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Het heden en verleden in één beeld
De zoektoch naar perfectie

Er vindt een maatschappelijke verandering plaats van de kerk als instelling 
en de kerk als gebouw. Hoe moeten we nu verder? Is sloop de beste 
oplossing voor leegstand van kerkgebouwen of kan herbestemming hier 
een uitkomst bieden. In dit vraagstuk gaat mijn focus uit naar de zoektocht 
naar perfectie en het streven naar balans tussen het heden en verleden. 

Hoe kan een kerk op gepaste wijze getransformeerd worden tot een nieuwe
functie, aan de hand van de transformatie visie van Monestiroli, waarbij de 
associatie met de oorspronkelijke functie ter discussie wordt gesteld?

Als case study is de Bernadettekerk in Abdissenbosch te Landgraaf 
genomen. De gekozen functie is een eetstoorniskliniek voor Anorexia 
Nervosa. 

Dit afstudeerproject is begeleid door het afstudeercomité, prof. dr. Bernard 
Colenbrander, dr. Jacob Voorthuis en ir. Jan Schevers.
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Vooronderzoek
Essay on perfection
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Subject 
Perfection vs. Imperfection
 
Questions 
Does imperfection instantly mean that it is not perfect? 
Would it make a difference to our lives if we ‘learn to love the world in its 
perfection’?

Introduction
What is Perfection?
How does Perfection satisfy us?
What is Wabi Sabi?
How does Imperfection satisfy us?
How do famous architects deal with perfection and imperfection in their 
work?
How can imperfection be translated into the design of an altar?
How can imperfection result in perfection?
Where lies the balance between Perfection and Imperfection?
 
Literature

Koren, L., 2008, Wabi Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers, 
Imperfect Publishing, Point Reyes USA.

Juniper, A., 2003, Wabi Sabi, the Japanese art of impermanence, Tuttle 
Publishing, Tokyo

De la Sota, A., Abalos, I., Castanon, J., 1997, The architecture of 
imperfection, Architectural Association, London

Coates, S., Stetter, A., 2000, Impossible worlds, Birkhaeuser, Basel

Ursprung, P., 2008, Caruso St. John Almost everything, Ediciones 
Poligrafia, Barcelona

Interview by Jan Schevers, Paul Robbrecht, Stephen Bates and Peter 
Markli, December 2011, TU/e Eindhoven

Guided tour and interview with Artist Bert van Ingen, Church Leenhof Land-
graaf, 10 December 2011

Vooronderzoek
Essay on Perfection
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1. Campo Baezaperfection
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Perfection versus Imperfection

Perfection and imperfection are very interesting but 
difficult terms. We’ve been discussing them for centuries and to state one 
uniform definition for perfection is a huge challenge. I believe perfection is 
very personal and differs for every individual.
For a start, let’s consult the philosophy. Palladio stated ‘perfection is the 
search for completeness’. Spinoza, on the contrary, said ‘learn to love the 
world in its perfection’. But what does this perfection mean? Perfection is a 
state of completeness and flawlessness. The term ‘perfection’ is actually 
used to designate a range of diverse concepts. Personally, I love 
architecture, which is very clean and minimalistic. Work by Alberto Campo 
Baeza fascinates me. It’s so clean, tight and smooth which I find great to 
look at. To me, this is perfection. This kind of architecture makes me happy 
and gives me a feeling of satisfaction. I could look at this for hours without 
getting bored or tired. What feelings does perfection activate and how does 
it satisfy us? People tend to love designs which make their lives simpler; in 
which perfection is about the unexpected pleasures. Perfection is obvious 
to people which makes them feel at ease. It activates a feeling of comfort 
and trust. Once you get to know the design, little surprises reveal to you. 
Mankind tends to have an overview and feel in control. Control is an 
important issue in our society, we like to possess the power to control the 
‘world’ and decide on what comes next. Perfection addresses this control 
and safety, it’s clear and understandable. So what does imperfection mean 
in all of this? We’re surrounded by imperfection all around us, but does this 
imperfection directly state that it is negative? This is the question I would like 
to investigate during this research, does imperfection instantly mean that it 
is not perfect? Would it make a difference to our lives if we ‘learn to love the 
world in its perfection’? I’m very interested in this phenomenon. Will I feel as 
happy when appreciating imperfection in itself as when looking at work by 
Campo Baeza? The definitions of autonome and heteronome perfection 
really got me thinking. I believe, autonome perfection (everything is perfect 
in itself) is a beautiful fact. No one can prove this wrong and in a way this is 
exactly what Spinoza stated. As enrichment for myself, I would like to learn 
about the beauty of imperfection and the appreciation of the world’s 
imperfection (or should I say perfection?). For this, I decided to explore Wabi 
Sabi. Wabi Sabi addresses imperfection and the aspects of 
incompleteness. It’s all about the myth of inscrutability. This missing or 
indefinable knowledge Wabi Sabi includes, is simply an aspect of 
incompleteness. 
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Wabi Sabi

Wabi Sabi is a primitive art, which presents rustic, earthy, simple and 
unpretentious objects. It is never representationally or symbolically. Wabi 
Sabi eschews any decoration, it’s one of a kind, shows the uncontrollability 
of nature, romanticizes nature, addresses degradation and attrition, ignores 
material hierarchy and evolves from or to Nothingness. The basic concept 
of Wabi Sabi derives from this quote: ‘Everything is incomplete’. The whole 
universe is in a never-ending state of becoming or dissolving. When does 
something’s destiny finally come to fruition? The beautiful thing I appreciate 
about Wabi Sabi is, ‘coming to terms with what you consider ugly. Beauty 
occurs between you and something else.’ I would be very pleased to see 
my view on perfection and imperfection being broadened. It’s not about 
perfection, but it’s about getting used to imperfection and seeing the beauty 
that lies within. I believe one can broaden their knowledge by really getting 
into a subject and understanding the underlying thoughts. It’s all about the 
effort you put in, to get to know the object. By learning and thinking about 
the deeper thoughts an object holds, one can develop appreciation for it. A 
central theme within Wabi Sabi is materialization and de-materialization. 
Materials are vulnerable to the effects of weathering and human treatment, 
but this may be visibly shown, that’s the beauty of all this. Today, it’s a huge 
trend to use wood, which shows the old weathering effect. We are all trying 
to reproduce these weathering effects, because we see the beauty that lies 
within. After studying Wabi Sabi, I’ve come to see that we should design 
from this material and its weathering. This should be the starting point in the 
design process. Wabi Sabi easily co-exists with the rest of the environment. 
So, I would like to experiment with materials and their weathering. What can 
a material do and how does it react to certain circumstances? Mono-ha is 
an art movement, which uses Wabi Sabi as their initial concept. They use 
natural and man-made materials. Mono-ha wants to challenge conventional 
notions of art, trying to bring things together in an unaltered state, allowing 
materials to speak for themselves. Mono-ha doesn’t create but rearranges 
things, with interdependent relationships with the space surrounding these 
things. A broader association of Mono-ha is land or earth art. In land art, the 
landscape and work of art are inextricably linked. Sculptures are not placed 
in the landscape, but landscape is the means of their creation. Here too, 
everything is left to change or erosion. Studying examples of Mono-ha art 
gave me insight in how materials react. I found that it has very much to do 
with causes and their effects. 

Koren, L., 2008, Wabi Sabi for Artists, 
Designers, Poets & Philosophers, Imperfect 
Publishing, Point Reyes USA.

Juniper, A., 2003, Wabi Sabi, the Japanese 
art of impermanence, Tuttle Publishing, Tokyo
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Allotments

During my research concerning perfection and imperfection, I came across 
a very interesting article about allotments, which perfectly describes how 
imperfection satisfies us. At an allotment, one can take a break from 
cogitation and lose hours each day gazing over them. Allotments represent 
a model of spatial and social organization. A group of strangers occupy 
defined but physically borderless territories within a shared tract of land. The 
lay out of the allotments are at the discretion of the individual. An allotment 
site is open, permeable and represents a collective space. Allotments 
express this culture of recycling, which relates to Bricolage art. Bricolage 
refers to the construction or creation of a work from a diverse range of 
things that happen to be available, or a work created by such a process. It 
tries to make creative and resourceful use of whatever materials are at hand 
(regardless their original purpose). Allotments too, are examples of an 
accumulation of recycled materials. Allotments are small-scale utopia 
created by citizen gardeners from all walks of life. These utopias are 
self-sufficient, have inner quiet, present a deep communion and show 
natural cycles of growth. Although, they are vulnerable to break-ins and 
vandalism, levels of trust among gardeners are high. ‘In a world in which 
intelligent objects are taking over, it’s remarkable that such a degree of 
fulfillment is still to be. Fixing our own piece of netting and watching our 
tomatoes ripen in the sun.’ It comprises a sort of organicity, an earthy 
wholeness. It’s this idyllic world where you can control the life-cycle and this 
seems wonderful satisfying.. Personally, I don’t grow my own vegetables, 
but the way this article talked about allotments, made me appreciate it very 
much. Obviously, people have this urgency to go back to their roots and 
instincts. In this world, in which almost everything is possible, we seem to 
get the biggest fulfillment out of the very basic life style. I find this a very 
remarkable and interesting fact. In fact, I could learn a lot from this. It’s such 
a beautiful and pure appreciation and love for the world in itself. I think it can 
enlighten your life and your sense of happiness. No more complaints and 
annoyances, which affect your mood. 

Coates, S., Stetter, A., 2000, Impossible 
worlds, Birkhaeuser, Basel
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Caruso St. John

Studying the work of Caruso St. John to find out how they deal with 
perfection and imperfection in their work, I found that they pursue three 
main principles while designing: how is it produced, how does it function 
and how does it work? ‘A piece of alienated labor is captured in the 
materials and treatment.’ This perfectly fits the ideas of Wabi Sabi, using 
natural materials and showing off weathering and human intervention. All 
materials are equally valuable, which doesn’t mean that they all fit the same 
purposes. Forms develop out of the way a material is produced. In a way, 
they refer to the Mono-ha movement here. Materials should be allowed to 
speak for themselves. Caruso St. John focuses on anachronism: spatial 
incoherence, temporal incongruity and collisions of historical phases. Their 
buildings and designs are communicative precisely, offer clear spatial 
character and precise boundaries and propose spatial and material frames. 
It’s all seen from the ‘point of view’ of the material. It’s the appreciation and 
effort you put in, to understand the material. What does the material want 
and how should it be used? You can both state they design either from the 
perfection or the imperfection of the material. 

Alejandro de la Sota

Another architect who aims for this way of thinking is Alejandro de la Sota. 
He’s interested in architectural simplicity and he’s inspired by Le Corbusier’s 
imperfection. This imperfection gave his work the elegance it possesses. He 
focuses on the juxta positioning of different materials. For him, it’s all about 
the relation between materials and solutions. ‘His architecture is predicated 
on constructing interruptions and discontinuities.’ He seeks for the constant 
reference to a material, what is the possibility of the material and how can 
you position it to invent the form. He states that everything around us is 
Architecture and in this way language is minimal; like his details. Looking at 
his sketches, he thinks from a material. As he draws, it is made; a sketch 
becomes reality. This is what I appreciate in his and Caruso St. John’s work, 
they don’t try very hard to achieve something, it expresses something 
tangible. I believe this is a very powerful way of designing. It’s all about the 
little details and getting to know a material.  The imperfection of a material 
can be converted in a quality. I truly think you can become happier by 
appreciating all the little qualities imperfection holds. The work of these 
architects has given me a lot of inspiration to start thinking and working on 
my altar.

Ursprung, P., 2008, Caruso St. John Almost 
everything, Ediciones Poligrafia, Barcelona

De la Sota, A., Abalos, I., Castanon, J., 
1997, The architecture of imperfection, 
Architectural Association, London
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Religion

Translating my research on perfection and imperfection, into the design of 
an altar brought some difficulties with it. First, I had to rethink religion and 
what does religion mean to me? I’m a Roman Catholic and I believe in God. 
Although I’m not too strict in practicing this religion, I find it comforting to 
believe in life after death. The challenge while designing this altar, was to 
make something that is very special and compelling to myself. What I find of 
great value is lighting a candle for a special occasion or a special person I 
love. The concept that derives from this, is to design an altar for the ritual of 
lighting candles. During our London trip, Peter St. John argued that an altar 
can not be designed without a context. Some of us were shocked to hear 
this, because we’re not designing an altar for a certain specific location. I 
would like to interpret the context in another way. My context derives from 
the ritual of lighting candles, in this sense, the ritual of lighting candles is my 
context. This ritual defines the outlines of my context. How does this ritual 
take place, what steps are undertaken and what are the requirements? I set 
myself three rules to start from. First, think from one specific material, in this 
case Paraffin. Use the qualities of the material Paraffin to create a certain 
expression, experience and atmosphere. Secondly, people must be able to 
light a candle anonymously and in private. Thirdly, outside the altar, a quiet 
and peaceful place should be created that embraces and unites all the 
candles. People immediately sense the presence of commemorations.  One 
thing, which I couldn’t get off my mind, was the experience of being in a 
room out of Paraffin only. I see these wonderful qualities the material 
possesses and want to translate this into a little chamber for the ritual of 
lighting candles. These qualities are: the translucency of the material, the 
transfer of light through the material, the fluidity of the material, the dripping 
when heating the material, the direction of the dripping which is 
accentuated, the way the material layers itself, the difference in thickness 
while dripping and thickening and the play of shadows. On the inside of this 
semi-private enclosed room, people can lit their candle, in which they can 
safely leave their candle and thoughts or respects to someone special, 
anonymously. On the outside of the cylinder, one can experience this 
‘candle in a candle’ principle. The translucency of the material is used to 
create a beautiful atmosphere of moving flames and shadows, which 
enlighten the surroundings.



20

altar

6. Paraffin altar



21

Altar

Initially, I started off with massive rectangles of pure Paraffin. These 
rectangles are 35x20x5 cm. They can be heated ‘au-bain marie’ where the 
melting point of paraffin lies around 65 degrees. When melted, the paraffin 
has the same features as water. It’s fluent, colorless and has no smell. When 
getting in contact with another material, it thickens and becomes 
translucent white. The first part of my research started with some simple 
experiments into paraffin. What is the material capable of? I made some 
molds to pour in the melted paraffin and let it thicken. This was quite a 
challenge, because the whole mold had to be perfectly waterproof, 
otherwise the paraffin would escape. Realizing a 2-meter high cylinder out 
of paraffin only would be very difficult. I’d have to melt a lot of paraffin to only 
get a small strip of the cylinder. The next step was to use an object to help 
create the cylinder. I thought of a large plastic bag (without top or bottom) 
and dipping this in a bowl of melted paraffin. After this, the paraffin cylinder 
would be hanged from the ceiling to let it dry. This seemed to be a good 
idea to realize my cylinder, but when placing it on the floor, the paraffin was 
not strong enough and broke. The cylinder was not able to stand-alone. So, 
I had to think of another construction on which the melted paraffin could be 
poured. I came across some wire mesh and immediately thought this was 
the solution. I made a couple of small-scale models, which gave a beautiful 
effect in relation to its surroundings, but it was not the effect I was looking 
for. I didn’t want the structure of the wire mesh to be visible. The next and 
final solution I thought of, were translucent corrugated sheets. I found 
sheets of 2,14 meter high of which I created the cylinder construction. The 
translucency of the sheets perfectly matches the translucency of the 
paraffin, so the structure is not visible anymore after pouring the melted 
paraffin over it. After having made the decision how to create my 
construction, I just let the paraffin do its work. I poured several layers of 
melted paraffin onto the construction, which resulted in beautiful dripping 
effects that show a clear direction downwards. A relief of drips and 
thicknesses is created which perfectly show how the material wants to 
behave. The result is a beautiful and peaceful little chamber in which people 
can safely leave their candles. It’s anonymous from the inside and all the 
respects to deceased people are embraced and united in this little chamber. 
From the outside a place for commemorations is created which enlightens 
the surroundings. 
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8. Leaving commemorations
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appreciation 9. Making mistakes is no crime
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Conclusion

Getting back to the question I stated at the beginning, would it make a 
difference to our lives if we learn to love the world in its perfection? I can 
clearly state that it does make a difference. Ever since attending this 
graduation project and thinking deeply about life and the objects in it, made 
me appreciate everything so much more. I can truly say that I feel happier! 
It’s not about something being perfect and having no mistakes in it, it’s more 
about the effort you put in. The effort you give to get to know the object and 
its underlying thoughts. The literature about the allotments provides very 
clear evidence to prove that mankind can be very much in love with 
imperfection. They get a lot of fulfillment out of growing their own little plants 
and designing their allotment with recycled materials. It’s not about the 
perfect composition of the plot, it’s about the effort, passion and love 
they’ve put in. That also counts for my altar, the way of thinking about my 
religion, diving into it, getting to know the material paraffin, made me 
appreciate my altar so much more. Looking at the end result, I’m very 
satisfied. The altar is an object I completely build by myself, which makes 
me appreciate the little imperfections that are in it. As Peter Märkli said, ‘it’s 
not wrong to make mistakes, mistakes can lift your ideas to a higher level’. 
I found this very beautiful and comforting. The whole experience and 
research into Wabi Sabi, made me develop a certain appreciation for 
imperfection. This doesn’t mean that my fascination for Campo Baeza 
disappeared, but there lies a beauty in imperfection likewise, which you 
might not sense right away but after exploring it, a whole new world reveals 
to you. I believe this could diminish the generation gap between elderly 
people and adolescents. Adolescents, including me, immediately state that 
antique is ugly, but by understanding this imperpection (for them), they 
might get a slight appreciation for the achievements that have been made 
in the past. In the end, appreciating imperfection will be a good thing for 
everyone. Everyone’s instinct is different, and thus a single answer is not 
readily available to achieve the optimal balance between perfection and 
imperfection. When you step back from perfection, you’ll find little 
imperfections. So in other words, imperfection often lies on the other side of 
perfection and vice versa. The more you zoom out and embrace 
imperfection, the better chance you have to zoom in and find inner 
perfection. The fascination for either side derives from what you have 
relationships with. It’s what you relate to: perfection or imperfection? I’m 
learning to love the world in its perfection and my appreciation for 
imperfection is slightly developing…

Koren, L., 2008, Wabi Sabi for Artists, 
Designers, Poets & Philosophers, Imperfect 
Publishing, Point Reyes USA.

Juniper, A., 2003, Wabi Sabi, the Japanese 
art of impermanence, Tuttle Publishing, Tokyo

Coates, S., Stetter, A., 2000, Impossible 
worlds, Birkhaeuser, Basel

Ursprung, P., 2008, Caruso St. John Almost 
everything, Ediciones Poligrafia, Barcelona

De la Sota, A., Abalos, I., Castanon, J., 
1997, The architecture of imperfection, 
Architectural Association, London
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10. Selexyz boekhandel, Maastricht
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Graduation project

I would love to continue this research on perfection and imperfection during 
my graduation project. If you had asked me three months ago what I 
wanted to do for my graduation project I would have answered, design a 
new building in the style of Campo Baeza. Everything clean, fresh and new. 
After reading on Wabi Sabi, my perception on architecture and its future has 
changed. Why always keep building bigger, better and newer? Why don’t 
we appreciate the world in its perfection and use the objects and buildings 
that are here at this very moment. This insight made me think about 
beautiful buildings the world already possesses and using this as a case 
study for my graduation project. The theme of my graduation project will be: 
‘Herbestemming’. ‘Herbestemming’ is the future of the architect. We can’t 
keep on building new buildings, we must design with the features that are 
given in the city already. Even government architect Fritz van Dongen is 
focusing on informing young architects that ‘herbestemming’ is their future. 
The economic crisis stagnates construction and building, no new concepts 
and ideas are needed, so we must go back to what is provided. Currently, 
a very up-to-date topic is the vacancy of churches. Especially, in Limburg 
where I was born and raised, a lot of Roman Catholic churches have to 
close down. The diocese rather has the building thorn down, than using it 
for another function. Churches are such beautiful buildings with so much 
cultural and social history in them, that it would be a waste to destroy them.. 
I’m going to investigate what other functions can be placed in a church with 
respects to the old building and function. During my research, I’m going to 
talk to priests of the diocese, architects who already redesigned a church 
and the municipality about their ideas on the vacancy of churches. I want to 
get hold of the whole process a church has to undergo when closing. How 
much say does the diocese have in all this? What do they think of 
‘herbestemming’ of churches like the Selexyz in Maastricht or projects by 
Zecc Architects? I believe we can come up with a strategic plan to stop new 
development (for now) and to get a better hold of what can be done with the 
vacancy of old properties. This will be the future for upcoming architects, 
like me.

Rijksbouwmeester: ‘Herbestemmen is 
nieuwbouw van de toekomst’, donderdag, 3 
november 2011

www.rgd.nl/actueel/nieuws-en-
persberichten/artikel/artikel/4921/

www.boei.nl/UserFiles/File/20080624%20Vo
lkskrant_2%20IE.pdf

www.kerknieuws.nl

www.herbestemming.nu

http://weblogs.nos.nl/binnenlandredactie/20
08/12/15/slopen-of-verbouwen/
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Aanleiding
Nederland telde eind 2009 nog 4200 kerken. Uit in december 2009 
afgerond onderzoek door ‘de Oude Kaart van Nederland’, die 
gebouwleegstand in kaart brengt, blijkt dat de komende tien jaar, 1200 
kerkgebouwen moeten sluiten en leeg komen te staan. De belangrijkste 
oorzaken van de leegstand van religieuze gebouwen zijn de voortgaande 
ontkerkelijking en vergrijzing. Ze zijn te groot geworden voor de slinkende 
groep kerkgangers, waardoor de onderhoudskosten ervan niet meer zijn op 
te brengen. Naar verwachting zullen van de ongeveer 1800 
rooms-katholieke kerken er 1000 overblijven. In de provincie Limburg, zal 
slechts een op de vier kerken voor religieuze doeleinden gebruikt blijven 
worden.
Sinds een paar jaar is de Rooms-Katholieke kerk in Landgraaf, Limburg, 
waar ik gedoopt ben, gesloten. Ik ken deze kerk al sinds ik klein ben en heb 
hier mijn eerste communie ontvangen. Een aantal jaar geleden heeft een 
kunstenaar deze kerk gekocht en her bestemt tot woning en atelier. Toen ik 
dit verhaal hoorde, werd ik meteen enthousiast, het had mijn eigen idee 
kunnen zijn en ik vond het geweldig! Ik geloof dat herbestemming van 
kerken een heel mooi gebaar is voor de Rooms-Katholieken. Zij hebben 
prachtige gebouwen om handen en met leegstand en sloop verdwijnen niet 
alleen getuigenissen van christelijke tradities in het verleden en tekens van 
geloof in het heden, maar heeft de sluiting van kerkgebouwen ook grote 
gevolgen voor de beleving van het landschap, het stadsbeeld en voor de 
kwaliteit van de openbare ruimte.

Probleemstelling
Leegstand roept een sfeer van verloedering, vandalisme en onveiligheid op. 
Zoals Rijksbouwmeester Fritz van Dongen stelt: ‘Herbestemmen is de 
nieuwbouw van de toekomst. Er wordt veel onnadenkend gehandeld in 
Nederland. Daar waar nieuw gebouwd wordt, wordt vaak onvoldoende 
nagedacht over de vraag wat je met de al bestaande voorraad aan lege 
gebouwen zou kunnen doen. Zo kan het voorkomen dat nieuwbouw 
gepleegd wordt naast een vrijwel zelfde volume aan gebouwen die in de 
buurt staan en niet langer gebruikt worden. Dat vind ik in deze tijd van 
recessie niet te begrijpen en niet passend.’ Vooral in de Rooms-Katholieke 
wereld bestaat huiver voor herbestemming of sloop van een kerk. De 
Rooms-Katholieke Kerk voert een geheel eigen beleid ten aanzien van 
leegstand en herbestemming van kerken en kloosters. De bisdommen 
streven ernaar zo veel mogelijk kerkgebouwen in de oorspronkelijke functie 
te behouden. Als dat niet meer lukt, proberen ze de kerk nog een 
kapelfunctie te geven. Wanneer een kerk toch haar deuren moet sluiten, is 
sloop vaak de eerste optie. Voor Rooms-Katholieken heeft een kerkgebouw 
een sacrale functie, dus herbestemming is niet wenselijk. Met de opbrengst 
van de grondverkoop kunnen andere, vooral monumentale kerken weer 
een tijdje behouden blijven.

Rijksbouwmeester: ‘Herbestemmen is 
nieuwbouw van de toekomst’, donderdag, 3 
november 2011

www.rgd.nl/actueel/nieuws-en-
persberichten/artikel/artikel/4921/

www.boei.nl/UserFiles/File/20080624%20Vo
lkskrant_2%20IE.pdf

www.kerknieuws.nl

www.herbestemming.nu

weblogs.nos.nl/binnenlandredactie/2008/12
/15/slopen-of-verbouwen/

www.brabantsdagblad.nl/mening/8765128/
Kerken-die-ga-je-toch-niet-slopen.ece

www.ed.nl/regio/geldropmierlo/10056702/D
iscussiegebruik-leegstaande-kerken.ece

Onderzoeksvoorstel
Herbestemming kerken
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Rijksbouwmeester: ‘Herbestemmen is 
nieuwbouw van de toekomst’, donderdag, 3 

november 2011

www.rgd.nl/actueel/nieuws-en-
persberichten/artikel/artikel/4921/

www.boei.nl/UserFiles/File/20080624%20Vo
lkskrant_2%20IE.pdf

www.kerknieuws.nl

www.herbestemming.nu

weblogs.nos.nl/binnenlandredactie/2008/12
/15/slopen-of-verbouwen/

www.brabantsdagblad.nl/mening/8765128/
Kerken-die-ga-je-toch-niet-slopen.ece

www.ed.nl/regio/geldropmierlo/10056702/D
iscussiegebruik-leegstaande-kerken.ece

Er doet zich hier een dubbel probleem voor, aan de ene kant wil het bisdom 
haar kerken behouden, maar aan de andere kant willen zij de enige zijn die 
de kerk gebruikt. Als ze het gebouw moeten delen met een andere functie, 
dan hebben ze liever dat het gebouw gesloopt wordt. Dit is zeer 
tegenstrijdig. 
Dit project vormt een ontwerpend onderzoek naar de vraag: Er vindt een 
maatschappelijke verandering plaats van de kerk als instelling en de kerk 
als gebouw. Hoe moeten we nu verder? Is sloop de beste oplossing voor 
leegstand van kerkgebouwen of kan herbestemming hier een uitkomst 
bieden?

Thema
Het thema van mijn afstudeeropdracht zal zijn: herbestemming van 
Rooms-Katholieke kerken in Limburg. De focus gaat uit naar mijn eigen 
geboortestad Landgraaf. Leegstand van kerken komt overal aan bod, is het 
niet in de kranten, dan is het bij makelaars of bij de gemeente. Al tijdens mijn 
gehele studie bouwkunde ben ik gefascineerd door de architectuur van 
interieurs. Ik vind het geweldig om te onderzoeken hoe gebouwen van 
binnen werken, hoe functies een relatie aangaan en hoe interieur en 
exterieur communiceren en samenwerken. Bij herbestemming is het 
exterieur gegeven en is de taak van de architect om het nieuwe interieur te 
laten werken. Dit thema van herbestemming in relatie tot interieur 
architectuur lijkt mij geweldig om te onderzoeken en fulltime mee bezig te 
zijn. Daarnaast sluit herbestemming perfect aan op mijn onderzoek naar 
Wabi Sabi en de kijk op imperfectie. Deze ‘imperfecte’ gebouwen, ze 
voldoen niet meer aan hun oorspronkelijke functie, komen leeg te staan en 
zijn rijp voor de sloop. Tijdens mijn afstuderen, probeer ik de schoonheid in 
deze gebouwen te ontdekken en deze leegstaande gebouwen om te zetten 
in perfectie; een nieuwe functie waardoor het gebouw niet gesloopt hoeft te 
worden en weer dagelijks gebruikt gaat worden.

Maatschappelijke relevantie
Leegstand van kerken is op dit moment een actueel thema. Veel kerken 
hebben te kampen met leegstand, voornamelijk de Rooms-Katholieke 
kerken in het zuiden van Nederland, Limburg. Zoals Rijksbouwmeester van 
Dongen al stelde: ‘Eerst kijken naar de bestaande bouw, en dan pas naar 
nieuwbouw.’ Herbestemming is de toekomst van de architect, we kunnen 
niet blijven bouwen. Nu is het punt aangebroken om stil te staan en terug te 
kijken naar wat voor prachtigs al allemaal gegeven is. Dit is waar ik mij als 
toekomstig architect op wil gaan richten: herbestemming van monumentale 
gebouwen. Ik denk dat dit een gat in de markt is en door middel van dit 
afstudeerproject probeer ik mijn portfolio te verfijnen en de buitenwereld te 
laten zien dat ik in staat ben een prachtige herbestemming te realiseren 
waarin respectvol wordt omgegaan met een monumentaal gebouw. 
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Doelstelling
De doelstelling tijdens dit onderzoek is om tot een oplossing te komen voor 
de leegstand van kerkgebouwen in de vorm van een herbestemming. De 
vraag die hierbij rijst is of de nieuwe functie tijdens deze herbestemming 
voor algemeen maatschappelijke doeleinden moet zijn, zodat de kerk het 
centrum van de gemeenschap blijft of dat private functies geoorloofd zijn. 

Onderzoeksvraag
Er vindt een maatschappelijke verandering plaats van de kerk als instelling 
en de kerk als gebouw. Hoe moeten we nu verder? Is sloop de beste 
oplossing voor leegstand van kerkgebouwen of kan herbestemming hier 
een uitkomst bieden. In dit vraagstuk gaat mijn focus uit naar de zoektocht 
naar perfectie en het streven naar balans.

Hoe kan een kerk op gepaste wijze getransformeerd worden tot een nieuwe 
functie, aan de hand van de transformatie visie van Monestiroli, waarbij de 
associatie met de oorspronkelijke functie ter discussie wordt gesteld?

Deelvragen
Wat is de sociaal-culturele waarde van de plek en hoe kunnen deze tekenen 
van geloof in het heden en getuigenissen van christelijke tradities in het 
verleden, de beleving van het landschap, het stadsbeeld en de kwaliteit van 
de openbare ruimte gewaarborgd blijven tijdens de herbestemming van een 
kerkgebouw?

Wat is de visie van de belanghebbenden, het bisdom, de gemeente, de 
architect, de gebruiker en de omwonenden, op de leegstand en eventuele 
herbestemming van kerken?

Wat houdt de transformatievisie van Monestiroli in en hoe kan deze op eigen 
wijze geïnterpreteerd en geprojecteerd worden op de specifieke case study 
van de Bernadettekerk?

Hoe kunnen architectonische instrumenten zoals interieur architectuur, 
lichtstudies, materialisatie en ruimtelijke beleving worden ingezet om een 
positieve bijdrage te leveren aan het herstel proces van Anorexia Nervosa?

Hoe kunnen de bestaande architectuur en de nieuwe architectuur 
communiceren tijdens de herbestemming van een kerkgebouw? Hoe werkt 
een kerk van binnen; hoe verhouden de functies zich tot elkaar; welke 
structuur biedt deze kerk en kan het nieuwe interieur deze structuur volgen?

Waar en hoe uit de zoektocht naar perfectie zich tijdens de herbestemming 
van een kerk en het ontwerpen van een verslavingskliniek voor 
eetstoornissen?
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Technisch Kader
Onderstaand een lijst van definities van gebruikte termen.

1. Herbestemming
Een nieuwe functie aan een bestaand (historisch) gebouw geven waarbij de 
identiteit van het gebouw behouden blijft. 

2. Maatschappelijke verandering
Maatschappelijke verandering, ook wel ‘sociale verandering’ genoemd, is 
een begrip in de sociologie om veranderingen binnen een maatschappij 
over een langere periode aan te duiden en vooral slaat op veranderingen in 
de sociale structuur gevolgd door veranderingen in de bevolkingsstructuur.

3. Belanghebbenden
Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die 
invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een 
specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een 
project.

4. Sociaal-culturele waarde
Een waarde is de voorkeur die een groep of samenleving heeft met 
betrekking tot doeleinden of gedragspatronen. Waardes worden vertaald in 
concrete normen met gedragsregels en voorschriften. Daarmee sturen 
normen mede het sociaal handelen. Kunst, cultuur en creativiteit worden 
vastgelegd in de culturele waarde.

5. Het Bisdom
Een bisdom of diocees is een kerkrechtelijk afgebakend gebied dat onder 
het bestuur van een lokale bisschop staat. Deze territoriale indeling wordt 
gebruikt in de Rooms-Katholieke, Orthodoxe, Oudkatholieke, Anglicaanse 
en Lutherse Kerk.  

6. Visie
Een inspirerend toekomstbeeld dat wordt ontwikkeld voor een organisatie, 
product, dienst of gebouw, afstand nemend van de dagelijkse praktijk. Dit 
besluit betreft inzicht, met een bepaalde kijk op en meningen over het 
thema. 

Locatie

De locatie waar dit afstudeerproject zal plaatsvinden is de Technische 
Universiteit Eindhoven. Samen met elf andere architectuur studenten vorm 
ik het atelier ‘The Naked Architect’ onder leiding van Dr. Jacob Voorthuis en 
ir. Jan Schevers. Het thema dat tijdens dit gehele afstuderen centraal zal 
staan is Perfectie en Imperfectie.

Woordenboek ‘Dikke van Dale’

www.wikipedia.org
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Link naar Perfectie       
Perfectie is het thema dat als rode draad door het afstudeeratelier loopt en 
gedurende dit hele proces is een eigen visie gecreëerd op de term Perfectie. 
Dit subhoofdstuk zal de worsteling met Perfectie toelichten en de link 
aantonen tussen het afstudeeronderzoek, Perfectie en de relevantie 
hiervan.

Gedurende het onderzoek is de definitie van perfectie constant aan de kaak 
gesteld, omdat iedereen een compleet andere visie hierop kan hebben. Het 
woordenboek definieert perfectie als volgt:

“Perfectie is een toestand van compleetheid en feilloze gaafheid.”

Mijn persoonlijke onderzoek naar perfectie heeft de richting van Wabi Sabi 
onderzocht. Wabi Sabi richt zich op imperfectie en in het bijzonder, de 
schoonheid hiervan. Wabi Sabi is een primitieve kunst die rustieke, 
grondachtige, eenvoudige en bescheiden objecten presenteert. Deze kunst 
is nooit symbolisch of representatief. Het vermijdt decoratie en materiaal 
hiërarchie, is ‘one-of-a-kind’, laat de oncontroleerbaarheid van de natuur 
zien en romantiseert natuur en zijn kracht van ontering en slijtage. Het basis 
principe van Wabi Sabi berust op dit citaat:

“Everything is incomplete.”

Hier komt de eerste worsteling al aan het licht. Wanneer is iets compleet? 
Wanneer beslist men dat een object, een persoon of een proces compleet 
is? Wabi Sabi zegt dat iets nooit compleet is, maar dit oogt wat paradoxaal 
want zij bereiken wel altijd een punt waarop ze zeggen, hieraan hoeft niets 
meer toegevoegd of afgetrokken te worden. Dit object heeft een punt 
bereikt waarbij het waardig als Wabi Sabi betiteld mag worden. Dus een 
object, persoon of proces mag als compleet betiteld worden als er niets 
meer toegevoegd of afgetrokken hoeft te worden. Het vormt een balans 
tussen positief en negatief. Het volgende vraagstuk is, hoe bereik je deze 
balans? Welke regels stel je daaraan? Salvador Dali loste dit vraagstuk heel 
makkelijk op:

“Heb geen angst voor perfectie, want je zult het nooit bereiken.”

Perfectie is niet eenduidig voor ieder persoon, iedereen legt zijn eigen regels 
op aan Perfectie. Hierin is perfectie het streven naar balans. Voor het 
bereiken van balans legt iedereen zijn heteronome regels voor perfectie op. 
DE balans bestaat dus niet, want dat impliceert dat er maar één balans is. 
Mijn persoonlijk definitie die vanaf nu gebruikt zal worden in dit verslag is:

“Perfectie is het streven naar (de) balans.”

Woordenboek ‘Dikke van Dale’

www.wikipedia.org
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Deze worsteling met het streven naar balans, is het thema dat verscholen 
ligt in de herbestemming voor een Rooms-Katholieke kerk. Bij een 
herbestemming gaat het om de balans tussen oud en nieuw, een oud 
gebouw met een nieuwe functie. De focus binnen dit afstudeeronderzoek 
zal uitgaan naar de samenkomst van deze twee en dan met name, welke 
samenkomst heeft de juiste balans? Hierbij worden heteronome regels 
opgesteld voor het streven naar balans en dus voor het bereiken van 
perfectie.





Kerkproblematiek
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Inleiding
2008 was het jaar van het Religieus Erfgoed. De kwestie vroeg aandacht 
voor de waarde van het kerkgebouw, voor zijn omgeving en maatschappij. 
Kerk en context delen niet alleen hun verleden, maar ook hun problematiek. 
Nieuwe toekomst mogelijkheden worden geopend door omvangrijke 
herstructureringsplannen, maar waar ligt de toekomst voor het 
kerkgebouw? Hiervoor dienen de kwaliteiten van het kerkgebouw 
geanalyseerd te worden, zowel architectonisch als historisch en afhankelijk 
daarvan kan beargumenteerd worden wat waardevol wordt geacht en hoe 
de verdere ontwikkeling daardoor wordt beïnvloed. 
Kort door de bocht komt het neer op slopen of behouden, maar juist de 
tussenvorm in de omgang van het kerkgebouw vind ik persoonlijk 
interessant. Een tussenvorm die wordt uitgelokt door een waardering en 
afweging van positieve en negatieve aspecten. 

Problematiek
De manier waarop Nederland omgaat met de christelijke religie is drastisch 
veranderd door de individualisering, ontzuiling en ontkerkelijking. De 
dominerende religieuze partijen in Nederland zijn de Rooms Katholieke en 
de Protestantse Kerk. Beide kerken hebben te kampen met een 
teruglopend aantal kerkgangers en het proces van ontkerkelijking gaat 
onverminderd door. 
In Nederland zijn kerkgebouwen volledig eigendom van de 
geloofsgemeenschap, dit is anders dan in de rest van Europa. Er bestaat 
geen kerkelijke financiering op overheidsniveau zoals in Spanje, Duitsland 
etc. In Nederland ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de leden zelf en 
bestaat er geen financiële steun. Het gebrek aan deze financiële steun en 
leden vormt aanleiding tot fusies van geloofsgemeenschappen en afstoting 
van kerken. Deze samenvoeging van parochies binnen de Rooms 
Katholieke kerk zorgt per direct ook voor een terugloop in benodigde 
katholieke kerken. De afstoot van kerken zal de komende jaren gewoon 
doorzetten. Hierbij zijn drie keuzes te maken m.b.t. het bestaansrecht van 
de kerk, namelijk: leegstand, sloop of herbestemming. Leegstand is geen 
alternatief. De gebouwen zijn gevoelig voor vandalisme en kraak, en tevens 
lopen de onderhoudskosten gewoon door en dit is juist waar de eigenaren 
geen geld voor hebben. Bij sloop komt een heel ander aspect aan het licht. 
Kerken zijn niet alleen religieuze gebouwen, maar dragen tevens 
cultuurhistorische waarde in zich. De laatste optie is een poging tot behoud 
en gepast herbestemmen. Binnen de Rooms Katholieke kerk geldt de kerk 
als een gewijd gebouw. Het is het huis van God en herbestemming zou een 
aanslag op het symbool van de religie betekenen. Hierdoor geeft de 
Rooms-Katholieke kerk zijn voorkeur aan sloop. Kerkgebouwen die 
behouden bleven, gingen over naar andere religieuze gemeenschappen. 

Veldpaus, L., 2010, Converted church 
buildings: Heritage or Heresy?, ICOM, 
Nederland

Veldpaus, L., 2008, The empty church, the 
church in the cityscape of post-war towns, 
DoCoMoMo conference, Delft

Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven
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Het ingewikkelde vraagstuk tussen verkopen, verhuren, behouden of 
slopen heeft invloed op verschillende partijen met allen hun eigen visies en 
belangen. Hoe ziet men een kerkgebouw? Is dit een uiting van religie, een 
stenen object zonder waarde of een cultuurhistorisch object? Het is 
interessant om te horen wat de verschillende partijen vinden dat het 
kerkgebouw representeert. Representeert het een historisch artefact dat 
geen connectie heeft met de hedendaagse cultuur of juist een levende 
vertaling van een religieus wereldbeeld? De associatie met religie wordt 
duidelijk gepresenteerd door de symboliek, kerktorens, de vorm, kruizen en 
afbeeldingen. Toch zouden deze associaties ook een abstracte manier van 
betekenis kunnen hebben, zoals onderdeel van het collectieve geheugen of 
juist als oriëntatiepunt in de wijk. De waarde waarop men een kerkgebouw 
beschouwt ligt aan het oog van de waarnemer (omwonende, architect of 
gelovige). 

De kerk
De term ‘kerk’ omhelst verschillende betekenissen, het refereert aan de 
kerk als instituut, het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap. Het 
kerkgebouw wordt gezien als een openbaar aan de eredienst gewijd 
gebouw. Het is een plek waar gelovigen samenkomen en diensten offeren 
aan God. De geloofsgemeenschap betekent de plaatselijke gemeenschap 
of parochie en onder het instituut wordt de overkoepelende gemeenschap 
bedoeld bijv. de Katholieke kerk. Naoorlogs Nederland kende drie 
denominaties, de Rooms Katholieke kerk, de Gereformeerde kerk en de 
Hervormde kerk. Op dit moment zijn de twee grootste denominaties de 
PKN (Protestantse kerk Nederland) en de RKK (Rooms Katholieke Kerk). 
De lokale gemeenschap wordt binnen de RKK ‘parochie’ genoemd en 
binnen de PKN ‘gemeente’. 

Sociaal culturele waarde
Voor architectuurliefhebbers wordt het belangrijk geacht om naast de 
architectuur van het kerkgebouw afzonderlijk, het gebouw ook te wegen 
t.a.v. de context en het geheel. Een kerk is een object waarbij de nadruk ligt 
op de typologie en architectuur van het gebouw. Beide in architectonisch 
als typologisch opzicht toont het kerkgebouw zich markant en herkenbaar. 
Dit type is niet zomaar te transformeren in iets anders, er zal doorgaans de 
associatie met een kerk blijven voortbestaan. Juist door deze associatie 
aan de kerk is dit gebouwtype oersterk. Vanwege dit feit is de kerk een 
betekenisvolle plek in de stad of wijk waar cultuur, religie en historie 
samenkomen. In naoorlogse steden overheerst de eigenschap van 
samenhang en ruimtelijke wisselwerking tussen stedenbouwkundige 
elementen. Ze zijn niet zonder elkaar te bedenken en lijken als één stuk 
ontworpen. Hierdoor wordt de naoorlogse wijk juist gekarakteriseerd door 
de morfologische samenhang van de ontworpen patronen en structuren en 
minder door de kwaliteit van de afzonderlijke objecten. 

Veldpaus, L., 2010, Converted church 
buildings: Heritage or Heresy?, ICOM, 

Nederland

Veldpaus, L., 2008, The empty church, the 
church in the cityscape of post-war towns, 

DoCoMoMo conference, Delft

Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 

kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven
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De structuur (morfologie, opzet, ritmes, patronen en groen/ water) is het 
hoofddoel en deze kan hier en daar verfijnd worden door een specifiek 
element. Het kerkgebouw kan volgens Victor de Stuers, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken afdeling Kunsten en Wetenschappen, gezien worden 
als een ‘schilderachtig moment in het landschap of stadsgezicht’. Volgens 
hem is het een object met historische en artistieke waarde. Juist door de 
verweving van geschiedenissen kan de kerk worden gewaardeerd als 
stedenbouwkundig element, type maar ook als architectonisch object. 

Historie
In de 4e eeuw na Christus werd het christendom gelegaliseerd voor de 
Romeinse wet. In die tijd stond de kerk niet voor één architectonisch type 
maar voor de sociale gemeenschap. In het begin kwam de gemeenschap 
samen in private vertrekken, teruggetrokken van de buitenwereld. Het 
verkrijgen van een legale status zorgde voor de vraag naar een publieke 
architectuur. In de 11e en 12e eeuw werd gebouwd in de romaanse stijl, te 
herkennen aan de kleine boogvensters en dikke muren. Door een beter 
inzicht in constructie moest de romaanse stijl in de 13e eeuw plaatsmaken 
voor de gotische bouwstijl. De constructie bestond niet meer uit dragende 
wanden, maar was opgebouwd uit een skelet van steunberen, gewelven en 
luchtbogen. De gotische kerken oogden hierdoor slanker en waren goed 
verlicht. Het gebouwtype dat domineerde was een basilica, publieke hal. 
Deze plattegrond in de vorm van een Latijns kruis, een hoog middenschip, 
lage zijbeuken met aan de oostzijde een koor en aan de westzijde een toren 
had naast een religieuze functie ook een publieke functie. De kerk werd 
gezien en gebruikt als een plek waar het dagelijks leven zich afspeelde en 
ontmoeting plaatsvond. Het aantal zitplaatsen werd gereduceerd waardoor 
vrije ruimte ontstond en de functie als publieke ruimte werd gestimuleerd. 

Varianten op het kerk type kwamen op, waarbij de protestanten een 
voorkeur ontwikkelden voor centraal bouw. Basilica ontwerpen werden 
gemeden omdat de Protestanten hiermee associaties ontleenden aan het 
Rooms Katholieke geloof.  

In het straatbeeld van de Republiek mochten kerken niet zichtbaar zijn en 
moesten uitzien als normale woonhuizen. Voor katholieken werd het 
bouwen van kerken hierdoor onmogelijk gemaakt tot de 18e eeuw. Pas in 
1795, tijdens de Franse Revolutie, kwam hier verandering in. Door de 
scheiding van staat en kerk kwam een einde aan de bevoorrechte positie 
van de Hervormde Kerk.

Veldpaus, L., 2010, Converted church 
buildings: Heritage or Heresy?, ICOM, 
Nederland

Veldpaus, L., 2008, The empty church, the 
church in the cityscape of post-war towns, 
DoCoMoMo conference, Delft

Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven
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12. Kerktypologieën wederopbouwperiode
(links naar rechts)

. basilicakerk
. zaalkerk

. sculpturale kerk

11. Kerkelijke bouwtypes
(links naar rechts)

. originele layout basilica
. latijnskruisplattegrond

. centraalbouw
.langsbouw
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 In 1798 werd de eerste grondwet van de Republiek vastgesteld. Deze wet 
stelde dat alle godsdiensten gelijke rechten hadden en dat alle oude kerken 
eerlijk en gelijk verdeeld zouden worden onder de kerkgenootschappen. 
Nederland gaf bestaansrecht aan de verzuiling: ‘het op vrijwillige basis 
vormen van organisaties en verenigingen op grond van godsdienstige en 
levensbeschouwelijke principes waardoor een opdeling van het 
maatschappelijke leven ontstond.’ Dit bleek echter minder mooi dan 
beschreven, er waren onvoldoende kerken om deze gezamenlijke behoefte 
te voldoen. Dit resulteerde in een groot aantal nieuwe kerken die werden 
gebouwd in de 19e eeuw. 

De 19e eeuw werd gedomineerd door de industriële revolutie en het 
opkomende kapitalisme. De architectuur liet echter een hang naar verleden 
zien. Hierbij kwamen vooral de neostijlen aan het licht: neoromaans, 
neogotiek etc. De Rooms Katholieken kregen vrijheid om zichzelf te 
ontplooien en claimden de Neogotiek. 
Tijdens de wederopbouw veranderde de dominante architectuur van 
kerken in een meer teruggetrokken architectuur. De nadruk werd gelegd op 
de gemeenschap in de kerk en de sociale missie. Het werd vaak letterlijk 
een gemeenschapshuis. Het ensemble waarvan de kerk deel uit maakte, 
werd een sociaal brandpunt in de wijk. Vanuit hier werd de 
gemeenschapszin opgebouwd. Er vond ook een verschuiving plaats van de 
liturgische inzichten en de relaties tussen rituelen, liturgie en sacraliteit. 
Samenkomst eiste dus een flexibele plattegrond. Het altaar promoveerde 
tot het centrum van de liturgie en de kerk. De priester richtte zich nog 
slechts richting het volk en keerde hen nooit de rug toe. 

Het kerkgebouw werd gezien als het centrum van het dagelijks leven. Een 
overheersende rol werd toegekend aan het gebouw met de toren als 
verwijzing naar de hemel. Het kerkgebouw was een sterk leidend element 
in zowel de stadsplattegrond als het stadsbeeld. De monumentale en 
dominante ligging en uitstraling maakte de kerk een waar hoogtepunt in de 
stad. Onderscheid van het stedelijk weefsel werd gemaakt in maat en 
schaal. In de 19e eeuw moest de kerk zijn dominante positie delen met 
andere functies. Toch bleef het stadsbeeld en de doorsnede overheersen. 
Het kerkgebouw gold als één van de elementen die de ruimtelijke ordening 
tot stand bracht. Ir. A. Bos betitelde de kerk in ‘De stad der toekomst, de 
toekomst der stad’ als volgt: 

“Het geweten van de maatschappij, met een gezaghebbende stem en 
belangrijke invloed op houding en gedrag van volk en overheid en met een 
aanzienlijke plaats in de wijk als instituut en als gebouw.”

   Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.45

1

1
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Dit geeft precies mijn visie weer op het kerkgebouw als geheel in zijn 
context maar ook als individueel architectonisch object. De kerk betekent 
een duidelijk accent in de wijk, maar ook in het geheel van de wijk. Een wijk 
kerk is hierin kleinschalig van karakter en benadrukt het samenbrengen van 
de gemeenschap. Het doel van het kerkgebouw was om ondersteuning te 
bieden aan de behoefte aan innerlijke verdieping. 

“Het is van stedelijke manifestatie, van monument van burgeren 
godsdienstzin geleidelijk ‘afgedaald’ tot onmisbaar monument der zielzorg.”         

Over het algemeen was een kerk een uitblinker als architectonisch object, 
een constante factor in de wijk en een terugkerende verbijzondering van het 
stedelijk weefsel. Het kerkgebouw kan bijna gezien worden als een 
onmisbaar en noodzakelijk, ruimtelijk element in de stad. 

Referentieprojecten
Om te onderzoeken hoe reeds herbestemde projecten zijn aangepakt, zijn 
bekende architecten bezocht die veel ervaring hebben met het 
herbestemmen van panden. Een bekend bureau is ZECC Architecten in 
Utrecht. Gesproken is met Bart Kellerhuis, die verantwoordelijk is geweest 
voor de herbestemmingen van de woonkerk en woonkapel in Utrecht.

De functies van beide woonkerken stonden vanaf het begin vast. De 
opdrachtgevers wilden erin gaan wonen, dus een echte studie naar een 
nieuwe functie heeft ZECC architecten niet gedaan. Bij ieder 
herbestemmingsproject is het heel belangrijk om te analyseren waar gaat 
het gebouw eigenlijk over? Wat zijn de kernpunten van het gebouw. Wat 
kun je aanpassen, wat niet? Wat zou veel meer versterkt kunnen worden 
door het plan dat je maakt? Deze dingen worden allemaal uit de analyse 
gehaald en van daaruit kan een plan gemaakt worden, gekoppeld aan een 
functie. ZECC acht het wezenlijk dat het object zelf goed geanalyseerd 
wordt: context, structuur, elementen. Een protestantse kerk is natuurlijk wat 
soberder dan een katholieke kerk. Bij een katholieke kerk dient 
toestemming te worden verkregen van het bisdom en de gemeente en bij 
een protestantse kerk gaat dat veel makkelijker. ZECC wil altijd nastreven 
dat er een herkenbaar verschil is tussen het oude en het nieuwe. Zij hebben 
het enige element dat in de kerk stond (twee mooie kolommen met een 
vloer) gebruikt. Het was gefundeerd en stond los van de kerk. Het zou 
zonde zijn om dit eruit te slopen en vervolgens weer iets nieuws erin te 
plaatsen. Hergebruik van dit element (de vloer en kolommen) was een punt 
dat uit de analyse kwam en dat hebben ze gebruikt. Dit is kostenbesparend 
en werkt hergebruik in de hand. 

Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 

kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.47

Bart Kellerhuis, ZECC Architecten Utrecht, 
donderdag 5 januari 2012, 17.00u
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13. Woonkapel Utrecht (boven)

14. Woonkerk Utrecht (onder)
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Dus dat element wat erin stond diende als uitgangspunt, met daarnaast 
natuurlijk de grootte van de kerk (450 m2 voor een woning is natuurlijk 
enorm). Ze hebben het uiteindelijk een beetje als buitenruimte beschouwd, 
omdat als het programma in de kerk geplaatst wordt, super veel ruimte 
over blijft en je een soort buitenruimte als situatie hebt. Er zijn patio’s/ vides 
gemaakt in die vloer om de onderliggende functies met de kerk en de 
bovenliggende functies te verbinden. Dat is een benadering die ze hebben 
gekozen, met daarnaast de routing en de zichtlijnen die heel belangrijk zijn 
in de kerk. Als je binnenkomt, wil je eigenlijk naar de andere kant kunnen 
kijken (het koor, het hoogtepunt). Daarnaast wilden ze ook de route 
verlengen richting het hoogtepunt, om een spanning op te voeren en 
tegelijkertijd ook ruimtes te creëren. Een soort van slingering door het 
gebouw, in combinatie met de handhaving van de zichtlijnen. Daarnaast 
vinden zij die ervaring van de oude kerk belangrijk; eens erlangs lopen om 
zo deze oudheid te ervaren. Door het programma erin te puzzelen, krijg je 
insneden van zichtlijnen die andere dingen weer mogelijk maken. Het begint 
altijd met de analyse (structuur, stijl, locatie, oriëntatie, ritmiek, interessante 
elementen) van een gebouw en wat zijn de karakteristieken ervan. Door één 
ingreep, creëer je daglicht, maar ook ruimtelijkheid en verbindingen tussen 
ruimtes door vides. Het moet geen losse pannenkoek zijn die gestapeld is, 
maar er moet meer zijn dan dat. Hoe benader je het gebouw en die 
samenkomst dan? 

“Die samenkomst gaat dan echt om vormgeving, maat en schaal, 
materialiseren, zoek je een verwantschap, in kleur of structuur. Je wilt dat er 
meer ontstaat dan dat er is! Door de ingreep die je doet, wordt het object 
nog veel interessanter, zowel het oude als het nieuwe. De beleving van het 
gebouw dat er staat, wordt veel rijker dan dat die was, ruimtelijk gezien.”

Bart Kellerhuis, ZECC Architecten Utrecht, 
donderdag 5 januari 2012, 17.00u
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Inleiding
Bij de keuze voor een Rooms-Katholieke kerk in Limburg, ging de voorkeur 
uit naar mijn geboortestad Landgraaf. Landgraaf kent 12 Rooms-Katholieke 
kerken waarvan 7 gesloten zijn of worden gesloten. Aangezien dit 
onderzoek zich bezig houdt met de leegstand van kerken, was een vereiste 
dat de keuze op één van deze zeven kerken zou vallen. De keuze is gevallen 
op een kleinschalige dorpskerk omdat dit een zeer veelvoorkomend 
probleem is. De grootschalige monumentale kerken die vallen altijd snel in 
het oog van een kunstenaar of architect en worden getransformeerd tot 
iconen, maar juist die kleinschalige kerkjes worden aan hun lot over gelaten. 
Daarnaast gaat mijn fascinatie uit naar kleinschalige architectuur zodat 
aandacht kan worden besteed aan de kleine details. Er is gekozen voor de 
Bernadettekerk in Abdissenbosch, Landgraaf. De kerk heeft een 
archetypisch karakter en dit voegt een extra uitdaging toe aan de 
herbestemmingsopdracht. Hoe kan zorgvuldig en respectvol worden 
omgegaan met dit archetype? Daarnaast is de Bernadettekerk een 
herkenningspunt in de wijk en sloop zou de skyline van de wijk aantasten. 
Tot slot heb ik een persoonlijke fascinatie voor deze kerk, ik vind het een lief 
schattig klein kerkje en ik zou het zonde vinden als deze gesloopt werd, dus 
ik wil graag een passende functie zoeken om deze kerk weer op te krikken.

Bernadettekerk
De Bernadettekerk is gelegen in Abdissenbosch te Landgraaf. Landgraaf is 
een stad in het zuiden van Limburg, die is opgebouwd uit drie dorpen: 
Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over worms. Deze dorpen zijn 
opgedeeld in meerdere wijken. De Bernadettekerk is gesitueerd in 
Abdissenbosch, een wijk in Waubach dat behoort tot Ubach over Worms. 
Abdissenbosch ligt aan de rand van Landgraaf en grenst aan Duitsland. Het 
is een afgelegen wijk. In het oosten, grenzend aan Duitsland zijn veel open 
weilanden te vinden en richting het Noord-westen ligt een industrieterrein. 
Daartussen bevindt zich een klein dorpje met rijtjeswoningen. De status van 
de wijk is niet al te best, de wijk heeft te kampen met leegloop, vergrijzing 
en er valt weinig te beleven. 

Abdissenbosch
Abdissenbosch, beter bekend als d’r Busj in het Limburgs, is een woonkern 
met 610 huishoudens en 1410 inwoners. Begin 20e eeuw ontstond de 
plaats op een grondgebied dat voornamelijk bos en heide was. Het ontleent 
zijn naam aan de grondbezitter abdis van Thorn. Aan de westelijke zijde van 
Abdissenbosch ligt een deel van deze overgebleven bossen en dit behoort 
nu tot het natuurgebied Brunssummerheide. 

Matheu Bemelmans, studiesecretaris en 
ex-woordvoerder van het bisdom Roermond

www.cbs.nl
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15. Nederland - Limburg - Landgraaf

16. Landgraaf - Abdissenbosch - Bernadettekerk
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17. Landgraaf - Waubach - Abdissenbosch
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18. Straatzicht Bernadettekerk
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18. Straatzicht Bernadettekerk
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19. Tuinzicht Bernadettekerk
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20. Achterzijde Bernadettekerk
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20. Achterzijde Bernadettekerk
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21. Gevelfragment Bernadettekerk
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Aan de noordelijke zijde ligt landelijk gebied. De rand van de woonplaats 
vormt de grens met Duitsland en op deze plek heeft men weids uitzicht op 
de regio rond Geilenkirchen. De bebouwing ligt aaneengesloten met de 
bebouwing van Waubach, maar wordt fysiek gescheiden van de rest van 
Landgraaf door de autoweg N299. Deze heeft een duidelijke 
barrièrewerking. Waubach, Abdissenbosch, Rimburg en Lauradorp 
vormden de gemeente Ubach over Worms, maar door aaneensluiting van 
deze plaatsen werd besloten om de gemeentenaam als plaatsnaam te 
gebruiken. De volledige agglomeratie werd Ubach over Worms genoemd 
vanaf 1975. Sindsdien worden de van oorsprong dorpen gezien als wijken. 
Toch wordt Abdissenbosch onder de bevolking nog steeds beschouwd als 
dorpje. De parochiekerk van Abdissenbosch werd gewijd aan de heilige St. 
Bernadette. De kerk ligt op een T-splitsing tussen de Reeweg en de 
Bernadettelaan. Rechts ervan ligt een plantsoen, ervoor ligt een klein 
parkeerplaatsje en links van de kerk een smal gazon. 

Architect Frits Peutz
Frits Peutz werd geboren in Uithuizen, Groningen. Hij kwam uit een 
Katholiek gezin en werd in 1910 naar Rolduc te Kerkrade gestuurd voor zijn 
opleiding. In 1914 begon hij zijn opleiding aan de Technische Hogeschool in 
Delft, met als doel ingenieur te worden. In 1916 besloot hij echter anders. 
Hij stopte vroegtijdig met zijn studie en vertrok naar Limburg waar hij in 
1920 zijn eigen architectenbureau begon in Heerlen. In 1925 rondde hij 
alsnog zijn opleiding af. Daar hij verschillende stijlvormen betrok in zijn werk, 
had hij een bijzondere affiniteit met het Nieuwe Bouwen. Hij had een 
duidelijk eigen interpretatie hiervan. Peutz overleed op 78-jarige leeftijd te 
Heerlen. Lange tijd bleef hij ondergewaardeerd. Doordat hij in Limburg 
bouwde en niet in de Randstad, werd hij minder bekend buiten zijn 
provincie. Hij ontwierp zowel moderne als traditionele gebouwen. Veel van 
deze moderne ontwerpen staan in Heerlen. Hij werd bekend door zijn 
ontwerp voor het warenhuis voor de Heerlense stoffenkoopman Peter 
Schunck, dat hij in 1933 ontworpen heeft. Tegenwoordig staat het bekend 
als het Glaspaleis en is opgenomen door de Union of International 
Architects op een lijst voor de duizend belangrijkste gebouwen van de 20e 
eeuw. 

Bij het ontwerpen van kerken hanteerde Peutz vooral traditionele stijlen en 
maakte veel gebruik van mergel. Hierdoor sloten de kerken goed aan bij de 
Limburgse traditionele architectuur. Door middel van zijn houding werd hij 
onomstreden binnen het bisdom van Roermond. Tot zijn oevre behoren 
onder andere de kerken in Berg en Terblijt, Ransdaal en Oirsbeek. Buiten 
Limburg kreeg hij weinig kerkelijke opdrachten doordat hij zich verzette 
tegen de Delftse School. 

Stadsarchief gemeente Landgraaf

www.wikipedia.org
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www.wikipedia.org
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Bernadettekerk
De Bernadettekerk is een eenbeukige kerk met een driezijdig gesloten koor. 
Architect Frits Peutz heeft zich laten inspireren door neogotische 
dorpskerken, echter de bogen gaf hij een romaans aanzien. De pastorie 
daarentegen kreeg rechthoekige ramen. Het interieur is vervaardigd uit 
mergel, waarbij de glas-in-lood ramen zijn ontworpen door Jac Verheijen. 
De gevel is gebouwd uit baksteen op een plint van Kunradersteen. Het 
middenschip heeft een zadeldak gedekt met leien. De kerk is voorzien van 
een vrij lage, zware toren. De toren is half ingebouwd en heeft een 
ingesnoerde spits. Deze oogt aan de lage kant, maar zoals in het zuiden is 
dit een stevige, weerbaar ogende, westelijke toren. De gevel wordt in zeven 
traveeën verdeeld door de steunberen met lezenaarsdaken. Het geheel is 
sober en goed geproportioneerd in een traditionele vorm. Door de 
terughoudendheid van decoratie en ornamenten vindt een ritmiek van de 
constructieve elementen plaats. Binnen is deze ritmiek te ervaren in de 
begeleidende raampartijen richting het koor. Het interieur is rustgevend 
door de vlakke zoldering en het ontbreken van ruimte verdelende elementen 
zoals zuilen. Sinds 1942 beschikt de Bernadettekerk over het door Naber 
voor de Vrijmetselaarsloge te Deventer gebouwde orgel, dat hij ontwierp in 
1863. 

Constructieprincipe
Het constructieprincipe van de Bernadettekerk is gebaseerd op de 
krachtenafdracht via steunberen. Een steunbeer, ook wel contrefort 
genoemd, is een muurverzwaring die dient ter versteviging van de muur en 
om de zijdelingse drukkrachten, ook wel spatkrachten, naar de fundering af 
te voeren. Deze spatkrachten worden veroorzaakt door de op de muur 
rustende gewelven, luchtbogen en dakkappen. Anders dan bij een plat dak, 
oefenen deze gewelven een zijwaartse druk uit op de hoge kerkmuren van 
het middenschip. Deze muren zouden erg dik uitgevoerd dienen te worden 
om deze krachten op te kunnen vangen. In de middeleeuwen leidde de 
wens extreem dikke kerkmuren te vermijden tot de ontwikkeling van de 
steunbeer, die via een luchtboog de zijwaartse druk opvangt. Meestal 
werden er meerdere luchtbogen toegepast waardoor meerdere steunberen 
vereist waren. Met dank aan dit principe, konden de kerkmuren relatief dun 
en hoog geconstrueerd worden. Bovendien konden de muren voorzien 
worden van grote ramen, waarin decoratief glas in lood kon worden 
verwerkt. De steunbeer werd een belangrijk element in de gotische 
bouwkunst. In sommige gevallen, werd de buitenmuur gelijk met de 
buitenzijde van de steunberen geplaatst. Hierdoor ontstonden ondiepe 
zijkappellen. De tegenhanger van de steunbeer is een pilaster of wandpijler. 
Dit is eveneens een muurverzwaring maar in tegenstelling tot de steunbeer, 
heeft een pilaster minder diepte dan breedte. De pilaster steekt minder uit 
en heeft daarom vooral een decoratieve waarde. 

Stadsarchief gemeente Landgraaf
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22. Westgevel Bernadettekerk
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23. Oostgevel Bernadettekerk
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24. Noordgevel Bernadettekerk
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24. Noordgevel Bernadettekerk
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25. Zuidgevel Bernadettekerk
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Dakconstructie
Het dak van het middenschip van de Bernadettekerk is opgebouwd uit 5 
houten spanten. Deze houten spanten rusten op de steunberen. De gevel 
van de Bernadettekerk kent 8 steunberen, de buitenste twee steunberen 
zijn doorgezet voor de ritmiek van de gevel. Deze zijn constructief onnodig, 
aangezien aan het uiteinde van het middenschip van de kerk twee stevig 
gemetselde muren staan die geen dwarskrachten ondervinden in die 
richting (dwarsrichting van de kerk). Zij ondervinden wel dwarskrachten in 
de andere richting (lengterichting van de kerk), hierdoor zijn de steunberen 
om de hoek doorgezet. Het koor kent zes steunberen. De vier steunberen 
die de vijfhoek vormen vangen de dwarskrachten op vanuit de spanten van 
het vijfhoekige dakje. De andere twee steunberen dragen de helft van de 
kracht van het grote spant af. Dit spant rust op weerszijden de kerkmuur 
van het koor, waardoor de kracht verdeeld wordt over twee steunberen. 
Deze lijken dus de volle kracht af te dragen van het spant in het koor dakje, 
maar dit spant ligt niet recht boven de steunbeer gesitueerd, maar is 
verschoven naar het midden van twee steunberen. 

Indeling kerk
De kerk is opgebouwd uit drie elementen, de westelijke toren en het 
priesterkoor met daartussen het middenschip. Vanuit het priesterkoor kan 
de sacristie betreden worden, waar de pastoor en misdienaars zich 
omkleden en vanuit de sacristie is een verbinding met de pastorie. In de 
pastorie is de pastoor of koster woonachtig. Het priesterkoor, de sacristie 
en de pastorie zijn alle drie onderkelderd en deze fungeren als 
bergingskelder, verwarmingskelder en provisiekelder. 

De entree van de kerk geschiedt via de toren. Bij binnenkomst in de toren 
krijgt men nog niets mee van wat zich daarachter afspeelt. Pas bij het 
openen van de deur en de betreding door deze deuropening wordt de 
ruimtelijkheid en hoogte van de kerk weergegeven. De grote eencellige 
ruimte laat de persoon zich heel klein voelen. Links en rechts van de toren 
bevinden zich twee kleine kapelletjes. Vanuit hier is zicht op het priesterkoor 
van alle kanten mogelijk.

Op de 1e verdieping bevindt zich het koor. Het orgel is gesitueerd in de 
toren en de zijvleugels van de toren bieden uitzicht over de hele kerk door 
middel van een vide. Vanuit hier valt direct het oog op het priesterkoor dat 
verscholen ligt achter de blinde wand met ronde nis. 

Stadsarchief gemeente Landgraaf
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26. Constructie plattegrond
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27. Plattegrond Kelder
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28. Plattegrond Begane Grond
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29. Plattegrond 1e verdieping
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29. Plattegrond 1e verdieping
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Verhoudingen
De kerk kent geen verhoudingen die regelmatig terugkomen tussen de 
verschillende elementen. Uiteraard verhoudt iets zich altijd tot iets anders, 
maar dit is niet tot uiting te brengen in één constant getal. Een verklaring 
hiervoor kan zijn, omdat de Architect, Fritz Peutz, zich verzette tegen de 
Delftse School. Dit was een groep traditionalistische architecten onder 
leiding van M.J. Granpré Molière. Hij was ook geen voorstander van de 
hieruit voortgekomen Bossche School onder leiding van Dom N. Van der 
Laan, die zich volledig richtte op de verhoudingenleer. Beide bewegingen 
domineerden de Nederlandse katholieke kerkelijke architectuur in de jaren 
20 tot 60, maar kregen in Limburg nauwelijks voet aan de grond. Wellicht 
wilde Peutz hier een statement maken, door het bewust weglaten van 
verhoudingen. 

Kwaliteiten
Het sobere karakter met weinig ornamenten geeft een rustgevende en 
serene sfeer aan de kerk en deze dient absoluut behouden te blijven. Het 
middenschip kent allerlei begeleidende elementen die de aandacht richting 
het koor wijzen. De ritmiek van de steunberen en de glas-in-lood ramen 
werkt heel rustgevend. Het geeft een gevoel van orde en overzicht.

Het koor wordt gescheiden van het middenschip door een blinde wand met 
een kleine nis. Het koor is er als het ware los tegen aan geschoven/ geplakt. 
Hierdoor krijgt het koor een op zichzelf staand karakter, dat benadrukt 
wordt door het lagere individuele dakje. Het priesterkoor schreeuwt echt 
om aandacht, het is het hoogtepunt van de kerk en wordt verscholen 
achter de blinde wand waardoor het nog eens extra wordt verbijzonderd.

De toren heeft juist een heel gesloten en teruggetrokken karakter. Het 
bijzondere hiervan is dat de toren als het ware door het volume heen is 
gestoken waardoor vier zijvleugels zich dienstbaar maken als zijruimtes. In 
de toren zijn twee verdiepingsvloeren verwerkt, waardoor men de kerk 
betreedt in een kleine lage ruimte. De associatie met de toren en zijn hoogte 
is totaal niet te ervaren. Het is een simpele vierkante ruimte. 
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31. Ritmiek
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32. Doorsneden Priesterkoor en Toren 
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33. Interieur Bernadettekerk
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Het middenschip fungeert als verbindingselement tussen het koor en de 
toren. Het houdt het geheel samen en vormt de spil van het gebouw. Deze 
eencellige ruimte met krachtige zichtlijnen van het koor naar de toren en 
visa versa kan betiteld worden als de verkeersruimte van de kerk. Deze 
verkeersruimte wordt afgesloten door een zadeldak. Dit zadeldak wordt 
gedragen door een prachtige houten dakconstructie, opgebouwd uit 5 
houten spanten. Helaas zijn deze spanten uit het zicht weggewerkt en 
wordt de hoogte van deze ruimte niet op zijn krachtigst ervaren. 

De kerk kent weinig ornamenten waardoor het exterieur enigszins sober 
oogt. Wel kent de kerk kleine ambachtelijke kwaliteiten die overal verwerkt 
zitten, zoals een stenen lekdorpel geïntegreerd in de muur, voorzetramen 
die het glas-in-lood beschermen tegen weer, wind en diefstal, 
ambachtelijke metsel kwaliteiten van de steunberen in verschillende 
richtingen en het gebruik van natuurlijke materialen zoals mergel, 
natuursteen en baksteen. 
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34. Ambacht



Houding t.o.v. de kerk
Bernadettekerk
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Inleiding Houding
De waardering van de Bernadette kerk te Landgraaf heeft betrekking op de 
omgeving versus het architectonisch object, het deel ten opzicht van het 
geheel en het element ten opzichte van de structuur. Met de kwaliteiten van 
de kerk en de potentie van de ruimten in het achterhoofd, dient een houding 
t.o.v. de Bernadettekerk ingenomen te worden. Loes Veldpaus heeft in haar 
onderzoek naar de naoorlogse kerk onderzoek gedaan naar de 
verschillende visies op de transformatieopgave van kerken. Theorieën van 
Rossi, Panerai c.s., Monestroli en Palmboom worden geïntroduceerd. 
Tijdens het onderzoek naar de Bernadette kerk worden deze theorieën 
bestudeerd en vanuit hier een eigen houding geformuleerd t.a.v. deze 
ontwerpopgave.

“Wanneer de theoretici scherp stellen op de feitelijk aangetroffen elementen 
in de stad en de bijbehorende maatschappelijke conditie, wordt steeds 
antwoord gezocht naar het antwoord op de vraag wat veranderlijk is en wat 
permanent. Zowel object als weefsel zijn onderhevig aan de wisselwerking 
en complementariteit van permanent en veranderlijk.” 

Voor mij persoonlijk is dit waar de zoektocht naar perfectie om draait. Het 
vraagstuk naar welke kwaliteiten behouden dienen te blijven en welke 
aspecten veranderlijk zijn. Voor deze ontwerpopgave is een duidelijke 
houding t.a.v. van de kerk en zijn permanentie en veranderlijkheid vereist. 

Rossi
Rossi richt zich op de interpretatie van het oude weefsel en de 
overgeleverde objecten daarin. Eén van zijn uitgangspunten is dat het 
stedelijk weefsel zich ontwikkelt rondom een aantal elementen, die 
permanent zijn van vorm. Deze permanente objecten leiden de rode draad 
in zijn theorie. De permanentie van de vorm is een vast gegeven, maar deze 
kan veranderen in kleur, functie of karakter. De vorm blijft echter 
gehandhaafd. Hierbinnen richt de architectuur zich dus op de historische 
interpretatie van het type. Zo maakt de precieze architectuur het mogelijk 
om de historische ontwikkeling van het type te duiden. Binnen de theorie 
van Rossi worden drie schaalniveaus gedefinieerd: de transformatie van het 
onderzoeksgebied, de transformatie van het stedelijk feit en de 
transformatie van het primaire element. Het onderzoeksgebied kan worden 
omschreven als een eenheid in het geheel, een deel met eigen kenmerken. 
Daar waar de kenmerken veranderen, ligt de grens van dit gebied. Binnen 
dit gebied bevinden zich stedelijke feiten. Dit feit kan een stedelijk element 
als een stedelijke structuur zijn. De onderdelen van de stad zoals een straat, 
een wijk of een gebouw kunnen als stedelijke feiten betiteld worden. Deze 
stedelijke feiten kunnen zich presenteren als een primair element. Een 
primair element houdt in dat ‘een element met een sterke, permanente 
vorm die de tand des tijds doorstaat’. 

   Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.178

   Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.179
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Deze stedelijke feiten kunnen dus permanentie vertonen: het verleden is 
nog ervaarbaar in tastbare objecten, de structuur of vorm van een element. 
Binnen de ontwikkeling van een stad zijn bepaalde ruimtelijke elementen 
onderhevig aan verandering. Het aspect dat weet voort te bestaan (het 
primaire element) versterkt heel duidelijk het specifieke karakter van de 
stad. Deze scharnierpunten zorgen voor dynamiek in de stad en kunnen als 
katalysator voor verandering werken. De stad ontleent zijn karakter aan 
deze permanente scharnierpunten. De fragmenten met ieder zijn eigen 
karakter vormen de stad als geheel. 

Als deze visie geprojecteerd wordt op de problematiek van de leegstaande 
kerk, vindt Rossi dat de kracht uitgaat vanuit de vorm. De vorm van het 
kerkgebouw moet het doen. Na het verlies van de religieuze functie wordt 
het gebouw een historisch artefact. Of dit artefact kan overleven, hangt 
volgens Rossi af van de vorm. Tijdens de transformatie van de stad moet 
blijken welke objecten blijvend zijn en welke niet. Vanuit Rossi zijn visie 
wordt een basis gelegd voor het pleiten voor behoud van de vorm. De 
functie wordt hierin als irrelevant beschouwd. De functie gaat verloren, 
maar het omhulsel blijft voort bestaan. 

Panerai c.s.
Panerai c.s. heeft onderzoek gedaan naar de typomorfologische 
bouwstenen van de bestaande stad. Hierbinnen staat, anders dan bij 
Rossi, niet de vorm centraal, maar de relatie van de vorm aan haar context 
(sociaal, economisch en cultureel). Panerai c.s. stelt de relatie tussen 
gebruik en vorm centraal. Het type staat binnen deze benadering niet vast, 
maar staat open voor ontwikkeling. Deze ontwikkeling ontstaat door de 
wisselwerking tussen gebruik en vorm. Panerai c.s. ziet het type als een 
flexibel element in de tijd. Tevens is de gelaagdheid van de stad van belang. 
Net zoals Rossi, beargumenteren zij dat bepaalde elementen transformeren 
of in zijn geheel verdwijnen. Daarentegen kunnen andere elementen van 
permanent karakter zijn. 

Een vorm kan niet zonder functie en de functie kan niet zonder vorm. Een 
kerkgebouw is volgens Panerai c.s. niet alleen een object, maar ook een 
type dat zich ontwikkeld heeft in de tijd. Als de behoefte aan religie 
verdwijnt, verliest dit type naast zijn sociaal en culturele waarde ook zijn 
grondslag. Als ik persoonlijk kijk naar deze koppeling tussen gebruik en 
vorm, denk ik dat er weinig vrijheid blijft bestaan voor het kerkgebouw. Het 
wordt vastgehouden tussen aan de ene kant de ruimtelijke context en aan 
de andere kant de sociaal culturele waarde.
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Alleen als deze relatie opnieuw op spanning komt, is er toekomst voor de 
kerk. Zo niet, dan is in mijn ogen de enige oplossing vanuit Panerai c.s. zijn 
standpunt, dat de kerk zal verdwijnen. Hoe specifieker de vorm en hoe 
specifieker de functie, des te moeilijker is het voor de nieuwe functie om 
zich te nestelen binnen dit type. Dus eigenlijk zou een kerkgebouw slechts 
herbestemd kunnen worden voor een nieuwe functie die relateert aan de 
oude functie. 

“Met het vervallen van de oude kerkelijke functie vervalt immers de 
geldigheid van het type. De kerk als gebouwtype is een uitstervend ras in 
West-Europa.” 

Persoonlijk ben ik het hier niet mee eens. Ik vind dat het architectonische 
object genoeg kwaliteiten bezit om te mogen doorleven onder een andere 
functie. Het hoeft niet zozeer te zijn, de aanpassing van een bestaand type, 
dan wel de introductie van een nieuw type. 

Monestiroli
Monestiroli richt zich op het autonome object, hierin is de context niet 
essentieel van belang. Ook hij vindt, net zoals Panerai c.s. dat het type niet 
vast staat maar dat het relaties heeft met de karakteristieken van de realiteit 
waarin het zich omgeeft. Deze architectuurtaal is gebaseerd op formele 
systemen zoals het constructieve systeem. Hiermee uit het karakter zich. 
Monestiroli duidt het karakter van een gebouw op drie analoge vlakken, 
namelijk de verwijzing naar de natuur, techniek of geschiedenis of een 
combinatie hiervan. In de moderne tijd zijn deze vlakken vervreemd van 
elkaar en uit het karakter van een gebouw zich slechts nog in één van deze 
drie. Binnen één analoog vlak zijn de lagen van historie traceerbaar. Deze 
continuïteit impliceert niet direct dat vorm, type en functie permanent zijn. 
Monestiroli kijkt verder dan slechts de vorm, functie of het type. Deze drie 
aspecten zijn veranderlijk, maar kunnen leiden tot een architectuurtaal die 
eenheid uitstraalt. De verschillende kenmerken en eigenschappen van een 
gebouw worden in verband gebracht en gaan zo een nieuwe relatie aan. 

“Taal houdt geen gefixeerd universum in, maar evolueert in de tijd. (…) 
Architectuur is evolutie, waarbij onderweg reëel uitzicht bestaat op 
vernieuwing van de grammaticale codering van het vak.” 

Bij de vorming van mijn persoonlijke houding t.o.v. de kerk, neig ik richting 
de visie van Monestiroli. Wat is dominerend in het ontwerp, is dit de natuur, 
geschiedenis of de techniek?

   Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.183

   Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.185
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Mijn persoonlijke houding wil ik zoeken in de respectsbetuiging voor het 
gebouw en zijn kwaliteiten en hieraan mijn persoonlijke handtekening toe te 
kennen in de vorm van een aanpassing of toevoeging. De niet functionele 
en kwalitatieve elementen worden vervangen en de kwaliteiten/ kenmerken 
van het gebouw mogen blijven. Met deze permanente elementen ga ik aan 
de slag en probeer ik antwoord te vinden in mijn zoektocht naar perfectie.

Palmboom
Tot slot Palmboom. Hij concentreert zich op de relatie tussen het 
permanente en veranderlijke. Zijn focus gaat hierin uit naar het weefsel in 
plaats van het object. Het object wordt opgenomen in dit weefsel. Evenals 
Panerai c.s. en Rossi, ziet Palmboom permanenties in het landschap. Deze 
elementen bepalen het karakter van het landschap en staan in relatie tot 
elkaar. Zij vormen een geheel van overlappende lagen. Door de 
herinterpretatie van deze lagen, kan een nieuw ontwerp ontstaan. Op basis 
van intuïtie worden keuzes gemaakt welke elementen en structuren 
behouden dienen te blijven. Zij vormen de permanenties voor de toekomst. 
Hierin kan een nieuwe laag worden toegevoegd om het oude te versterken. 

“Wanneer we de stad als palimpset beschouwen, kunnen we het geheel als 
‘vlek’ converseren of overschrijven en op die manier wellicht alsnog een 
aansluiting bewerkstelligen op omgeving en diepere lagen.”

Door middel van de methode van Palmboom kunnen bepaalde delen 
worden herschreven of juist benadrukt worden. Een nauwkeurige selectie 
van structuren en elementen kan leiden tot een meer gelaagd geheel of een 
accent op het reeds bestaande verhaal. Binnen Palmboom’s visie is het 
kerkgebouw overgeleverd aan het inzicht van de ontwerper. Deze kiest op 
basis van zijn intuïtie en interpretatie om een onderdeel te behouden, 
benadrukken of juist verwijderen. Deze gelaagdheid uit de visie van 
Palmboom wil ik graag meenemen in mijn onderzoek. Historische 
gelaagdheid is geen capsule die nooit aangetast mag worden. Een 
ontwerper dient dit te onderzoeken en slechts de delen eruit te nemen die 
hij van belang vindt en hier iets mee doen. Het kerkgebouw is een 
identiteitsdrager met karakteristieke en culturele waarde. De aanpassing 
van zowel vorm als functie kunnen een problematisch gebouw toch 
opwaarderen. Waar de vorm of functie geen toekomst meer heeft, kan de 
herinnering aan de plek en zijn waarde volstaan. 

Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 

kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.188
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35. Schematische weergave visie Rossi

36. Schematische weergave visie Panerai c.s.

37. Schematische weergave visie Monestiroli

38. Schematische weergave visie Palmboom
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Breken met het verleden
Sandra Langereis spreekt over het herinneren en vergeten op het Valkhof in 
de Bataafse revolutiejaren in haar boek ‘Breken met het verleden’. In het 
beschreven voorbeeld, de Valkhofburcht, heeft deze burcht een erg 
beladen karakter, het is een gebouw met historie. De burcht werd gezien als 
stadsembleem, een symbool voor de veroveringen tijdens de revolutie. Het 
gebouw werd niet voor niets verwerkt in allerlei schilderijen waarin haar 
prominente positie de skyline domineert. De burcht werd een blikvanger in 
het landschap van de schilderkunst. Deze beeldcultuur ging fungeren als 
stedelijk embleem. Jaren lang is gediscussieerd over de toekomst van de 
Valkhofburcht. Wat moest gebeuren met dit gebouw van grote historische 
waarde? Uiteindelijk is ervoor gekozen om het gebouw te slopen en slechts 
enkele spolia te laten staan. 

“Spolia worden dergelijke incorporaties van onderdelen uit oudere 
bouwwerken door architectuurhistorici genoemd. Spolia vormen een 
veelvuldig voorkomend en natuurlijk erg in het oog lopend onderdeel van de 
complexe toe-eigeningsstrategieën die een rol spelen in alle premoderne 
representatieve bouwkunst.” 

In principe betekent het toepassen van spolia, dat onderdelen of 
kenmerken van een gebouw ontvoerd worden om vervolgens ergens 
anders aangebracht te worden. De herinnering aan de vorige functie is wat 
het object kwaliteit geeft, maar de nieuwe functie plaatst het object in het 
heden. Zo worden verleden en heden met elkaar in verband gebracht. Op 
de plek van de Valkhofburcht is een natuurpark gerealiseerd en deze plek 
zelf moet de bezoeker aanzetten tot herdenken. De materiële overblijfselen 
en de lange bewoningsgeschiedenis fungeren als gedenkteken en geven 
alle aanleiding tot herinneren. 

“Het woordeloze, zorgvuldig geënsceneerde tafereel in het hart van het 
park, waar de ruïneuze Sint-Maartenskapel met de oude spolia en antieke 
brokstukken als een relikwie werd tentoongesteld, doordrong de wandelaar 
van de genius loci, de extreme doorleefdheid van deze sinds millennia 
bebouwde plek. (…) De kapellen met hun Romeinse en Karolingische spolia 
herinnerden de parkbezoekers aan maar liefst achttien eeuwen bewoning 
op de Nijmeegse heuvelrug.” 

De plaats is zo ontworpen om de herdenking aan het resultaat van 
eeuwenlang bouwen en breken en ingekerfde geschiedenissen en 
opzettelijk uitgewiste sporen te benadrukken. Het verhaal dat schuil gaat 
achter de Valkhofburcht wordt benadrukt om deels te breken met het 
verleden en te slopen en deels de herinnering in leven te houden door 
middel van spolia. 

Langereis, S., 2010, Breken met het 
verleden, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, p.39

Langereis, S., 2010, Breken met het 
verleden, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, p.167
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    Langereis, S., 2010, Breken met het 
verleden, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, p.168

    Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.200

    Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.200

    Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 
kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.201

“Maar in zijn oorspronkelijke ontwerp als schrijn voor de ruïneuze 
overblijfselen van de Valkhofburcht gedenkt dit park een adembenemend 
samenspel van hervormingsdrift en behoudzucht, van vergeten en 
herinneren, in de revolutiejaren na 1795.”

Uiteindelijk vind ik de gekozen houding t.o.v. de Valkhofburcht erg mooi en 
passend. Een beladen plek hoeft niet altijd behouden te blijven om te 
gedenken. Bepaalde elementen kunnen deze herinnering in leven houden 
en dat is de houding die ik wil overnemen. Door zorgvuldig een selectie te 
maken van elementen die het waard zijn om te behouden, kan de 
herinnering aan de kerk behouden blijven, maar toch geplaatst worden in 
het heden. Deze historische gelaagdheid mag zichtbaar zijn in het gebouw, 
om juist de samenkomst te zoeken tussen oud en nieuw. Simmel duidde dit 
verschijnsel aan met zijn bekende citaat:

“Particles, utterly particular.”

Delen van plattegronden, zoals artefacten of monumenten, die de tijd 
doorstaan hebben, van functie zijn veranderd, maar toch grote betekenis 
dragen. Deze elementen verbeelden de geschiedenis, en spelen een grote 
rol in het collectieve geheugen van de mens. Deze fragmenten stralen 
permanentie uit en vertegenwoordigen dit ook, door ze te typeren als 
kunsthistorische overblijfselen uit de geschiedenis. Paul Cottenton stelt dat 
de menselijke herinnering stabiele elementen nodig heeft. Deze stabiliteit 
kan gezocht worden in de permanentie te midden van de functionele 
dynamiek in een systeem. Door het bevriezen van de tijd, wordt recht 
gedaan aan de historie van de plek. De gebouwen kunnen zich daarbinnen 
toch ontwikkelen door de tijd heen. Kees Doevendans legt dit heel mooi uit:

“Een historisch gebouw zal nu ook niet meer kunnen worden opgevat als 
een systeem waarvan alle onderdelen noodzakelijk zijn en het geheel meer 
is dan de som der delen. Het gebouw verliest zijn traditionele ontologische 
status, en vervalt tot – wat in de wiskunde en logica wordt genoemd – een 
‘null ontologie’, waarin de waarde van elke variabele vooralsnog onbepaald 
is. Het gebouw wordt een mereologisch systeem en de context – welke dan 
ook – zal een doorslaggevende rol spelen.” 

Dit betekent voor de architect dus, dat er naar hartenlust geïnterpreteerd 
mag worden wat wel en geen waarde van betekenis heeft. De liturgie (de 
rituelen van de eredienst als de dienst van de gemeente van Christus aan 
de gemeenschap) is bepalend voor de inrichting, architectuur en 
vormgeving van de kerk. 

“De geografie van de liturgie is de genius loci van het kerkgebouw, de kern 
van het kerkgebouw als materiële waarde.” 
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Rudolf Schwarz
Een architect met een duidelijke mening over de omgang van historische 
gebouwen is Rudolf Schwarz. Hij betitelt de wederopbouw na 1945 als een 
periode om nieuwe kansen te geven aan het verleden, om het ‘ooit’ te 
ontwikkelen in het ‘nu’ waarin het oude de mogelijkheid krijgt te herwinnen. 
Juist tijdens het herstel- en lapwerk van een oud gebouw, erkennen 
mensen de waarde ervan in. Hans Schwippert stelt in zijn boek ‘Theorie 
und Praxis’:

“Was an Zerstörung und Verwüstung, Unordnung und Verwirrung, Jammer, 
Elend und Sorge jetzt unser Schicksal ist, das alles ist nur eine greifbare, 
anschauliche und folgerichte Verwirklichung jener Ruinen, jenes Zerfalls, 
jener Irrtümer, welche längst vorher schon den Raum der Seele beherrscht 
und das Reich des Geistes verwüstet haben.” 

Ruïnes die zich in allerlei steden bevinden, dragen een symbolische waarde 
in zich. Elke ruïne en elke muur is geleefd en beleefd. Deze oude en 
afgedankte bouwwerken worden nieuw leven ingeblazen en mogen zo 
verder bestaan. Schwarz is hierbij niet geïnteresseerd in het perfecte egale 
bouwmateriaal, maar juist in het aangetaste en verweerde.  Erken deze 
aantasting en probeer hierin de liefde terug te vinden. Eigenlijk slaat dit 
terug op het Wabi Sabi principe, de imperfecties in een materiaal waarderen 
en behouden. Het vraagstuk dat hierbij komt kijken bevraagt de manier van 
het nieuwe bouwen. Zou de verstoorde en aangetaste stad, met zijn afval 
en ruïnes, niet de ideale bouwplaats zijn om de natuurlijke schoonheid van 
het bouwen weer te herbeleven? Waar bevindt zich hier de perfectie? 
Schwarz ziet de perfectie in de natuurlijke schoonheid van materialen en 
hun verwering. Wabi Sabi noemt dit imperfectie, maar eigenlijk benoemen 
zij hetzelfde met een andere term. Toch onderzoekt Schwarz de 
samenkomst van de perfecties van het oude en het nieuwe. Hij probeert 
een balans te vinden in deze samenkomst en legt dit als volgt uit:

“Da war noch die Masse des alten Gesteins und wir wollten die in den 
neuen Bau wieder vermauern, dass der heiligte Stein Baustoff eines neuen 
Werks werden konnte und das Alte im Neuen wieder aufstand.” 

Een nieuwe toevoeging moet nooit op zich staan, maar samen met het 
oude moet het iets opleveren, 1+1=3. Het moet iets bijzonders opleveren, 
dat je de dingen weglaat die minder interessant zijn en de elementen 
accentueert die je naar voren wilt halen. Dit is de wisselwerking die Schwarz 
beschrijft, beide oud en nieuw moeten er beter van worden en hun 
symbolische rugzak kunnen plaatsen binnen het geheel. 

Strohl, H., 1997, Rudolf Schwarz, architect 
einer anderen modern, Verlag Gerd Hatje 

und Autoren, Duitsland, p.126

Strohl, H., 1997, Rudolf Schwarz, architect 
einer anderen modern, Verlag Gerd Hatje 

und Autoren, Duitsland, p.126
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Strohl, H., 1997, Rudolf Schwarz, architect 
einer anderen modern, Verlag Gerd Hatje 
und Autoren, Duitsland

De magische omgang met ruïnes, het verleden en heden, behouden en 
vergaan en de erkenning hiervan, zorgt voor inzicht en respect voor wat 
geweest is, maar plaatst het op een gepaste wijze in het heden. 

Is tijdens deze omgang met ruïnes hergebruik altijd noodzakelijk, of mag het 
ook slechts gebruikt worden als herdenkingsplek en confrontatie met het 
verleden? Een standbeeld probeert een spoor vast te houden dat herinnert 
aan voorgaand leven. Zolang de herinnering aanwezig is, wordt het 
voorgaande leven ook in stand gehouden. Een ruïne slechts als 
herdenkingsplek is dus volkomen rechtvaardig. Mensen vinden het 
fascinerend om tussen de oude ruïnes door te slenteren, alsof je je waant in 
het verleden. De aantrekking van een arme tijd (de verwoestingen en 
overgebleven ruïnes) naar een rijker oud leven (de plaatsing van het ‘ooit’ in 
het ‘nu’). In 1949 schreef Keulen een competitie uit voor de wederopbouw 
van de in de Tweede Wereldoorlog verbrande St. Alban kerk. Schwarz 
maakte samen met Bernard een driedelig plan waarin het oude Gürzenich, 
de passage en een nieuw bouwdeel de oude ruïne van St. Alban omsluiten. 
De passage wordt de kern van het ontwerp, waar de confrontatie tussen 
het verleden en heden ontstaat, de ontmoeting van de verschillende tijden 
wordt hier prachtig bijeen gebracht. Het plafond en de koepel van de kerk 
zijn verwoest, de enige restanten zijn een verzameling bogen, kolommen en 
wanden onder de open hemel. Vier grote trappen leiden de bezoekers 
langs de oude buitenmuur van de ruïne naar de bovenliggende foyer. De 
verwoestende kracht die de boosheid van de mensen kan bezitten, wordt 
duidelijk tentoongesteld. Door grote raamopeningen in de oude kerkmuur, 
wordt de aandacht en het zicht direct richting het verleden gezogen. Men 
kan niet anders, dan even die confrontatie en dat contact op te zoeken met 
de ruïne. Het is een plek van leven en dood, van vreugde en woede en die 
komen samen in een emotionele passage tussen beide gebouwen. 

De samenkomst van de perfecties van beide oud en nieuw wordt heel mooi 
tot stand gebracht waarin een balans wordt bereikt. Het ging Schwarz 
voornamelijk om het samengaan van beide tijden, hij wilde laten zien dat zij 
best naast elkaar kunnen bestaan en samen iets nieuws kunnen aangaan. 
Hierbij hoeft het gehele monument niet gesloopt te worden, maar hoeft het 
ook niet op een voetstuk te worden geplaatst en vrij te liggen van alle 
andere bebouwing. Juist de subtiele omgang met de ruïne werkt hier van 
binnenuit heel goed. Beide interieurs gaan samen en versterken elkaar. De 
samenkomst in de gevels vind ik minder sterk. Dit zijn slechts drie aparte 
vlakken en deze gaan absoluut geen samenspel aan. Dit samenspel onthult 
zich pas bij de betreding van het gebouw en daar wordt Schwarz zijn 
bedoeling pas duidelijk. Pas bij binnenkomst van het gebouw, begrijpt de 
bezoeker de samenkomst van oud en nieuw die is aangegaan. 
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39. St. Alban, Rudolph Schwarz, Keulen
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39. St. Alban, Rudolph Schwarz, Keulen
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40. St. Alban, Rudolph Schwarz, Keulen



96

41. Plattegrond Begane Grond, St. Alban 
Keulen

42. Plattegrond 1e verdieping, St. Alban 
Keulen
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41. Plattegrond Begane Grond, St. Alban 
Keulen

42. Plattegrond 1e verdieping, St. Alban 
Keulen
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www.archdaily.com/213103/house-
renovation-in-treia-wespi-de-meuron/ 
 

Referentie projecten
Twee referentie projecten die deze visie van historische gelaagdheid laten 
zien zijn het woonhuis in Treia, Italië door Wespi de Meuron en het woonhuis 
de Zwarte Parel in Rotterdam door ZECC Architecten. 

Woonhuis Treia
Dit landelijke woonhuis ligt in een bergachtig landschap, 12 km van het 
dorpje Treia in Italië. Deze boerderij, van ruim 300 jaar oud, heeft drie 
verdiepingen. In 1995 werd de helft van de woning verwoest door een 
brand. De gevel van het huis is een monumentale status toegekend door de 
gemeente. Het doel van dit project was om de boerderij te renoveren en 
transformeren in een tijdelijk woonhuis/ vakantiehuis met een gasthuis en 
zwembad. Het metselwerk van de gevel is gehandhaafd en gepreserveerd, 
maar de houten balkconstructie (vloeren en dak) zijn vervangen moeten 
worden. Als onderdeel van de renovatie van de structuur, waren extra 
voorzorgsmaatregelen nodig voor extra versteviging. Deze 
veiligheidsmaatregelen zijn verwerkt op een onzichtbare manier. 
De architectuurtaal die door Wespi de Meuron gesproken wordt, 
thematiseert de combinatie tussen de oude inhoud en de nieuwe ingrepen. 
Soms wordt juist het contrast benadrukt en soms wordt juist de 
samensmelting geaccentueerd. Het dak is gerestaureerd en teruggebracht 
in de traditionele staat, primaire en secundaire houten balken met terracotta 
en ‘coppi’ tegels. De nieuwe verdiepingsvloeren en wanden daarentegen 
zijn uitgevoerd in wit stucwerk. Voor de materialisatie van de vloer is tevens 
gekozen voor een nieuw materiaal zonder voegen, dat een harde en heldere 
uitstraling heeft. 
De nieuw wit gestucte oppervlakken zorgen voor de reflectie van het licht, 
waardoor dit nieuwe interieur ruimtelijker oogt. Op deze manier is het 
mogelijk om de relatief kleinschalige historische structuur te behouden, met 
zijn kleine afmetingen en verhoudingen, en toch alle ruimtes te verrijken met 
natuurlijk licht. Het complex wordt duidelijk verdeeld in twee delen door een 
originele stenen wand. Deze originele wand is behouden en grotendeels 
gerespecteerd tijdens de ingrepen. Het noordelijke deel van het huis was 
verwoest tijdens de brand en de overgebleven delen en ruïne hebben als 
inspiratiebron gefungeerd tijdens dit project. Op deze plek is een open 
ruimte gerealiseerd die loopt van de begane grond tot aan het dak. Zo 
wordt de volledige hoogte van het complex benadrukt. Wat is vergaan, is 
vergaan en de ruïnes die zich staande hebben weten te houden, zijn 
bewaard gebleven om zo de historische gelaagdheid en de herinnering aan 
het oude complex te waarborgen. 
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43. Woonhuis Treia, Italië, Wespi de Meuron
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44. Woonhuis Treia, Italië, Wespi de Meuron
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Zwarte Parel
De zwarte parel bestond uit de verbouwing van een Rotterdamse 
‘kluswoning’. Vervallen panden in Rotterdam krijgen een tweede kans. 
Deze panden zijn heel goedkoop voor veel vierkante meters oppervlak. Zo 
kocht een ontwerper het pand op voor €35.000,- voor ruim 200 m2 
woonoppervlak. De bestemming van het complex werd een woonhuis met 
atelierruimte. In dit architectonisch ontwerp wordt geëxperimenteerd met 
tijd en ruimte. Het complex bezat een oude gevel van ruim 100 jaar oud. De 
woning was onderdeel van een gesloten bouwblok en de gehele gevel, 
zowel metselwerk, kozijn en ramen, is dichtgezet en zwart geschilderd met 
een glimmende olie. Hierdoor ontstaat een schaduw van de oorspronkelijke 
gevel die als basis laag dient voor het ontwerp. Deze zwarte ondergrond 
wordt geperforeerd door op nieuwe plaatsen strakke RVS insneden te 
maken, die niet stroken met de oude gevelopeningen. De plaats van deze 
nieuwe openingen is afgestemd op de behoefte van de nieuwe indeling van 
de woning. Zo ontstaat de wisselwerking tussen het nieuwe interieur en de 
oude gevel. De verwachting van de oude gevel strookt niet met de nieuwe 
invulling en dit mag aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar zijn, de 
verschuiving van de tijd. 
De begane grond is een meter uitgegraven om zo op dezelfde hoogte als 
de tuin uit te komen. Op deze verdieping is de atelierruimte gerealiseerd. De 
eerste en tweede verdieping zijn in gebruik als woonhuis. Het oude interieur 
is hier uit gesloopt, inclusief de vloerbalken en zo is een nieuw ontwerp 
gemaakt. Dit nieuwe interieur is ontworpen als een sculpturaal ontwerp van 
hout dat door het hele woonhuis loopt. Dit meubel zorgt ervoor dat er 
allerlei zichtlijnen door het ontwerp lopen, van links naar rechts en van 
boven naar beneden, maar dat het woonhuis niet ervaren wordt als één 
grote ruimte. Het object is opgebouwd uit houten balkjes, die aan elkaar 
geschroefd zijn. Qua materialisatie is niet gekozen voor één kleur om het 
object te benadrukken, maar juist de nadruk gelegd op de ontsluiting en 
functie van de verschillende ruimtes. De zijkant van de trap speelt in op de 
vloer van de keuken en de treden van de trap spelen in op de vloer van de 
slaapkamer. De badkamer is uit elkaar getrokken in de verschillende 
objecten. Zo is de wasbak een object geworden in de slaapkamer en het 
bad is in de plantenkast in de tuin terecht gekomen. Hier kun je ontsnappen 
aan al het ‘design’ in huis en tot rust komen in een gezellige Franse tuin. 
Om licht vanuit het zuiden binnen te laten, zijn in de zijgevel drie openingen 
gemaakt. Deze zijgevel maakt geen onderdeel uit van de straatgevels van 
het gesloten bouwblok, dus daarom is gekozen voor het materiaal 
kunstgras. De bestaande achtergevel is behouden en gerestaureerd met de 
oorspronkelijke details en veranda’s. Rotterdam Zuid is met dit nieuwe 
klushuis, een zwarte parel rijker. 
 

www.zecc.nl/Projecten/stedenbouwkundige
_studies/project/73/Zwarte_parel_Rotterdam

?projectnav
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www.zecc.nl/Projecten/stedenbouwkundige
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?projectnav
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In een persoonlijk interview met Bart Kellerhuis van ZECC Architecten, 
architect van de zwarte parel in Rotterdam, legt hij het project uit aan de 
hand van de historische gelaagdheid door de tijd. 

“Alleen de gevel is blijven staan en daarbinnen is een compleet nieuwe 
indeling aangebracht. De oude ramen zijn dichtgemaakt door er een houten 
plaat voor te plaatsen en deze ook zwart te schilderen. De gevel is een 
abstract vlak geworden uit die tijd en is in de Amsterdamse muur olie gezet 
en vormt eigenlijk de onderlegger voor een nieuwe tijd, die daar letterlijk 
doorheen prikt, op hele andere plekken. Dit komt ook omdat de 
vloerniveaus helemaal anders zijn gesitueerd, deze stroken ook niet meer 
met de ramen die er eerst zaten. Binnen is een continue binnen vorm 
getimmerd en alleen de buitenmuren zijn ruw gelaten, met overal weer 
vloerverwarming. Je ziet bijv. de oude trapstroken lopen op een ander 
niveau. Dat laat je gewoon zien, deze historische gelaagdheid: het idee dat 
je alle tijden samen kan zien in dat ene beeld. De samenkomst van deze 
tijden maakt het super interessant. Je poetst dit niet weg, maar laat juist de 
kracht ervan zien. Een tijdlijn die in het gebouw zit en duidelijk zichtbaar is. 
Het is één ruimtelijk feestje.”

    Bart Kellerhuis, ZECC Architecten Utrecht, 
donderdag 5 januari 2012, 17.00u
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45. Gevel Zwarte Parel, Rotterdam, ZECC
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45. Gevel Zwarte Parel, Rotterdam, ZECC
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46. Gevel Zwarte Parel, Rotterdam, ZECC
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47. Interieur Zwarte Parel, Rotterdam, ZECC
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47. Interieur Zwarte Parel, Rotterdam, ZECC

105

48. Interieur Zwarte Parel, Rotterdam, ZECC
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Na dit algemene onderzoek naar verschillende visies op een 
herbestemming en zijn transformatie opgave, ben ik langzamerhand mijn 
eigen visie gaan vormen. De theorie waar ik het meeste naar neig, is de 
theorie van Monestiroli en daarom is ervoor gekozen om deze nog dieper te 
onderzoeken. De theorieën en visies van Loes Veldpaus, Sandra Langereis, 
Rudolph Schwarz en ZECC architecten hebben mij inzicht verschaft in de 
wijze hoe met een historisch gebouw omgegaan kan worden en dit vind ik 
erg fascinerend. Monestiroli zal de rode draad vormen tijdens dit onderzoek 
naar de zoektocht naar perfectie en de samenkomst tussen oud en nieuw. 
Zijn visie is reeds kort aan bod gekomen en zal hier verder uitgediept 
worden.

Monestiroli gaat uit van het autonome object, waarbij type, vorm en functie 
niet vast staan. Hij stelt dat architectuurtaal (ookwel het karakter van een 
gebouw) af te leiden is uit drie analoge domeinen, namelijk de natuur, 
geschiedenis en de techniek. Taal wordt opgebouwd als een 
representatiesysteem, dus de identiteit van een gebouw wordt gedefinieerd 
en het representeert een formele wereld met eigen eenheid. Belangrijk om 
hierbij te vermelden is dat taal geconstrueerd kan worden vanuit een 
persoonlijke visie, maar stijl niet. Stijl is een gemeenschappelijke taal die 
permanentie en stabiliteit verkrijgt door dat gemeenschappelijke zijn. 
Hierbinnen moeten deze analoge domeinen niet gezien worden als imitatie 
of herhaling, maar juist als een vertrekpunt voor vooruitgang. 

“Het analoge domein is niet een herhaalbaar model, maar een vertrekpunt 
ten aanzien waarvan de eigen vooruitgang gemeten kan worden.” 

Op deze manier zijn lijnen van historische continuïteit traceerbaar. Kennis 
wordt overgedragen binnen bepaalde periodes. Er wordt gesproken over 
analogie in plaats van imitatie, juist omdat deze overgang van de ene 
formele wereld naar de andere, het resultaat is van een kennisproces en niet 
alleen van het verband tussen het object en het product van de imitatie. 
Hierin stelt Monestiroli dat het type niet vaststaat en dat het karakter van 
een gebouw ook kan evolueren. De oorspronkelijke analogie benoemt de 
algemene kenmerken van de taal en is daarnaast herkenbaar in verdere 
fases van de evolutie. Deze architectuurtaal van analoge domeinen brengt 
eenheid en verband. Hij stelt: ‘Architectuur is evolutie waarin taal zijn 
grammaticale codering vernieuwt.’ Het is de taak aan de architect om zich 
af te vragen: In welke verband is het object ontworpen? Op welke wijze is 
dit afleesbaar aan het gebouwde resultaat? Kan deze compositie worden 
‘verlengd’ met respect aan het zelfde analoge domein maar met een 
persoonlijke toevoeging of aanpassing?

    Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 
architectonische taal, OASE No. 62, p.109

Transformatievisie
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Het tweede aspect waar Monestiroli zich mee bezig houdt is de 
individualiteit van de elementen versus de harmonie van de vormen. Hij 
grijpt hier terug op de compositieregels van Vitruvius en Milizia, waarbij de 
belangrijkste twee worden uitgelicht: euritmie en symmetrie. Deze twee 
regels bevatten beide de proportionering van de delen als de individualiteit 
van het gebouw. Het draait niet alleen om de identiteit die de individuele 
elementen moeten representeren, maar het draait net zo zeer om de gehele 
identiteit die leidt tot herkenning. Hij beschrijft dit als:

“Elk deel heeft zijn rol en alle delen participeren samen in de constructie van 
een hogere eenheid.” 

De proportie wordt als basiselement van de architectuur beschouwd. 
Architectuur is de proportionering van de delen van een gebouw. Dit dient 
als middel om de analogie van de natuur operationeel te maken in 
verschillende historische tijden. Proportie is als het ware het 
gemeenschappelijke kenniselement van de architectonische en natuurlijke 
vormen. Zo zijn wij in staat om de hiërarchie van de delen, identificatie van 
gebouwen en hun karakter te definiëren.

“Het is de proportie van de delen die het systeem verstaanbaar maakt.”

Voor Milizia betekent symmetrie ‘het behaaglijke verband tussen de delen 
en het geheel’. Wat beide Monestiroli en Milizia hier zeggen is dat de term, 
het verlenen van eenheid en het toelaten van een onmiddellijke 
begrijpbaarheid van de gebouwen verklaart. Proportie en symmetrie zijn 
twee constructie elementen uit de klassieke architectuur die absoluut niet 
veranderen door de tijd heen. Ze leggen ten alle tijden het verband met de 
analogie van de natuur opnieuw vast, zelfs wanneer deze verloren lijkt te 
zijn. Het valt enerzijds samen met de mythe van de oorsprong en anderzijds 
laat het het resultaat zien van het nieuwe historische bewustzijn. Binnen de 
proportie gaat het niet zo zeer om de harmonische verhoudingen, maar om 
de betekenis van deze harmonische verhoudingen. De architectuur 
kenmerkt zich door de verbanden tussen vormen, met als doel de 
betekenis te representeren. Interessant is wat achter de vormen verborgen 
ligt. Dit wekt onze sensatie op, maar tegelijk ook de essentie. 

“Het verband met de geschiedenis krijgt een bijzondere betekenis, namelijk 
het vrijmaken van de vormen van hun historische karakter, door het iedere 
keer weer funderen van hun betekenis.”

Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 

architectonische taal, OASE No. 62, p.103

Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 

architectonische taal, OASE No. 62, p.108

Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 

architectonische taal, OASE No. 62, p.122
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Hegel beschreef deze relatie als abstractie. Abstractie is het moment van 
weten, dat een nieuwe relatie tot de natuur vastlegt en dit zal leiden tot het 
definitief verlaten van alle formele referenties aan die natuur. De schoonheid 
van de abstractie staat hier centraal. Harmonie, regelmaat en symmetrie 
worden uit de natuur gehaald maar zijn daarbij ook de enige referenties aan 
de natuur. Dit zijn de instrumenten voor het nieuwe ideaal. Tijdens het 
begrijpen van de architectuur moet worden teruggegrepen op de 
basiselementen. Wat was hun bijzondere betekenis en welk doel hadden de 
elementen? Pas als teruggegaan wordt naar deze abstractie, kunnen 
overbodigheden eruit gefilterd worden.

“Het geheel wordt in delen opgesplitst en opnieuw samengesteld tot een 
nieuwe eenheid die de identiteit verduidelijkt.”

Met deze theorie als basis heb ik een houding bepaald t.o.v. de 
Bernadettekerk. De kwaliteiten blijven behouden en de rest wordt 
verwijderd. Het type wordt hierin opnieuw gedefinieerd. Het doel is dat 
mensen niet meer zeggen: “Dit is een kerk”, maar de associatie en 
herinnering aan de kerk mag wel blijven bestaan. 

Een citaat dat duidelijk mijn visie presenteert en samenvat is:

“Door middel van de analogie wordt een verandering van de vormen 
teweeggebracht met betrekking tot een formele wereld, opgevat als 
referentie van de analogie zelf. Tegelijkertijd wordt de relatie met deze 
referentie stevig behouden en op die manier wordt de vooruitgang met 
betrekking tot deze referentie herkenbaar. De voortgang tussen één formele 
wereld en de volgende is alleen mogelijk wanneer degene die de analogie 
tussen beide vastlegt een daad van overschrijding pleegt.” 

    Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 
architectonische taal, OASE No. 62, p.132

    Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 
architectonische taal, OASE No. 62, p.102
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Tijdens het onderzoeken van de kerk en het zorgvuldig bestuderen en 
selecteren van zijn kwaliteiten is langzamerhand de bestemming van de 
kerk naar voren gekomen. Per kwaliteit of element is het doel van de ruimte 
vastgesteld, wat is het voor een ruimte, welke sfeer hangt er en waarvoor 
zou deze ruimte kunnen dienen? 

De duidelijke driedeling die de kerk reeds kent, westelijke toren, 
middenschip en koor, mag behouden blijven bij het toekennen van functies 
aan de verschillende ruimtes. Daarbij wordt aandacht besteed aan de 
onderlinge relaties tussen de drie delen, er moet een constante visuele 
relatie zijn van het een naar het andere. Juist die samenhang en het 
overzicht dat een kerk reeds bezit, dient behouden te blijven. 

De westelijke toren benadrukt een geweldige hoogte richting de hemel, 
toch blijft deze ervaring helaas uit. Er zijn vloeren verwerkt in de toren 
waardoor de hoogte en het nietig voelen van een persoon uitblijven. 
Persoonlijk, zie ik de toren als een bezinningsruimte, men kijkt omhoog, 
ervaart de enorme hoogte van de kerk en voelt zich klein en nietig. Meestal 
hoeft niets gezegd te worden in deze ruimte en kijkt men slechts 
adembenemend naar boven. Deze rust en bezinning zijn erg passend voor 
de toren. 

Het middenschip is een onderdeel van rust, orde, overzicht en ruimte. Nu 
zijn de prachtige houten dakspanten uit het zicht weggewerkt, maar juist 
door het opengooien van deze dakconstructie wordt de horizontale 
oriëntatie omgezet in een verticale oriëntatie. Deze ambachtelijke 
dakconstructie mag duidelijk aanwezig zijn en voelbaar ervaren worden. De 
openheid van de grote ruimte dient gehandhaafd te blijven, de zichtlijnen 
van de toren naar het koor en visa versa mogen niet verstoord worden door 
klein volumes die er plots tussen in geplant zijn. Deze ruimte is de spil van 
het interieur en deze kan ervoor zorgen dat het gebouw met zijn nieuwe 
functie ook ruimtelijk weer gaat werken. 

Tot slot het koor. Het koor is een op zichzelf staand element dat veel 
aandacht eist. De blinde wand die ervoor staat, met zijn kleine uitsparing in 
de vorm van een nis, onthult wat voor iets prachtigs erachter zit. De 
vormentaal van het koor verschilt van de rest van de basiliek. Het kent 
orthogonale vormen, waar de toren en het middenschip voornamelijk 
rechthoekig zijn. Het koor wordt ervaren als het hoogtepunt van de basiliek, 
de begeleidende elementen, zoals steunberen en glas-in-lood ramen, 
zorgen voor deze opbouw richting het hoogtepunt. Het koor vraagt dus ook 
om een functie die centraal staat en aandacht vereist.
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Na het maken van ruimtelijke studies die de mogelijkheden van de kerk 
onderzochten, zonder gebonden te zijn aan een functie, is de stap gemaakt 
om te kiezen voor één nieuwe functie die het gebouw gaat bezetten. Hierbij 
is gelet op verschillende aspecten van de kerk zoals: de gevoeligheden van 
de kerk en de wensen vanuit het bisdom voor een toekomstige functie, de 
locatie van de kerk, de reeds aanwezige sfeer van de kerk en de ruimtelijke 
kwaliteiten en mogelijkheden. 

Bisdom
Om een inzicht te krijgen in de gevoeligheden van de Rooms-Katholieke 
kerk, is een interview gehouden met Matheu Bemelmans, studiesecretaris 
en ex-woordvoerder van het bisdom Roermond. Hij verwoordt de 
gevoeligheden bij een herbestemming van een kerk als volgt:

“Het bisdom kiest voor sloop om te voorkomen dat op de lange duur 
dingen gebeuren met de kerk die men eigenlijk niet wilt. Je kunt de kerk op 
dit moment wel verkopen aan een gepaste kerk, maar vervolgens gaat deze 
failliet en komt er alsnog een discotheek in. Als je het afbreekt, dan is het 
weg en kan er niets raars meer mee gebeuren, ook om de gevoeligheden 
die meespelen. Bij de jongere kerken zijn er nog mensen die hebben 
meegeholpen om de kerk te bouwen, hebben vieringen meegemaakt, 
hebben tal van herinneringen aan deze kerk etc. Als er een andere functie in 
dit specifieke gebouw komt, kan dit erg pijnlijk zijn voor deze mensen. Sloop 
is maar een tijdelijke pijn.”

Als derde en laatste optie, als er veel weerstand is in geval van een 
monument, dan wordt gekeken naar een passende bestemming. Dit is een 
lastige opgave, maar het bisdom heeft een paar dingen die ze absoluut niet 
wil. Het bisdom wil geen al te commerciële uitbuiting (het moet geen kermis 
worden). Een supermarkt of een kledingwinkel zoals V&D, dat kan in de 
ogen van het bisdom absoluut niet. Woningen is een twijfelgeval, liever niet. 
Daarmee wordt de hele indeling van het gebouw op zijn kop gezet en 
daarbij huivert het bisdom naar dingen die in een huis gedaan worden op 
een plek die zij als heilig beschouwen (bijv. een zak chips eten op de bank 
waar normaal het altaar stond). Een bloemenwinkel, urnenmuur of 
boekenhandel ervaren zij als heel passend.

“De Selexyz boekenhandel is al 200 jaar geleden onttrokken aan zijn 
heiligheid, dus daar bestaan geen mensen meer van, die herinneringen of 
gevoeligheden eraan ervaren. Er leven geen mensen meer die het gebouw 
nog als kerk ervaren hebben. Daardoor zijn de gevoeligheden rondom deze 
herbestemming minimaal.”

Matheu Bemelmans, studiesecretaris en 
ex-woordvoerder van het bisdom Roermond

Matheu Bemelmans, studiesecretaris en 
ex-woordvoerder van het bisdom Roermond
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Het bisdom ziet graag een openbare functie, zodat de kerk nog in de 
gemeenschap blijft. Zijn oorspronkelijke functie, offers brengen, mensen 
bijstaan in vreugde en verdriet, maar ook mensen helpen en vragen om 
genezing en bezinning stonden centraal in de kerk. Juist het karakteristieke 
van de kerk, het helpen van mensen bij genezing en bezinning, wordt 
gekozen om op voort te borduren in zijn nieuwe functie. Een openbare 
functie die een bijdrage levert aan de samenleving. Hierin kan het bisdom 
zich vinden. Daarom is gekozen voor het ontwerpen van een 
Ontwenningskliniek. Deze klinieken helpen verslaafden om zichzelf terug te 
vinden, kracht te herwinnen om normaal te kunnen functioneren in de 
samenleving. 

Locatie
De locatie van een ontwenningskliniek is erg belangrijk. De patiënten dienen 
juist uit hun dagelijkse routine verwijderd te worden om op een andere 
locatie, ver van huis, een normale levensstijl terug te krijgen. De locatie van 
de Bernadettekerk in Abdissenbosch Landgraaf, werd in het begin als 
problematisch ervaren. Wat had deze plek nog nodig? Het kampt met 
vergrijzing, leegloop, het ligt afgelegen bij weilanden, grenst aan Duitsland 
en er valt weinig te beleven. Met de koppeling aan een ontwenningskliniek 
kunnen deze aspecten juist positief worden ingezet. Een ontwennigskliniek 
dient op een afgelegen plek te liggen, zodat de patiënten zich compleet 
kunnen focussen op zichzelf en hun ziekte. Ze moeten niet afgeleid worden 
door allerlei fraaie attracties, zij moeten de aandacht op zichzelf vestigen en 
met hun eigen beeld aan de slag gaan. Een uithoek van Limburg, waar veel 
mensen nog nooit geweest zijn, kan dus bijdragen in het ‘opnieuw 
beginnen’.  

“Steeds meer mensen ontwikkelen een eetstoornis, en bijvoorbeeld in 
Limburg is de specifieke zorg daarvoor erg schaars. Het is er wel, maar te 
weinig!”

Michelle Courtens, songfestivaldeelneemster, heeft zelf de strijd met 
anorexia overwonnen. Zij is zelf limburgse en in de tijd dat zij therapie nodig 
had voor haar eetstoornis, was deze in limburg slechts minimaal aanwezig. 
Dit blijkt nog altijd het geval te zijn, dus dit pleit des te meer voor een 
eetstoorniskliniek in Limburg.

    Michelle Courtens, De Limburger, 
woensdag 30 mei 2012
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De sfeer
De sfeer die reeds in een kerk aanwezig is, kan bijdragen aan het helende 
proces. Het respect, de rust en het sacrale van de kerk, zijn aspecten die 
zeer goed samengaan met een ontwenningskliniek. Deze mensen moeten 
weer zelfvertrouwen terug winnen, geloof in eigen kunnen krijgen en moed 
in de doorbreking van hun ziekelijke patroon. Normaliter zijn 
ontwenningsklinieken geen architectonische hoogstandjes. Het zijn 
gelijkvloerse gebouwen waarbij de functies klakkeloos achter elkaar zijn 
geplakt. Juist door de ruimtes waar de patiënten zich in bevinden speciaal 
te maken, kan dit bijdragen aan een vrolijker en beter inzicht in het 
positieve, in plaats van in de negatieve spiraal te blijven hangen. Het 
ontwerp van de verblijfsruimten is van groot belang. 

Ruimtelijke kwaliteiten
Doordat de verslaafden intern voor een bepaalde tijd in een kliniek moeten 
verblijven, kunnen zij een gevoel ontwikkelen van gevangenschap 
(associaties met de gevangenis of het ziekenhuis). Juist door de ruimtelijke 
kwaliteiten van een kerk te benutten, kan dit opgesloten gevoel worden 
weggenomen. Normaliter is een kliniek slechts horizontaal georiënteerd, 
waar in een kerk juist gespeeld kan worden met hoogtes en ruimtelijkheid. 
Dit geeft een bepaald gevoel van vrijheid, ze kunnen eens rondlopen, zitten 
niet constant op dezelfde verdieping etc. 

Al met al, verantwoorden deze aspecten de keuze voor een 
ontwenningskliniek in een kerk. Er bestaan veel verschillende verslavingen 
zoals alcohol-, drugs-, game-, gok-, seks- en eetverslavingen. In dit 
onderzoek is gekozen om een kliniek te ontwerpen voor mensen met een 
eetverslaving/ eetstoornis. Mensen die kampen met Anorexia Nervosa of 
Bulimia Nervosa zijn doorgeslagen in hun zoektocht naar Perfectie. Zij 
hebben de balans helemaal uit het oog verloren en hun idee van perfectie 
komt niet meer vanuit hunzelf, vanuit hun heteronome regels voor perfectie, 
maar zij projecteren de heteronome regels van anderen op hun perfectie. 
Wat zouden zij denken? Wat zouden zij vinden? Welke regels leggen zij mij 
op? Alles draait om de andere persoon en hoe deze de patiënt in kwestie 
ziet. Wat hier niet echt bij helpt is het slankheidsideaal dat onmisbaar is 
geworden in de westerse cultuur. Mensen worden constant geconfronteerd 
met bepaalde ideaalbeelden door middel van televisie, film, mode en 
tijdschriften. Vrouwenbladen staan vol met diëten en tips om er zo mooi en 
slank mogelijk uit te zien. De westerse industrie produceert allerlei 
producten en middelen om dit slankheidsideaal te bereiken.  Men moet al 
erg sterk in de schoenen staan om opgewassen te zijn tegen al deze 
invloeden. Daarom kan Anorexia Nervosa of Bulimia Nervosa worden 
gezien als een cultuurgebonden syndroom. Vanaf 1970 was er een 
hernieuwde opleving van het feminisme waarin het traditionele beeld van de 
vrouw als echtgenote, moeder en huisvrouw ter discussie werd gesteld.
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Er werden nieuwe perspectieven geboden en veel waarde gehecht aan het 
hebben van een betaalde baan en het verwerven van een maatschappelijke 
positie op basis van persoonlijke prestaties. Nieuwe ideaalbeelden worden 
gecreëerd door culturele veranderingen. Hoe duidelijker dit ideaalbeeld 
wordt uitgestippeld en hoe meer men dit beeld wil nastreven, hoe moeilijker 
realiseerbaar dit kan zijn om hieraan te voldoen. Eigenlijk worden vanuit de 
samenleving heterogene regels voor perfectie opgesteld. Het is aan de 
persoon om hierin mee te gaan of deze regels te bevragen en een eigen 
visie hierop los te laten. Mensen die hier zeer gevoelig voor zijn, worden 
deze regels als het ware opgedrongen. Zij moeten en zullen deze standaard 
bereiken en hieraan voldoen. Zij kunnen niet meer relativeren wat voor 
hunzelf belangrijk is en wat zij nastreven, maar leggen zichzelf een dwang 
op die vanuit andere mensen bepaald is. 

“De anorexia-nervosa patiënt is van de relatie van de medemens dermate 
afhankelijk, dat naar eigen gevoelens van de patiënt het psychische zijn, 
ermee staat of valt. Datgene wat de patiënt denkt in de ogen van de ander 
te zijn, is alles, maar dan ook alles overheersend.” 

    Noorderbos, G., 1990, Eetstoornissen: 
preventie en therapie, Uitgeversmaatschappij 
De Tijdstroom, Lochem, p.91
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Ontwenningskliniek
Een ontwenningskliniek is een instelling die mensen helpt om van een 
verslaving af te komen. Deze kliniek voor verslavingszorg kan hulp bieden bij 
verschillende verslavingen. Een verslaving is een dwangmatige en 
onvrijwillige gewoonte die voortkomt uit dieperliggende problemen. 
Lichamelijk ontwennen neemt meestal een week in beslag, geestelijk 
ontwennen neemt veel meer tijd in beslag. Deze dieperliggende problemen 
worden meestal beschouwd als onoverkomelijk en een verslaving wordt 
gezien als de oplossing om te ontvluchten aan deze problemen. Een 
verslaving wordt daarom betiteld als een psychiatrisch ziektebeeld. Het 
verblijf in een ontwenningskliniek kan vergeleken worden met een retraite in 
een klooster, alle contacten met de vertrouwde omgeving worden voor 
langere tijd verbroken. De duur kan variëren tussen één en negen maanden. 
Het leven in een ontwenningskliniek is een modelweergave van de 
werkelijkheid, een soort microkosmos met veel structuur en veel therapie. 
Wat zeer belangrijk wordt geacht is het delen van ervaringen in 
groepsverband en in vertrouwensrelatie met psychologen. Het verblijf dient 
bij te dragen aan inzicht in de wijze waarop de patiënt met moeilijke situaties 
om gaat en het leren kennen van hun eigen persoonlijkheid en eigenwaarde. 
Geleidelijk aan verdwijnt de verslaving steeds meer naar de achtergrond en 
komt de achterliggende problematiek sterker in beeld. 

Eetstoornis
Tijdens dit onderzoek worden twee ziektebeelden onderzocht, namelijk 
Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa. Beide ziektebeelden concentreren 
zich op het bereiken van een ideaalbeeld door af te vallen. Er wordt 
voortdurend gedacht aan eten en het berekenen van calorieën, waarbij de 
voedselinname heel planmatig opgezet wordt en deze regelmatig kosten 
wat kost nagestreefd moet worden. De patiënt weegt zichzelf meerdere 
malen per dag en raakt compleet in paniek als men ook maar een paar 
tienden is aangekomen. Zij halen grote voldoening en trots uit het 
weerstaan van eten, men voelt zich sterk als men niet eet. De stemming 
hangt sterk af van wat er gegeten is en het gewicht dat de weegschaal 
aanwijst. Verboden voedsel wordt gemeden of ontdaan van het lichaam 
door laxeermiddelen, braken of heel veel lichaamsbeweging. Sociale 
situaties worden gekenmerkt door liegen en bedriegen, waarin smoesjes 
worden bedacht om maar niet te hoeven eten. Zelf denken deze mensen 
dat er niets aan de hand is en dat het slechts ‘een beetje aan de lijn doen’ 
is, ook al kunnen zij zich nergens anders meer op concentreren dan afvallen 
en lijnen. Bulimia Nervosa kent dezelfde aspecten als Anorexia Nervosa, 
waarbij de patiënt ook nog te kampen heeft met eetbuien. De patiënt wil 
heel graag slank worden en maakt dagelijks een lijstje van wat zij mogen 
eten. Bij bulimia wordt heel sterk een onderscheid gemaakt tussen ‘goed’ 
en ‘slecht’ voedsel. Wanneer men zich rot voelt of reeds ‘teveel slecht’ 
voedsel heeft gegeten, slaat men door en krijgt men regelmatig een eetbui. 

Noorderbos, G., 1990, Eetstoornissen: 
preventie en therapie, Uitgeversmaatschappij 
De Tijdstroom, Lochem

Villerius, J., 2009, Vel over probleem: een 
documentaire over anorexia, KRO 
Community (documentaire)

Venderbos, M., 2007, Ik heb anorexia, 
Omroep EO: Jong (documentaire)
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Deze eetbui wordt gekenmerkt door zoveel mogelijk ‘slecht’ voedsel naar 
binnen te werken in een korte tijd. Na een eetbui moet alles weer ontdaan 
worden van het lichaam door laxeermiddelen, braken of heel veel 
lichaamsbeweging. De eetproblemen worden voor de buitenwereld zoveel 
mogelijk verborgen gehouden en in gezelschap wordt daarom vaak 
normaal gegeten. Als een eetbui opkomt, worden vaak verschillende 
winkels bezocht om onopvallend aan eten te komen en grote sommen geld 
worden hierbij uitgegeven. Er heerst een grote schaamte voor het 
eetgedrag, maar de patiënt voelt alsof zij hiermee niet kunnen stoppen, hoe 
graag ze ook willen. 

Kenmerken van mensen met Anorexia en Bulimia worden duidelijk 
beschreven in het boek ‘Eetstoornissen’ van Greta Noorderbos. Zij heeft 
onderzoek gedaan die de verschillen aanduidt tussen een 
vermageringsgroep en een anorexiagroep door middel van interviews en 
vragenlijsten. 
Bij de anorexiagroep kwam duidelijk naar voren dat zij erg prestatiegericht 
zijn, maar hier zelden zelfvertrouwen uit putten. Ook werden bepaalde 
activiteiten niet gedaan omdat deze leuk of ontspannend waren, maar het 
motief om te presteren was extern bepaald. Hierdoor wilde men zich 
bewijzen of gerespecteerd worden door anderen. Prestatie wordt gezien als 
een vorm van erkenning, aandacht en respect. Falen is het ergste dat kan 
gebeuren. Er wordt alles op alles gezet om dit te voorkomen en een drang 
naar perfectionisme overheerst. 
Mensen met anorexia kennen vaak een discrepantie tussen een zelfbeeld 
en een ideaalbeeld. Ze zijn vaak onzeker en niet tevreden met zichzelf, maar 
weten heel goed wat ze wel zouden willen zijn. Ze geven vaak aan zekerder, 
socialer, zelfstandiger, doortastender en spontaner te willen zijn. De grote 
mate van discrepantie tussen zelfbeeld en ideaalbeeld wijst op een 
psychische angst. Zij identificeren zich graag met mensen die ze hadden 
willen zijn en hier vloeien gevoelens uit van jaloezie en ontevredenheid. De 
ander is perfect en zelf zijn ze niemand. 
Deze gevoelens van ‘niemand zijn’ en ‘innerlijke leegte’ zijn kenmerken voor 
mensen met anorexia. Zij passen zich constant aan op de behoeften van 
anderen en raken gedurende dit proces zichzelf steeds meer kwijt. Op een 
gegeven moment weten zij dan ook niet meer wie ze nu werkelijk zijn. Alles 
wordt vrijgelaten en ingevuld door anderen en zo hoopt men waardering te 
krijgen. Er wordt een grote waarde gehecht aan het aardig en lief gevonden 
worden en dit wordt bewerkstelligd door het constant aanpassen van 
gedrag aan andere personen. Ook gaven mensen met anorexia in het 
onderzoek van Greta Noorderbos aan dat zij gevoelens van kwaadheid of 
verdriet, nauwelijks tot helemaal niet wisten te uiten. Alles wordt voor 
zichzelf gehouden en opgekropt, niets wordt naar buiten gebracht. Er 
wordt meer aandacht besteed aan de gevoelens van een ander, dan aan de 
patiënt zelf. 
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Deze eetbui wordt gekenmerkt door zoveel mogelijk ‘slecht’ voedsel naar 
binnen te werken in een korte tijd. Na een eetbui moet alles weer ontdaan 
worden van het lichaam door laxeermiddelen, braken of heel veel 
lichaamsbeweging. De eetproblemen worden voor de buitenwereld zoveel 
mogelijk verborgen gehouden en in gezelschap wordt daarom vaak 
normaal gegeten. Als een eetbui opkomt, worden vaak verschillende 
winkels bezocht om onopvallend aan eten te komen en grote sommen geld 
worden hierbij uitgegeven. Er heerst een grote schaamte voor het 
eetgedrag, maar de patiënt voelt alsof zij hiermee niet kunnen stoppen, hoe 
graag ze ook willen. 

Kenmerken van mensen met Anorexia en Bulimia worden duidelijk 
beschreven in het boek ‘Eetstoornissen’ van Greta Noorderbos. Zij heeft 
onderzoek gedaan die de verschillen aanduidt tussen een 
vermageringsgroep en een anorexiagroep door middel van interviews en 
vragenlijsten. 
Bij de anorexiagroep kwam duidelijk naar voren dat zij erg prestatiegericht 
zijn, maar hier zelden zelfvertrouwen uit putten. Ook werden bepaalde 
activiteiten niet gedaan omdat deze leuk of ontspannend waren, maar het 
motief om te presteren was extern bepaald. Hierdoor wilde men zich 
bewijzen of gerespecteerd worden door anderen. Prestatie wordt gezien als 
een vorm van erkenning, aandacht en respect. Falen is het ergste dat kan 
gebeuren. Er wordt alles op alles gezet om dit te voorkomen en een drang 
naar perfectionisme overheerst. 
Mensen met anorexia kennen vaak een discrepantie tussen een zelfbeeld 
en een ideaalbeeld. Ze zijn vaak onzeker en niet tevreden met zichzelf, maar 
weten heel goed wat ze wel zouden willen zijn. Ze geven vaak aan zekerder, 
socialer, zelfstandiger, doortastender en spontaner te willen zijn. De grote 
mate van discrepantie tussen zelfbeeld en ideaalbeeld wijst op een 
psychische angst. Zij identificeren zich graag met mensen die ze hadden 
willen zijn en hier vloeien gevoelens uit van jaloezie en ontevredenheid. De 
ander is perfect en zelf zijn ze niemand. 
Deze gevoelens van ‘niemand zijn’ en ‘innerlijke leegte’ zijn kenmerken voor 
mensen met anorexia. Zij passen zich constant aan op de behoeften van 
anderen en raken gedurende dit proces zichzelf steeds meer kwijt. Op een 
gegeven moment weten zij dan ook niet meer wie ze nu werkelijk zijn. Alles 
wordt vrijgelaten en ingevuld door anderen en zo hoopt men waardering te 
krijgen. Er wordt een grote waarde gehecht aan het aardig en lief gevonden 
worden en dit wordt bewerkstelligd door het constant aanpassen van 
gedrag aan andere personen. Ook gaven mensen met anorexia in het 
onderzoek van Greta Noorderbos aan dat zij gevoelens van kwaadheid of 
verdriet, nauwelijks tot helemaal niet wisten te uiten. Alles wordt voor 
zichzelf gehouden en opgekropt, niets wordt naar buiten gebracht. Er 
wordt meer aandacht besteed aan de gevoelens van een ander, dan aan de 
patiënt zelf. 
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Het uiten van boosheid wordt direct geassocieerd met ruzie en dit is iets dat 
absoluut verboden is. Ruzie moet vermeden worden, want door ruzie wordt 
men niet meer aardig gevonden en wellicht afgestoten. Echte gevoelens 
worden niet naar buiten gebracht en er ontstaat een tweedeling van ‘ikken’. 
De keurige ‘ik’ die vrolijk is en zich aanpast aan de regels van anderen, en 
de andere ‘ik’ die zich leeg en depressief voelt, maar dit niet tot uiting 
brengt. Dit leidt vaak tot gevoelens van isolement, eenzaamheid en 
depressiviteit. Door alles op te kroppen worden conflicten vermeden en 
afwijzingen voorkomen. 
Mensen met anorexia zijn tevens bang om hun eigen mening te uiten. Door 
geen eigen mening te uiten, worden conflicten vermeden en wordt iedereen 
te vriend gehouden. Waardering en acceptatie zijn prioriteiten in het leven 
van een anorexiapatiënt en zij kunnen geen onderscheid maken tussen een 
meningsverschil en een ruzie. Met teleurstelling kunnen anorexiapatiënten 
niet omgaan, dus kosten wat kost wordt dit vermeden door een constante 
aanpassing van het eigen gedrag. 
Ook in de gezinsopstelling en opvoeding waren kenmerkelijke aspecten te 
zien. Zo waren de vaders van de patiënten vaak afwezig en nam de moeder 
de volledige opvoeding op zich. Zelfs wanneer de vaders wel aanwezig 
waren, bemoeiden zij zich niet met de opvoeding. De band tussen patiënt 
en hun vader was dus niet optimaal. 
Daarnaast werd er meer aandacht besteed aan broers en zussen dan aan 
de patiënt. Alle aandacht van de ouders was gericht op de andere kinderen 
waar het minder ‘goed’ mee ging. De patiënt was immers zorgeloos, was 
lief, deed alles goed, presteerde goed op school etc. De patiënt paste zich 
altijd aan aan de verwachtingen van de ouders en zo ontwikkelden zij 
probleemloosheid en vroegwijsheid. 
Zo werd in deze gezinnen niet of nauwelijks gepraat over moeilijke situaties 
of emoties. Beide moeder als vader verzwegen dit en hielden dit voor 
zichzelf. Er werd nooit openlijk gepraat over obstakels, maar er heerst een 
sfeer van geslotenheid en berusting. Zo hebben de patiënten nooit leren 
omgaan met het uiten van conflicten of emoties. 
Opvallend bij mensen met Anorexia of Bulimia is hun dwangmatige en 
schematische eetgedrag. Op den duur gaat dit het hele leven beheersen, er 
worden constant calorieën geteld en getallen bekeken op de weegschaal. 
Het wordt een drang die niet meer doorbroken kan worden. Op een 
gegeven moment slaan deze dwangmatige handelingen ook door op 
andere terreinen, kamer poetsen, opruimen, boodschappen doen, alles op 
schema. Zodat precies de hele dag is ingedeeld en op gezette tijden 
gegeten kan worden. 
Dit alles kan bijdragen aan het ontwikkelen van een eetstoornis. Deze 
kenmerken zijn mogelijk risicofactoren die Anorexia patiënten ondervonden 
hebben. 
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Van lijnen tot anorexia
Anorexia Nervosa ontwikkelt zich heel geleidelijk aan. Iemand krijgt een 
opmerking over zijn gewicht of figuur en besluit om te gaan lijnen. Na een 
tijdje blijkt dat zij dit zeer goed kunnen en weten vol te houden en ontlenen 
hier gevoelens van zelfvertrouwen en trots aan. Tijdens het lijnen komen de 
kenmerken als perfectionisme en prestatiegerichtheid weer naar voren. Als 
het streefgewicht bereikt is, betekent dit niet dat ze mogen stoppen maar 
betekent dit juist een stimulans om door te gaan. Dit slaat op een gegeven 
moment zo erg door, dat ze elk besef van lichamelijke verhoudingen uit het 
oog verliezen. Op den duur worden eten en gewicht obsessies. Belangrijk 
wat naar voren komt tijdens dit proces, is dat het vermageringsdieet op den 
duur zwaar wordt en de patiënt dolgraag weer iets lekkers zou willen eten, 
maar grote angst ervaart om weer dikker te worden. Om dit te voorkomen, 
moeten de patiënten van zichzelf eerst heel dun worden, voordat ze weer 
gewoon mogen eten. Het eten wordt constant uitgesteld, met als excuus 
dat men straks dan extra veel mag eten. Vermageren wordt gezien als een 
soort compensatie zodat straks weer lekker gegeten mag worden. Door 
speling op te bouwen voor later, wordt het lijngedrag door zichzelf 
geaccepteerd. Uiteindelijk zijn deze cognitieve gedachten de voornaamste 
blokkade om weer over te gaan op eten. Als de mensen om hen heen het 
abnormale gedrag opmerken, gaan de patiënten alles stiekem doen. 
Stiekem eten wegstoppen, smoesjes verzinnen dat ze al hebben gegeten 
etc., alles om maar niet ontdekt te worden. Door de angst om betrapt te 
worden, moeten steeds meer trucs uitgehaald worden om het eetgedrag 
voor de buitenwereld verborgen te houden. 

Lichaamsbeleving
Mensen met anorexia hebben een extreem dualistische lichaamsbeleving. 
Zij maken een duidelijke scheiding tussen hun ‘zelf’ en hun ‘lichaam’. Vanuit 
deze scheiding proberen zij een identiteit te krijgen, door het lichaam zoveel 
mogelijk te verkleinen en weg te werken en de behoeften ervan extreem te 
beheersen en onder hun wil te beheersen. Slaging leidt tot trots en vreugde 
en deze lichaamsbeheersing wordt gezien als een waardevolle prestatie. 

“Zij gelooft dat haar geest haar lichaam transcendeert en haar onbegrensde 
macht geeft over haar eigen gedrag en dat van anderen.” 

De patiënt wordt volkomen in beslag genomen door haar strijd tussen 
lichaam en geest. Het lichaam voeden wordt gezien als het voeden van het 
verkeerde deel. Als het lichaam gevoed wordt, lijdt de geest daaronder. 
Zolang de geest sterk is, overwint hij het verkeerde deel, het duidelijk 
zichtbare. Deze kloof tussen lichaam en geest dient opgeheven te worden 
bij een spoedig herstel van anorexia. Zij leven volgens het ideaal ‘geest 
boven lichaam’.
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De geest en het lichaam worden als aparte eenheden gezien en de taak van 
de geest is om het verachte lichaam te beheersen. Zij zijn de absolute 
heersers van hun koninkrijk, het lichaam. 
Toch zit in deze strijd voor perfectie is paradoxaals. Anorexia patiënten 
hebben de wens om de geest boven het lichaam te verheffen, maar zijn 
daarentegen constant in hun geest bezig met lichamelijke zaken. Hun hele 
geest is gevuld met lichamelijke zaken zoals eten en niet-eten. Voortdurend 
kennen zij gevoelens van walging ten aanzien van hun eigen lichaam. Een 
anorexia patiënt wil geen slaaf zijn van haar eigen lichaam, maar het denken 
over het lichaam heeft hen volkomen in de macht. Zij slaan uiteindelijke 
zover door in het opstellen van hun heteronome regels voor perfectie dat zij 
alle besef van het doel uit ogen verliezen. De zoektocht naar perfectie leidt 
dus niet altijd tot een balans, maar kan ook helemaal in het negatieve slaan. 
Als men zo in de war is over lichaam en geest, waar zit dan nog de 
perfectie? Heeft de zoektocht naar perfectie dan niet juist gezorgd voor 
imperfectie dat resulteert in ziekte en dwangmatig gedrag? Is het voor deze 
mensen niet beter om de zoektocht tot imperfectie te starten en deze 
imperfecties te weten waarderen en accepteren? Persoonlijk, ondervind ik 
steeds meer dat deze zoektocht naar perfectie, mensen kan brengen tot 
waanzin. Men wordt niet gelukkiger van perfectie, het is een doel om 
naartoe te werken, maar eenmaal bereikt, moet het altijd meer, mooier en 
beter. 

Nadat patiënten veel gewicht zijn verloren, voelen zij zich trots en sterk. Ze 
hebben controle en geven niet toe. Anderen mensen zijn zwak en geven toe 
aan eten en drinken en nu voelen zij zich superieur aan anderen. Eindelijk 
trekken ze zich niets meer aan van wat anderen zeggen, ze vergaren 
zelfbeleving en zelfvertrouwen door deze extreme mate van controle. Dit 
blijkt de oplossing te zijn om negatieve gevoelens weg te stoppen, te 
verbergen achter een slank lichaam. Hier maakt men dus een verandering 
door, het gaat niet meer zozeer om de heteronome regels van anderen, 
maar het gaat nu om de heteronome regels van zichzelf. De geest moet 
overwinnen en sterk blijven. Nu de patiënten dun zijn, kan niemand hun 
meer iets maken en trekken ze zich ook niets meer aan van hun 
heteronome regels. Het beeld van perfectie verschuift dus van de 
mensenkring om de patiënt heen, naar de patiënt zelf. Het vechten voor een 
eigen identiteit is erg paradoxaal. Het uitgemergelde lichaam spreekt twee 
talen, ‘ik heb gewonnen, ik ben iemand!’ en daarentegen ‘ik ben 
gewichtloos en leeg, ik ben nog steeds niemand’. Al het gevoel voor 
verhoudingen is kwijtgeraakt, er worden steeds nieuwe doelen gesteld. Het 
hongeren is niet meer alleen een lichamelijke kwestie, het is ook geestelijk. 
Bij vermagering ziet men zelf niet meer hoe dun men is geworden. Hun 
eigen perceptie is verre van de werkelijkheid, ze leven in een soort leugen. 
Constant blijft men zich te dik voelen en uitzien. 
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De geest en het lichaam worden als aparte eenheden gezien en de taak van 
de geest is om het verachte lichaam te beheersen. Zij zijn de absolute 
heersers van hun koninkrijk, het lichaam. 
Toch zit in deze strijd voor perfectie is paradoxaals. Anorexia patiënten 
hebben de wens om de geest boven het lichaam te verheffen, maar zijn 
daarentegen constant in hun geest bezig met lichamelijke zaken. Hun hele 
geest is gevuld met lichamelijke zaken zoals eten en niet-eten. Voortdurend 
kennen zij gevoelens van walging ten aanzien van hun eigen lichaam. Een 
anorexia patiënt wil geen slaaf zijn van haar eigen lichaam, maar het denken 
over het lichaam heeft hen volkomen in de macht. Zij slaan uiteindelijke 
zover door in het opstellen van hun heteronome regels voor perfectie dat zij 
alle besef van het doel uit ogen verliezen. De zoektocht naar perfectie leidt 
dus niet altijd tot een balans, maar kan ook helemaal in het negatieve slaan. 
Als men zo in de war is over lichaam en geest, waar zit dan nog de 
perfectie? Heeft de zoektocht naar perfectie dan niet juist gezorgd voor 
imperfectie dat resulteert in ziekte en dwangmatig gedrag? Is het voor deze 
mensen niet beter om de zoektocht tot imperfectie te starten en deze 
imperfecties te weten waarderen en accepteren? Persoonlijk, ondervind ik 
steeds meer dat deze zoektocht naar perfectie, mensen kan brengen tot 
waanzin. Men wordt niet gelukkiger van perfectie, het is een doel om 
naartoe te werken, maar eenmaal bereikt, moet het altijd meer, mooier en 
beter. 

Nadat patiënten veel gewicht zijn verloren, voelen zij zich trots en sterk. Ze 
hebben controle en geven niet toe. Anderen mensen zijn zwak en geven toe 
aan eten en drinken en nu voelen zij zich superieur aan anderen. Eindelijk 
trekken ze zich niets meer aan van wat anderen zeggen, ze vergaren 
zelfbeleving en zelfvertrouwen door deze extreme mate van controle. Dit 
blijkt de oplossing te zijn om negatieve gevoelens weg te stoppen, te 
verbergen achter een slank lichaam. Hier maakt men dus een verandering 
door, het gaat niet meer zozeer om de heteronome regels van anderen, 
maar het gaat nu om de heteronome regels van zichzelf. De geest moet 
overwinnen en sterk blijven. Nu de patiënten dun zijn, kan niemand hun 
meer iets maken en trekken ze zich ook niets meer aan van hun 
heteronome regels. Het beeld van perfectie verschuift dus van de 
mensenkring om de patiënt heen, naar de patiënt zelf. Het vechten voor een 
eigen identiteit is erg paradoxaal. Het uitgemergelde lichaam spreekt twee 
talen, ‘ik heb gewonnen, ik ben iemand!’ en daarentegen ‘ik ben 
gewichtloos en leeg, ik ben nog steeds niemand’. Al het gevoel voor 
verhoudingen is kwijtgeraakt, er worden steeds nieuwe doelen gesteld. Het 
hongeren is niet meer alleen een lichamelijke kwestie, het is ook geestelijk. 
Bij vermagering ziet men zelf niet meer hoe dun men is geworden. Hun 
eigen perceptie is verre van de werkelijkheid, ze leven in een soort leugen. 
Constant blijft men zich te dik voelen en uitzien. 
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Behandeling
Er bestaan verschillende behandelingen om dit ziektebeeld aan te pakken. 
De somatische behandeling is erop gericht om de patiënt in leven te 
houden, dus hierbij wordt voornamelijk gefocust op gewichtstoename, 
herstel van de menstruatie en normalisering van het eetgedrag. Hoe dunner 
de patiënten worden, hoe minder zij gaan voelen en op een gegeven 
moment worden geen emoties meer ervaren en is alles vlak. 

“Ik vond mezelf dik, maar het was niet zo dat ik het echt voelde.” 

Zij hebben een grote angst voor vast voedsel en daarmee gepaard gaand 
om dik te worden. Zondevoeding ervaren anorexia patiënten allemaal als 
traumatisch omdat ze hierbij de controle compleet verliezen en zich moeten 
overgeven aan het ‘vetgemest’ worden. Door het braak en laxeer patroon 
raken het verzadigingsmechanisme en de hongergevoelens verstoord. Bij 
de somatische behandeling wordt gewichtstoename gezien als een 
voorwaarde voor een therapie voor de achterliggende problemen. De 
patiënt is niet hersteld wanneer hij weer op gewicht is, er zit veel meer 
achter. Daarnaast bestaat de gedragstherapie. Hierbij staat de beloning van 
positief gedrag centraal. Aankomen in gewicht en het eten van voedsel 
worden beloond. Door de patiënt te isoleren van zijn omgeving en alle 
contact te verbreken worden positieve bekrachtigers weggenomen. Als er 
wordt gegeten, wordt dit beloond met een bezoek van familie, een 
telefoongesprek of het luisteren naar radio of tv. Persoonlijk, lijkt me deze 
aanpak niet sterk, omdat het obsessieve gedrag rondom eten blijft, er 
wordt nog altijd geredeneerd vanuit fout en goed en dat is juist wat 
doorbroken moet worden bij anorexia patiënten. Juist door deze methode 
worden zelfbepaling en autonomie weer onderdrukt, ze moeten iets en 
komen weer niet toe aan de uiting van hun eigen mening. Gedragstherapie 
is daarom veranderd in een assertiviteitstherapie, het stimuleren van 
zelfvertrouwen en zelfbepaling. Deze richt zich op de cognitieve therapie, 
het veranderen van onjuiste houdingen t.a.v. gewicht, lichaam en voedsel.
Een behandeling die dieper ingaat op de achterliggende problematiek is de 
psychoanalytische behandeling. Hierbij wordt getracht om het verleden van 
de patiënt te achterhalen en dit opnieuw bewust te beleven. Bij de 
bewustwording van verdrongen gebeurtenissen, zullen angst, fixatie en 
blokkade opgeheven kunnen worden.  De patiënt dient alles te vertellen wat 
er in hem omgaat en de therapeut analyseert dit zonder interpretaties te 
doen. De ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfbesef en 
zelfverantwoordelijkheid staan centraal. De patiënt moet tot het besef 
komen dat sommige gevoelens en impulsen door hunzelf ontstaan en dat 
zij deze zelf ook aan kunnen. Dit is de ‘ik’ versterkende aanpak, er bestaat 
een centrale ‘ik’ die voelt, denkt en handelt. Op basis van inspraak en mee 
beslissing ervaart de patiënt zijn centrale ‘ik’. 
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“Voor wie ik mooi moest zijn, dat weet ik niet precies.” 

Uiteraard kan deze vrijheid niet vanaf het begin gegeven worden omdat de 
anorectische kant dan nog te dominant is. Daarom is de behandeling in vier 
fasen verdeeld:

Fase 0: opstartfase
In deze fase heeft de lichamelijke toestand de prioriteit. Er worden 
lichamelijke onderzoeken verricht door verpleegkundigen en de patiënten 
worden continu in het oog gehouden tijdens het eten. Dit roept natuurlijk 
vaak de nodige spanningen en frustraties op. 

Fase 1: motivatiefase
In deze fase wordt een gezond eetpatroon aangeleerd. De patiënt stelt 
samen met de verpleegkundigen een activiteitenpatroon op om de mentale 
strijd met anorexia aan te gaan. Ze proberen door middel van stimulatie, 
motivatie en controle dit gezonde eetpatroon na te streven.

Fase 2: experimenteerfase
Binnen deze fase wordt er geëxperimenteerd op verschillende gebieden. 
Een normaal eet- en drinkpatroon is verkregen en er wordt getracht naar 
een goede balans tussen rust en sport. Geleidelijk aan wordt het contact 
met de buitenwereld hersteld en wordt een actieplan opgezet voor de 
aanpak voor het leven buiten de kliniek.

Fase 3: resocialisatiefase
Tot slot de resocialisatiefase. De patiënt heeft eigen verantwoordelijkheid 
voor het uitvoeren van zijn actieplan uit de vorige fase. Meer initiatief en 
zelfbepaling ligt bij de patiënt en zo proberen ze hem of haar klaar te stomen 
voor het leven buiten de kliniek en het uiten van een eigen mening. 

Gedurende deze fasen is het opbouwen van een vertrouwensrelatie van 
groot belang doordat deze patiënten een lange tijd in absoluut isolement 
hebben geleefd. Eerst wordt de patiënt geholpen bij de normalisatie van het 
eetpatroon, daarna worden de achtergronden van de eetstoornis aan het 
licht gebracht en dient de erkenning hiervan plaats te vinden en tot slot 
wordt de patiënt voorbereid op het leven buiten de kliniek. Zij krijgen een 
rugzakje met middelen mee om moeilijke situaties aan te gaan. 
Groepsvorming en groepsbanden werken zeer positief tijdens dit 
herstelproces. Door middel van herkenning van dezelfde problemen ervaart 
de patiënt dat hij of zij niet de enige is. Deze groepsband stimuleert het 
uitspreken van gevoelens en ervaringen en schaamte rondom deze 
moeilijke situaties worden opgeheven omdat men het gevoel krijgt te 
worden begrepen. Hierdoor verdwijnt de angst om door hun eetstoornis of 
achterliggende gevoelens afgewezen te worden. 

    Noorderbos, G., 1990, Eetstoornissen: 
preventie en therapie, Uitgeversmaatschappij 
De Tijdstroom, Lochem, p.207
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Dit kan leiden tot het vergroten van het inzicht in de problemen en de 
verandering om deze te willen aanpakken. De doelen bij de behandeling 
van anorexia zijn als volgt:

- ontwikkelen van een positief zelf- en lichaamsbeeld
- centraal stellen van zichzelf in plaats van de ander
- ontdekken en durven uitspreken van eigen behoeften of wensen
- verkrijgen van inzicht in de achterliggende problematiek
- leren ervaren van het eigen lichaam als deel van zichzelf
- rechtstreeks leren vragen wat men nodig heeft
- durven aangaan van conflicten en het uiten van negatieve gevoelens
- doorbreken van dwangmatig gedrag
- op eigen voorwaarde aangaan van relaties
- leren ervaren dat kracht en kwetsbaarheid, autonomie en afhankelijkheid 
gepaard kunnen gaan

Noorderbos, G., 1990, Eetstoornissen: 
preventie en therapie, Uitgeversmaatschappij 

De Tijdstroom, Lochem

Villerius, J., 2009, Vel over probleem: een 
documentaire over anorexia, KRO 

Community (documentaire)

Venderbos, M., 2007, Ik heb anorexia, 
Omroep EO: Jong (documentaire)
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50. Anorexia Nervosa
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Aanpak
De aanpak gebruikt tijdens de herbestemming van de Bernadettekerk 
gebaseerd op de theorieën van Monestiroli, leidt de architectuur terug naar 
de basis van het ontwerp. De kwaliteiten zijn geselecteerd en blijven 
behouden en de rest wordt verwijderd. Vanuit dit abstractie niveau wordt 
gekeken hoe deze losstaande elementen kunnen worden samengebracht 
onder een nieuwe identiteit en eenheid. Het type ‘Kerk’ wordt opnieuw 
gedefinieerd waarbij de associatie en herinnering aan de kerk wel behouden 
mag blijven, maar het type ‘Kerk’ verdwijnt.

Als gekeken wordt binnen welk analoog domein dit skelet zich bevindt, dan 
zou dit de constructie zijn. De constructie bestaat uit de westelijk toren als 
beginpunt, het priesterkoor als eindpunt met de daartussen liggende 
constructie van steunberen en dakspanten. Deze losse overgebleven 
elementen blijven behouden en worden ingezet als Spolia. De herinnering 
aan het verleden blijft, maar wordt geplaatst in het heden. 

“Het geheel wordt in delen opgesplitst en opnieuw samengesteld tot een 
nieuwe eenheid die de identiteit verduidelijkt.”

Anorexia Nervosa
In het vorige hoofdstuk is de problematiek rondom Anorexia Nervosa 
uitvoerig besproken. Een korte samenvatting waar Anorexia patiënten mee 
kampen is: 
. Negatief zelf- en lichaamsbeeld
. Centraal stellen van de ander in plaats van zichzelf
. Niet durven ontdekken en uitspreken van eigen behoeften of wensen
. Geen eigen lichaamsbeleving/ ervaring
. Niet durven vragen wat men nodig heeft
. Niet durven aangaan van conflicten en het uiten van negatieve gevoelens
. Handhaving dwangmatig gedrag
. Niet op eigen voorwaarde relaties durven aangaan
. Zeer kwetsbaar en afhankelijk van anderen
. Bang voor afwijzing

Hoe kan architectuur bijdragen aan het herstel proces van anorexia 
nervosa? Anorexia speelt zich merendeels af in het hoofd van de patiënt, 
dus om dit te vertalen in fysieke ruimtes, maakt het een extra uitdaging. Om 
anorexia nervorsa te vertalen in architectuur zijn de bovenstaande 
gevoelens vertaald in thema’s. Zeven thema’s zijn opgesteld, die de 
gevoelens van anorexia vertalen in architectuur.

 

Uitwerking ontwerp
Toelichting
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    Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 
architectonische taal, OASE No. 62, p.132
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51. Transformatie uitgangspunt, analoge 
domein techniek

52. Individualiteit vd elementen vs. harmonie 
vh geheel

53. Herdefiniëring vh Type
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1. Introvert en geruststellend
Ten eerste dient de kliniek een introvert gebouw te zijn waar de patiënten 
zich geborgen voelen en zich gerustgesteld kunnen nestelen om aan hun 
herstel te werken. Het moet geen poppenkast zijn, waar van alle kanten 
inkijk is. De patiënten schamen zich meestal voor hun ziekte en willen 
daarom op een teruggetrokken plek, ver weg van alles, hieraan werken.

2. Overzicht en structuur
In de kliniek dient overzicht en structuur aanwezig te zijn. Vaak is het zo een 
enorme chaos in het hoofd van de patiënt, dat het aanbrengen van 
structuur en orde in hun leven heel belangrijk is. Zij zijn doorgeslagen in 
dwangmatige activiteiten en deze chaos dient genormaliseerd te worden.

3. Zelfvertrouwen en identiteit
Anorexia patiënten leven heel erg voor de ander en hebben geen 
zelfvertrouwen of identiteit. Ze doen alles wat een ander wil, zonder zelf 
inbreng daarin te hebben. Ik wil de patiënten zelfvertrouwen en identiteit 
aanleren door ze keuzes te bieden en niet alles strikt voor hun te bepalen. 
Zij moeten zelf leren om beslissingen te nemen en op eigen benen te staan.

4. Samenhorigheid en Nabijheid
Daarnaast gaan Anorexia patiënten moeilijk vertrouwensrelaties aan. Ze zijn 
bang om niet aardig te worden gevonden of afgewezen te worden. Door 
een hecht, introvert gebouw te ontwerpen, probeer ik deze samenhorigheid 
te creëren, om ze te laten inzien dat relaties fijn zijn om te hebben. Ze 
hebben steun aan elkaar en kunnen elkaar helpen.

“Er zijn sinds kort veel nieuwe cliënten. Aan tafel zitten met mensen die 
weten hoeveel je moet opscheppen is leerzaam voor hen. (…) 
Nieuwkomers opvangen behoort nog steeds tot mijn takenpakket. (…) 
Groepsgenoten en therapeuten strooien met doorzettingsvermogen, kracht 
en moed.” 

5. Lichaamsbeleving
De lichaamsbeleving van een Anorexia patiënt is compleet verstoord. Zij 
zien niet wat wij zien, ze leven in een eigen wereldje, in één grote illusie. Het 
gebruik van spiegels helpt niet om ze hiermee te confronteren, maar 
inspanning en het leveren van lichaamsbeweging wel. Ze hebben 
vergelijkingsmateriaal, hoe fitter ze worden, hoe beter de inspanning gaat.

6. Patina en vergankelijkheid
Door middel van patina wil ik de patiënten laten zien dat niets perfect is en 
alles onderhevig aan tijd en verandering. Patina komt reeds terug in de 
herbestemming van de kerk en de omgang met deze herinnering en 
hiermee probeer ik de koppeling te maken naar hun lichaam.

    Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau 
Kirja, p.90, 92, 106
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Alles is veranderlijk, maar dit hoeft niet iets negatiefs te betekenen.

7. Eetgedrag en genot
Tot slot dient het eetgedrag genormaliseerd te worden en de waardering en 
het genot voor eten teruggevonden te worden. 

Programma van eisen
Tijdens het lezen van de anorexia dagboeken van Natasha van Weezel en 
Suzanne Meijer, heb ik een goed inzicht kunnen krijgen in het verblijf in een 
kliniek, de ruimtelijke ervaringen die patiënten daar hebben en het 
benodigde programma van eisen. Het programma van eisen ziet er als volgt 
uit:

1 Ontvangstruimte
2 Woonkamer
3 Eetkamer
4 Keuken
5 Slaapkamers
6 Sanitair
7 Washok
8 Therapieruimte
9 Spreekkamer
10 Creatieve ruimte
11 Leesruimte
12 Buitenruimte - Tuin
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Patina & Vergankelijkheid

Overzicht & StructuurIntrovert & Geruststellend

Eetgedrag & Genot

Lichaamsbeleving

Samenhorigheid & NabijheidZelfvertrouwen & Identiteit

54. Vertaling Anorexia in zeven Architectuur 
thema’s
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55. Straatzicht Eetstoorniskliniek
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55. Straatzicht Eetstoorniskliniek
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56. Gevelfragment Eetstoorniskliniek
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57. Tuinzicht Eetstoorniskliniek
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58. Achterzijde Eetstoorniskliniek
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Ontwerp
Het ontwerp van de kliniek heeft een duidelijke voor- en achterkant. Naar de 
straatzijde toe wordt een gesloten introverte schil ontworpen waarbij 
bescherming en geborgenheid duidelijk voorop staan. De interactie tussen 
toren en schip wordt op spanning gebracht. De toren is een beeldbepalend 
element dat schreeuwt: “Ik ben een kerk!”. Door de toren mee te nemen in 
de schuine beweging van de schil (45 graden dakhelling) en de interactie 
aan te laten gaan met het vroegere middenschip is het direct geen kerk 
meer. De associatie met de kerk blijft wel bestaan waarin het priesterkoor 
onaangetast blijft. 

Het middenschip van de kerk heeft een karakteristieke vorm, rechte wand 
met schuin dak. Door aan de achterzijde deze wand te verschuiven, wordt 
openheid gecreëerd richting de tuin. De wand schuift vier meter naar buiten 
(normaliter zou dit een lang, smal stuk tuin zijn waar weinig mee gedaan 
werd) en de natuur wordt als het ware het gebouw in gezogen. Op deze 
plek wordt een binnentuin gecreëerd en deze zal de uitstraling krijgen van 
een glazen kas. Zo wordt een nieuwe plattegrond ontworpen, met de 
herinnering aan de oude. De contouren van de oude plattegrond zijn nog 
steeds afleesbaar door de rij oude steunberen in gebruik als spolia (de oude 
constructie is duidelijk zichtbaar). Exterieur wordt interieur en de oude 
kerkmuur wordt direct voelbaar. 

Voor de slaapkamers is gekozen om deze te situeren in een apart blok. Uit 
de dagboeken van Natascha en Suzanne komt naar voren dat de 
slaapkamer hun eigen plekje is, waar ze zich kunnen terugtrekken. Het is 
fijn om even weg te zijn uit de kliniek waar de therapieën constant 
plaatsvinden. Het situeren van de slaapkamers elders, geeft de 
mogelijkheid om even te ontsnappen en tot rust te komen. 

De locatie van dit blok wordt geplaatst op de contouren van de oude 
pastorie. Dit is tevens de gunstigste ligging t.o.v. de zon. Het blok is gericht 
op het oosten, met een heerlijk ochtendzonnetje en zicht op de natuur. Een 
goed begin van de dag, is het halve werk. Dus als de patiënten wakker 
worden met het zonnetje in hun kamer en zicht op de tuin, dan werkt dit al 
mee aan een positievere dag. Daarnaast wordt (tevens zoals in het 
hoofdgebouw) de rug toegekeerd naar de straatzijde en openheid 
gecreëerd richting de tuin. Het ontwerp van het slaapkamer blok zoekt 
aansluiting met de rest van de bebouwing in de straat, als een soort 
overgang tussen het hoofdgebouw (de massale kliniek) en de rijtjeshuizen 
(2,5 verdieping hoog) in de straat. Er is gekozen om dezelfde vormentaal 
door te zetten als in het hoofdgebouw en deze ritmiek te volgen. Zo ook het 
open-gesloten aspect.



143

59. Géén duidelijk kerk uiterlijk
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60. Duidelijke voor- en achterkant
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61. Natuur komt gebouw in
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62. Kaswoning Lacaton & Vassal
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62. Kaswoning Lacaton & Vassal
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63. Binnentuin Lacaton & Vassal
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Visueel wordt het slaapkamerblok los gehouden van het hoofdgebouw, 
maar er is een verbinding via de oude kelders van de pastorie en sacristie. 
Het priesterkoor blijft een op zichzelf staand element en dit dient niet 
verstoord te worden door een aanbouw van deze tijd, daarom is ervoor 
gekozen om het visueel te scheiden. Het koor vormt nu het decor voor de 
tuin, het is niet meer de achterkant van de kerk, maar juist een pronkstuk 
binnen de tuin.

De rest van de tuin ligt heerlijk op het zuiden, waar overdag lekker in de zon 
kan worden gezeten. Doordat sommige patiënten zo slecht eraan toe zijn 
en in de eerste weken niet naar buiten mogen, is ervoor gekozen om de 
natuur het gebouw in te halen. 

“Ik mag nog net mijn eigen bord naar de keuken brengen, maar daarmee is 
het gedaan met de actie. Ondergewicht wordt hier beloond met een 
rustprogramma. Maximaal een half uur beweging per dag en geen corvee.”

Natuur is erg belangrijk binnen het herstelproces en als de patiënten niet 
naar buiten mogen, dan moet buiten maar naar hun komen. Zo vindt een 
circulatie van de natuur plaats en is de relatie met de tuin op alle plekken 
(hoofdgebouw en slaapgebouw) te ervaren. 

Ik wil de patiënten duidelijk maken dat niets perfect is en alles onderhevig 
aan tijd. Dit doe ik natuurlijk al door mijn houding t.o.v. de kerk zoals 
Rudolph Schwarz in het Gürzenich museum en Peter Zumthor in het 
Kolumba museum in Keulen. Rudolph Schwarz presenteert de 
overblijfselen van een oude kerk als een ruïne in de open lucht. Vanuit de 
foyer van het theater dat ernaast ligt, wordt direct de relatie gelegd met de 
oude ruïne. Peter Zumthor bouwt voort op de overblijfselen van een oude 
gotische kerk  en verschaft onderdak aan de uitgebreide en hoogstaande 
kunstcollectie van het aartsbisschop dom Keulen. 

Maar dit zou ook kunnen plaatsvinden aan de hand van de natuur. De 
natuur die binnen doorgroeit en de binnenzijde van de wand overneemt. In 
verschillende getijden, vinden er verschillende gebeurtenissen plaats en dit 
kan de patiënten wellicht inzicht verschaffen in patina.

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.22
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64. Slaapkamers op oude contouren pastorie
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65. Slaapkamerblok als overgang naar rest 
vd bebouwing in de straat
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65. Slaapkamerblok als overgang naar rest 
vd bebouwing in de straat

151

66. Slaapkamers op het oosten
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67. Kolumba museum, Peter Zumthor, 
Keulen
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68. Gevel Kolumba museum, Peter Zumthor, 
Keulen



154

Welke ingrepen zijn er gedaan op plattegrond niveau?
Er is een verdieping toegevoegd aan het gebouw en wel de grond in. Er is 
gekozen om de bestaande kelder uit te breiden om de eencellige ruimte op 
de begane grond te behouden zonder dat deze verstoord wordt door 
volumes die erin geplant zijn. De zichtlijnen tussen het priesterkoor en de 
toren zijn zeer belangrijk en deze dienen niet verstoord te raken. De nieuwe 
kelder fungeert als een soort zitkuil waar zich de woonkamer bevindt. De 
verbinding met de slaapkamers is van hieruit gemaakt via de oude kelders 
van de sacristie en pastorie. In de oude kelder van de sacristie is de 
spreekkamer geplaatst, dichtbij de slaapkamers. De patiënten hoeven zich 
niet te schamen om langs de spreekkamer te gaan want het valt niet op. Ze 
kunnen van hieruit net zo goed richting het washok of de tuin gaan. 
Daarachter ligt de kelder van de pastorie en hier bevindt zich de trap naar 
de bovenliggende binnentuin en het washok.

De oriëntatie van de kerk verandert van een lengterichting georiënteerd 
gebouw (zuid-oost), naar een breedterichting georiënteerd (noord-oost). De 
nieuwe entree is gesitueerd aan de straatzijde, op de voormalige plaats van 
het biechthokje. Hier was reeds een uitsparing te zien in de oude kerkmuur 
en de ligging ervan is ideaal. 

“In gedachten zie ik hoe ze de zware deur van de kliniek achter zich in het 
slot laat vallen. Ze is vrij en neemt de tram naar huis.” 

Suzanne praat constant over de zware deur die de entree vormt naar de 
kliniek, achter deze deur bevindt zich de vrijheid. De entree dient niet te 
ogen als een zware barrière naar buiten. Door de entree uit te voeren in glas 
wordt de transparantie vergroot en die barrière van binnentreden verkleind. 
De entree moet laagdrempelig ogen, zodat patiënten de kliniek graag 
betreden en zich meteen vertrouwd en op hun gemak voelen.
De binnentuin is gesitueerd tussen de oude steunberen en de erfgoed 
scheidende wand. Deze smalle, lange strook zou normaliter niet veel 
gebruikt worden als tuin en daardoor is dit gedeelte in het gebouw 
betrokken. Dit deel zal fungeren als moestuintje zodat de patiënten hun 
eigen groenten en fruit kunnen onderhouden en zien groeien, waardoor zij 
weer waardering voor het eten krijgen en inzien dat gezond eten geen 
dikmaker is. Naast het moestuintje wordt een grote keuken ontworpen, 
waar de patiënten na verloop van tijd zelf gaan koken. Het hoogtepunt van 
de therapie is eten, dit is niet iets wat geheimzinnig  of verboden is en 
daarom wordt de eetzaal geplaatst in het priesterkoor, het hoogtepunt van 
het gebouw. Hiermee wordt de boodschap verspreidt dat eten normaal is 
en hoort bij het dagelijkse programma. Door het centraal stellen van deze 
functie kunnen de patiënten hieraan wennen en zullen zij het als normaal 
gaan ervaren.

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.39
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69. Plattegrond Kelder
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70. Plattegrond Begane Grond



157

71. Plattegrond 1e verdieping
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Op de 1e verdieping worden de bestaande verdiepingsvloeren (zijvleugels 
van de toren) doorgetrokken over de hele breedte van de kliniek. Vanuit hier 
wordt het overzicht en de structuur gewaarborgd d.m.v. vides en visuele 
relaties tussen de verschillende verdiepingen en functies. Hierbij wordt het 
gebouw niet meer horizontaal benaderd, maar juist verticaal. Onder de 
gesloten introverte schil wordt een rustige leeshoek gecreëerd, waar de 
patiënten zich kunnen terugtrekken in de oude kerkmuren. De oude 
glas-in-lood raamopeningen dienen nu als leeshoekjes, waarin heerlijk 
gezeten kan worden om te genieten van een boek. Aan de open zijde van 
de kliniek, de zijde aan de binnentuin wordt een creatieve ruimte gesitueerd. 
Het heeft een centrale positie binnen de kliniek en vanuit hier is overzicht 
richting alle delen van de kliniek mogelijk. Bij een creatieve sessie is 
inspiratie nodig en door het zicht op het probleemgebied, de eetzaal en de 
keuken, maar ook het moestuintje kan het probleem getackeld worden en 
omgezet worden in inspiratie voor een creatieve sessie. Zoals Suzanne en 
Natascha beschreven in hun dagboek, beschouwden zij het makkelijker om 
hun gevoelens te uiten in schilderijen, dan in woorden. 

In de doorsneden is duidelijk de organisatie van de spil zichtbaar. Deze 
verkeersruimte biedt de patiënten overzicht en structuur, maar zij kunnen 
ook verschillende keuzes maken. Ze kunnen vanuit deze centrale spil allerlei 
kanten op en de mogelijkheid wordt geboden om zelf deze beslissing te 
nemen. Daarnaast wordt de nodige lichaamsbeweging verschaft door het 
introduceren van trappen en verschillende verdiepingsvloeren. 

“Mijn benen zijn slap, de trap naar de eerste verdieping lijkt bijna een 
onmogelijke expeditie.”

Door deze lichamelijke inspanning worden de patiënten bewust gemaakt 
van hun eigen lichaam. Ze hebben vergelijkingsmateriaal t.o.v. de vorige 
keren dat zij deze inspanning moesten leveren. Ook door het integreren van 
de natuur in het gebouw worden de patiënten bewust gemaakt van hun 
zintuigen (reuk, tast en smaak). 

Het gehele complex creëert samenhorigheid. Iedere patiënt heeft zijn 
individuele slaapkamer, maar samen grenzen zij aan de binnentuin waar de 
ontmoeting plaatsvindt. Ze kunnen lekker samen zitten en genieten van de 
natuur of ze kunnen zich terugtrekken. Die samenhorigheid wordt ook 
tijdens de therapiesessies versterkt door te praten over de problemen en te 
ervaren dat ze begrepen worden en niet de enige zijn die kampen met deze 
ziekte. 

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.53

34

34



159

“Onwennig kleed ik me zo snel mogelijk om. Laat de rest maar kakelen, dan 
hebben ze in ieder geval geen oog voor mij en mijn uitgedijde lichaam.” 

Deze samenhorigheid biedt ook de nodige confrontatie op het gebied van 
de ziekte wat erg belangrijk is. Het zelfbeeld van de patiënten is compleet 
verstoord zoals blijkt uit het citaat van Suzanne, zij zien niet wat een ander 
ziet, maar juist door die confrontatie met anderen, komen zij tot inzicht. 

“In deze vrouwen zou ik mezelf hebben herkend. Natuurlijk, er waren 
groepsgenoten met anorexia geweest in de maanden dat ik hier nu was, 
maar geen van hen had mij zó hardhandig wakker geschud als de twee die 
hier nu voor mij stonden. In de spiegel had ik mijzelf niet kunnen zien. Om 
deze uitgemergelde vrouwen kon ik niet heen!” 

“Mooi niet, jij zag er net zo uit als zij. Ik staarde Masja aan. Dat kon ze niet 
menen! Net zo’n ingevallen gezicht, net zo’n verwilderde blik in mijn ogen en 
net zulke angstig dunne armen? Ze wist het zeker. (…) Mijn nieuwe 
groepsgenoten maakten duizendmaal meer indruk dan het beeld van mijzelf 
in de spiegel of op welke video-opname van mezelf dan ook.” 

Bij een ander kunnen ze de ziekte en het uitgemergelde lichaam wel zien, 
hoe raar dit ook klinkt. Door een kliniek te ontwerpen met overzicht en 
structuur, met doorkijkjes en uitzicht richting alle verdiepingen en plekken, 
wordt deze confrontatie gestimuleerd. Ze kunnen niet om de ander heen en 
gaan zich realiseren dat zij net zo uitzagen bij binnenkomst in de kliniek. 

    Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau 
Kirja, p.64

    Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau 
Kirja, p.93

    Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau 
Kirja, p.94

36

37

35

35

36

37



160

Gang
Voor het slaapgedeelte is gekozen om geen lange smalle gang met aan 
weerszijden slaapkamers te ontwerpen. Suzanne beschrijft in haar 
dagboek steeds weer die lange muffe gang die haar doet denken aan een 
ziekenhuis of verzorgingstehuis voor bejaarden. 

“Op sloffen en in ochtendjas schuifelen we door de schemerige gang. Een 
muffe lucht dringt zich op. Het heeft iets weg van bejaarden in een 
verzorgingstehuis.” 

“De gang ruikt naar schoonmaakmiddel. Een indringende lucht op mijn 
nuchtere maag. Geruisloos sluit ik aan in de stille rij wachtenden.” 

Zoals Natascha beschreef in haar dagboek, is een bezoek aan het 
ziekenhuis het ergste wat je kan overkomen. Meestal als ze daarheen 
moest, moest ze aan de zondevoeding en dit is absoluut het ergste wat een 
Anorexia patiënt kan overkomen. Dan zijn ze de volledige controle kwijt en 
worden ze vetgemest als een varken aan een infuus. 

Natuur
Door de slaapkamers direct aan de natuur (de binnentuin) te plaatsen, 
krijgen de patiënten een gevoel van vrijheid alsof ze vrij zijn en in de natuur 
leven: de reuk van het gras, de bloemen en de zon die naar binnen schijnt. 
Het is belangrijk om deze associatie met het ziekenhuis te vermijden. De 
relatie met buiten en de natuur wordt als erg belangrijk ervaren. De 
slaapkamers liggen aan een overloop die direct grenst aan de binnentuin. 
Deze overloop is ruimtelijk ontworpen met zicht naar buiten op de tuin en 
beneden op de binnentuin. Het is geen eindeloos smalle gang waar je 
claustrofobisch in wordt. 

“Buiten lokt het voorjaar met pril groen en een overvloed aan verse lucht.” 

“Buiten schijnt de zon en ik zit hier op een plakkerige bank in een slecht 
geventileerde ruimte.” 

Buitenlucht, zon en natuur worden sterk geassocieerd met vrijheid. De 
verse lucht die door je longen raast, de zon die in je gezicht schijnt en de 
heerlijke geur van de natuur. Dit is de reden waarom in het hele ontwerp 
heel sterk de relatie is gezocht met de natuur en de natuur door het gebouw 
circuleert. Ook is rekening gehouden met natuurlijke ventilatie. Overal 
kunnen ramen opgezet worden in de binnentuinen en slaapkamers zodat 
dit benauwde gevoel vermeden wordt. 

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.18

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.39

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.33

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.75
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72. Géén lange ziekenhuisgangen
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73. Zicht op de natuur
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74. Circulatie vd natuur



164

Privacy
Doordat er grote behoefte is aan privacy binnen de kliniek, krijgt iedere 
patiënt een eigen slaapkamer. Dit wordt ervaren als prettig, een eigen plekje 
waar je je kunt terugtrekken als je het zwaar hebt of even behoefte hebt om 
alleen te zijn. Suzanne ervoer het delen van een kamer als zeer onprettig.

“Precies twee weken hebben Tess en ik een kamer gedeeld. Twee weken 
waarin het gebrek aan privacy werd uitvergroot. (…) De deur kon elk 
moment opengaan. Vrij voelde ik mij nooit.”

“Elma zet mij af voor de deur en dan sta ik in mijn kamer. Mijn domein, nu 
Tess met de behandeling is gestopt. Een paar vierkante meter privacy is een 
welkom cadeau op mijn eenenveertigste verjaardag.”

“Tess was zondermeer een aardige meid, maar aankleden, tandenpoetsen 
en uithuilen doe ik toch liever zonder publiek.”

Constructie
Het mooie aan de constructie is hoe oud en nieuw samenwerken. Aan de 
straatzijde, de gesloten schil van de kliniek worden de nieuwe dakspanten 
op de oude constructie gelegd en dragen zij hun krachten af aan de oude 
dakspanten. Aan de tuinzijde staat de nieuwe binnentuin helemaal op 
zichzelf en benadrukt zo de nieuwe ruimte die als het ware om de oude 
kerkmuur is heen gezet. Ook bij de bevestiging van de vloeren op de 1e 
verdieping werken oud en nieuw samen. De vloeren worden opgehangen 
aan de oude dakspanten en bevestigd aan de oude steunberen. 

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.24 - 25

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.58

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.75
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75. Doorsnede BB’
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76. Doorsnede DD’
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77. Doorsnede EE’
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Materialisatie
Het oude kerkgebouw heeft reeds bakstenen muren en steunberen en er is 
voor gekozen om deze te behouden, maar in een nieuw jasje te steken. Uit 
de referentie van het Abdijklooster in Vaals van Dom Hans van de Laan blijkt 
hoe metselwerk op een nieuwe manier kan worden ingezet. Hier is gebruik 
gemaakt van gekeimd metselwerk. Keimen is het afwerken van metselwerk 
of beton met een mineraalverf (silicaatverf). Deze hecht zich zeer goed met 
de ondergrond. Deze keimverf heeft een matte kalkachtige uitstraling 
waardoor de ruwheid van het metselwerk nog steeds zichtbaar blijft. 

Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR) stelt hoe en waarom gekeimd 
metselwerk steeds meer wordt ingezet: 

"Bakstenen in een mindere kwaliteit, bijgewerkte voegen en gedeeltelijk 
nieuw metselwerk in een gevel vragen om een esthetische oplossing. In dit 
geval wordt gekozen voor het keimen van de gevel; het afwerken met een 
minerale of silicaatverf. Keimverf is samengesteld uit louter natuurlijke 
grondstoffen: minerale vulstoffen zoals kwarts en veldspaat met 
anorganische kleurpigmenten en vloeibaar kaliumsilicaat als bindmiddel. De 
verf is geschikt voor het afwerken van een steenachtige ondergronden 
zoals beton, baksteen, natuursteen en pleisterlagen. De verf gaat met deze 
ondergronden een hechte verbinding aan: het "verkiezelt" of versteent als 
het ware en geeft een extra versteviging van het oppervlak. Er ontstaat dus 
een minerale onoplosbare verbinding waarbij de verf en de ondergrond 
dezelfde eigenschappen heeft en daardoor hetzelfde reageert, bv. bij 
thermische uitzetting. De afwerklaag kan hierdoor niet gaan scheuren. Door 
de zeer hoge waterdampdoorlatendheid en de sterke hechting kan zich 
tussen de ondergrond en de verf geen vocht ophopen en zal de verf niet 
afbladderen. Verder heeft de afwerking geen last van bacterie- of 
schimmelgroei, is zij onbrandbaar, lichtecht en bestand tegen de inwerking 
van zuren."

Bij een herbestemming is gekeimd metselwerk dus de oplossing. Ik wil de 
ruwheid van de bakstenen behouden, maar de roodachtige kleur 
aanpassen.  De introverte schil naar de straatzijde dient naadloos door te 
lopen om de hoek, van het schuine dak in de rechte wand. Deze schil moet 
geborgenheid uitstralen en een plek waar patiënten zich gerust willen 
terugtrekken. Doordat Anorexia patiënten al zo hard voor zichzelf zijn, is 
ervoor gekozen om een zacht uitnodigend materiaal te gebruiken. Zij 
verlangen naar een plek die vertrouwd en huiselijk aanvoelt, waar ze zich op 
hun gemak voelen.

“Er zijn geen andere cliënten in de huiskamer, toch voel ik mij niet op mijn 
gemak. Het felle licht, de bedompte lucht, het meubilair dat zijn beste tijd 
heeft gehad en de rondslingerende papieren maken het verre van huiselijk.” 

Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR)

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.52
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De keuze is gevallen op riet. In de referentie van het ‘Tabakspaadje’ in Laren 
van Heren 5 architecten wordt riet toegepast op de manier zoals ik het wil 
gebruiken. Tevens gebruiken zij het riet in combinatie met wit gekeimd 
metselwerk. 

Riet
Het riet geeft een huiselijk en vertrouwd gevoel, het heeft een vriendelijke 
uitstraling waardoor de gesloten schil niet oogt als een gevangenis of een 
gesloten inrichting. Het nodigt juist uit en geeft een geruststellend gevoel. 
Daarnaast kan riet heel strak worden geslagen waardoor die introverte schil 
mooi naadloos om de hoek kan doorlopen. 

Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden en toepassingen van riet 
is gesproken met Egbert Duijn van heren 5 architecten, die riet hebben 
toegepast in het Tabakspaadje te Laren en Jurjen van der Horst, zoon van 
rietdekkersbedrijf van der Horst. Zij hebben mij voorzien van alle ins- en outs 
over de toepassingen van riet, waar ik rekening mee moet houden en hoe 
ik dit kan vertalen naar mijn ontwerp.

Riet wordt 10 cm boven de grond gemaaid. De onderzijde van het riet is het 
oude riet en de bovenzijde, waar zich de pluimen bevinden, is het jonge riet. 
Vervolgens wordt het onkruid uit het riet gekamd en worden er bosjes van 
gemaakt. Bosjes riet hebben een lengte van 1,50 tot 2 meter. Riet wordt 
altijd bevestigd met de oude kant naar beneden. Het riet dat in het zicht ligt 
is dus het oudste deel van de bos. 

Om één vierkante meter dakoppervlak te bedekken, zijn 3 bosjes riet nodig. 
De bosjes hebben een doorsnede van 10 tot 15 cm en zijn 
samengebonden door touw. Deze bosjes worden naast elkaar gelegd en 
opengesneden, waarna ze verdeeld worden over het oppervlak. 

De bevestiging van het riet geschiedt op twee manieren, de open 
constructie (veel gebruikt in het verleden voor schuren) en de gesloten 
constructie (hedendaags steeds meer toegepast in woonhuizen). 
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78. Gekeimd metselwerk, Abdijklooster Vaals
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79. Gekeimd metselwerk, Abdijklooster Vaals
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80. Tabakspaadje, Heren 5 architecten, Laren
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81. Aanzicht oude deel vh riet
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Bij de open constructie is er slechts een houten constructie van sporen en 
latten nodig. De bosjes riet worden heel simpel vastgeknoopt aan de 
houten latten. De wind kan van beide zijden door het dak vliegen, waardoor 
het riet snel droogt maar uiterst brandgevaarlijk is. De RC waarde van het 
riet voldoet tevens niet meer aan de hedendaagse eisen. Om die reden is 
sinds 10 jaar de gesloten rietconstructie bedacht, het schroefdak. Deze 
constructie bestaat uit een houten dakconstructie met daarop winddichte 
geïsoleerde sandwichpanelen. Deze panelen zijn aan beide zijden 
luchtdicht en waterdicht afgewerkt met 18 mm plaatmateriaal. Het riet 
wordt op deze plaat geschroefd. De bevestiging vindt als volgt plaats. De 
eerste laag riet wordt op de plaat gelegd en daarover wordt een staaldraad 
gespannen over de gehele breedte van het dak. Deze staaldraad wordt de 
‘Dikke Draad’ genoemd (gegalvaniseerd draad met diameter van 5-6 mm. 
Deze staaldraad klemt het riet tussen het sandwichpaneel en de draad. 
Deze lange staaldraad wordt horizontaal om de 20 cm vastgeschroefd door 
middel van kleine staaldraadjes, ‘Dunne draad’ genoemd. Deze kleine 
staaldraadjes hebben de vorm van een Y. Het zijn twee uiteinden die 
vastzitten aan een schroef. Deze schroef wordt door het riet bevestigd op 
het sandwichpaneel. De twee uiteinden worden vastgeknoopt om de dikke 
staaldraad die over de gehele breedte van het dak loopt. Vervolgens wordt 
een nieuwe laag riet op de eerste laag gelegd en wordt deze op dezelfde 
manier bevestigd. Er wordt altijd van onder naar boven gewerkt. De dikke 
staaldraad wordt verticaal om de 30 cm toegepast maar is nooit in het zicht 
omdat de volgende laag riet hier weer overheen ligt. Voor een mooi stukje 
rietdekkerswerk van 1 bij 1 meter, heb je een oppervlak nodig van 3 bij 3 
meter om het goed bevestigd te krijgen. Hierdoor zijn er limieten aan de 
breedte en lengte van een stuk rietdak dat kan worden toegepast. De 
minimale breedte van een stuk rietdak is 60 cm en de minimale lengte ligt 
tussen de 60 en 90 cm. Dit is een belangrijk punt om mee te nemen in mijn 
ontwerp.

Zeer belangrijk is dat er absoluut géén vocht van binnenuit aan het riet mag 
komen. Door het sandwichpaneel kan dit natte riet niet drogen en rot het 
van binnenuit weg. Tevens wordt de waterdichtheid aan de buitenkant van 
het riet gegarandeerd door de verschillende lagen die op elkaar liggen. 
Hierdoor moet de minimale dikte van het riet 30 cm zijn, zodat water niet 
kan binnendringen van buiten uit. Het riet dient een helling van minimaal 45 
graden te hebben, zodat het water snel eraf kan lopen en het riet tijdig kan 
opdrogen. Riet op het zuiden is de perfecte ligging voor het opdrogen. Er 
mag ook geen lucht door de constructie kunnen blazen i.v.m. 
brandveiligheid. Het sandwichpaneel achter het riet moet daarom 
tochtdicht bevestigd worden. Riet mag slechts toegepast worden vanaf 
1,50m boven de grond, zodat de mogelijkheid om het in brand te steken 
minimaal is.
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riet

Open constructie

nokvorst opvulriet

latten

knellat

riet

Gesloten constructie

nokvorst opvulriet
knellat

isolatie
rvs draadschroef

plaat isolatiepaneel

dikke draad

dunne 
binddraad

82. Constructie opties rietdak
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83. Proces rietdekken
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Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de afwerking van de nok 
en de afwatering bij de ramen niet uitgevoerd dient te worden in combinatie 
met zink! Zink reageert met riet, waardoor het zink poreus wordt en er gaten 
in komen. Koper is wel een goede optie. Het koper kan tevens geoxideerd 
worden waardoor het redelijk dezelfde kleur aanneemt als het riet en in het 
kleurenpalet van het rieten vlak meewerkt. Het riet verkleurt na een jaar van 
geel naar donkerbruin naar grijsachtig.
Het strakke lijnspel in het riet wordt verkregen door plat slaan. Rietdekkers 
gebruiken een grote houten schep waarmee het riet teruggeslagen kan 
worden in één lijn, deze wordt een ‘klopper’ genoemd. Het terugslaan 
geschiedt van boven naar beneden. Nadat het riet teruggeslagen is in de 
gewenste lijn, worden de kleine staaldraadjes nog eens extra aangetrokken 
zodat het riet stevig vastzit en geen kant meer op kan. 

Hoe wordt het detail van de zijkant van de schil afgewerkt? Deze strakke 
schil om de hoek, waar de 30 cm dikte van het riet te zien is wordt op zijn 
plek gehouden door knellatten. Riet heeft altijd een kleine glooiing en valt 
hierdoor naar buiten, maar bij de laatste bos is dit niet het geval. Deze rust 
nergens op, dus heeft de neiging om naar onder te vallen en uit de 
staaldraadjes te schieten. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van knellatten, 
die knellen het onderste riet in de algehele richting van het dak en zorgen 
ervoor dat het riet niet los kan komen uit de staaldraadjes. 

Aan de uiteinden van het dak wordt het riet ietwat schuin bevestigd zodat 
de onderzijde van het riet (oude deel dat normaal in het zicht ligt) naar 
buiten steekt en dus ook de zijkant van het dak dezelfde uitstraling heeft. 
Het riet ligt dus verticaal op het midden van het dak en naar de uiteinden 
toe ligt het een beetje schuin en bij de dak nok bijna horizontaal. Deze 
uiteinden worden tevens platgeslagen met de klopper in de gewenste lijn.

179

84. Detail V08
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85. Detail V09
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Het priesterkoor blijft onaangetast en zal het originele dak bekleed met 
leisteen behouden. Zo is het priesterkoor het relikwie van de oorspronkelijke 
kerk, onaangetast in originele staat. 

Om de duidelijke voor- en achterkant van de kliniek te accentueren is 
gekozen om aan de straatzijde de twee introverte schillen uit te voeren in riet 
en de achterzijde, openheid richting de tuin, uit te voeren in glas en leisteen. 
De leisteen die hiervoor gebruikt wordt, is gerecycled en afkomstig van het 
oorspronkelijke dak van de kerk. De plaats waar de leisteen wordt 
toegepast geeft de oorspronkelijke helling en het oorspronkelijke 
dakgedeelte van de oude kerk weer. De grote glaspartijen geven de nieuwe 
ingrepen weer. 

Door aan de tuinzijde de leisteen door te zetten, wordt een baan gecreëerd 
van het priesterkoor richting de binnentuin van het hoofdgebouw. Hierdoor 
krijg je de relatie tussen het oude bouwwerk en de nieuwe ingrepen. Er vindt 
een duidelijke scheiding plaats in voor- en achterkant die benadrukt wordt 
en doorgevoerd in de materialisatie. De nieuwe schillen die over het gebouw 
heen worden gelegd, zijn uitgevoerd in riet en de oorspronkelijke delen van 
het gebouw  zijn uitgevoerd in leisteen. Zo is duidelijk aan het gebouw af te 
lezen wat oud is en waar een nieuwe ingreep is gedaan. 
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Gevel
Met deze uitgebreide informatie ben ik gaan sleutelen aan het ontwerp om 
riet op de juiste wijze te integreren. 
De westgevel is de gevel die grenst aan de straat. Deze gevel wordt in het 
hoofdgebouw uitgevoerd als een introverte schil waar geen inkijk mogelijk is 
van buitenaf. Daarom is gekozen om deze schil volledige uit te voeren in 
riet, zonder raamopeningen. Het riet loopt langs de wanden omlaag tussen 
de steunberen door, als een soort muts die veiligheid en warmte uitstraalt. 
Het riet stopt bij de belijning van de steunbeer op 3 meter boven de grond 
en rust hier op het uitstekende randje van de steunbeer. Riet heeft een 
eigen afwateringssysteem, waardoor geen gootjes nodig zijn. Het water 
loopt via het riet op het metselwerk in een grindbak. Boven de entree, die 
geheel is uitgevoerd in glas, dient wel een gootje geïntegreerd te worden, 
anders druppelt het water de bezoekers bij de entree op het hoofd. 

Het slaapgedeelte dat gesitueerd is op de contouren van de oude pastorie 
zoekt aansluiting bij de rest van de bebouwing in de straat (2,5 verdieping 
met een spitsdak). Deze vormentaal met 45 graden hellende daken, die 
beide in het hoofdgebouw als in de verdere bebouwing is toegepast, wordt 
doorgezet in het slaapgedeelte. Doordat de patiënten frisse lucht en 
ventilatie erg van belang vinden, heeft iedere slaapkamer een smal raam op 
de straatzijde. 

“Het raam mocht nu ’s nachts op een kiertje. Ik rook de vrijheid in een 
zuchtje wind.” 

Deze ramen vormen het negatief van de steunberen in het hoofdgebouw. 
De steunberen steken door het riet heen, waarbij de ramen in het 
slaapgedeelte terug liggen in het riet. De ritmiek die het hoofdgebouw 
duidelijk laat zien, wordt doorgezet in het slaapgedeelte. Daarnaast zijn de 
ramen lang en smal uitgevoerd zodat inkijk vanaf de straat geminimaliseerd 
wordt en de patiënten toch naar buiten kunnen gluren zonder ‘in the 
picture’ te zitten. Het riet begint 1,5 meter boven de grond in verband met 
de eisen voor brandstichting. De ramen lopen door tot het metselwerk 
zonder riet aan de onderzijde. Er is gekozen om geen riet onder de ramen 
te verwerken omdat hier het regenwater van het raam constant langs het 
riet op dezelfde plek blijft lopen. Dit geeft een vieze aanslag op het riet, 
waardoor het riet sneller verslijt en verkleurd ten opzichte van de rest van 
het dak, waar het regenwater gelijk verdeeld en geleidelijk naar beneden 
stroomt. 
De toren wordt schuin afgesneden en meegenomen in de schuine 
beweging van de schil. De rand van de toren wordt afgewerkt in koper (wit 
geoxideerd) en de schuine opening van de toren wordt uitgevoerd in glas. 
In de toren bevindt zich de therapie ruimte en hierbij is de rust en het 
natuurlijke licht van de hemel erg van belang. 

Meijer, S., 2007, Anorexia te lijf, Bureau Kirja, 
p.25 
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De Oostgevel opent zich richting de tuin, waarbij het smalle stuk tuin, dat 
langs de breedte van de kliniek ligt, wordt ontworpen als binnentuin. Deze 
binnentuin wordt volledig uitgevoerd in glas, als een glazen serre. Het deel 
van het originele dak dat gehandhaafd blijft, wordt bekleed met de 
oorspronkelijke leisteen met daarboven en daaronder grote raampartijen. 
Deze zorgen voor natuurlijke lichtinval, zonder dat alle narigheid in de kliniek 
bloot wordt gesteld. 
De gevel van het slaapgedeelte is volledig transparant en biedt uitzicht op 
de tuin. De slaapkamers en de binnentuin zijn georiënteerd op het oosten, 
waarbij zij een heerlijke ochtendzon binnenkrijgen. Deze binnentuin kan 
geopend worden richting de tuin, waardoor deze relatie nog eens extra 
versterkt wordt. De zijmuren van het slaapgedeelte worden gesloten 
uitgevoerd in gekeimd metselwerk om inkijk te voorkomen. 

Het ontwerp van de glazen gevels refereert aan de ritmiek van de 
steunberen. Het diende geen snelle aannemers indeling te worden, maar 
ook deze gevel diende een relatie aan te gaan met het bestaande. Door het 
hele gebouw is de constructie duidelijk zichtbaar, zo is ervoor gekozen om 
de nieuwe constructieve spanten ook in het zicht te laten om zo deze 
hierarchie door te zetten. De smalle sleuven van ramen (die geopend 
kunnen worden) vormen net zoals in de voorgevel van het slaapgedeelte het 
negatief van de steunberen. De steunberen steken prominent naar buiten, 
waarbij de smalle raampartijen juist terugliggen en het negatief vormen. De 
grote raampartijen die daarnaast overblijven, verschaffen een wijds uitzicht 
over de tuin en zijn natuur. 

De Zuidgevel laat prachtig het relikwie van de oude Bernadette kerk zien. 
Het priesterkoor dat als decor geldt voor de binnentuin en tuin op het 
zuiden. Het priesterkoor is niet meer de achterkant van de kerk, maar dient 
nu als permanent spolia en gegeven uit het verleden. Het is het pronkstuk 
van de tuin met rechts en links de aanpassingen van het heden. In dit beeld 
komen het heden en verleden prachtig samen in één beeld en versterken zij 
elkaar.

Tot slot laat de Noordgevel de gesloten schil naar de straatzijde zien en de 
openheid richting de tuin. Daartussen staat de afgeschuinde toren en de 
oorspronkelijke vorm van het middenschip. De toren is bouwfysisch 
afgesloten middels een raam bovenin de toren. De indeling van dit raam 
geschiedt als een kruis, dat refereert aan het oude kruis dat normaliter op 
de kerktoren staat. 
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92. Westgevel Eetstoorniskliniek
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93. Oostgevel Eetstoorniskliniek
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94. Noordgevel Eetstoorniskliniek
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95. Zuidgevel Eetstoorniskliniek
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Als ik terugkijk op mijn aanpak en het ontwerpproces dan kan 
geconcludeerd worden dat ik heel abstract ben begonnen en steeds 
gedetailleerder aan het werk ben gegaan. Mijn eerste stap was heel 
rigoureus, alleen de echte kwaliteiten behouden en de rest verwijderen. Dit 
standpunt kwam voort uit de transformatievisie van Monestiroli, die ik heel 
letterlijk had opgevat. De kwaliteiten beoordelen uit de drie analoge 
domeinen, natuur, techniek of historie en deze abstraheren tot de kern. 
Vervolgens dienen deze elementen samengebracht te worden tot een 
nieuwe identiteit. Dit resulteerde in een zeer geabstraheerd beeld van de 
kerk als uitgangspunt, waarbij het minimale behouden bleef. Een 
kaartenhuis werd vaak als term genoemd bij mijn herbestemmingsproject.

Vanuit daar ben ik gaan ontwerpen en proberen een nieuw geheel ervan te 
maken. Hier kwam ik erachter dat het nog niet zo makkelijk was om deze 
losse elementen samen te brengen en dat de kracht van deze losse 
elementen juist tot uiting kwam in de relatie tot het geheel. Zo is het 
priesterkoor op zichzelf niet zo bijzonder als in combinatie met de geheel 
blinde wand, waar een kleine nis is uitgesneden. Juist deze simpele blinde 
wand verbijzondert het priesterkoor door het in te kaderen en alle aandacht 
hier naartoe te trekken. Gedurende het ontwerpproces kwam ik er dus 
achter dat ik deze wand weldegelijk nodig had om het effect te bereiken dat 
ik wilde, het priesterkoor als hoogtepunt van het gebouw, centraal gelegen. 

Vervolgens ben ik gaan werken aan de introverte schil richting de straat. 
Hier bleek dat de ritmiek van de steunberen en de richting en plek ten 
opzichte van elkaar een rechte wand insinueerde om ze te verbinden. Aan 
de binnenzijde van de kerk, wilde ik de patiënten de mogelijkheid bieden om 
zich terug te trekken in de oude kerkmuur. Ook hier kwam ik tot de 
conclusie dat ik geen nieuwe wand hoefde te introduceren, omdat de oude 
wand perfect deze functie kon vervullen. De rechte wand uit metselwerk 
verbindt de steunberen tot een geheel, beide door materialisatie en richting. 
De openingen van de oude glas-in-lood ramen in de wand bieden de 
mogelijkheid om plekjes te creëren waar patiënten zich kunnen 
terugtrekken. Dus steeds meer gedurende het proces begon ik de oude 
kerkmuur te waarderen en paste deze binnen de functie die ik wilde 
vervullen.
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Aan de achterzijde van de kerk richting de tuin, wist ik zeker dat ik buiten de 
oude plattegrond wilde treden. Deze smalle lange strook tuin zou nooit 
fatsoenlijk gebruikt worden, maar door deze te transformeren in een 
binnentuin wel. Daarnaast wilde ik de kerkmuur direct voelbaar maken en 
vond ik het een mooi gegeven om exterieur, interieur te maken. Bij mijn 
schetsontwerp schoof ik de hele wand plus schuin dak uit. Dit maakte de 
binnentuin zeer massaal en eigenlijk ontastbaar, de menselijke schaal was 
uit het oog verloren. Door weer trouw te blijven aan de aanknopingspunten 
die de oude kerk mij bood, heb ik een binnentuin kunnen creëren, die naast 
de grote ruimtelijkheid in het middenschip van de kerk, de nuance opzoekt 
van de menselijke schaal. Hoge ruimtes werken juist zo goed als er kleine 
ruimtes naast liggen om het verschil te benadrukken. Hierdoor komt de 
losstaande rij steunberen veel beter tot zijn recht, nu vervullen ze echt de 
functie van een semi-transparante wand, de overgang tussen binnen en 
buiten. Het is een rij kolommen die de transitie tussen binnen en buiten 
accentueert en die openheid richting de tuin langzaam begeleidt. 

Met de aanpassing van de toren ben ik achteraf erg tevreden. Het geeft de 
kerk een nieuwe identiteit. De toren schreeuwt niet meer: “Ik ben een kerk”, 
maar gaat een samenspel aan met het middenschip. De oude driedeling die 
in een kerk terug te vinden is, wordt hier op spanning gebracht. Het 
afsnijden van de toren volgt de 45 graden helling van de oude 
dakconstructie en wordt zo één met het gebouw. Toch steekt dit element 
eigenwijs door het riet heen waardoor de toren net even zijn eigen karakter 
laat zien, maar opgaat in het geheel. Dit is ook precies hoe Monestiroli het 
beschrijft:

“Elk deel heeft zijn rol en alle delen participeren samen in de constructie van 
een hogere eenheid.” 

Ook het samenspel van het nieuwe riet en het oude metselwerk doen hierin 
mee. Het nieuwe riet wordt als een nieuw mutsje eroverheen gelegd, maar 
de verschillende kwaliteiten van de oude kerk zoals de toren, steunberen en 
het priesterkoor, prikken hier eigenwijs doorheen waardoor ze even hun 
eigen identiteit prijs willen geven. Samen vormen ze een geheel waar oud en 
nieuw samenkomen, het oude metselwerk, de ruwheid van het verleden en 
het nieuwe riet, de zachtheid van het heden. De kenmerken van de oude 
kerk zoals de duidelijke ritmiek en aanwezigheid van de constructie worden 
verwerkt in de nieuwe ingrepen. De nieuwe raampartijen refereren aan deze 
oude steunberen en hun ritmiek. Het koor wordt niet alleen verbijzondert 
binnenin de kliniek door de blinde wand, maar heeft ook een speciale 
functie gekregen aan de buitenzijde. Het relikwie van de oude kerk als 
pronkstuk in de tuin. 

Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 

architectonische taal, OASE No. 62, p.103
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De keuze is gemaakt om de oude sacristie en pastorie te slopen omdat 
deze de hele basiliek verstoorden. Het waren twee lompe gebouwtjes die 
aan het prachtige priesterkoor geplakt waren zonder enige relatie. De 
vormentaal van de ramen werd opeens veranderd van gotisch naar 
rechthoekig en de ramen werden voorzien van lelijke wenkbrauwen. 
Achteraf ben ik nog steeds tevreden met deze keuze, maar toch zaten er 
ook goede aspecten in. De oriëntatie van de pastorie was reeds gericht op 
het oosten, met een prachtige ochtend zon, waardoor de rest van de tuin 
mooi georiënteerd was op het zuiden. Ook werd met de hoogte van de 
pastorie aansluiting gezocht met de rest van de bebouwing in de straat. 
Deze kwaliteiten heb ik dan ook meegenomen in het ontwerp voor het 
nieuwe slaapgedeelte. Deze is gebouwd op de contouren van de oude 
pastorie, deze maakt gebruik van de oude onderliggende kelders, zoekt 
aansluiting met de rest van de bebouwing en is georiënteerd op de tuin en 
het oosten. 

Al met al kan ik concluderen dat ik de visie van Monestiroli heel letterlijk heb 
genomen als uitgangspunt: behoud de kwaliteiten en verwijder de rest. Ik 
heb de kerk helemaal ontleed tot zijn skelet als een chirurg. Hierdoor heb ik 
de identiteit geabstraheerd om zo tot de kern en essentie van het gebouw 
te komen. Daarna ben ik langzamerhand deze losse elementen weer gaan 
opbouwen tot een nieuw type om tot de conclusie te komen dat ik 
sommige dingen te snel over boord heb gegooid en deze juist de kwaliteit 
van de losse elementen maken. Toch ben ik tevreden met de aanpak en 
werkwijze die ik gevolgd heb. Dit past ook bij mij persoonlijk als architect, ik 
begin altijd heel abstract en probeer gaandeweg de details en menselijke 
schaal erin te krijgen. Toch ga ik normaliter uit van de massa en ga hierin 
snijden en elementen plaatsen. Deze keer ben ik begonnen met de losse 
elementen en heb geprobeerd om hier een massa van te maken. Ik moet 
zeggen, het was zeer zeker een uitdaging en het heeft de nodige obstakels 
en ontwerpaanpassingen tot gevolg gehad, maar het was zeker de moeite 
waard. 

Het eindresultaat is absoluut niet wat ik verwacht had. Ik had iets heel 
rigoureus verwacht wat compleet anders zou zijn dan de kerk. Toch blijkt 
nu, dat bij het handhaven van elementen van de kerk, ook iets compleet 
nieuws kan ontstaan. Uiteindelijk heb ik heel veel elementen toch 
teruggebracht en behouden en heb ik een paar nieuwe ingrepen gedaan.
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De ingrepen die ik uiteindelijk heb gedaan zijn:

- Het afschuinen van de toren
- Het verwijderen van het dak van het middenschip
- Het verwijderen van de kerkmuur aan de oostgevel (tuinzijde)
- Het slopen van de sacristie en pastorie
- Het ontwerpen van een nieuw bijgebouw

Deze ingrepen zijn absoluut niet zo rigoureus als ik me in het begin 
voorstelde. Uiteindelijk is mijn houding veel minder radicaal geworden en 
meer bekeken vanuit de waardering voor wat er al is. Juist door dat 
samenspel van oud en nieuw, levert dit een nieuw type op. Dit had ik totaal 
niet verwacht, ik dacht steeds “Dit blijft een kerk”, maar toch ben ik erin 
geslaagd om een nieuwe identiteit te creëren met respect en de herinnering 
aan het verleden. 

Blijkbaar geldt ook hier het bekende gezegde:
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The Past and Present in one frame

How can a church be converted into a new destination appropriately, by 
means of the transformation vision of Monestiroli, in which the association 
with the original function is questioned? How does this relate to the theme 
of perfection?

At the end of 2009, there were 4200 churches left in the Netherlands. 
Research reveals that within the coming ten years, 1200 churches need to 
close down and vacancy will rise. The most important reasons for the 
vacancy of churches are secularization and obsolescence. Of the 1800 
Roman Catholic Churches, only 1000 will remain. The diocese is facing a 
huge dilemma, destructing or redeveloping? The Bernadettekerk in 
Abdissenbosch Landgraaf, is chosen as a case study for my graduation 
project. This church is converted into a clinic for eating disorders by means 
of the transformation vision of Monestiroli. 

The vacancy of buildings triggers an atmosphere of deterioration, vandalism 
and insecurity. As government architect Fritz van Dongen already 
postulated: “Redevelopment is the future for new housing estate.” We keep 
on building in the Netherlands, never will we consider the inventory of 
vacant buildings. Often a whole new design is being build next to a vacant 
volume of buildings no longer in use. Especially in the Roman Catholic 
Church they have their doubts about the redevelopment of churches. The 
Roman Catholic Church defined its own rules regarding the vacancy and 
possible redevelopment of churches and monasteries. The diocese aspires 
to keep as many churches in use for their original purpose. If this is 
impossible, they try to convert it into a small chapel. In case the church 
needs to close down, the first option is destruction and this has a very 
grounded reason, for them, based on their religion. The church is the house 
of God and in this way a sacred place. Redevelopment is not desirable. 
With the profit gained when destructing, other monumental churches can 
be financially aided for a while. 
The story to this problem is a bit paradoxical. On the one hand, the diocese 
wants to retain their churches but on the other hand, they don’t want to 
share them with another function. They feel as if they are the only ones 
allowed to use it, otherwise the church has to be thorn down. For them, it’s 
painful to see the church being used for another purpose looking as an 
actual church and them having no say in all of this. How can this problem 
be tackled and resolved?
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First, we have to have a look at the past. What do these buildings mean for 
their surroundings and how should we deal with their memories? For this 
particular piece of research I would like to discuss ‘Breken met het 
verleden’ by Sandra Langereis. She beautifully describes how memories of 
the ‘Nijmeegse Valkhof’ during the ‘Bataafse’ revolution can be preserved 
and dealt with. The chateau has a very loaded character with a deep 
history. It was seen as the city symbol and had a dominant position in the 
city skyline. For many years there had been a discussion about the plans 
and future of the chateau. Eventually they decided to destruct the building 
but leaving several ‘spolia’ as marks and memories to the past. The use of 
‘spolia’ means that elements and characteristics of a building are preserved 
and placed within a new setting. The memory of the old setting is 
emphasized within the present. The past and present presented in one 
frame, that’s the beauty of her story. It’s the open space with its nature and 
‘spolia’ that reminds the visitors of the old chateau, they form the 
commemorative stone to the past and its legend. Personally, I believe that 
a building or location doesn’t have to be fully preserved to keep the memory 
alive. Certain elements, well selected, can be used to commemorate.

“Particles, utterly particular.” 

Two beautiful examples, which embrace this vision of past and present in 
one frame are the Gürzenich museum by Rudolph Schwarz and the 
Kolumba museum by Peter Zumthor. They both combine old and new into 
a new identity. Neither of them should stand alone, but together they add 
up to a greater whole. The essence lies in the selection of the elements, 
omitting the non-important and accentuating the characteristics. This gives 
insight in the respect to the past, but appropriately implemented in the 
present. 

Nevertheless, it’s not all about the past and we should not over romanticize 
it. So, how should we handle the present and combine the two? The 
transformation vision of Monestiroli has helped me a lot while composing 
my own interpretation of the past and present in one frame. His vision 
comprises the attention for the autonomous object and he believes the 
character of a building is based on one of the three analogies: nature, 
history or construction. Within this, the analogy is not a model to be 
repeated, but a starting point against which to guage advance. From here, 
lines of historical continuity can be traced. It emphasizes the historical 
progress and knowledge is transmitted over periods of time. Monestiroli 
distinguishes the individuality of the elements versus their role in the whole 
composition.  

Veldpaus, L., Wijkkerk op Drift, een studie 
naar de ruimtelijke en sociale rol van het 

kerkgebouw in de naoorlogse woonwijk, 
TU/e, Eindhoven, p.200

Monestiroli, A., Natuur, Techniek, 
Geschiedenis: vormen van analogie in 

architectonische taal, OASE No. 62
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Monestiroli believes the optimal balance between the elements versus the 
whole can be achieved when both are of equal importance. It is the 
proportion amongst the parts that makes the system intelligible. Each part 
has its own role and together the parts contribute to construct a greater 
unit. ZECC architects is specialized in the redevelopment of old buildings. 
For their design the ‘Zwarte Parel’ in Rotterdam, they used the past as an 
abstract layer and added a new identity representing the present. This new 
time infiltrates the old past at several places, surprisingly not coinciding with 
the abstract base layer. In this way, a historic layering is created, the idea 
that the past and present coincide in one frame. The gathering of these 
different time spans makes it intriguing. Don’t erase the past, but emphasize 
the thoroughness and vigour of it. A recognizable timeline running through 
the design, and presenting itself as an absolute phenomenal spatial festivity. 

With all these views and opinions on the transformation of a building, I 
defined my own vision and rules on the subject. For the new design of the 
Bernadettekerk, I set myself three rules to start from: minimalize the 
character of the church, coincide the past and present in one frame and 
create a new identity, with the memory of the past. This resulted in a new 
design, which embraces all these aspects. The clinic is introvert and closed 
to the front and beautifully opens up to the back and its garden. Since these 
Anorexia patients are so hard for themselves and lost track of their search 
for perfection, I wanted to design an introvert place where they can retrieve 
from their daily stress and work on their self-image. The materialization goes 
along with this. The thatched roof and walls form an intimate shell, which 
represents security and protection. The ‘spolia’ and relics of the old church 
present themselves obstinately at several places. This embraces the aspect 
of the elements versus the whole. Basically, the old church was thorn apart 
and divided into their characteristic elements presented as ‘spolia’. The 
challenge lied in composing a new whole with its unique new identity. Every 
separate element has a story to tell, but together as a composition they 
should tell a story as well. This is brought to existence in a clear front and 
back of the design. In the front elevation, the thatched roof functions as a 
new soft layer of the present embracing the old brickwork. The ‘spolia’ 
represent itself through this thatched roof, but ascend in the whole 
composition. In the back elevation, the design opens up and goes beyond 
the old floor plan and buttresses. The new glass façade covers the old 
buttresses and rafters. At this point too, the old tower, pieces of the original 
slate roof and the ‘Priesterkoor’ as a relic of the church, break through 
slightly and show their individual identity. At the location of the old rectory a 
whole new annex is designed, in which the individual bedrooms of the 
patients are situated. 

Bart Kellerhuis, ZECC Architecten Utrecht, 
donderdag 5 januari 2012, 17.00u
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The main building and the annex relate to each other in subtle ways. The 
annex’s design persists the rhythm, verticality and order of the main 
building. The windows of the annex form the negative of the main building’s 
buttresses. The buttresses stand out and pierce through the thatched shell, 
while the long and narrow windows in the annex set back and hide in the 
thatched shell. 

At last, I would like to discuss the search for perfection within all this? How 
does perfection relate to this theme of redevelopment? The dictionary 
defines perfection as:

“Perfection is a state of completeness and infallible flawlessness.” 

My personal research has investigated Wabi Sabi, exploring imperfection 
and in particular the beauty of it. Wabi Sabi is based on the principle:

“Everything is incomplete.”

The struggle is evident already, when is something complete? Wabi Sabi 
establishes that something can never be complete, but this is a bit 
paradoxical because they always reach a point to which they determine, 
this is Wabi Sabi and nothing needs to be added or subtracted anymore. 
So it’s all about finding the balance between positive and negative. 
Perfection is not identical to everyone, because everyone implements his or 
her own heteronomous rules. So perfection is the striving for balance. Thé 
balance doesn’t exist, because that would imply that there is only one 
balance.
In the course of this redevelopment assignment, the striving for balance is 
clearly identifiable. Old and new need to come together and relate to each 
other in one way or the other. The striving for balance includes not having 
to add or subtract anything. There are several stages of perfection one has 
to deal with when designing for a redevelopment. It’s the perfection and 
style of the past that has to coincide with the perfection and style of the 
present. The challenge for this assignment is how to balance these different 
styles and different points of views on perfection and create a new 
perfection, which embraces the different times. The search for perfection 
can be found in the selection of elements versus the composition. By 
applying Monestiroli’s transformation vision, every element is able to 
present its own identity within a greater whole. The composition of the 
whole is beautifully assembled and not subordinate to the separate 
elements and vice versa. Both parts keep working together without losing 
their own identity. Basically, this balance is the general search for perfection. 

Woordenboek ‘Dikke van Dale’

www.wikipedia.org



208

The main building and the annex relate to each other in subtle ways. The 
annex’s design persists the rhythm, verticality and order of the main 
building. The windows of the annex form the negative of the main building’s 
buttresses. The buttresses stand out and pierce through the thatched shell, 
while the long and narrow windows in the annex set back and hide in the 
thatched shell. 

At last, I would like to discuss the search for perfection within all this? How 
does perfection relate to this theme of redevelopment? The dictionary 
defines perfection as:

“Perfection is a state of completeness and infallible flawlessness.” 

My personal research has investigated Wabi Sabi, exploring imperfection 
and in particular the beauty of it. Wabi Sabi is based on the principle:

“Everything is incomplete.”

The struggle is evident already, when is something complete? Wabi Sabi 
establishes that something can never be complete, but this is a bit 
paradoxical because they always reach a point to which they determine, 
this is Wabi Sabi and nothing needs to be added or subtracted anymore. 
So it’s all about finding the balance between positive and negative. 
Perfection is not identical to everyone, because everyone implements his or 
her own heteronomous rules. So perfection is the striving for balance. Thé 
balance doesn’t exist, because that would imply that there is only one 
balance.
In the course of this redevelopment assignment, the striving for balance is 
clearly identifiable. Old and new need to come together and relate to each 
other in one way or the other. The striving for balance includes not having 
to add or subtract anything. There are several stages of perfection one has 
to deal with when designing for a redevelopment. It’s the perfection and 
style of the past that has to coincide with the perfection and style of the 
present. The challenge for this assignment is how to balance these different 
styles and different points of views on perfection and create a new 
perfection, which embraces the different times. The search for perfection 
can be found in the selection of elements versus the composition. By 
applying Monestiroli’s transformation vision, every element is able to 
present its own identity within a greater whole. The composition of the 
whole is beautifully assembled and not subordinate to the separate 
elements and vice versa. Both parts keep working together without losing 
their own identity. Basically, this balance is the general search for perfection. 

Woordenboek ‘Dikke van Dale’

www.wikipedia.org

209

By zooming further in into the project, the search for perfection comes to 
light during the assembly of both past and present into something new. It’s 
the choices you make, which define your search for perfection. How does 
one deal with the past and present? How are the past and present 
combined into one? How and where do past and present meet? In the 
technical details, the old construction and the new adjustments work 
together to bear the new forces. In this way, neither of them stand-alone or 
become more important.  For example, by looking closely at thatched roofs 
and their elaboration, the search for perfection is a clear theme already. How 
do you construct the thatched roof, so that no dirt grows and develops a 
messy pattern on the cane? How is the cane attached to keep it tight and 
smooth? What happens to the water drainage? Doesn’t the cane start to 
decay? All these aspects, dealing with the search for perfection, are 
integrated in the redevelopment of a church. One has to consider every 
aspect of both worlds and try to find a way to unite them.

"A day spent without the sight or sound of beauty, the contemplation of 
mystery, or the search of truth or perfection is a poverty-stricken day; and a 
succession of such days is fatal to human life." 

Trying to find an answer to the question: How can a church be converted 
into a new destination appropriately, by means of the transformation vision 
of Monestiroli, in which the association with the original function is 
questioned? And how does this relate to the theme of perfection?, lead me 
to believe that neither the past or the present should be romanticized. It’s all 
about the proper selection of elements and the assembly of a new image. I 
believe that 100% preservation is not necessary to keep memories alive. 
We love to walk around the old ruins of Italy and fantasize about ancient 
times. It’s our imagination that fills the gaps and which keeps the memories 
alive. Only small fragments of an ancient building are enough to give it 
memorable and stately prestige. 
Did I succeed striving for balance in the Bernadettekerk? Reflecting on the 
process and the method used, I believe the result is a beautiful balance 
between the existing church and the new adjustments. They coincide and 
work together as a team, without losing their individual identity. From the 
outside a clear recognition is visible what is existing and what is added and 
how they come together. It’s the timeline within the design, which makes it 
fresh and intriguing. You don’t erase the past and you don’t emphasize the 
present, you coincide them in one frame so that both timespans get equal 
attention and appreciation.

Sanne Reinaerts
31-08-2012

    Lewis Mumford
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