volgens een psychologisch onderzoek uit het begin van de jaren ’60 bij 
kinderen die naar de Abo School gingen en kinderen van dezelfde leeftijd die naar een 
andere school in dezelfde streek maar zonder schuilkelder gingen, was er geen significant 
verschil:

“It appears that a school designed to provide fallout shelter space need not create 
undue pupil anxiety or adversely affect the pupils’ achievement, motivation, group 
process, or adjustment.“ 198

Het is twijfelachtig of al deze kinderen tijdens een nucleaire aanval in de schuilkelder van 
hun school zouden blijven. Kinderen voelen zich nog steeds het veiligst bij hun ouders. 
Maar ook omgekeerd, ouders zullen proberen hun kinderen van de school te komen halen, 
ook al is die school een schuilkelder. Maar zoals W. Gayle Starnes, een FCDA official in 
195� noteerde: 

“If we send our youngsters en masse to safety areas, it may be days, even weeks 

19�: Rose K.D., 2001, pp. 1�5.

198: Lutz Frank W., Anxiety, Achievement, and 
Pupil Behavior in Children Attending Schools 
with Shelter Facilities, in: American Educational 
Research Journal, vol. 2, nr. 4, 1965, pp. 237-
241.
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before they can be reunited with their families...On the other hand, if the children 
are dismissed from school, we can only hope that they will arrive home safely and 
in time to join the family before it is swept up in the evacuation traffic or movement 
to community shelters. They will have to fight their own way through streams of 
people pouring down every street.” 199

Er rustte ook een grote verantwoordelijkheid bij de leraars die in geval van een nucleaire 
aanval rustig moesten blijven en een vertrouwenssfeer dienden op te bouwen. Of ze hieraan 
konden voldoen is natuurlijk bediscussieerbaar. Men had in de scholen, net zoals bij een 
brandoefening, ‘duck and cover’ schooloefeningen. Dit hield in dat men de ‘atomic clutch’ 
positie moest aannemen. Bij deze positie plaats men de handen in de nek, alsof er een echte 
nucleaire aanval was. Doris Kearns Goodwin die in New York opgroeide, zei: 

“To us, the Cold War was not an abstraction. It was the air-raid drills in school, the 
call for bomb shelters, and exposure to the deliberately unsettling horror of civil-
defense films... I could never figure out how my flimsy desk, with its worn inkwell 
and its years of name-scratching, could protect me from the atomic bomb.” 200

Al bij al leek het ontwerp van de Abo School voor het onderdeel school succesvol 
ondanks een voortschrijdend debat over de psychologische en fysieke effecten van het 
ondergrondse leven. Ondanks de grote overwegingen en zorg die met het ontwerp en de 
bouw gepaard gegaan waren, zou de constructie in zijn functie als fallout schuilkelder 
waarschijnlijk gefaald hebben. Uit latere testen bleek namelijk dat het luchtfilter systeem 
niet alle radioactieve stoffen uit de lucht van de schuilkelder zou gehouden hebben. De 
schuilkelder zou waarschijnlijk succesvol de onmiddellijke effecten van een nucleaire 
aanval hebben weerstaan. De effecten op langere termijn zouden waarschijnlijk zijn 
uiteindelijke onbruikbaarheid aantonen. 201 

Toch was de stad fier op de school en zij werd al in de jaren ’60 een toeristische attractie. 
Verschillende onderwijsexperts kwamen de school bezoeken. Rond Artesia werden 
wegwijzers naar de school aangebracht. Rondleidingen werden door de schooladministratie 

199: Rose K.D., 2001, pp. 133-134.

200: Rose K.D., 2001, pp. 1�2.
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en het politiedepartement tot het einde van de jaren ‘60 aangeboden. 
  
De Abo School and Fallout Shelter heeft weinig wijzigingen ondergaan en heeft hierdoor 
een grote historische waarde. Alles van de originele mechanische systemen is in het gebouw 
behouden zoals de generator, het luchtfiltersysteem, het water- en rioleringssysteem. Er 
werden later twee bovengrondse klaslokalen gebouwd maar deze zijn ondertussen al terug 
verdwenen. Alle voorraden van voedsel, geneesmiddelen en andere uitrustingen waren tot 
1989, het einde van de Koude Oorlog, aanwezig. 

De historische Abo Elementary School is recent vervangen door de bovengrondse Yeso 
Elementary School, gebouwd in 1995. Deze school, ten westen van de Abo School, was 
ontworpen om de oude school aan te vullen, niet om ze te vervangen. Toch is de Abo 
Elementary School in 1995 gesloten en wordt deze momenteel alleen nog als opslagruimte 
gebruikt. Reparatiewerken aan de airconditioning, verwarming, loodgieterij en elektrische 
systemen zijn vereist. Geen enkele van deze reparaties zou de historische en architecturale 
integriteit van dit belangrijke gebouw van de Koude Oorlog mogen beïnvloeden. De Abo 
School is momenteel bijna geheel verlaten en had enkel een belangrijke betekenis tijdens 
de Koude Oorlog. Deze school vertelt over de angst die deel uitmaakte van de Koude 
Oorlog, niet alleen in New Mexico maar doorheen heel het land en de wereld. In deze 
desolate situatie vertelt het gebouw hoe kortstondig deze periode was.

De historische belangrijkheid wordt in Amerika erkend, aangezien de Abo School in 
aanmerking komt voor nominatie in het National Register of Historic Places onder 
Criterium A. Dit voor haar nationale betekenis als unieke component van het systeem 
voor de burgerbescherming tijdens de Koude Oorlog. Ze wordt ook genomineerd onder 
Criterium C voor haar uitzonderlijke betekenis als eerste en waarschijnlijk als enige 
gebouw in de V.S.A. dat specifiek ontworpen was om zowel als onderwijsinstelling als 
fallout schuilkelder gebruikt te worden. Terwijl het gebouw nog geen 50 jaar oud is, komt 
het in aanmerking voor de lijst van Criterium G voor zijn belangrijkheid aan de staat New 
Mexico en de hele natie. 202

202: United States Department of the Interior 
National Park Service.
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Abo was niet de enige school die ondergronds was geplaatst door de Koude Oorlog.

The Abo school – built to hide from bombs, not bombers – was particularly 
significant because, unlike the backyard fallout shelters of private homes, it was a 
public building funded through tax dollars – a referendum on atomic anxiety. And 
it was not alone. 20�

Een andere school die als tweede functie een schuilkelder was, is de Goddard Senior 
High School in Roswell, New Mexico, ook ontworpen door Standhardt (zie fig. 226). 
Bovengronds bevinden zich het gymnasium, auditorium, het economaat en een centrale 
keuken. Deze bovengrondse ruimten beslaan in totaal 9.290 m². Ondergronds zijn er 18 
klaslokalen die als schuilkelder kunnen dienen en deze beslaan 7.600 m². De bescherming 
tegen fallout wordt bereikt door een betonnen plaat van �0 cm die de kelder afdekt van 
de bovenverdieping. Er zijn 2.000 studenten in de school terwijl het als schuilkelder aan 
6.500 mensen bescherming kan bieden. De totale kost voor de school, gebouwd in 1965, 
was $1.944.070. 

Ook in Texas waren er verschillende, gedeeltelijk ondergrondse scholen. De United High 
School in Laredo is ontworpen door de architect T. Leo Dawsey Jr. en is een gebouw 
bestaande uit twee verdiepingen waarvan er zich één onder de grond situeert. De twee 
verdiepingen zijn gescheiden door een plaat uit beton van 35 cm dik. Gebouwd in 1964 kan 
het 540 studenten in de school en 2.000 in de schuilkelder onderbrengen. De architect zei:

“Good environmental control in the design prevents one from being aware that he 
is in a fallout shelter.” 204

Een andere ondergrondse onderwijsinstelling in Laredo, ook ontworpen door Dawsey, 
is een uitbreiding van 12 klaslokalen van een bestaande school. Deze klaslokalen zijn 
ondergronds, bovenop bevinden zich tennispleinen. 

In 1964 werd de Lake Worth Junior High School, tegen Fort Worth, ondergronds gebracht 

20�: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 11�.

204: Big Corporations Take Cover, in: Progres-
sive Architecture, vol. 48, april 1967, pp. 143.
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in een nieuwe constructie met een kostprijs van $495.000. Het was een structuur bestaande 
uit 18 kamers en was door Thad Harden ontworpen.

Whether such facilities are a realistic response to the threat of atomic annihilation, 
or offer only an illusory hope of salvation, is a subject for extensive debate. 205

Toch kwam er nooit een algemeen en wijd verspreid schuilkelderprogramma voor 
scholen.

3.2.3. Voorgestelde projecten

3.2.3.1. Prototype schuilkelder in een ziekenhuis

The Public Health Service heeft met the Office of Civil and Defense Mobilization samen 
gewerkt om criteria en normen voor beschermende maatregelen voor ziekenhuizen te 
ontwikkelen. Het prototype (zie fig. 178-180) dat men ontwikkelde was bestemd voor een 
ziekenhuis van 150 bedden. Dit aantal werd gekozen daar dit typisch was voor de capaciteit 
van ziekenhuizen in de periferie van een stad. Door de locatie van de ziekenhuizen, niet 
binnen een zone van potentieel doelwit maar erbuiten, zouden deze van de explosie en de 
hitte gespaard blijven en enkel bescherming tegen fallout moeten hebben. Een fundamentele 
vereiste was dat de beschermingsmaatregelen de normale functionele aspecten van het 
ziekenhuis niet mochten schaden. Daarom zou het resulterende ontwerp een leidraad voor 
het ontwerp van een ziekenhuis worden, maar met verschillende graden van bescherming 
tegen fallout.

In Architectural Record van mei 1961 legt men dit prototype uit waarbij men beweert:

It demonstrates that protective measures against fallout can be incorporated in the 
planning and construction of hospital buildings at reasonable cost without sacrifice 

205: Big Corporations Take Cover, april 1967, 
pp. 143.
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of functional or operational requirements. 206

Het ziekenhuis bestaat grotendeels uit een beschermde en een onbeschermde zone die 
door een circulatieruimte op elkaar aansluiten. De beschermde zone bevat alleen deze 
elementen waarvan de functie of het gebruik niet in gevaar wordt gebracht door deze in 
een raamloze ruimte onder te brengen. Zo werd het onderbrengen van de diagnostiek en 
de klinische ruimtes in raamloze structuren al door velen geaccepteerd. Ook bijvoorbeeld 
de dienstfaciliteiten, opslagruimtes en wasserij zijn op de gelijkvloer van de beschermende 
ruimte te vinden, op zo een manier die verenigbaar is met de normale praktijk. 

Deze beschermde gebieden verlenen genoeg ruimte voor het maximum van de bevolking van 
het ziekenhuis en kunnen in feite ook bescherming bieden aan andere burgers uit de buurt. 
Aangezien de administratie dicht bij de hoofdingang moet zijn met gemakkelijke toegang 
tot de straat, zijn deze ruimtes in de niet beschermde zone voorzien. De verzorgingsruimten 
worden ook in de niet-beschermde zone gesitueerd aangezien ramen voor deze ruimten 
noodzakelijk zijn. Vanuit de niet-beschermde zone zijn er slechts twee toegangen tot de 
beschermde zone, één voor de patiënten en één voor het personeel. De toegangen zijn tot 
een minimum, dat nodig is voor het functionele gebruik, beperkt. Tijdens een noodsituatie 
zouden alle hoofddeuren van de beschermde zone gesloten worden. De toegang tot deze 
structuur zou dan langs de douches, bestemd voor het reinigen van de eventuele radioactieve 
deeltjes, gebeuren. 

Men heeft in deze plannen ook rekening gehouden met eventuele uitbreidingen. De 
stippellijnen in de plannen wijzen op een eventuele en logische uitbreiding voor de 
faciliteiten van het hospitaal. 

Men ging ervan uit dat men bij een nucleaire aanval, onder normale weersomstandigheden, 
nog ongeveer een half uur de tijd had om zich voor te bereiden op de fallout noodsituatie. 
Alle patiënten en werknemers zouden op dit half uur naar de beschermde zone moeten 
geëvacueerd worden (zie fig. 180).

206: Prototype Hospital – Fallout Protected, in: 
Architectural Record, vol. 129, mei 1961, 

pp. 155.
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Voor de stad Milwaukee is er een schuilkelder voor het nieuwe West Allis Memorial 
Hospital door lokale ingenieur - architecten Darby, Bogner & Associates ontworpen. 
Deze schuilkelder is ondergronds met een 60 cm dikke betonnen muur- en dakconstructie. 
Deze specificaties gaan verder dan fallout bescherming. Zij bieden ook bescherming 
tegen ee atoomontploffing waardoor er misschien een kans op overleven dichtbij Ground 
Zero 20� bestaat. De geschatte kostprijs was $�0.000. Het zou faciliteiten zoals voedsel- 
en watervoorraad, een onafhankelijk krachtsysteem en medische uitrustingen bevatten 
zodat het volgens Architectural Forum een voorbeeld is van een goed opgevatte, kleine 
gemeenschappelijke schuilkelder. Het was ontworpen om 140 à 200 personen voor enkele 
dagen te beschermen. 

3.2.3.2. ‘Survival City’ voor Manhattan

The Office of Civil Defense and Mobilization heeft een schema voor een blast en fallout 
schuilkelder voorgesteld voor de 4.000.000 mensen die in Manhattan leven, werken of het 
bezoeken (zie fig. 181-183). Het ontwerp is van Guy B. Panero Engineers in samenwerking 
met Paul Weidlinger en Hood & Manice. Er werden vier criteria voor de studie van de 
schuilkelder van Manhattan voorop gesteld. Ten eerste moest de diepte van de schuilkelder 
afhangen van de maximum veiligheid. Ten tweede ging men uit van een periode van �0 
minuten als waarschuwing. Ten derde moest de schuilkelder 90 dagen bruikbaar zijn. De 
laatste eis was dat de voorraad in deze schuilkelder voor de hele bevolking moest worden 
voorzien.

Er werden 25 schuilkelders gegroepeerd. Deze basismodules waren ontworpen om 
160.000 personen in onder te brengen. Ze werden verspreid over heel het stadsgedeelte 
naargelang de densiteit van de bevolking. Elke module zou 244 meter onder het oppervlak 
van Manhattan liggen terwijl enorme natuurlijke rotskolommen voor de ondersteuning 
behouden zouden worden. De toegang tot de schuilkelders zou hoofdzakelijk langs steile 
hellingen verlopen (zie fig. 183). De zieken en mensen die slecht te been zijn zouden door 
liften naar beneden gebracht worden.

20�: Ground zero is de plaats waar de explosie 
van de atoombom gebeurt.
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De typische basismodule zou drie ingangen hebben van ongeveer 6 meter breed en 3,70 tot 
4,30 meter hoog. Ingangen in de dicht bevolkte zakenwijken zouden ongeveer 12 meter breed 
en 5,5 meter hoog zijn. Uiteindelijk zou deze ‘survival city’ 91 ingangen hebben. Iedereen in 
Manhattan zou zich op vijf minuten wandelen van een ingang bevinden. Elke basismodule 
zou bestaan uit vijf submodules voor �1.000 personen en een centraal ‘hoofdkwartier’ voor 
5.000 leden. Deze laatsten zouden toezicht houden op de gebeurtenissen in het complex en 
het verkeer tussen de verschillende complexen onderling. Elke submodule heeft zijn eigen 
faciliteiten, zoals administratie, kinderdagverblijf, douches en toiletten, eetruimtes, politie 
kwartieren en opslagruimtes. De schuilkelders zouden door dieselgenerators van energie 
voorzien worden en de lucht zou worden gezuiverd en met zuurstof verrijkt worden. 

De eenheden in elke basismodule zouden door autowegen verbonden worden en autowegen 
tussen de entiteiten zouden de verplaatsing van de bevolking in Manhattan of naar 
atoomschuilkelders in de nabijheid van de stad en de omliggende omgeving toestaan. 

Een nationaal schuilkelderprogramma sponsoren zou volgens de RAND onderzoekers, 
afhankelijk van de schaal, tussen de $20 en $150 miljard kosten. 208

Het Manhattanproject is een voorbeeld van gelijkheid. Rijk of arm, iedereen kon in deze 
‘survival city’ terecht. Het is een voorbeeld van een echte democratie. Maar het bleef bij 
een ontwerp, het is nooit in uitvoering gebracht.

3.2.3.3. Underwater Cities

Navy Commander George F. Bond, medisch onderzoeker bij de New London Submarine 
Base stelde voor dat ‘Onderwater Steden’ 46 meter onder zeeniveau, op de continentale 
plaat voor de kust, gebouwd kunnen worden. Zij zouden uitgerust zijn om onbeperkt in 
leven te blijven door algen, zuurstof en waterstof te ontrekken aan het zeewater. Hier mag 
wel de vraag worden gesteld naar de kwaliteit van het water na de fallout. 

208: Rose K.D., 2001, pp. �0.
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3.2.4. The Griboyedov Club

Bij atoomschuilkelders maken de meeste mensen nog steeds de link naar de Koude Oorlog 
en de vrees voor het einde van de mensheid. Er schuilt een enorm pessimistisch gevoel in 
de architectuur van deze schuilkelders. Daarentegen is de transformatie van een bunker in 
St.Petersburg, Rusland in ‘The Griboyedov Club’ zeer optimistisch. Je kan er iets drinken, 
dansen, en elkaar ontmoeten (zie fig. 299-302). De schuilkelder krijgt hierdoor een totaal 
nieuwe betekenis. Vele atoomschuilkelders in Rusland zijn een echte nachtmerrie. Van 
architectuur en menselijke waarden is er totaal geen sprake. Vele van deze schuilkelders 
zijn helemaal verlaten en vervallen (zie fig. 268-288). 

Het interieur van ‘The Griboyedov Club’ daarentegen lijkt op het eerste zicht niet het 
interieur van een schuilkelder te zijn. Alleen door de typische elementen zoals bijvoorbeeld 
de hele zware explosiebestendige deuren geeft het pand zijn oorspronkelijke functie bloot 
(zie fig. 301). Door het gebruik van bepaalde kleuren en tekeningen verdwijnt het koude 
gevoel dat de andere bunkers in Rusland hebben. Het is niet zomaar een ‘form follow 
function’ meer. De ruimte is aangepast aan een nieuw gebruik. 

De ruimte leent er zich perfect toe om er een dansclub in te vestigen. Niet alleen zal de 
geluidshinder nihil zijn voor de buurtbewoners, maar ook het gemis aan ramen is in een 
dansclub geen uitzondering. Mensen zonderen zich af in een ruimte met hun favoriete 
muziek en hun vrienden, zonder nog oog te hebben voor de buitenwereld. Deze afzondering 
is in feite het oorspronkelijke doel van de schuilkelder, maar wordt op deze manier op een 
totaal andere, zeer natuurlijke wijze beleefd. 

Discotheken, dansclubs, café’s, enz. hebben vaak een opmerkelijke présence naar de 
buitenwereld toe. Hiermee probeert men onbekenden te lokken. Dit druist in tegen het 
algemene beeld van atoomschuilkelders. De schuilkelder heeft maar één toegang die als een 
klein volume boven de grond komt piepen. Ook dit heeft een enorme aantrekkingskracht. 
Mensen zijn al sinds jaar en dag nieuwsgierige wezens die niets liever doen dan ongekende 
zaken ontdekken. Een club met zulk een historische waarde heeft genoeg aantrekkingskracht 
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door zijn unieke locatie en zijn unieke transformatie. 
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3.3. Private schuilkelders

The home fallout shelter was a new kind of space, one that tied the home to a hypothetical 
global confrontation-and to a new way of life, where the suburban nuclear family, relying 
on the ingenuity of industry, the doctrines of “preparedness,” and their own strenght as 
a social unit, could wait out Armaggeddon in stylish, if spartan, comfort. 209

Door het ontstaan van de private atoomschuilkelder werd er een ruimte bij de woning 
toegevoegd, ofwel in de tuin ofwel als deel van de woning, waardoor de woning plots een 
militaire connotatie krijgt. De eigen achtertuin behoorde hierdoor plots tot het slagveld. 

De private schuilkelders zijn eerder klein aangezien deze gebouwd worden voor één gezin. 
Maar ze werden ook zo klein mogelijk gehouden om de kosten te drukken. Het opzetten 
van deze schuilkelders moest eenvoudig en snel kunnen gebeuren. In Amerika probeerde 
men de ontwerpen zelfs zo gemakkelijk te maken dat een doe-het-zelver het gemakkelijk 
zelf kon construeren.

Maar door al de pogingen om de kosten zo laag mogelijk te houden, waren de schuilkelders 
vaak zeer oncomfortabel en in feite té klein om er weken met elkaar te leven. Hierdoor is er 
meestal niets van ornamentatie en niets van luxe. De bunker was er natuurlijk in de eerste 
plaats om te beschermen, maar hierdoor kreeg men meestal een structuur die verstikkend is. 
Het ging soms zo ver dat de schuilkelder geen schuilkelder meer te noemen was, maar dat 
het in zijn opzet van beschermen tegen de fallout faalde. Af en toe trachtten de eigenaars 
van de schuilkelder het interieur toch aangenamer te maken. De meest gebruikte techniek 
hiervoor was het plaatsen van ‘picture windows’ en het gebruiken van zachte kleuren en 
materialen.
Ook verlichting kon de sfeer in de bunker aangenamer maken. Men probeerde met andere 
woorden zoveel mogelijk het bunkergevoel weg te werken en zoveel mogelijk een huiselijke, 
aangename sfeer te creëeren.

Maar het was natuurlijk niet altijd zo dat de private schuilkelder té primitief was. Om dit 

209: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 108.
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probleem te vermijden promootte men trouwens bij dit type, net zoals bij de openbare 
schuilkelders, om de toegevoegde ruimte aan het huis in vredestijd voor een andere functie 
te gebruiken. 

Net zoals bij de andere schuilkelders is meer dan één uitgang eigenlijk geen overbodige 
luxe. Toch is het opmerkelijk dat dit nauwelijks het geval was. Aangezien deze structuren 
zo klein mogelijk werden gehouden is er tussen de eigenlijke bunker en de woning of 
buiten vaak geen tussenzone, zoals bij de regerings- en openbare schuilkelders, meer.

Aangezien er in sommige landen echt erbarmelijke schuilkelders gebouwd werden, kwam 
er op de bouw van de private schuilkelder veel kritiek. 

3.3.1. ‘Do-it-yourself’-schuilkelder 

De Amerikaanse regering vroeg aan de burgers om hun eigen veiligheid te verzekeren 
en ze stelden atoomschuilkelders aan het Amerikaanse volk voor als een ‘do-it-yourself’ 
project. Er was veel propaganda van de regering uit en populaire magazines verdedigden 
de programma’s om de bevolking te beschermen tegen een nucleaire aanval. In de Civil 
Defense film Walt Builds a Family Fallout Shelter (jaren ’50-’60) zei men: 

“no home in America is modern without a family fallout shelter. This is the nuclear 
age.” 210

 Zo publiceerde Life een artikel Fallout: It’s Worldwide Dangers. Men beschreef hierin de 
‘best protection from fallout’:

If you are in the direct hit area of a bomb, there is no known protection. But in 
terms of an entire country that area is necessarily small, and outside it, protection is 
possible. If you are unprepared, you and your family are gambling on an unknown 
percentage of survival. Prepared, you can expect to live, even unharmed, and emerge 

210: Vanderbilt Tom, Survival City: Adventures 
among the Ruins of Atomic America, New York, 

Princeton Architectural Press, 2002, pp. 108.
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to help rebuild a damaged but not destroyed society. Whether in all-out war or for 
temporary protection if peacetime fallout should get much worse, the best current 
device is the family shelter, well stocked with provisions. 211

 
Hier werden twee schuilkelders voorgesteld, de ‘simple basement room built of concrete 
blocks’ en de ‘big pipe in backyard covered over by earth’ (zie fig. 243-244). Ook in Time 
stelde men in 1959 de ‘do-it-yourself shelter’ voor zes personen voor 212 (zie fig. 245). Maar 
het was al in 1951 dat de ‘American Safety Bomb Shelter Company’ van Los Angeles een 
‘atomic igloo’ voor $1�00 op de markt bracht 21� (zie fig. 246).

De regering van Amerika gaf in 1959 een boekje The Family Fallout Shelter uit met plannen 
voor vijf basis atoomschuilkelders (zie fig. 230-242). Een comité van de National Academy 
of Sciences concludeerde in een studie in 1959:

 “Adequate shielding is the only effective means of preventing radiation  
 casualties.” 214

Er zijn schuilkelders als deel van een woning, in de kelder of begraven in de tuin. Hiervan 
was er één, ‘the Basement Concrete Block Shelter’, die de regering zag als een ‘do-it-
yourself’ project. 

 The purpose of this booklet is to show how to escape death from fallout. 215

Men maakt hierin vooreerst duidelijk dat hoe erg een aanval van de Sovjets ook zou 
zijn, de radioactieve fallout uiteindelijk heel het land zou treffen (zie fig. 231-232). Een 
nucleaire explosie op grondniveau creëert een paddestoelenwolk die radioactief stof met 
zich meebrengt dat zich tot honderden mijlen ver verspreidt. De fallout kan uiteindelijk 
meer mensenlevens kosten dan de explosie en de warmte gegenereerd tijdens de nucleaire 
aanval zelf. Kaarten tonen de verspreiding van de fallout juist na een grote aanval op 
waarschijnlijke militaire en burgerlijke doelwitten en hoe de verspreiding van de fallout na 
24 uur uiteindelijk bijna heel het land zou bedekken. Op deze kaart komt de wind uit een 

211: Fallout: Its Worldwide Dangers, in: Life, 
vol. 31, nr. 12, 1961, pp. 26-31.

212: Civil Defense: Against the Silent Killer, in: 
Time, 1959, pp. 14-15.

21�: Karp Walter, When Bunkers Last in the 
Backyard Bloom’d, in: American Heritage ,
vol. �1, nr. 2, 1980, pp. 90.

214: Office of Civil and Defense Mobilization, 
The Family Fallout Shelter, Washington, D.C., 
U.S. Government Printing Office, 1959.

215: Office of Civil and Defense Mobilization, 
1959.
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bepaalde richting. Op een andere dag met een andere windrichting zouden delen die nu op 
de kaart veilig lijken te zijn helemaal onveilig kunnen zijn. Hoe ver of hoe dicht men bij de 
waarschijnlijke doelwitten zoals een lucht-, raketbasis of een grote stad woont, maakt dus 
eigenlijk niet veel uit. Iedereen heeft volgens de ‘civil defense’ een atoomschuilkelder die 
je van de fallout beschermt, nodig. Er is alleen een verschil in tijd dat men heeft om zich 
in veiligheid te brengen. 

De Civil Defense Technical Bulletin 216 beweerde in 1958 dat de private schuilkelders 
gepland moesten zijn om er minstens twee weken afgezonderd van de buitenwereld te 
kunnen overleven. Ook al zou men in sommige gebieden al na een paar dagen ofwel voor een 
beperkte periode ofwel voor altijd uit de schuilkelder mogen, was dit de minimumvereiste 
die werd vooropgesteld. Maar in 1962 verscheen in Time hierop kritiek aangezien volgens 
wetenschappers de meeste mensen langer dan twee weken in hun schuilkelder zouden 
moeten blijven. Vele wetenschappers dachten namelijk dat één tot drie maanden een 
realistischere periode was. Sommige spraken zelfs over zeven maanden indien meerdere 
nucleaire bommen op één doelwit gegooid zouden worden. 

Men beweert dat o.a. de materialen beton, baksteen, zand, of aarde zwaar genoeg zijn om 
bescherming te bieden tegen de radioactiviteit. Er is wel een verschil qua nodige dikte bij 
elk van deze materialen opdat de bescherming dezelfde zou zijn (zie fig. 258). Hoe minder 
densiteit, hoe groter de dikte. Zo heb je dezelfde bescherming bij 20 centimeter beton, 
als bij 30 centimeter aarde, als bij 41 centimeter boeken, als bij 76 centimeter hout. Deze 
diktes geven genoeg bescherming voor een schuilkelder onder de grond, met uitzondering 
van de zwaar getroffen zones. 
 

Any mass of material between you and the fallout will cut down the amount of 
radiation that reaches you. Sufficient mass will make you safe. 21� 

Sommige plannen zijn voor schuilkelders buiten en andere voor binnen. Voor private 
schuilkelders zegt men dat 1m² per persoon vereist is. Wetende dat men hier waarschijnlijk 
tenminste twee weken in zal moeten verblijven, wekken de afmetingen claustrofobie op. 

216: Civil Defense Technical Bulletin, mei 1958, 
Washington.

217: Office of Civil and Defense Mobilization, 
1959.
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Welke persoon kan zo lang, eventueel met nog andere personen, in zo een nauwe ruimte 
overleven? Moet men bij een schuilkelder de binnenkant niet zo comfortabel mogelijk 
maken zodat iedereen het volhoudt totdat het buiten weer veilig is?

Het eerste plan dat wordt voorgesteld is de ‘Basement Concrete Block Shelter’ (zie fig. 
2��-2��). Men beweert dat de ‘Basement Shelters’ de minst dure schuilkelders zijn die 
een wezenlijke bescherming zullen geven. Dit type kan in een nieuwe woonconstructie 
voorzien worden maar kan ook in bestaande woningen geplaatst worden met een minimale 
verandering aan het bestaande ontwerp. Men kan deze schuilkelder zelf bouwen met zware 
betonblokken. Men stelt zware betonblokken voor omdat anders nog beton in de gaten moet 
gegoten worden om de effectieve bescherming die er nodig is te kunnen geven. Bakstenen 
zijn een alternatief maar moeten 25 centimeter dik zijn om dezelfde bescherming te geven 
als de 20 centimeter van de volle betonblokken. 

In het boekje dat iedere Amerikaanse familie kon verkrijgen staat de constructie, met 
bijhorende plannen, eenvoudig uitgelegd. Er wordt uitgelegd hoe men de muren moet 
bouwen, waar ventilatiegaten moeten worden voorzien, hoe de constructie van het dak moet 
gebeuren, hoe men de gewenste dikte hierop krijgt die men nodig heeft om de radioactiviteit 
te verdringen, enz. Alle stappen worden verduidelijkt door tekeningen die heel gemakkelijk 
te vatten zijn, zelfs door leken. Maar of iedereen die voor de eerste keer een muur metselt 
ook recht en met de nodige dichtheid voor radioactieve straling zal metselen is maar de 
vraag. In het boekje laat men ook adressen achter waar men meer informatie kan krijgen. 

Het tweede plan dat wordt voorgesteld is de ‘Aboveground double-wall shelter’ (zie 
fig. 239). Het is een schuilkelder die buiten en bovengronds gelegen is. Men kan deze 
opnieuw construeren uit betonblokken. Maar nu moet men wel een dubbele muur voorzien. 
Aangezien deze constructie vrij ingewikkeld is, zullen de meeste mensen de schuilkelder 
door een specialist laten bouwen. Deze schuilkelder is perfect geschikt voor die gebieden 
waar een ondergrondse schuilkelder wegens de geologie niet mogelijk is, zoals rotsachtige 
gebieden of gebieden met een hoog waterniveau. 
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De ‘Pre-shaped metal shelter’ is het volgende plan dat in het boekje wordt uitgelegd (zie 
fig. 240). Prefab golvend stalen secties of ook prefab beton kan gebruikt worden voor 
schuilkelders boven maar ook onder de grond. Men kan hier pas van goede beschermende 
schuilkelders spreken als heel de structuur met aarde bedekt is. Het bovengrondse type 
lijkt hierdoor een heuvel in het landschap te zijn, waar twee onverwachte luchtpijpen en 
een deur doen vermoeden dat er een ruimte onder verborgen ligt. Ook deze schuilkelder is 
moeilijk om zelf te construeren.   

De laatste plannen die beschikbaar zijn, zijn deze van de ‘Underground concrete shelter’ 
(zie fig. 241-242) Deze schuilkelder is de duurste, in de jaren ’50 en ’60 tussen de $1.000 
en $1.500, afhankelijk van het type ingang. Hij bestaat uit gewapend beton en zal bijna 
volledige bescherming bieden tegen de fallout. Wanneer men bij een nieuw huis onder 
constructie al tijdens de bouw zo’n schuilkelder plaatst, als een bijgevoegd deel van de 
kelder, zal deze $500 van de totale kost van het gebouw zijn.

Naast de plannen staat in dit boekje nog eens uitgelegd waar men zeker in elke schuilkelder 
rekening mee moet houden en wat men zeker moet voorzien. Maar men moet ook denken 
aan de vereiste ventilatie, radio-ontvangst, licht, enz. De radio-ontvangst zou slecht kunnen 
zijn in de bunker door de bescherming die er is om de radioactiviteit buiten te houden. 
Het is dan best dat men buiten een antenne plaatst aangezien het belangrijk is dat men de 
informatie via CONELRAD 218 tijdens een nucleaire aanval zou krijgen. Hierdoor zou men 
namelijk weten hoe lang men in de schuilkelder zou moeten blijven, hoe vlug men naar 
buiten mag en voor hoe lang. 
 

The radioactivity of fallout decays rapidly at first. Forty-nine hours after an atomic 
burst the radiation intensity is only about 1 percent of what it was an hour after the 
explosion. But the radiation may be so intense at the start that one percent may be 
extremely dangerous. 
Therefore, civil defense instructions received over CONELRAD or by other means 
should be followed. 219

218: Control of Electromagnetic Radiation

219: Office of Civil and Defense Mobilization, 
1959, pp. 1�.
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Voor het licht heeft men een batterij nodig. Maar er zijn nog veel meer dingen die men 
nodig acht in de schuilkelder. Een bijgevoegd appendix geeft een soort checklist van de 
zaken die er aanwezig zouden moeten zijn. 

Men geeft ook een ‘oplossing’ voor wanneer een nucleaire aanval zou uitbreken maar 
je niet in bezit bent van een atoomschuilkelder. In een huis zonder kelder vindt men het 
best natuurlijke bescherming in het midden van de gelijkvloer. Daar is de radioactiviteit 
ongeveer de helft van buiten. In een kelder zal de radioactiviteit 1/10e van buiten zijn. De 
veiligste plek daar is in de hoek het verst van de ramen en het diepst in de grond. Als er tijd 
is, kan deze bescherming vergroot worden door de ramen te blokkeren door stenen, vuil, 
boeken, magazines of ander zwaar materiaal.

Vele appartementsgebouwen hebben plaatsen waar men veilig gesteld wordt van de fallout. 
Grote appartementsgebouwen uit baksteen of beton bieden op sommige plaatsen betere 
bescherming dan de doorsnee schuilkelder voor families. Zo biedt het centrale gebied van 
de gelijkvloer in een appartementsgebouw met betonnen vloeren meer fallout bescherming 
dan een kelder in een woning. De kelder in zo een appartementsgebouw biedt zelfs meer 
bescherming dan de speciale geconstrueerde betonnen schuilkelders bestemd voor de kelder 
van een woning. 

Het is naïef te denken dat deze gids alles voor de bevolking oplost. Dat de voorgestelde 
maatregelen alle problemen die men tijdens een eventuele aanval in een schuilkelder zal 
ondervinden, oplossen. Problemen en ongemakken zal men alleen maar op het moment 
zelf ontdekken. Dit boekje imponeert langs de ene kant de lezers door de ernstige gevolgen 
van een nucleaire aanval te vermelden en stelt ze langs de andere kant gerust dat alles goed 
komt. 

Predicting that nuclear war would be “terrible beyond imagination and description,” 
the authors of Fallout Protection then seemed to argue the contrary: “If effective 
precautions have been taken in advance, it need not be a time of despair.” 220

 

220: Rose K.D., One Nation Underground: The 
Fallout Shelter in American Culture, New York 
en Londen, New York University Press, 2001, 
pp. �8.



���

Om zich optimaal op een eventuele nucleaire oorlog voor te bereiden hielden sommige 
families weekendoefeningen in hun schuilkelder om te leren omgaan met de problemen 
en om voor zichzelf uit te maken welke voorzieningen ze nodig achten (zie fig. 247). 
Problemen die elke familie ondervond waren onder meer hitte, verveling en slechte geuren. 
Dit zijn alleen maar praktische problemen. De psychologische problemen die iedereen 
tijdens een verblijf in een schuilkelder tijdens een nucleaire oorlog zou ondergaan zijn 
moeilijk te voorspellen. Deze problemen zijn, ook al kan men er een aantal vermoeden, 
moeilijk op te lossen.

De OCDM 221 promootte The Family Fallout Shelter door campagnes waarbij het ‘do-it-
yourself’ gecombineerd werd met de familie ‘togetherness’. Zo is er een poster waar de 
schuilkelders werden voorgesteld als ‘your one defence against fallout’ (zie fig. 10). Een 
jong koppel bouwt er samen aan hun schuilkelder. Een vrouw leest voor uit het boekje van 
de regering terwijl een man de betonnen blokken op elkaar legt. 222 

In het ‘do-it-yourself’ project kreeg iedereen een taak volgens geslacht zodat het leven in 
de schuilkelder ‘Snug, Equipped, and Well Organized’ 22� was. 
 

For centuries, women had been creating do-it-yourself projects, from home 
dressmaking to interior decoration, but during the post-war years, do-it-yourself 
became increasingly focused on tasks such as construction and carpentry, which 
were categorized as tasks for men. 224

De man werd voorgesteld als dé beschermer van de familie tijdens en na een nucleaire 
aanval. De vrouw kreeg haar aloude rol terug. Ze zou instaan voor de bevoorrading en 
voor het huishouden tijdens de noodsituatie. Zij zou hulp aan het gezin moeten verlenen. 
De vrouwen moesten alles voorzien wat er tijdens een nucleaire oorlog nodig zou zijn. 
Dit werd voorgesteld in tijden dat de vrouwen nog nooit zo massaal aan het arbeidsproces 
deelnamen als sinds het einde van WOII. De campagne die het meest de vrouwelijke rol 
in de verf zette, is ‘Grandma’s Pantry’ (zie fig. 11). Hier probeerde men vrouwen aan 
te moedigen om zich voor te bereiden op de mogelijkheid van een nucleaire oorlog en 

221: The Office of Civil and Defense 
Mobilization

222: Lichtman S.A., Do-It-Yourself Security: 
Safety, Gender, and the Home Fallout Shelter in 

Cold War America, in: Journal of Design 
History, vol. 19, nr. 1, 2006, pp. 39.

223: Lichtman S.A., 2006, pp. 48.

224: Lichtman S.A., 2006, pp. 39.
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voorraden op te slaan die men vergelijkt met de voorraadkamer van een grootmoeder. De 
slogan was:

 “Grandma’s Pantry Was Ready-Is Your “Pantry” Ready in Event of Emergency?”         
 225 

Door deze ‘traditionele’ rollen voor de man en de vrouw probeerde men stabiliteit en 
veiligheid te bieden in tijden van verandering, een tijd overschaduwd door de dreiging van 
een nucleaire aanval. Maar toch:

The home fallout shelter exemplified the struggle to reconcile the home as a site of 
safety with the home as a site in peril. ... The home fallout shelter, though intended 
to reassure, however, was a site of anxiety. Shelters, even if built, could only 
provide symbolic security. The home fallout shelter was a paradoxical space that 
domesticated war by militarizing the family home. As such, it was doomed to fail in 
reality, even if it was to survive as an icon in post-war America.  226

Zelfs de beste doe-het-zelvers hadden hun twijfels bij de efficiëntie van hun zelfgemaakte 
schuilkelder. Terwijl dit gepresenteerd werd als een ongecompliceerd project, had men voor 
de ‘do-it-yourself’ schuilkelder toch een boven de gemiddelde timmerman nodig. Door het 
soms moeilijke en ontmoedigende proces van schuilkelderconstructies waren er bedrijven 
die ‘shelter kits’ op de markt brachten. Hierin was alles voorzien wat men nodig had om 
een schuilkelder te bouwen. Het bevatte alles, van een radio tot verf. Zo kon men met een 
kit van vier modulaire staalpanelen, een 6 x 20 x 2,4 meter schuilkelder construeren. Deze 
kon worden opgezet door twee mannen in vier uur waarbij men enkel een schroevendraaier 
en een moersleutel nodig had (zie fig. 249).
 

The image of a father and son building a do-it-yourself shelter domesticated nuclear 
war. It endorsed the notion that all was well by making shelter construction part 
of everyday life, and helped normalize war preparations by representing a father 
and son engaged in everyday tasks such as cleaning the car or mending the garden 

225: Lichtman S.A., 2006, pp. 49.

226: Lichtman S.A., 2006, pp. 51.
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fence.22�

Naast deze ‘shelter kits’ werden er ook schuilkelders via massaproductie op de markt 
gebracht om de in 1961 ineens enorme vraag naar schuilkelders te kunnen beantwoorden. 
In House and Home 228 liet men de eerste fallout schuilkelder via massaproductie zien 
en besprak men de constructiemethode (zie fig. 250-251). Men kon toen al honderd 
schuilkelders per dag produceren. De schuilkelder was ontworpen om aan vier criteria 
te voldoen: het moest weinig kosten ($300 à $400 in 1961), het moest eenvoudig en snel 
hanteerbaar zijn zonder speciale uitrusting, het moest er goed genoeg uitzien om in een 
private woning te laten staan en het moest overal vlug en gemakkelijk getransporteerd 
kunnen worden. Het geheel bestaat uit stalen panelen waarvan de muurpanelen 50 cm op 
1,�0 m op 20 cm zijn en in een vloerkanaal worden geplaatst en door bouten aan elkaar 
worden vast gemaakt. Wanneer de muur is geassembleerd worden de panelen gevuld met 
zand en gravel. De plafondplaten van �0 cm op 2,�0 m op 20 cm worden dan gelegd om 
de kamer af te dekken, samen vastgehaakt en gevuld. De panelen kunnen in vier uur door 
ongeschoolde arbeiders geplaatst worden. 

Naast deze nieuwe constructie stelden ze in het zelfde artikel nog drie andere types voor die 
meestal onder de aarde worden geplaatst. Zo stelden ze een schuilkelder in glasvezel voor 
(zie fig. 252) waarvan de overkoepelende vorm de sterkte biedt. De isolatie wordt door de 
betonnen schaal verkregen. Door het lichte gewicht van de schaal is distributie over een 
groot gebied mogelijk. Een tweede voorstel was een typische schuilkelder van de OCDM, 
gemaakt uit prefab beton of betonblokken voor $1.500 (zie fig. 253). Het laatste voorstel 
was een stalen tanktype, bestaande uit diverse vormen (zie fig. 254). De plooiingen in het 
staal zorgen voor de stijfheid. Een aardelaag van 80 cm kan het beton vervangen. De prijs 
van de stalen types kunnen enorm variëren, van $�00 tot $2.000. 

Terwijl de behandelde schuilkelders comfort beloofden, waren de meeste do-it-yourself 
schuilkelders zeer oncomfortabel. Ze boden een onaantrekkelijke versie van het post-
nucleaire leven. De gemiddelde do-it-yourself schuilkelder was klein. De OCDM 
schuilkelders waren maar 5,6 m² groot voor 6 personen. De muren in beton van de 

227: Lichtman S.A., 2006, pp. 47.

228: It’s Time to Take Another Look at Fallout 
Shelters, in: House and Home, juli 1961, 
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voorgestelde schuilkelders waren ruw, niet geverfd en kil. Ook de ventilatie was tot een 
minimum beperkt. Stapelbedden werden meestal gebruikt om plaats te besparen. Zaklampen 
waren vaak de enige voorziene verlichting en er was geen stromend water. En zoals dus 
sommige families hadden ondervonden tijdens een test in een schuilkelder, had men er vlug 
last van hitte, verveling en stank. Toch probeerde men het idee van een atoomschuilkelder 
aantrekkelijk te maken. Zo stelde men voor deze toegevoegde ruimte in vredestijd een 
andere functie te geven zodat het een meerwaarde aan het huis geeft. Men stelde voor deze 
plaats als werkruimte, wijnkelder, gastruimte, kinderspeelkamer, enz. te gebruiken. 

Whether the bombs dropped or not, Californians were sure that the shelters would 
come in handy. “It will make a wonderful place for the children to play in,” beamed 
proud Mrs. Colhoun. ”And it will be a good storehouse, too. I do a lot of canning 
and bottling in the summer, you know.” 229

Voor velen was een schuilkelder een dure investering. Hierdoor kwamen er verschillende 
types schuilkelders op de markt van “$ 1�,50 foxhole shelters to luxurious $ 5500 suites 
equipped with telephone, escape hatches, bunks, toilets and a Geiger counter.” 2�0 In 
tijdschriften probeerde men toch de lagere klasse te overtuigen om een schuilkelder te 
bouwen met titels als You Can Build a Low-Cost Shelter Quickly. 2�1 Hier tonen ze drie 
plannen, twee van The Office of Civil Defense en één van een ingenieur. ‘Under-the-Patio’ 
(zie fig. 255-256) is een typisch voorbeeld dat door commerciële bouwers werd voorgesteld 
en is bestemd voor acht personen. Deze ruimte is ondergronds maar kan in vredestijd een 
ander gebruik hebben. De totale kost wordt rond $1.841 geschat. Het andere plan van 
OCDM dat men hier voorstelde is de ‘do-it-yourself’ schuilkelder voorgesteld in het boekje 
The Family Fallout Shelter en kost $280 voor vier personen.

R.M. Stephenson, een professor ‘of nuclear engineering’ aan de universiteit van Connecticut 
vond de ‘Simplest Shelter of All’ uit (zie fig. 257). Hij baseerde zijn schuilkelder op zijn 10-
jarige ervaring met het atoomenergie programma en een succesvolle manier van ontwerpen 
gebruikt door de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verklaarde: 

229: Wonderful to Play In, in: Time, 1951,
 pp. 12. 
 
2�0: Wonderful to Play In, in: Time, 1951, 
pp. 12.

2�1: You Can Build a Low-Cost Shelter Quickly, 
in: Popular Mechanics, dec 1961, pp. 85-89.
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“I want to emphasize that this shelter has been designed only on the basis of 
cheapness. Depending on the size of your family, you may want to have a bed or cot, 
or chairs, etc. I would suggest that before starting a shelter, you assemble the family 
in a corner of the room and decide the size and height of the shelter required.” 2�2

Voor prof. Stephenson was de kost aan materialen $�0. Het bestond uit honderd zandzakken 
van 51 op 76 cm, 4.500 kg droog zand, timmerhout, nagels en koorden om de zandzakken 
aan elkaar te binden. Hij beweerde dat de smalle holtes tussen de zandzakken en de spleten 
aan de deur voldoende ventilatie boden. 

In pogingen om goedkope bescherming te bieden tegen de fallout kwamen absurde 
‘oplossingen’ op de markt. Zo stelde een persoon een plastieken zak op mensengrootte 
voor die volledige bescherming tegen fallout zou bieden. Of deze zak voldoende 
bescherming zou bieden of niet is in feite maar bijzaak want toen W. Dan Bell vroeg hoe 
men hierin kon ademen zei de promotor van het ontwerp dat dat een probleem was dat 
hij nog niet had opgelost. 2�� Deze ‘oplossing’ valt helemaal buiten de zware en massieve 
architectuur die mensen tegen de fallout zou moeten beschermen. Het is als het ware totaal 
het tegenovergestelde, een simpele plastieken zak. Om de massieve atoomschuilkelders te 
vervangen, had men toch een beter en efficiënter idee nodig.    

Er werden ook luxueuze schuilkelders gebouwd, zoals een miljonair uit Jacksonville deed. 
234 Deze liet een blast schuilkelder bouwen uitgerust met een lift, een pooltafel en vaten 
wijn. 2�5

Er werden ook wedstrijden en tentoonstellingen over deze problematiek gehouden. In 
januari 1960 was er de ‘Home Furnishings Market’ in Chicago. Dit was een tentoonstelling, 
gesponsord door AID 236 en OCDM, die modellen voor fallout schuilkelders, die in de 
moderne open interieurs van die tijd pasten, toonde. De verantwoordelijke van de 
tentoonstelling zei:

“There is nothing fearsome in the word ‘shelter’. It is a pleasant sounding word. 

2�2: Civil Defense: the Sheltered Life, in: Time, 
okt 1961, pp. 24.

2��: Civil Defense: the Sheltered Life, okt 1961, 
pp. 24.

234: Civil Defense: the Sheltered Life, okt 1961, 
pp. 22.

2�5: Over de architectuur van luxueuze private 
schuilkelders heb ik geen informatie gevonden.

236: American Institute of Decorators
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Men seek shelter from any excessive conditions-shelter from the storm, the heat, 
the cold, the noisome pestilence, and in this case, from the ‘blast of the terrible one 
against the wall.’” 2��  

Kleurrijke tekeningen toonden levendige interieurs waarin niets aan overleving deed 
denken. 

“By concealing all essential equipment behind random panels of walnut, Roy F. 
Beal, A.I.D., of Austin, Texas, creates a fallout shelter that has all the appearances 
of a library-study.” 2�8

Decorateur Barbara Dorn toonde een model voor Shelters for Living Inc. waarbij ze zei:

“It will be informal in feeling, comfortable, and as cheerful as possible, with lots of 
buoyant colors. Why be drab about your shelter, when it’s more fun, and costs no 
more to survive in style?” 2�9

Ondanks publieke en private initiatieven zijn atoomschuilkelders eerder in het naoorlogse 
bewustzijn dan in het fysieke landschap van Amerika doorgedrongen. Er zijn weinig 
Amerikanen die effectief een atoomschuilkelder gebouwd hebben. Maar ‘do-it-yourself’ 
hielp bij het promoten van het idee van veiligheid, terwijl grotere onveiligheden door de 
Koude Oorlog in het alledaagse leven verschenen. 

The do-it-yourself shelter placed the suburban home and family on the front lines of 
national defence. It promoted the idea of security, while revealing larger cold war 
insecurities of daily life. The do-it-yourself fallout shelter was the indispensable 
space that people hoped never to use. 240

2��: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 10�.

2�8: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 10�-108.

2�9: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 108.

240: Lichtman S.A., 2006, pp. 40.
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3.3.2. Gerealiseerde schuilkelders

De fotograaf Richard Ross toont in het boek Waiting for the End of the World naast 
regeringsschuilkelders en openbare schuilkelders ook verschillende private schuilkelders. 
In deze private schuilkelders herkent men meestal een type dat door de regering was 
gepropageerd of in tijdschriften was gepubliceerd. Maar datgene wat atoomschuilkelders 
steeds gemeen hebben is de afwezigheid. De afwezigheid van mensen maar ook de 
afwezigheid van de oorlog.

In Salt Lake City, Utah, is er een kleine familieschuilkelder die men via een soort tent betreedt 
(zie fig. 259-262). De schaal van de schuilkelder en de faciliteiten zijn tot een minimum 
beperkt met de hoop tot een grotere, verder gelegen schuilkelder te geraken bij een nucleaire 
aanval. De tunnel die als ‘in between’ zone werkt, tussen de buitenwereld en de eigenlijke 
schuilkelder, is in het geel geverfd (zie fig. 262). Zo wou men een vriendelijkere doorgang 
voor de twee jongste kinderen creëren. Het tapijt dat in deze doorgang is aangebracht, geeft 
ook meteen een huiselijkere sfeer. Maar de ruimte waar men in zal moeten verblijven is 
daarentegen wel vrij kil en volgepropt met uitrustingen en voorraden. In deze schuilkelder 
is duidelijk de ‘Pre-shaped metal shelter’ gepubliceerd in o.a. The Family Fallout Shelter 
te herkennen.

In Santa Barbara, Californië, vindt men een voorbeeld van de koepelvormige schuilkelder, 
gepubliceerd in House and Home, terug (zie fig. 263-264). De typische halve koepelvorm 
is in de jaren ‘60 in een heuvel gebouwd dicht bij de botanische tuinen. De ingang is 
via een eenvoudig luik en de afdaling gebeurt via simpele houten laddertjes. Zoals in de 
meeste kleine schuilkelders is er maar één uitgang/ingang voorzien. Deze uitgang/ingang 
is dan nog, zoals hier, vaak een luik. Bij een nucleaire explosie zullen veel brokstukken 
rond geslingerd worden waardoor deze luiken geblokkeerd kunnen worden. Het is dus 
beter meerdere ingangen/uitgangen te voorzien zodat men niet opgesloten geraakt door 
een geblokkeerde uitgang. Maar hier komt men voor een dilemma te staan want de drang 
om de schuilkelder te vlug te verlaten moet men zo miniem mogelijk houden, en hoe meer 
uitgangen, hoe groter de drang zou kunnen zijn.
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..., the celebrated fallout shelter, amid the technological utopianism of the postwar 
period, symbolized a return to one of man’s most primitive habitats, the cave. 241 

Deze schuilkelder is inderdaad zeer primitief. Binnenin is niets voorzien. Er is geen licht, 
geen voedsel- of watervoorziening, geen meubels, niets. Het is een bijzonder voorbeeld van 
een zeer primitieve schuilkelder.

Ross toont ook een nieuwe schuilkelder voor één familie in Zwitserland, tegen Andelfingen 
(zie fig. 400-401). De trotse eigenaar staat bij zijn lucht filtratiesysteem. Rechts op de foto 
is het ontsnappingsluik te zien. Hier zijn dus wel twee uitgangen, wat in feite een minimum 
zou moeten zijn. De andere uitgang komt in de woning uit. Deze kleine schuilkelder is met 
bevoorrading en oude meubels uitgerust. Het is de basisstructuur van een atoomschuilkelder 
die de federale regering eist in Zwitserse woningen. Hieruit is duidelijk dat dit land een 
goed georganiseerd schuilkelderprogramma heeft. 

Daarentegen werden in de V.S.A. schuilkelders gebouwd die onmenselijk waren. In Time 
van 1961 in het artikel Building: Shelter Skelter is een foto van een schuilkelder gepubliceerd 
waar de erbarmelijke omstandigheden onmiddellijk te zien zijn (zie fig. 248). Het is enorm 
klein maar ook verschrikkelijk primitief. 

3.3.3. Niet-gerealiseerde schuilkelders

Willard Bascom, was een bekende ingenieur die ideeën voor atoomschuilkelders uitwerkte. 
Hij stelde vast dat mensen twee derden van hun tijd thuis verblijven en concludeerde dat 
private atoomschuilkelders een must waren. Bij deze schuilkelders was de kostprijs een 
grote uitdaging en Willard Bascom stelde dan ook voor om een prefab schuilkelder op 
de markt te brengen. Zijn voorgestelde ontwerp was een ‘septische tank’ uit één stuk van 
versterkt plastiek, begraven onder de grond (zie fig. 229). Hij dacht dat, als deze schuilkelder 
via massaproductie op de markt kwam, dit voor $500 kon gemaakt worden. 

241: Vanderbilt Tom, 2002, pp. 16.



���

3.3.4. Kritiek 

Ondanks de propaganda van de regering, investeringen van bedrijven en de mogelijkheid 
tot het gratis verkrijgen van gedetailleerde plannen, bouwde minder dan drie percent van 
de Amerikaanse bevolking een schuilkelder. De reden waarom Amerikanen kozen om 
geen schuilkelder te bouwen was een combinatie van economische, sociale en politieke 
factoren. Voor sommige was een schuilkelder te duur. Anderen hadden geen vertrouwen in 
de efficiëntie ervan. 

Het was vooral begin de jaren ’60 dat vele mensen sceptisch tegenover de ‘myth of survival’ 
begonnen te staan. De argumenten van velen, inclusief de Committee for a Sane Nuclear 
Policy (SANE), politici, academici, verenigingen, tijdschriften, kranten en geestelijken 
zetten de problemen en contradicties van de Amerikaanse atoomschuilkelder in het licht. 
In Newsweek van november 1961 vroeg men zich af, Survival: Are Shelters the Answer? 
242 Het artikel poneerde dat dit niet zo was. Het stelde zich vragen bij de moraliteit van de 
hoge kosten voor de constructie van een schuilkelder. De rijkeren werden begunstigd bij de 
pogingen tot overleving. Ook de enorm optimistische beweringen van de aanhangers van 
schuilkelders werden in vraag gesteld. “The facts of nuclear war, fallout, and shelter life” 
zijn “far more complex and sobering”, dan men voorstelde. 243 Zelfs Time die beweerde dat 
“cheap fallout shelters are a modest insurance for everyone,” waarschuwde dat de pamfletten 
van de regering “offers far too rosy advice on how Americans can protect themselves, at 
cut rates, against nuclear onslaught.” 244 Men had ook twijfels bij de vaardigheden van de 
bedrijven die zich bezig hielden met de bouw van atoomschuilkelders. In Time schreef 
men: 

“Shelter building is still far from being big business. Before it gets big, many builders 
will have to learn the difference between a shelter and a hole in the ground.” 245

Er was ook een hevige discussie over het feit of het schuilkelderprogramma een 
afschrikmiddel was en in welke mate. Rogers S. Cannell van de Stanford Research Institute 
beweerde dat de V.S.A. zonder fallout bescherming “either invite an attack or give in to 

242: Lichtman S.A., 2006, pp. 51.

243: Lichtman S.A., 2006, pp. 51.

244: Rose K.D., 2001, pp. 79.

255: Building: Shelter Skelter, in: Time, 1961, 
pp. 65-66.
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the Kremlin without a struggle,” terwijl een effectief schuilkelderprogramma het mogelijk 
zou maken om “rebuild our civilization” en om “justify the faith placed in us by our own 
families and by the peoples of the free world.” 246 Sommige dachten ook dat het bouwen van 
atoomschuilkelders juist een omgekeerd effect zou hebben op het bewaren van de vrede, zo 
verscheen in American Heritage in 1980: 

As for deterring a Soviet attack-an official argument made for shelters-military 
experts pointed out that shelters could do nothing of the kind. All the Soviet Union 
had to do in riposte was build more and bigger missiles. A national fallout shelter 
program would merely stimulate the arms race. 247 

Bently Glass stelde zich de vraag wat de kwaliteit van de heropgebouwde maatschappij zou 
zijn en twijfelde of de andere landen nog veel sympathie voor de V.S.A. zouden hebben. 
Hij geloofde dat:

 “Life would be very primitive for the survivors for a long time to come.
If America survived at all, could it be as more than a tenthrate power? Would the 
more fortunate lands take pity on the country that first produced and used the atom 
bomb, and later engaged in the accelerating arms race?” 248

  
Anderen vonden dat blast en fallout schuilkelders laf waren. Major General John B. Medaris, 
voormalige baas van de Army Ballistic Missile Agency zei:

“They would convert our people into a horde of rabbits, scurrying for warrens, 
where they would cower helplessly while waiting the coming of a conqueror.” 249 

Sommige geloofden dat andere morele waarden op het spel stonden. Rabbi Maurice N. 
Eisendrath, president van de Union of American Hebrew Congregations zei: 

“It is the morality of men and affairs which challenges us, not the morality of moles 
or other underground creatures, slithering in storm cellars.” 250

246: Rose K.D., 2001, pp. 87.

247: Karp Walter, 1980, pp. 93.

248: Rose K.D., 2001, pp. 88.
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Er waren veel negatieve connotaties bij schuilkelders, zodat er veel metaforen ontstonden. 
Eén van de meest alomtegenwoordige, was de ‘mol’ metafoor. Rabbi William F. Rosenblum 
waarschuwde tegen: 

“the kind of thinking that will make moles and mice of men instead of human 
beings created in the image of God.” 251 

Major General John B. Medaris, voormalige baas van de Army Ballistic Missile Agency 
vond, zoals vele andere, dat blast en fallout schuilkelders laf waren. Hij zei:

“They would convert our people into a horde of rabbits, scurrying for warrens, 
where they would cower helplessly while waiting the coming of a conqueror.” 252

Meer en meer, aangezien Amerikanen de ‘mol’ mentaliteit meden, beschouwden zij vrede 
als enig aanvaardbaar tegengif voor een kernoorlog. In 1961 in een artikel van Margaret 
Mead in de New York Times Magazine: 

“Peace no longer is an unobtainable ideal...but a necessary condition of continued 
human existence.” 25� 

Een ander thema dat vaak werd besproken was dat de bouw van fallout schuilkelders een 
terugkeer was naar de donkere holen die men in het begin van onze beschaving bewoonden. 
Door het bouwen van atoomschuilkelders bestond de mogelijkheid dat men in volgende 
generaties permanent in ondergrondse steden zou moeten blijven zodat men terug was 
waar onze primitieve voorvaderen ooit begonnen waren.

De twijfels over de efficiëntie van de schuilkelders lijkt niet onterecht. In American 
Heritage van 1980 verscheen het artikel When Bunkers Last in the Backyard Bloom’d  
254 waarin men mislukte ontwerpen omschreef. Dit was o.a. te wijten aan ‘fly-by-night’ 
operators. Zo was er een vrouw die een atoomschuilkelder voor $2.500 had laten zetten 
waarvan het dak bij de eerste storm al instortte. Zo had een legerofficier ook zijn twijfels 

251: Lichtman S.A., 2006, pp. 51.
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25�: Mead Margaret, Are Shelters the Answer?, 
in: The New York Times Magazine, 26 nov 1961, 

New York.

254: Karp Walter, 1980, pp. 93.
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aangezien van de 30 schuilkelders die hij op efficiëntie had geïnspecteerd er 27 niet aan de 
minimumeisen voldeden. De ‘easy-to-build’ en de goedkope schuilkelders werden hierdoor 
in twijfel getrokken. 

Ook in Engeland gaf men aan het volk een gids voor de bouw van atoomschuilkelders 
om zich tegen de nucleaire dreiging te beschermen. Arthur Quarmby is een architect die 
meerdere keren in tijdschriften zijn ongenoegen over deze ontwerpen uitte. Men had voor 
een persconferentie zes voorbeelden in Easingwold gebouwd, maar de fysieke resultaten 
die het opleverde waren volgens architect Arthur Quarmby niet hoopvol. 

In het artikel Home Office Guidance on Nuclear Shelters in Architects’ Journal schrijft 
Quarmby dat de schuilkelders niet alleen slecht ontworpen, ondegelijk gebouwd en erg 
slecht gepresenteerd zijn maar ze konden ook zeer misleidend zijn. Bijvoorbeeld alleen 
door het zorgvuldig lezen van de literatuur beseft men dat de explosieweerstand van 
de zelfgebouwde structuren ruim onvoldoende is. Veel van deze schuilkelders waren 
los bedekt met zand, vaak in een hoek van 60 graden, waardoor een regenbui het zou 
wegwassen. De waterdichtheid was onvoldoende of zelfs onbestaand. Vele schuilkelders 
waren ondergelopen en niets was geïsoleerd. De voorbeelden in het boek bevatten een 
aantal twijfelachtige eigenschappen, maar in de gebouwde structuren waren sommige 
fouten overduidelijk. Arthur Quarmby vraagt zich dan ook terecht af: 

If this is the best the Home Office can do in carrying out its own proposals, what 
chance for the public? 255

Een paar maand later publiceerde hetzelfde blad een artikel Taking Shelter waarin Arthur 
Quarmby het over de tentoonstelling in Heslington tegen York heeft waar ‘the Home Office’ 
256 private atoomschuilkelders voorstelden. Maar Quarmby was opnieuw niet geïmponeerd. 
Hij was bezorgd over een aantal aspecten van het ontwerp en de constructie van de 
schuilkelder (zie fig. 398). Maar hij was het meest bezorgd over het feit dat men tijdens een 
nucleaire aanval in zijn schuilkelder moest blijven totdat de lokale autoriteit toestemming 
gaf om deze te verlaten. Dit baarde hem zorgen omdat niet alle lokale autoriteiten achter 

255: Quarmby Arthur, Home Office Guidance on 
Nuclear Shelters, in: Architects’ Journal, 
vol. 173, 28 jan 1981, pp. 142.

256: Ministerie van Binnenlandse Zaken in 
Groot-Brittanië
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de aanpak van de regering stonden en dus hierover geen informatie tijdens een nucleaire 
aanval zouden geven. De bevolking die in deze gebieden de raad van de regering opvolgde 
en een atoomschuilkelder bouwde, zou tevergeefs eeuwig op deze toestemming kunnen 
wachten. Maar Quarmby had ook zijn twijfels over de ‘safe’ level van de radioactiviteit 
waarbij mensen hun schuilkelders zouden mogen verlaten.

 …a level at which you would not die straight away, but only later. 25�

Twee van de schuilkelders die er gedemonstreerd werden hebben geen enkele blast of fallout 
bescherming. De andere voorgestelde schuilkelders geven een betere blast bescherming, 
een rudimentaire vorm van verluchting en er is een kleine voedsel- en waterbevoorrading. 
Maar er is geen verwarming, geen isolatie, verlichting door toortsen (voor twee weken, tot 
twaalf mensen in een kleine en natte ruimte) en een radio op batterijen. Quarmby vroeg 
zich terecht af of de technologie niet beter kon. Er zou ten eerste meer plaats kunnen zijn. 
Daarnaast zou men op een correcte manier isolatie moeten plaatsen. Ook zou er iets van 
krachtvoorziening moeten zijn voor de filtering van de lucht, voor de verlichting en voor 
de verwarming en iets beter dan plastieken zakken als toiletten. 
 

What about marine or caravan toilets using a minimum amount of water and pumped 
out by hand, if necessary, into a storage tank? 258

Hij vond het verbazingwekkend dat geen enkele schuilkelder die de Engelse regering 
voorstelde een meter had om de radioactiviteit buiten te meten. Dit zijn maar enkele logische 
en praktische verbeteringen die zonder grote moeilijkheden gemaakt kunnen worden. 

Quarmby haalt ook onze nieuwsgierigheid aan. Iedereen zal na een nucleaire aanval de 
drang hebben om te ontdekken wat er bovengronds nog te vinden is. 

I do believe that the impulse to open that door and go out to see what remains of 
your world would, after a week or more, become irresistible. 259

25�: Taking Shelter, in: Architects’ Journal, 
vol. 173, 18 maart 1981, pp. 481.

258: Taking Shelter, maart 1981, pp. 481.

259: Taking Shelter, maart 1981, pp. 481.
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Om dit te voorkomen stelt Quarmby een paar oplossingen voor om na een nucleaire explosie 
vanuit de schuilkelder toch een glimp van de buitenwereld te kunnen opvangen.

We must have some means of looking out, whether a window or a periscope. This 
is not difficult either: an armoured blast shield could be designed to slide away 
after the explosions, with a radiation-proof transparent screen behind, or a periscope 
which could elevate at the right time. 260

Men kon zich afvragen of men wel geloofde in de mogelijkheid van een nucleaire aanval. 
Als men dit deed, moest men volgens Quarmby iets doen aan de ontwerpen van de Engelse 
regering door meer architecturale en technologische kwaliteiten toe te voegen. Het ironische 
pamflet dat bij dit artikel is gevoegd toont de absurde tips die de regering aan de bevolking 
zonder een schuilkelder geeft (zie fig. 399). 

Nadat Arthur Quarmby voor het eerst de gebreken in Architects’ Journal omschreven had 
kreeg het tijdschrift enorm veel brieven waarin de zorgen die het volk zich maakte stonden 
beschreven. Arthur Quarmby was dus niet de enige die de gebreken van de schuilkelders 
inzag. 

It is scarcely credible that the Government can expect the public to take these designs 
seriously. 261

Het is natuurlijk discussieerbaar of het leven van de overlevenden van een nucleaire aanval 
op Engeland of elders in de wereld, waard zou zijn om te leven.

Arthur Quarmby was niet de enige architect die kritiek uitte. Quonset Huts on the River 
Styx: The Bomb Shelter Design Book 262 is een boek dat gaat over een wedstrijd die in 
Amerika is uitgeschreven als antwoord op plannen die gepubliceerd zijn door de Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) 263. Deze wilden 656 ‘Emergency Operations 
Centers’ voor ambtenaren en het personeel ontwerpen en bouwen zodat de regeringsfuncties 
konden doorgaan na een atoomaanval.

 

260: Taking Shelter, 1981, pp. 481.

261: Never-Never Land, in: Architects’ Journal, 
18 maart 1981, pp. 470-472.

262: Quonset Huts on the River Styx: the Bomb 
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North Atlantic Books, 1988, pp. ��.
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De wedstrijd is opgevat als kritiek op de aanpak van de regering. Men vindt dat er een 
soort ironie in zit. De leiders zouden een grote overlevingskans krijgen, maar de ‘gewone’ 
mens wordt aan zijn lot overgelaten. Terwijl de leiders juist diegenen zijn die een nucleaire 
oorlog kunnen voorkomen! Het enige wat het volk krijgt is een boekje met een handleiding 
hoe men best een atoomschuilkelder bouwt. Zoals senator William Proxmire zei: 

“The bottom line is that you’re giving fallout shelters to public officials and guides 
to the public!” 264 

Men zou 1,5 miljard dollar spenderen om deze schuilkelders te bouwen. Om zo een voorstel 
serieus te overwegen, moet men de afbraak van de wereld voor ogen hebben, wat juist het 
tegenovergestelde is van het doel van de architectuur!

 The absurdity of nuclear war demands an architecture of the absurd. 265

Dit lijkt een contradictie, aangezien architectuur van in het begin een rationele kunst is, 
gebaseerd op bouwpraktijk en de voldoening van menselijke noden.

Niet alleen architecten deden mee aan de wedstrijden maar bijvoorbeeld ook wetenschappers 
en filosofen. De winnaar van de wedstrijd is Bill Hickey en Mike Lee (Minneapolis, MN) 
(zie fig. 265). De tekst op hun pamflet luidt:

Since the cockroach will be the only surviving life from following a nuclear event, 
it seems only logical to emulate its special parameters when constructing a shelter. 
As a bonus feature it serves as a roadside folly whilst waiting for the big one. This 
provides an amusing distraction for the general public. 266 

Het project van Jack Busby (San Francisco, CA) (zie fig. 266) geeft een ironische weergave 
van de ‘Hide and Cover’- techniek gepromoot door de regering tijdens het begin van de 
Koude Oorlog. Hij brengt deze techniek op publieke schaal door een stoel uit te vergroten. 
Geplaatst midden in een dorp, functioneert deze als openbare ‘schuilkelder’. De absurditeit 

264: Quonset Huts on the River Styx: the Bomb 
Shelter Design Book, 1988, pp. 5-6.

265: Quonset Huts on the River Styx: the Bomb 
Shelter Design Book, 1988, pp. �.

266: Quonset Huts on the River Styx: the Bomb 
Shelter Design Book, 1988, pp. 4.
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van deze voorstelling wordt in dit ene beeld onmiddellijk duidelijk.

Een project dat de absurditeit van de voorstellen van de regering voor de lage 
bevolkingsklassen toont, is het project van Pearl Hirshfield (Evanston, IL) (zie fig. 267). 
De slogan luidt:

“Dig a hole, cover it with a couple of doors and then throw three feet of dirt on top. 
It’s the dirt that does it.” 267 

Hier begraven de mensen als het ware zichzelf. Het is absurd om te denken dat zo een 
voorstel een oplossing kon zijn.

267: Quonset Huts on the River Styx: the Bomb 
Shelter Design Book, 1988, pp. 42.
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Besluit

Na 9/11 zijn er opnieuw boeken gepubliceerd met dezelfde thema’s als tijdens de Koude 
Oorlog. Eén van deze thema’s behandelt de bescherming tegen de heersende dreiging. 
Tijdens de Koude Oorlog was dit de dreiging van de onzichtbare atoombom. Nu is dit de 
dreiging van het catastrofale, onzichtbare terrorisme. Schuilkelders zijn in beide gevallen 
één van de geformuleerde antwoorden. De voorbeelden van de ondergrondse silo’s die tot 
een woning worden omgebouwd tonen de huidige belangstelling voor deze ondergrondse 
structuren aan. Het is een interesse in het oorspronkelijke doel dat de schuilkelder had: 
bescherming bieden tegen dreiging. Anderen houden van de ironie van een vreedzaam 
leven in een structuur die bestemd was om te beschermen tegen een oorlog. Maar anderzijds 
wekken deze silo’s ook interesse door de unieke architectuur en de vaak prachtige omgeving 
waarin ze gelegen zijn.  

Natuurlijk zijn er nu van deze omgebouwde silo’s geen groot aantal te vinden, maar 
niemand echter weet hoe de toekomst van de ondergrondse beschermende structuren eruit 
zal zien. Een feit is wel dat nog steeds verlaten silo’s te koop staan om in een woning of 
iets anders getransformeerd te worden. Vele silo’s worden door deze interesse, gestart door 
de familie Peden en de oprichting van hun bedrijf ‘20th Century Castles’, getoond aan de 
buitenwereld. De silo’s die te koop staan, worden op het internet aangeboden zodat delen 
van deze latente architectuur voor iedereen consulteerbaar worden. Via het internet wordt 
deze latente architectuur aan de hand van foto’s zichtbaar gemaakt. Omgebouwde silo’s, 
ooit ruïnes van de Koude Oorlog, tonen aan dat deze structuren meer kunnen zijn dan een 
‘form follows function.’ 

Toch is er niet altijd zoveel interesse in deze silo’s geweest. Vele silo’s zijn al vernietigd. 
Er zijn nog silo’s, herinneringen aan de Koude Oorlog, in Amerika die van hun definitieve 
ondergang kunnen gered worden. Zij liggen nog steeds als stille verborgen structuren in het 
landschap. 

Deze silo’s, raketbasissen, zijn gebouwd voor militaire doeleinden. Naast deze Koude 
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Oorlog architectuur werden nog andere ondergrondse structuren gebouwd. Structuren 
die enkel een defensieve functie hadden. Men kan deze opdelen in drie types, men had 
regerings-, openbare en private schuilkelders. Ook zij liggen onder het oppervlak en zijn 
quasi niet zichtbaar vanuit de lucht. 

De gevolgen van een ontploffing van een atoombom was door de nucleaire winter niet beperkt 
tot één plaats. Het was dus bij alle atoomschuilkelders belangrijk dat de radioactiviteit 
zoveel mogelijk gereduceerd werd. Hierdoor werd de ondergrond de perfecte locatie. De 
gebruikte materialen en de dikte van de ‘muren’ en het ‘dak’ waren hier ook het logische 
gevolg van. Ook ramen waren gevaarlijk, waardoor deze compleet werden geweerd uit de 
atoomschuilkelders. Zo was er geen natuurlijk licht in deze schuilkelders en schonk men 
geen of weinig aandacht aan ornamentatie in het ontwerp. 

De meeste atoomschuilkelders hebben geen façade. Er zijn hier enkele uitzonderingen 
op, bijvoorbeeld de bovengrondse private schuilkelder. Daar de kostprijs meestal van 
primordiaal belang was zijn deze gevels geen architectonische hoogstandjes. Foto’s van 
atoomschuilkelders zijn dus meestal foto’s van interieurs. Bij foto’s van het bovengrondse 
deel van atoomschuilkelders krijgt men meestal een weids landschap te zien, met eventueel 
een klein volume waar de ingang van de schuilkelder is of een luik of luchtopeningen. Er zijn 
dus vaak wel aanwijzingen voor deze ondergrondse structuren maar deze zijn onopvallend. 
Soms is er een totaal andere structuur boven zoals een hotel (zie Greenbrier bunker), een 
kerk (zie openbare schuilkelder in Zweden), een rots (zie Cheyenne Mountain), een chalet 
(zie Kelvedon Hatch bunker), enz.

Het is misschien omdat het ontwerp van atoomschuilkelders een puur ingenieurs probleem 
was dat de meesten een pure ‘machine for living’ zijn met weinig of geen ornamentatie. 
Het waren eerder ingenieurs dan architecten die atoomschuilkelders ontwierpen. Men kon 
de ontwerpen nochtans een meerwaarde geven wanneer door de architectuur het gevoel 
van onveiligheid niet toenam. Bij schuilkelders met een dubbel gebruik was dit een 
vooropgesteld doel. Dit is duidelijk merkbaar in het prototype voor een ziekenhuis/fallout 
schuilkelder waar men alleen de ruimten die zonder ramen kunnen in de beschermde structuur 
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plaatst. Ook de architectuur van de Abo school probeerde confronterende elementen zoveel 
mogelijk uit het zicht van de kinderen te houden, zoals de ontsmettingsdouches. Door het 
dagelijkse gebruik van deze ruimtes, zoals ook bij de metrostations in Rusland, zouden 
deze minder angstaanjagend zijn tijdens noodsituaties. Deze plaatsen zouden dus voor de 
meeste gebruikers niet vreemd geweest zijn tijdens een nucleaire aanval.  

De ontwerpen krijgen ook een meerwaarde als men in een schuilkelder niet meer het gevoel 
heeft in de wereld van de doden te zitten. Zachte kleuren en materialen kunnen hiertoe 
bijdragen. Hier werd dan ook mee geëxperimenteerd: oker en pastelblauw in een openbare 
schuilkelder in Malmö, helder geel en oranje voor de smalle gangen in een openbare 
schuilkelder in Vasterar, enz. De finale conclusie hierbij is dat een bunker binnenin niet op 
een bunker zou mogen lijken. De ontwerpers van de Greenbrier bunker, bestemd voor de 
Amerikaanse regering, zijn hier voor sommige ruimtes heel goed in geslaagd. Het primaire 
doel van deze schuilkelder is zoals elke andere de overleving, maar in sommige ruimtes 
verdwijnt het ‘bunker’-gevoel. Vooral de eetzaal en de Kamer van de Senaat zijn in dit 
opzicht treffende voorbeelden. De Kamer van de Senaat werd zelfs in vredestijd openbaar 
als exhibitiehal gebruikt. Niemand had door dat deze ruimte ook tot een schuilkelder 
behoorde. Het feit dat deze tentoonstellingshal aansloot bij het vijfsterrenhotel bewijst dat 
men door het gebruik van moderne materialen en kleuren een normale en zelfs luxueuze 
ruimte in een atoomschuilkelder kan creëren. 

Het gemis aan ramen is de enige indicatie dat deze geslaagde ruimtes tot een bunker behoren. 
Dit gebrek bleef in alle ontwerpen van private tot openbare en tot regeringsschuilkelders 
één van de grootste moeilijkheden. In de Greenbrier bunker heeft men een ‘oplossing’ die 
in vele schuilkelders terug te vinden is: het gebruik van ‘picture windows’, een kader met 
een landschap ter vervanging van de ramen. Nog andere, minder gebruikte oplossingen 
komen in de voorbeelden naar voor. Bij de omgebouwde silowoning in Adirondack State 
Park in New York gebruikte men fiber-optische vezels die van kleur veranderen. Een ander 
voorbeeld was ingewerkt in de initiële openbare atoomschuilkelder tegen de Emigrant 
Mountains in Montana, namelijk een periscoop. Een logisch gevolg van het gemis aan 
natuurlijk licht is dat de verlichting vaak sterker is dan normaal, zoals in de openbare 
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schuilkelder in Vasterar. 

Naast deze ‘esthetische’ problemen kwamen er ook nog sociale problemen aan bod. Deze 
zijn moeilijk te voorspellen. Toch was er bij de voorbeelden een ‘oplossing’ voor de 
problemen die zouden kunnen ontstaan door een te grote paniekerige menigte in openbare 
schuilkelders, namelijk de stalen staven in een garage in Zweden die de grote massa mensen 
in kleinere meer controleerbare groepen kunnen splitsen. 

Iets dat ook de architectuur en het gebruik van alle bunkers bepaalt is het aantal en de 
plaatsing van de uitgangen. Het lijkt misschien een contradictie over uitgangen te spreken 
terwijl blijkt dat ingangen belangrijker waren tijdens de Koude Oorlog. Uit het oogpunt 
van uitgangen geeft men een schuilkelder best tenminste twee uitgangen. Dit heeft twee 
belangrijke redenen, namelijk veiligheids- en psychologische redenen. De plaatsing heeft 
meer een psychologische reden. Het te vroeg terug naar buiten gaan moet vermeden 
worden. Een uitgang die voortdurend in het zicht is, is zeer verleidelijk. In de Kelvedon 
Hatch bunker in Essex, Engeland is er maar één uitgang. Deze is echter geplaatst op de 
onderste verdieping van de bunker waar de gebruikers normaal niet moeten komen. De 
Kennedy bunker op Peanut Island in Florida heeft daarentegen naast de hoofdingang nog 
een ladder naar een ontsnappingsluik. Deze staat echter steeds in het zicht van de gebruiker. 
De meeste private schuilkelders hebben maar één uitgang, toch zien we dat in de Zwitserse 
standaardmodellen een supplementair ontsnappingsluik verplicht was. 

Tussen de buitendeur en de eigenlijke ruimte van de bunker was vaak een lange ‘promenade 
non-architecturale’ zoals bij de Greenbrier bunker, de Cheyenne Mountain, enz. Bij kleinere 
structuren kwam deze ‘in-between’ zone soms ook voor zoals bij de Kennedy bunker. Maar 
ook bij private structuren, zoals bij de bunker in Salt Lake City in Utah, en openbare 
structuren zoals de bunker in Livermore in Californië vindt men deze tussengebieden 
terug. Bij andere bunkers, zoals het voorbeeld van de private schuilkelder in Santa Barbara 
in Californië aantoont, komt men d.m.v. laddertjes direct in de ‘leefruimte’ van de bunker 
terecht.
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Sommige grote schuilkelders, zoals bepaalde openbare of regeringsschuilkelders, brachten 
allerlei functies zoals de medische, farmaceutische, godsdienstige, hygiënische, enz. in de 
structuur om de overleving aangenamer te maken. Zo kon men bij de Dienststelle Marienthal 
en de openbare schuilkelder in Beijing spreken over een stad onder de grond. 

Vele van de atoomschuilkelders liggen er momenteel verlaten en vervallen bij. Toch zijn 
sommige van deze ooit verborgen ondergrondse kamers van de Koude Oorlog publiek 
toegankelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: de Greenbrier bunker, Kelvedon 
Hatch en de Kennedy bunker. Opvallend is dat ik enkel voorbeelden heb gevonden van 
regeringsschuilkelders die toeristische attracties zijn geworden. Dit is in feite het type 
schuilkelder dat bij zijn constructie het meeste geheim werd gehouden en enkel voor 
bepaalde personen toegankelijk was. Het is wel een vreemd soort toerisme, aangezien de 
ruimtes onaangetast zijn en nog niet gebruikt werden voor het oorspronkelijke doel. De 
architectuur is enkel door de tijd aangetast. Deze interieurs zijn dus niet meer helemaal 
verborgen, maar tonen aan de bezoekers de unieke architectuur die de Koude Oorlog teweeg 
heeft gebracht.  

Andere bunkers hebben een nieuwe functie verkregen. De bunker die werd omgetoverd 
tot de Griboyedov Club, een dansclub, geeft hiervan een geslaagd voorbeeld. Men 
gebruikt uiteindelijk deze structuur op een totaal andere manier dan de oorspronkelijke 
bedoeling. Anderzijds worden sommige schuilkelders nog steeds gebruikt als bescherming 
tegen een mogelijke aanval. Het perfecte voorbeeld hiervan is het gebruik van sommige 
regeringsschuilkelders door president Bush en andere regeringsleden op 9/11 en erna. 
Regeringsschuilkelders zijn steeds in het geheim gebouwd met een covernaam. Het zou 
niet verwonderlijk zijn dat nog vele van deze regeringsschuilkelders onder het oppervlak 
verborgen liggen. Ook de Cheyenne Mountain is hier een opmerkelijk voorbeeld van. Deze 
structuur staat op ‘warm standby’ omwille van de nieuwe dreiging, namelijk terrorisme. 

De meeste bunkers zijn nog steeds niet open voor publiek. Sommige zijn wel gekend 
maar dan bijvoorbeeld alleen door foto’s. In het ergste geval, worden deze historische 
herinneringen aan de Koude Oorlog afgebroken. Het is moeilijk te begrijpen dat men 
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deze unieke monumenten doet verdwijnen. Dienststelle Marienthal is hier een bijzonder 
voorbeeld van. Deze constructie is toch nog vastgelegd in het bijzonder boek van de 
fotograaf Andreas Magdanz die hierin de structuur esthetiseert. Men kan vermoeden dat er 
nog vele atoomschuilkelders als een groot geheim verborgen liggen onder de grond. 

Het is positief dat er toch al een voorbeeld is waar men de historische waarde van schuilkelders 
erkend, namelijk de Abo School in Amerika. Deze komt namelijk voor bepaalde criteria in 
aanmerking voor de lijst van het National Register of Historic Places. 

Tijdens de Koude Oorlog werd de heersende angst door vele publicaties gevoed en versterkt. 
Hetzelfde gebeurt dezer dagen door de aandacht voor en de beelden van terroristische 
aanslagen. Het is afhankelijk van land tot land of er veel atoomschuilkelders gebouwd 
zijn of niet. Meestal hangt dit samen met de aanpak van de regering op dit vlak en het 
gevolg dat de bevolking eraan geeft. In Amerika bijvoorbeeld was er geen algemeen 
schuilkelderprogramma. De bevolking moest voor zichzelf een schuilkelder bouwen. 
Dit was totaal niet democratisch aangezien hierdoor rijken meer overlevingskansen 
kregen. Ook is het ironisch dat de regering wel miljarden geïnvesteerd heeft in eigen 
regeringsschuilkelders, maar bijna niets in het bouwen van de private schuilkelders.

Door het ontstaan van het nieuwe wapen, de atoombom, behoorde plots de eigen achtertuin 
tot het potentiële slagveld. Huizen werden gemilitariseerd door de bouw van private 
schuilkelders. Eigenlijk zijn er in Amerika niet zoveel private schuilkelders gebouwd, 
ondanks de speech van Kennedy op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in 1961. Velen 
vonden de private schuilkelders te duur of twijfelden aan de efficiëntie. De literatuur toont 
aan dat dit toch wel vaak terecht was. Toch kwam er na Kennedy’s speech, die via de 
media en de pers wijd verspreid werd, een ‘fallout-shelter-craze’ op gang. De verkoop 
van de schuilkelders ging plots de hoogte in. Er werd in het begin van de jaren ’60 steeds 
meer over atoomschuilkelders en het zelf bouwen hiervan gepubliceerd. De interesse in 
atoomschuilkelders tijdens de Koude Oorlog groeide dus vooral tussen 1960-1962, wat o.a. 
blijkt uit de vele bronnen die ik van deze jaren gevonden heb. 



���

In Zwitserland was er van de regering uit een andere aanpak. Elke Zwitser was namelijk 
verplicht in een openbare of private schuilkelder terecht te kunnen tijdens een noodsituatie. 
Er werden ook minimumvereisten vastgelegd voor private schuilkelders om te beletten dat 
er erbarmelijke, totaal onefficiënte schuilkelders zouden gebouwd worden. Dit was immers 
in Amerika en andere landen zonder degelijk schuilkelderprogramma soms het geval. Ook 
Zweden had een goed programma. De bevolking werd niet aan haar lot overgelaten daar de 
regering een groot deel van de financiering voor haar rekening nam. Ook waren ‘standaard’ 
schuilkelders verplicht in alle nieuwe gebouwen in de steden. 

Atoomschuilkelders waren een symbool van de vrees die er tijdens de Koude Oorlog 
heerste, terwijl deze structuren echter bestemd waren om een veiliger gevoel te geven. Uit 
de mapping van de verschillende soorten atoomschuilkelders blijkt dat deze architectuur en 
de locaties ervan enorm divers zijn. Doordat deze architectuur visueel zo latent is, wordt 
de zoektocht naar de vele nog verborgen structuren heel moeilijk. Atoomschuilkelders zijn 
in feite non-places. Eens men onder de grond is, is men van heel de wereld afgezonderd. 
Uit niets valt dan nog af te leiden waar men zich bevindt (met als enige uitzondering de 
weinige schuilkelders met een periscoop). Een atoomschuilkelder wil niet gezien worden, 
maar vanuit een atoomschuilkelder kan men ook niets zien.

Atoomschuilkelders kunnen overal opduiken. Er zit wel een algemene lijn in de keuze van 
de locatie bij de regeringsschuilkelders, de openbare en de private schuilkelders die het 
logische gevolg is van het doel van elk type structuur. Aangezien regeringsschuilkelders 
in het geheim én buiten de logische doelwitten gebouwd werden, situeren deze zich vooral 
in afgelegen gebieden buiten de stad. Een voorbeeld hiervan is de Dienststelle Marienthal 
die onder een wijngaard gelegen is. Men moest ook steeds een ander bouwproject als cover 
hebben voor de bouw van de atoomschuilkelder. De openbare schuilkelders vindt men overal, 
in de steden en in de periferie. Doch, de openbare schuilkelders die niet voor een specifieke 
groep bedoeld zijn, zal men meestal toch op een drukke plaats construeren. De private 
schuilkelders werden logischerwijs in de tuin of in de kelder van een huis geconstrueerd.

Het is onmogelijk om van de verschillende soorten atoomschuilkelders qua architectuur één 
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specifiek beeld te geven. De ruimtes zijn meestal puur functioneel en de constructiematerialen 
worden vaak bloot gelaten. Maar soms zijn hier uitzonderingen op en lijken de spartaanse 
eenvoud en de simpliciteit verdwenen te zijn. Men vindt er dus niet één architecturale 
stijl in terug. Ook de grootte van de schuilkelders kan enorm verschillen, denken we maar 
aan de kleine private schuilkelders t.o.v. de Dienststelle Marienthal met zijn 19 km lange 
tunnel en 8�.000 m² aan bruikbare ruimten. Maar ook dit hangt samen met het doel van 
de structuur. Toch was de voorziene ruimte in private schuilkelders vaak heel krap. Bij de 
grote atoomschuilkelders is het zeer moeilijk om door middel van foto’s de organisatie in 
de schuilkelder uit te leggen. Op een plan lijkt dit nochtans vrij simpel. De architectuur 
bestaat vaak uit gangen met ruimtes opgeplugd. Maar sommige structuren zijn zo groot dat 
men erin kan verdwalen. 

Het is dus een heel andere soort architectuur dan de bunkers van de Atlantikwall. Deze zijn 
zeer herkenbaar en één bunker is eigenlijk typerend voor de rest. Deze bunkers hebben wél 
nog een façade naar de buitenwereld toe. De bunkers zijn verschillend qua vorm maar de 
betonnen façade is zeer herkenbaar. Ook hun locatie is zeer specifiek.

Toch zijn er typische elementen die in alle atoomschuilkelders terugkeren en waaraan men 
dus deze structuren kan herkennen: explosiebestendige deuren, regelbare luchtkleppen, 
ontsmettingsdouches en de bijhorende afwatering, eventueel een ontsnappingsluik, een 
filtratiesysteem en buizen voor lucht, enz. 

We kunnen dus concluderen dat alle schuilkelders visueel latent zijn. Ook was er nauwelijks 
aandacht voor deze structuren in de wereld van de architectuur. Dit komt waarschijnlijk 
doordat deze architectuur zo latent is en men vaak niet wou denken over architectuur 
die ‘het einde van de wereld’ bevestigde. Ook nu nog schenkt men weinig aandacht aan 
deze unieke constructies. De binnenkant van deze structuren zou niet verborgen mogen 
blijven. Sommige interieurs zijn nu toch al te bezichtigen waardoor men zich bepaalde 
atoomschuilkelders kan voorstellen. Over bepaalde interieurs zijn er publicaties zodat meer 
en meer mensen de unieke architectuur van de Koude Oorlog leren kennen. Anderzijds 
waren sommige schuilkelders, zoals de openbare schuilkelders in Amerika die vroeger 
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door een teken met opschrift ‘Fallout Shelter’ werden aangeduid, enorm aanwezig in de 
geest van de mensen. Door het verdwijnen van deze tekens ontstaat het gevaar dat men op 
den duur het bestaan van deze schuilkelders vergeet. Dit was ook opvallend bij de openbare 
schuilkelders in Amsterdam. Meestal weet men waar er een schuilkelder was, maar weet 
men niet of deze er nog is en/of in welke staat hij is. Dit toont aan dat er weinig interesse 
in deze herinneringen aan de Koude Oorlog lijkt te zijn. Op die manier zijn sommige 
schuilkelders voorgoed aan het verdwijnen. 
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