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HEIMISCHE HERINNERINGEN, HEROISCHE DADEN. 

Inleidende tekst van het tussencolloquium op vrijdag 26 maart 1993. 

Jan Hermkes. 

Een plek heeft betekenis indien er iets gebeurd is. Het gebeuren betrof 

een ingreep op of aan de plek. Op veel plekken is de geschiedenis goed 

afleesbaar. De ingreep ter plaatse aan de aarde, het bouwen metals resultaat 

het gebouw-de, is gewoon fysiek aanwezig. 

Het architectuuronderzoek kan aan de hand van sporen uitlatingen doen over 

de relatie tussen de mens en de plaats die hij bewoont. Zo is het mogelijk 

met het bovenhalen van voorbije gebeurtenissen verborgenheden in het eigen 

hoofd onder ogen te zien. Indien markeringen in of aan het aardoppervlak 

betekenisvolle gebeurtenissen zijn die een indicatie zijn voor de geestelijke 

condities van de mensen die ze geplaatst hebben, dan kennen ook mentale 

geheimen hun equivalent in de architectonische ruimte. 

Een paradoxale constatering daarbij is dat naarmate zo'n plek dichter 

betrokken is bij het heim (heem, eigen-plek, thuis-oord), het ge- heim grater 

wordt. Het heim verhoudt zich net zo goed vertrouwd als onvertrouwd tot de 

bewoners. In het Heimische zetelt zowel het Hei mliche (heimelijke; verborgen~, 

als het Unheimliche (onheilspellende). Het zijn echter de mensen zelf die 

het onbehaaglijke tot geheim maken, of het zelfs tot iets unheimisch 

verklaren. Zij verklaren 'dat-wat-niet-had-moeten-gebeuren' tot iets wat 

buiten hun bestaan valt. Zij maken het onbekend door het te ontkennen. 

Ontkennen betekent niet alleen 'niet aan denken', maar vooral ook 'nietvoelerr 

en 'niet beleven'. Men plaatst het onbehaaglijke niet alleen buiten zijn 

mentale innerlijke, maar ook buiten zijn ruimtelijke innerlijke, buiten het 

heim. Betekenisvolle verwijzingen naar voorbije gebeurtenissen in de ruimte 

die men liever als 'niet geweest' beschouwd, warden genegeerd of in het 

ergere geval verwijderd. 



Indien geen evenwaardige betekenisdrager wordt teruggeplaatst, is de 

architectonische ruimte ziek, zij leidt chronisch geheugenverlies. Niet alleen 

de architectonische ruimte is ziek, maar vooral de mentale ruimte van het 

individu is ziek. 

Voor een ontmoeting met het Grote Onbehagen is het nodig om al onze zekerheden 

opzij te zetten en ans te confronteren met onszelf. Een gevoel van algehele 

onthechting vindt plaats in ans hoofd. Hoewel het een volledig spirituele 

ervaring betreft, kan het warden opgeroepen door een geensceneerde 

confrontatie met de tectonische ruimte. 

Zo'n enscenering betreft het beleven van een ruimte die door een betekenis

volle gebeurtenis is ontstaan, maar waarin het gebruik absoluut onbestemd. 

is geworden. Met ontzetting zal een individu zichzelf de vraag moeten stellen 

'water te doen'. Deze vraag wordt gevoed door tegelijkertijd het besef van 

de voorbije gebeurtenissen en het gevoel van onbestemdheid, wat kan leiden 

tot een naar de keel grijpende ervaring. En ditiswat daadwerkelijk herinneren 

misschien wel is: het achtergehoudene opnieuw in jezelf plaatsen tijdens 

een uiterste gevoelservaring. Dat wat buiten het heim is gehouden wordt 

opnieuw eigen gemaakt. Het wordt opnieuw ge-innerd, of her-innerd. 

Zo'n uiterste gevoelservaring is de transcendente beleving. Dit is piek

ervaring waarbij het normale dagelijkse bewustzijn wordt overstegen. Het 

empirische Ik verdwijnt tijdelijk en maakt plaats voor een ego-loos subject. 

Het pijnlijke verlies van jezelf kan warden uitgelegd als een ontmoeting 

met het Sublieme. De uiterste emoties die hierbij warden ondergaan zijn 

die van pijn, verschrikking en angst. 



Dit hoeft geen ervaring te zijn die we niet in de hand hebben. 

'Al met al meen ik, om in termen van de( ..• ) op Plato teruggaande metafoor 
van de grot te praten, dat we niet gedoemd zijn binnen de grot te blijven. 
Erbinnen verschijnt de wereld als object, terwijl de mentale conditie 
van de gevangenen die objectivering mogelijk maakt. We zijn met andere 
woorden gevangenen van het beeld dat we omtrent de wereld, onszelf en 
anderen hebben. Transcendentie, uit de grot kruipen, is dat beeld 
loslaten: niet opstijgen naar een hogere werkelijkheid, maar de mentale 
conditie wijzigen en de wereld zo in een ander perspectief zien. 
En dat is bevrijding.' 

Jan Bar, La Linea XVI,Transcendente Reflecties. 

Vroeger had de wereld om ans heen betekenis op voorhand. Er waren helden 

die de mensen zeiden wat te doen. Tegenwoordig moeten we de betekenis van 

een ervaring zelf invullen, door zelf onze mentale conditie te wijzigen. 

Daadwerkelijk de confrontatie aangaan met het Sublieme, en daardoor met 

onszelf, is wat eigentijdse heroiek inhoudt. De zinvolle motieven die hieruit 

ontstaan kunnen gebruikt warden om de architectonische ruimte van nieuwe 

betekenissen te voorzien. 

Het denken met de handen, het maken van modellen en plastieken zonder vooraf

gaand idee, zie ik als het meest geeigende proces om deze motieven manifest 

te maken. Het is de kortste verbinding met het tectonische van de plek en 

neemt al een voorschot op het daadwerkelijk bouwen. De architectuur die uit 

dit 'denken met de handen' voortkomt, is eveneens niet direct toepasbaar, 

is onbestemd en veroorzaakt een 'verheven spirituele leegte', waarvan de 

betekenis weer zelf ingevuld moet warden. 

Ervaringen in de onbestemde archi-tectonische ruimte en ervaringen opgedaan 

tijdens het maken van dingen, kunnen wederzijds uitgewisseld en ingevuld 

warden. Op deze manier bestaat de kans op iets nieuws op basis van een 

betekenisvolle voorbije gebeurtenis. Ervaringen van vroeger verdwijnen niet 

maar warden weer zinvol ingezet in een nieuwe enscenering in tijd, ruimte 

en geest. 



Op deze manier zowel de confrontatie aangaan met de tectoniek om ons heen, 

als de beteugeling ervan met onze handen, zijn weerzin-wekkende ervaringen 

die iedere keer opnieuw moeten worden overwonnen. 

En dit is wat eigentijds heldendom inhoudt: het afdwingen van die over

winningen waardoor ze met recht als heroische <laden mogen worden 

aangemerkt. 

















ALEPH GALERIJ EN BABEL BIBLIOTHEEK. 

Bewerkte tekst van het eindcolloquium op dinsdag 21 septernber 1993. 

Inleiding. 

Ik zou willen stilstaan bij een, voor zover ik dat kan beoordelen, typisch 

Nederlands verschijnsel: wij zijn niet in staat om sporen van betekenisvolle 

gebeurtenissen uit het verleden in hun verval of hun wegkwijnende toestand 

te laten. We kunnen niet tegen dingen die geen funktie (meer) hebben. Dan 

warden ze of verwijderd, of hersteld en opgepoetst en van een nieuwe funktie 

voorzien. 

Bij dit laatste wordt het gebouw of artefact blijkbaar zo belangrijk geacht 

dat het niet mag verdwijnen. Het gevaar bestaat dan wel dat het gebouw zijn 

oude betekenis verliest. Er komt een andere betekenis voor in de plaats die 

vaak echter niet voorzien is. Over het geven van nieuwe betekenissen aan 

plekken of gebouwen die al een betekenisvolle geschiedenis achter de rug 

hebben gaat, onder andere, dit afstudeerprojekt. Een andere constatering 

die daarrnee gepaard gaat, is de selectieve aandacht die er bestaat voor 

resten uit de geschiedenis. Het is niet zo dat, indien ze niet als betekenis

vol worden gezien, met rust warden gelaten, nee hun geschiedenis wordt aktief 

doodgezwegen, of ontkend, en er worden pogingen ondernomen om bijvoorbeeld 

een gebouw, te slopen. 

Een verklaring hiervoor heb ik binnen dit werk niet proberen te geven. Ik 

constateer het als gegeven en probeer er alternatieven tegenover te zetten. 

Zeals ik al stelde, het betreft volgens mij een typisch Nederlands verschijn

sel, wat ik in elk geval in mijn stad kan constateren. 

Babel Bibliotheek. 

Het is misschien in rneerdere opzichten niet toevallig dat het enige Nieuw 

Zakelijke gebouw van Venlo gesloopt dreigt te warden. 



De Nedinsco-toren is volledig van Duitse oorsprong. Opdrachrgever was het 

Carl Zeiss-concern. Getroffen door sancties na de le wereldoorlog plaatste 

het concern haar produktie van duikbootperiscopen doodleuk over de Neder

landse grens. De oorspronkelijke architect, Hans Schlag, kwam uit Jena en 

werkte nauw samen met Adolf Meyer. De aannemer, het ook nu nog bestaande 

bedrijf Dywidag, kwam uit Diisseldorf. De toren was in alle opzichten een 

unheimische verschijning in Venlo, zowel wat betreft territoriale oorsprong, 

architectuur en bouwtechniek, als uiterlijke verschijning in het toenmalige 

(en huidige) Venlose stadsbeeld (het gebouw was de eerste profane toren 

in de stad). 

De toren werd gebruikt voor het ijken van periscopen. In de 2e wereldoorlog 

raakte de toren zwaar beschadigd. Hij werd daarna niet-origineel hersteld 

en heeft tot nu toe bestaan zonder echt in gebruik te zijn geweest. De toren 

bestaat nu al bijna 50 jaar als disfunktioneel stedelijk objekt! Het beton 

is verweerd, de wapening komt bloot en het glas is vervuild. Nu zou de toren 

moeten verdwijnen in het kader van een stadsvernieuwingsoperatie. Tegenover 

deze (paging tot) verduistering heb ik geprobeerd een alternatief te zetten. 

In de toren ga ik een kinderbibliotheek onderbrengen op de 6e verdieping. 

Deze verdieping is 6 meter hoog, de andere verdiepingen zijn 4 meter hoog. 

Bij de lagere verdiepingen haal ik het glas en de kozijnen weg. Oak de vloeren 

worden verwijderd zodat alleen de kolommen en balken overblijven. Ik creeer 

een openbare ruimte op 24 meter hoogte boven de stad. 

De bibliotheek bestaat uit een stalen kast in U-vorm. De boeken staan met 

hun ruggen naar binnen. De kast zelf is weer verdeeld in 3 lagen, 3 'verdie

pingen' van 1.80 meter. Wanneer je een boek zoekt en je wil op een volgend 

balkon verder zoeken, moet je buiten de kast omlopen. Je bevindt je tussen 



de stad en de wereld van de boeken, in het gebouw. Essentieel daarbij is 

dat ik geen verschil maak tussen de wereld waar je in woont, en de wereld 

of werelden van de gedachten, die in de boeken zijn opgeslagen; het is een 

groot continuum. De toren poogt een konkreet moment te zijn in een oneindige 

verzameling van markeringen gekerfd op papier of het aardoppervlak. Het 

schrijven van letters op papier is immers niet anders dan het aanbrengen 

van ingrepen in of aan het aardoppervlak: het bouwen metals resultaat het 

gebouw-de. Op deze hoogte laat de stad zich lezen als een boek. De letters 

zijn dan vervangen door gebouwen, straten, pleinen, rivieren, spoorrails enz. 

"Het heelal (dat anderen de Bibliotheek noemen) bestaat uit een onbepaald, 
en misschien oneindig aantal zeshoekige cellen, met grote door heel 
lage balustrades omheinde ventilatie-putten in het midden. Vanaf elke 
zeshoek kan men de lager- en hogerliggende verdiepingen zien: eindeloos." 

Jorge Luis Borges, De bibliotheek van Babel. 

Dit alles is voorbehouden aan kinderen. De architect Steven Holl laat de 

kinderafdeling van de Amerika Gedenk Bibliothek in Berlijn als een lucht

schip boven de stad zweven. Het verheft de kinderen tot 'caretakers of the 

city'. Kinderen maken nog geen waardekoppelende associaties. De kennis van 

de wereld die zij aangeboden krijgen, van de stad, uit de boeken is per 

definitie waardevrij. Het gebouw met de kast is een konkreet moment in een 

oneindige verzameling. Het is een intermediair tussen twee werelden, en 

als zodanig deel uitmakend van een totale wereld. 

De kennis is waardevrij, de overdracht direkt. De bibliotheek biedt een voor

schot op de mogelijkheid om de relatie tussen zien en weten ten aanzien van 

de eigen woon-plek bij voorbaat niet verloren te laten gaan. 



Aleph Galerij. 

Elke kennis is in wezen waardevrij, het zijn de mensen zelf die vooringe

nomenheid gaan vertonen en zelfs informatie gaan achterhouden. De ambivalente 

houding van de Venlonaren tot hun materiele verleden komt het meest tot uit

drukking in de opruimactie van het voormalig Duits oorlogsvliegveld, even 

buiten de stad. Van alle verduisteringen en ontkenningen spant dit de kroon, 

zowel wat betreft omvang als betekenis. 

Het vliegveld is van 1941 tot 1944 in gebruik geweest. Er is sprake van een 

zeer betekenisvolle gebeurtenis in de geschiedenis van de stad. Daarna zijn 

de resten van de start- en landingsbanen 45 jaar lang aanwezig gebleven. 

Het vliegveld was zonder gebruik, het had ogenschijnlijk geen nut. Er waren 

overwoekerde betonvlaktes, ruines en overal losse stenen. De spanning en 

het gevaar echoden nog na over de vlakte. Hier was het gebeurd en daar was 

de grens waar het vandaan kwam. Hoewel de Betekenisvolle Gebeurtenis afge

lopen was, bleven de betonresten 45 jaar lang dienst doen als Betekenis

drager. 

Tegenwoordig is alles kapot. De betonresten zijn weggehaald, de fysieke 

herinnering aan het vliegveld, aan de bezettingstijd, aan vliegen en oorlog 

is weg. Maar vooral de spanning is weg. Het gebied wordt kunstmatig terug

getransformeerd naar haar 19e eeuwse ideaaltypische verschijning: schapen 

en heide, een pathetische poging het Dichterlijke Wonen te herstellen. 

Mijn afstudeerprojekt is uit kwaadheid geboren. In beginsel is het een pro

test. Als oefening is het een poging een Evenwaardige Betekenisdrager voor 

het vliegveld terug te bouwen. Met het gebouw probeer ik een spanning die 

er tot voor kort aanwezig was, opnieuw manifest te maken. De bouwwerken 

zijn hulpmiddelen om te kunnen ervaren wat dit voor een bijzondere plek 

is geweest. Debouwwerken hebben per definitie geen vooraf bepaalde gebruiks-



waarde. Om maar helemaal niet te spreken van een economisch of sociaal

maatschappelijk gebruik. Uitgangspunt is het onbestemde, het onbepaalde. 

Het oppervlak van het gebied wordt niet aangetast, maar ik voeg er nog er 

nog twee dimensies aan toe: je kunt door de aarde bewegen via de loopgraven, 

en je kunt boven de aarde bewegen in de galerij. Er bestaan verschillende, 

gescheiden systemen. Een bezoeker moet zijn eigen weg vinden binnen de vele 

keuzemogelijkheden. Sommige delen zijn niet direkt toegankelijk. De vraag 

of jeer wel of niet 'mag' komen laat ik in het midden. 

De galerij volgt de uitgestrektheid van het gebied. Door de deformatie van 

de lineaire struktuur ontstaan divergente en convergente bewegingen, waardoor 

extraverte en introverte plekken elkaar afwisselen. De reis, de beweging, 

staat op zichzelf. De galerij leidt niet ergens naar toe. Gaan wordt bewegen, 

bewegen wordt dwalen. 

De installatie is opgebouwd uit reeds voorhandene materialen. De galerij 

is zowel representatie als herinterpretatie van objekten, artefakten en 

bouwwerken, die op de een of andere manier verbonden zijn met het gebied. 

Zo zijn er fragmenten in de galerij opgenomen die refereren aan bouwwerken 

die op de plek zelf aan wezig zijn. Maar er is ook 'materiaal' in verwerkt 

dat het gebied zelf op een associatieve manier aandraagt van elders. Dit 

'elders' kan zijn een andere plek (binnen of buiten de stad), maar ook een 

andere tijd, een herinnering van vroeger. 

In Venlo staat de relatie tussen zien en weten ten aanzien van de eigen woon

plek onder druk. De Aleph Galerij is een handreiking om deze relatie zo 

mogelijk zelf te herstellen. De aangeboden therapie heet 'kijken en her

inneren'. De andere naam van de Aleph Galerij is dan ook Geheugengalerij. 



Hoewel de Aleph Galerij sterk verbonden is met de plek van het voormalige 

vliegveld, biedt ze tegelijkertijd de mogelijkheid om over elke horizon 

en elke grens te kijken. Zo'n grensverleggende toestand moet een bezoeker 

echter bij zichzelf teweegbrengen, de Aleph Galerij is daartoe slechts een 

hulpmiddel. 

II ik zag de Aleph, Vanuit alle gezichtspunten, ik zag in de Aleph 
de aarde, en in de aarde weer de Aleph en in de Aleph de aarde, ik zag 
mijn gezicht en mijn ingewanden, ik zag jouw gezicht, ik voelde een 
duizeling en huilde, omdat mijn ogen dat geheime , slechts bij gissing 
bestaande voorwerp hadden gezien, waarvan de naam wederrechtelijk door 
de mensen gebruikt wordt, maar dat geen mens heeft aanschouwd: het on
voorstelbare heelal." 

Jorge Luis Borges, De Aleph. 
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