
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Transferium Rhijnspoorplein

Moonen, M.

Award date:
2010

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2fe58b2b-c33a-4c7f-8849-48d3c3652b2a


ARR 
2009 4483 
BWK 

TRANSFERIUM RHIJNSPOORPLEIN 



Vo ( O 

Transferium Rhijnspoorplein 

Naam en studentennummer: 
Marcel Moonen 0531036 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bo uwkunde 



Transferium 
'Een comfortabel overstappunt tussen auto en openbaar vervoer 
dat logisch is gelegen in de route tussen, herkomst en 
bestemming, weinig tijdverlies oplevert bij het overstappen 
en voorzien is van aansluiting op hoogwaardig openbaar 
vervoer. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2002) 

In het kader van deze afstudeeropgave betreffend een: 

Transferium met bestemmingsfunctie 
'Deze zijn vooral gelegen aan toevoerwegen van stedelijke 
agglomeraties, woonkernen of natuur- en recreatiegebieden. 
Ze zijn vooral gericht op vermindering van de congestie 
en/ of belasting van het wegennet in deze gebieden. Op 
deze manier zouden deze transferia aan de verbetering 
van de bereikbaarheid en de leefbaarheid moeten leveren. 
(Universiteit van Amsterdam 2003) 
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Voorwoord 

De totstandkoming van dit project volgt uit een collectie ve 
analyse van de dwarsdoorsnede Sll2-Sll6 in Amsterdam . 
Het geproduceerde kaartmateriaal geeft een beeld van de 
morfologische en infrastructurele ontwikkeling door de jaren 
heen. De toen gedane ontdekkingen zijn aanleiding voor de 
formulering van een persoonlijke afstudeeropgave. 
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1.1 Aanleiding 

In het aanloopproject voorafgaand aan de individuele 
afstudeeropgave is in collectief verband de totstandkoming 
en de ontwikkeling van de radiaal Sll2/ Sll6 in kaart 
gebracht. Het werd duidelijk wat voor enorme impact dit 
omvangrijke project heeft gehad op de morfologie van 
de stad Amsterdam. Tijdens de aanleg van de radiaal in 
de jaren zestig was het idee dat dit de belangrijkste 
ontsluitingsweg van Amsterdam moest worden. Echter, nog 
voor de oplevering ervan werd besloten tot de aanleg van 
de ringweg AlO die deze functie uiteindelijk op zich heeft 
genomen. De Sll2/ Sll6 heeft naderhand nooit meer een 
duidelijke bestemming gekregen en representeert tot op de 
dag van vandaag - als zijnde een groot litteken dwars door 
de stad- het gedachtegoed van de jaren zestig. 1 

De autoproblematiek van Amsterdam neemt ondanks alle 
verkeersmaatregelen alleen maar toe. Met de 'nota 
bereikbaarheid binnenstad' maakt de gemeente beleid. Een 
'vijfringenparkeermodel' in de vorm van P+R terreinen 
- lees Park and Ride - en parkeergarages wordt ingezet 
ten behoeve van het terugdringen van het autoverkeer 
in het centrum. 2 Hoe dichter bij het stadshart, hoe 

duurder het parkeren. Toch trekken parkeergarages zoals 
de Bijenkorf, Museumplein, Stadhuis/ Muziektheater en 
Markenhoven ondanks de hoge tarieven elke dag weer veel 
automobilisten. Het aantal zoekkilometers dat wordt 
afgelegd om uiteindelijk in één van deze parkeergarages 
een plekje te vinden moet daarbij niet worden onderschat. 
Het parkeermodel van de gemeente laat de automobilist 
arriverend vanuit het noorden of oosten op dit moment 
twee keuzes. De eerste keuze is om de auto te parkeren in 
een transferium of P+R terrein aan of zelfs nog buiten de 
ringweg AlO waarna met openbaar vervoer de rit kan worden 
vervolgd. 3 De tweede keuze is het parkeren van de auto in 
één van de parkeergarages in de binnenstad en dus in het 
bij de bestemming zelf. Op dit moment bestaat er voor het 
dit autoverkeer geen middenweg. 

Door een simpele ingreep in de vorm van twee transferia 
op de snijlijn van de radiaal Sll2 en Sll6 met het 
stadscentrum sla je twee vliegen in één klap. Ten eerste 
wordt - de nog altijd bestaande - kwaliteit in de vorm 
van snelle doorstroming van autoverkeer van de Sll2/ Sll6 
beter uitgebuit. Hierdoor krijgt een deel van de radiaal 
alsnog betekenis. Vooral het traject tussen de ring AlO en 
de rand van de binnenstad is door de huidige capaciteit 
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Fig . 4 Locaci e t wee tra ns feria op de kruis i ng 
van de radiaal me t h e t stadscentrum 

Fi g. 5 Aansluting t ra ns fe ria op OV-ne t wer k. 
Metro-rood (gestreept Noord-Zuid l ijn) Tram-Blauw 
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bij uitstek geschikt om gemakkelijk het transferium 
te bereiken. Ten tweede kan het autoverkeer op het 
traject van de radiaal gelegen in de binnenstad worden 
teruggedrongen. 4 

1.2 Consequenties voor de dwarsdoorsnede 

Wat betekent dit voor de dwarsdoorsnede en dus voor de 
ruimtelijke context van de radiaal? Kan dit concept 
misschien ook hieraan een positieve bijdrage leveren? 
De Sl12/ Sll6 bestaat uit de Gooise weg, de Wibautas, 
het IJtunneltracé en de Nieuwe Leeuwarderweg. Op dit 
moment loopt de radiaal als een aaneenschakeling van 
reeds genoemde wegen dwars door de binnenstad. Dit geeft 
enerzijds een goede ontsluiting ervan maar anderzijds 
ook een opdeling. De Plantage en het Roeterseiland 
gelegen ten oosten van de binnenstad zijn in zekere zin 
afgesloten van de rest van de binnenstad. In de nieuwe 
situatie kan ook hier verandering in worden aangebracht. 
Door het terugdringen van het autoverkeer op het deel 
van de radiaal gelegen in het centrum (één baans zullen 
dit ondersteunen!) wordt de binnenstad niet meer op 
brute wijze doorsneden en weer één geheel. Ook kan dit 
deel van het traject worden verdicht. Daarnaast is er 

de mogelijkheid tot een grootstedelijke Wibautstraat, 
gekenmerkt door hogere en dichtere bouwblokken. De straat 
wordt hierdoor niet voetganger- en fietsonvriendelijk 
maar de doorstroming van het autoverkeer heeft de eerste 
prioriteit. 

Een al bestaand metrostation op het Rhijnspoorplein 
kan worden gekoppeld aan het transferium ten einde 
van de Sll2. Het (her)invoeren van de tram in de 
Valkenburgerstraat en op een deel van de Prins Hendrikkade 
zou als hoogwaardig openbaarvervoerssysteem aansluiting 
moeten geven op het nieuwe transferium ten einde de 
Sll6. In het tweede geval bestaat er nu nog geen 
bestaande verbinding met het openbaar vervoer. Dit lijkt 
problematisch maar biedt juist de kans voor uitbreiding 
en verbetering van het tramnetwerk in Amsterdam. Dit past 
goed in het beleid van de gemeente om in de binnenstad 
zoveel mogelijk mensen collectief te vervoeren. 
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2 Analyse locatie 
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2.1 Geschiedenis 

De menselijke bewerkingen van het stadslandschap is 
een proces van ontleden en opnieuw arrangeren van 
vervoersstromen. 

Het dubbelplein Weesperplein-Rhijnspoorplein 
was voortdurend onderhevig aan verandering door 
infrastructurele ingrepen. Een plek dat van oudsher 
al als een belangrijk knooppunt van de stad kan 
worden bestempeld. Hier bevond zich voorheen één van 
de belangrijkste toegangspoorten van de stad, de 
Weesperpoort. Na de sloop van de stadspoort, is ten zuiden 
van de oorspronkelijke plaats het treinstation Amsterdam 
Weesperpoort gebouwd. Deze was in werking tot de komst van 
het AIDstelstation in 1939. 

Na lange tijd braak te hebben gelegen is de Wibautstraat 
in de jaren zestig geasfalteerd. Het is in deze periode 
dat de auto lieveling werd van ingenieurs en stadplanners. 
De spoorlijn verplaatse, in de vorm van een metrolijn, van 
bovengronds naar ondergronds. Ook begon men met de aanleg 
van een autotunnel in de Mauritskade. 

Schema uitleg: 
Oranje - Autoweg 
Paars - Tramlijn 
Rood Stippel - Metrolijn 
Rood Bolletje - Metrostation 
Zwart Stippel - Spoorlijn 
NS Logo - Station Amsterdam Weerperpoort 
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mauritskade Fig . 11 Bouw metros t ation Weespe rplei n 
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Met LChal Wees _ e r lei~ WPrd ove ronds op ge bo uwd e n 
samen met en ~om lex van schui l kel ders i n e g r on ' 
we gPZ~k . De schuilkelde s moesten bes c he r en bieden 
bij ee even uele nu leaire a ns lag ten cij de v an e 
Ko de Oorlo _ . Het intras t ruc ure le kno oppun d at voor hee n 
alleen bovengrond- aanwezig was ver p l aats e zich nu d u D 
ge eltelijk onder het maai vel 

De grootse p lannen om d e Wibautstr at e . Wee s pers t r aat om 
e v rmen tot een b i nnens~ delij ke stads sne lweg s tuitten 

ULLeindelijk op veel. p r otest . De bouw werd e s t a a kt . 
Ook de meLrolijn dwars op de Wees p e rstra aL i s er nooi 
gekomen . 

D opeenvolgi rtg van cn va ltooi e i . fr ast ruct rele ingre pen 
he~f zo z ijn s e r e n a c h terge la t en op de presente 
st d , vo rm . 

I . 



~i g . 1 3 Sr r omen va n verkee r 



2.2 Hedendaagse situatie 

Hel Weesper leio- Rhij ns oorplein is op dit momen een 
knoo punt v ctiviteit met d e samenkomst van metro , ram 
e .. de d irecte a ijhei van hogeschool en uni vers iteit . 

In toekoms za l het l g e gebied aangrenzend an 
het hj nspoorplein worden verdicht met d e bouw van De 
Arnstelcam us , een uitbreiding van de Hogeschool van 
Amsterdam. Z.i.e fig . 12 



15 Het t ransEeri um a l s ka "alysa tor va n stedelL J ke ontwlkke' 



2.3 Visie 

Het nieuwe transferium moet optimaal samenwerken met de 
bestaande infrastructuur. Weesperplein-Rhijnspoorplein kan 
zo uitgroeien tot een stedelijke hub. 6 Optimaal bereikbaar, 
binnenstedelijk en dus de aangewezen plek voor nieuwe 
stedelijk ontwikkeling. 
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3 Theoretisch kader 



Fig. 16 Pa rhaus 1 - Oli v ier Heis s ne r ' fi g . 17 Pare de s Cé l estins, Lyon - ~1i chel Targe, J e an - Mi che l Wi l mo t te en 
Daniel Buren 
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3.1 Proloog - Stille Schoonheid 

Gebouwen die voortkomen uit de vaststaande dimensies 
van de auto, zijn bewegingsvrijheden, zijn grootte. De 
parkeergarage wordt gevormd door zijn interne logica. 
Binnen de strikte kaders die voorkomen uit puur praktische 
richtlijnen is er onvoorziene ruimte voor het unieke. Een 
unieke ruimtelijke ervaring die inherent is aan de interne 
logica van het eigen object. Door een direct antwoord te 
zoeken op de anatomie en de beweging van de auto ontstaan 
er continue dynamische hellingen en diepe samengeperste 
ruimtes met sculpturale effecten. Een ongemakkelijk 
beklemmend gevoel wordt opgewekt. 

De ruimte is gestript tot barre essentie en ontdaan van 
al het bekende detail. Wat overblijft is een mysterieus 
geraamte. Het zijn de abstracties, repetities en 
ruimtelijke effecten die interesse wekken. Ontdaan van 
verdere functionele invulling, een niks omvattende leegte 
die een beeldschone rust uitstraalt. 

In de ontwerpen van maar enkele garages is af te lezen dat 
men bewust is omgegaan met deze unieke kwaliteiten. Pare 
des Célestins is zo'n bijzonder ontwerp. Een ondergrondse 

dubbele spiraalvormige garage in Lyon na ontwerp van 
Michel Targe, Jean-Michel Wilmotte en de kunstenaar Daniel 
Buren. Dit is een standaardtype dat al eerder op andere 
plekken is gebouwd. Het boeiende van het gebouw zit hem 
dan ook niet in de vernieuwende typologie, maar juist in 
de dramatiek van het afdalen. Het theatrale spel van licht 
en schaduw. 9 

"Pare des Célestins is an anti-Babel, frightening and 
at the same time pleasurable. It is the congruency of 
geometry in plan (the circle) and in elevation (the arch), 
coupled with light and dark, and one's awareness of depth 
and ultimate sense of incarceration, that makes this car 
park a total distraction from the mundane act of parking 
a car. In this respect, the result is a uniquely strange 
product of reason and the imagination."- Sirnon Henley, 
The Architecture of Parking, Londen, 2007 
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Fig. 19 The Lighting Field, New Mexico, 1977 - Walter de Maria 
400 Roestvast stalen palen in een grid van l Mijl x l Kilometer 
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3.2 Zienswijze 

Mijn fascinatie werd tijdens het onderzoekstraject 
voorafgaand het ontwerp gevoed door het proces van 
infrastructurele ingrepen en de rol die zij speelt in de 
vorming van stadsstructuren. Dit project is een volgende 
stap van infrastructurele ontwikkeling. Normaal gezien 
is infrastructuur de onderlegger en het domein van de 
ingenieur, waar later de stedenbouw en de architectuur op 
volgen, maar in dit project wil ik de infrastructuur juist 
op een architectonische manier benaderen. 

"Hoe geef je beweging vorm?" 

Een transferium kent geen verblijfsruimte, het is de 
ruimte waar men door beweegt en vraagt zodoende om een 
andere benadering dan een traditionele bouwopgave. Een 
ruimte van korte ervaringen, van transitie, een ruimte 
die beweging activeert en geleid. Het ontwerpproces 
was een zoektocht naar het uitdrukken van deze 
bewegingskrachten. Een zoektocht naar een gebouw ontdaan 
van al het overbodige, waarin alleen de beweging tot pure 
uitdrukking wordt gereduceerd. Deze zoektocht heeft me 
geleid naar Land Art en de overkoepelende stroming Minimal 

Art. 10 Het is een kunststroming die enig verwantschap kent 
met aspecten die ook terug te vinden zijn in de typologie 
van de parkeergarage. 

"These works have removed the historica] memory from 
its privileged position and have delved into an anti 
historica] memory. As minimalist sculpture generates, it 
is a question of making the observer experience with his 
body and perception the greatest intensity possible, a 
pure spatial, volumetrie and chromatic relation without 
narrative, symbolic or historica] ornament." 
- Vittorio E. Savi, Less is more : minimalisme en 
architecture et d'autres arts, Barcelona, 1996 

Net als de architect zijn de minimalistische kunstenaars 
ook bezig met ruimte, alleen dan niet vanuit functionele 
oogmerk, maar enkel in de zin van het leren kennen van 
de ruimte. Repetitie, eenheid, geometrische precisie 
en materialiteit zijn terugkerende thema's. Ook is het 
passeren van tijd en de invloed die dit heeft op de 
perceptie een principiële grondgedachte. Het gaat niet 
om de uitdrukking van het werk zelf, maar de relatie dat 
het werk legt met zijn omgeving en zijn toeschouwer. 
Het object richt de blik van de toeschouwer op het 
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gemeenschappelijke. Een universeel kenmerk in Land Art is 
de zoektocht naar een oervo rm, waarmee de illusie wordt 
gewekt dat de objecten altijd samen met de natuur aanwezig 
te zijn. 

In het boek Land Art van Gilles A. Tiberghien wordt de 
Duitse Filosoof Hegel aangehaald om de plaatsing van de 
Land Art objecten te duiden binnen het spectrum dat loopt 
van sculptuur tot architectuur. 

"It is possible to return to a time befare the divisi on 
between architecture and the other arts, and to consider 
architecture as a concept rather than as shelter, support, 
or backdrop, it is necessary to flnd architecture that 
exists as work of sculpture do, without taking their 
meaning from a goal or an exterior need." 

- Hegel geïnterpreteerd door Tiberghien, G. A., Land Art, 
Londen, 1995, blz. 64 

Hegel beschrijft een conceptuele benadering van het 
begrip architectuur. Met deze manier van benaderen vindt 
men werk dat zowel als architectuur als sculptuur kan 
worden gezien. Hij introduceert de term Unorganische 

Skulptur, Een object dat alleen een representatie in het 
algemeen oproept zonder naar een ander specifiek object te 
refereren. Unorganische Skulpturen zijn objecten die zich 
op het grensvlak begeven van architectuur en sculptuur. 
Zij hebben aspecten van beide categorieën maar kunnen 
niet in een enkele categorie worden geplaatst. Gilles A. 
Tiberghien beweert dat dit nu juist de aspecten zijn die 
in Land Art een essentiële rol spelen. Het ontbreken van 
antropomorfische referentie en de simpe le vorm zijn eigen 
aan de categorie van de sculptuur . De monumentaliteit, 
de massa, spanning tussen verticaliteit en de wetten van 
de zwaartekracht zijn architectonisch van aard. Bij de 
invoering van het functionele in de architectuur wordt het 
object al meer dan een unorganische Skulptur, het verliest 
zijn onafhanke lijkheid en eigen betekenis. 

De minimalistische denkwijze is leidmotief geweest in de 
totstandkoming van dit project. De rol van natuurlandschap 
wordt in deze vertolkt door het stadslandschap.n 
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4 Representatie 



Fig . 22 en 23 Espace Ry t hmique, Adolphe Appia, 190 9 
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4 De verbeeldingskracht van Adolphe Appia en Hugh Ferriss 

Het bewegen door een transferium kan worden opgevat als 
een opeenvolging van filmische episodes, waarbij elke 
transitie een andere ervaring met zich meebrengt. Het 
transferium is als een minimalistisch decor voor beweging 
en zou deze kwaliteit ook zo in beeld moeten uitdrukken. 
Modulatie van licht samen met de modulatie van het terrein 
vormt het belangrijkste gereedschap om beweging te 
suggereren. Het licht, de enige materie dat constant in 
beweging is en voortdurend van gedaante veranderd. 

Adolphe Appia, licht en decorontwerper uit begin 20e eeuw 
was als één van de eerste bewust van de potentie van het 
licht. Hij zag het licht als visuele tegenhanger van de 
muziek. Verandering van licht zorgt voor een wijziging 
in stemming, emotie en handelen. Door te experimenteren 
met lichtintensiteit, kleur en beeldmanipulaties creëerde 
Appia een mystieke sfeer. Licht werd als primaire element 
gezien om mee vorm te geven, hij gebruikte hiervoor de 
term Gestaltendes Licht. Traditioneel platte decorstukken 
moesten plaats maken voor ruimtelijke elementen zoals 
plateaus en trappen. Door het licht constant te 
manipuleren werd het decor geUnificeerd met de beweging van 

de acteurs. Zijn ziensWlJZe is door hem gedocumenteerd 
in enkele series van tekeningen. De decorontwerpen zijn 
gereduceerd tot architectonische schema's, ontdaan van 
concrete iconische referenties. In de tekeningen speelt 
het negatief, de schaduw een net zo belangrijke rol als 
het licht. 

Het menselijk lichaam, licht en ruimte werd door Appia 
opgevat als één kneedbaar geheel. Deze sculpturale 
zienswijze is ook in zijn representatie van het decor 
terug te vinden. Hij gebruikte Mise en scène om zijn 
ideeën over te brengen op de toeschouwer. Met Mise en 
scène refereer ik naar het overbrengen van oneindigheid 
in de beeldvormgeving door de suggestie van diepte en 
horizon. 

Appia bewerkt het platte vlak van de tekening op een 
vergelijkbare manier als een beeldhouwer die vormgeeft 
aan een stuk ruw materiaal. En net als een fotograaf die 
het perfecte moment uitkiest voor het nemen van de foto 
verbeeld Appia dit moment in volmaakte balans tussen 
beeldcompositie en het spel van licht en schaduw. Enkel 
met het kneden van het licht gaf Appia een suggestie van 
zijn persoonlijke visie, een stille idyllische wereld. 13 
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Fig . 24, 25 Tekeningen van 
Hugh Ferriss 
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Ook Hugh Ferriss was een meester in het gestalte geven 
aan licht. De tekening is een verbeelding van zijn 
architectonische conceptie. Naast de representatie van 
gebouwde architectuur hield Ferriss zich bezig met het 
tonen van een toekomstige visie op de metropolitane stad. 
Ferriss ontwikkelde een stijl dat naast het overbrengen 
van de structuur van het gebouw ook een emotionele 
reactie teweeg brengt. Punten, lijnen en arcering werden 
vervangen door schaduw en licht om de massa zichtbaar 
te maken. Het grootte idee spreekt bij eerst blik en 
pas in tweede instantie worden ook details zichtbaar. 
Details zijn altijd ter ondersteuning van het totaalbeeld. 
Deze overduidelijke totalitaire aanpak wordt in sommige 
tekening versterkt door het compleet ontbreken van mensen. 
Als er wel mensen zijn afgebeeld is dit op een manier 
gedaan dat de toeschouwer zich identificeert met het 
personage en zelf de positie van de figurant inneemt. 

De architectonische droombeelden herreizen uit de 
duisternis en zijn met zo'n immense schaal weergegeven dat 
het bijna ongrijpbaar is. De stijl van de afbeeldingen 
wisselt tussen compleet brutalistisch met harde schaduwen 
en simpele lijnen en afbeelding die eenzelfde ruwe kracht 
uitstralen maar tegelijkertijd een tedere ondertoon in 

zich hebben. Het werk van laatstegenoemde categorie 
heeft de grootste overtuigingskracht. Ferriss zuigt de 
beschouwer op in een eigen geënsceneerde kosmos, een 
overwe ldigend stedelijk decor. 

"Buildings like crystal. 
Walls of translucent glass. 
Sheer glass blocks sheeting a steel grill . 
No Gothic branch. 
No Acanthus leaf. 
No recollections of the plant world. 
A mineral kingdom. 
Gleaming stalagmites . 
Farms as cold as ice. 
Ma thema tics. 
Night in the Science zone." 

- Hugh Ferriss, The Metropolis of tomorrow, New York, 1929 

37 





Bij zowel Appia als Ferriss is de tekening onafscheidelijk 
verbonden met het ontwerp. De architectonische 
representatie van beide kent op bepaalde vlakken 
overeenkomsten. 

• Ze verkozen beide voor het tone n van de presentie van 
massa. Het tonen van architectonisch detail was minder van 
belang 
• Naast het construeren van een beschrijvend beeld van de 
architectuur zijn zij ook geïnteresseerd in het uitlokken 
van een emotionele reactie. Deze emotionele reactie wordt 
overgebracht door de representatie van de architectuur 
op te vatten als een algehele artistieke visie van 
totalitaire proporties. 
• Ze vervaardigen beide een beeld door deze in termen van 
licht en schaduw te vormen, een sculpturale benadering van 
de architectuur. •3 

• De mysterie in de tekening wordt volmaakt door een 
combinatie van abstractie en Clair-obscur(chiaroscuro) 14 

Op het vlak van thema verschillen de werken van Appia 
en Ferriss van elkaar. Appia zoekt de dramatiek in de 
leegte buiten het architectonisch object en Ferriss neemt 
het architectonisch object als onderwerp van tekening. 

De potentie van licht wordt door be ide gebruikt om een 
emotioneel gevoel op te wekken. 

Om terug te komen op het verband t ussen de tekeningen en 
de visua lisatie van mijn eigen project. De sfeer die wordt 
gesuggereerd duidt precies op de essentië l e aspecten van 
het transferium. 

De kracht zit in de massa, opgelicht in de duisternis van 
het ondergrondse. 
Een niet te duiden en soms beangstigende gevoel wordt 
opgewekt. 
Het is de drang om he t mysterie te ontrafelen dat schuil 
gaat in de ruimte , maar dat uiteindelijk nooit in zijn 
geheel kan worden begrepen . 
Laat dit nu juist de prikkel zijn die aanzet t ot beweging . 
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