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Woord vooraf 

Met dit afstudeerproject komt het einde van 

mijn masteropleiding Architectuur aan de Technische 

Universiteit Eindhoven in zicht. lk ben mijn afstuderen 

begonnen in afstudeeratelierTo The Bone, metals be

geleiders prof. ir. Jan Westra, ir. Jan Schevers en dr. ir. 

Gijs Wallis de Vries. Later is ook ir. Jeanne Dekkers als 

begeleider bij het atelier gekomen. 

Na het M3-project, waarin we als groep onder

meer hebben meegedaan aan de Concrete Design 

Competition 20 I 0: Monolithic, Exploring Versatility 

en de architectuur van de Zweedse Sigurd Lewerentz 

hebben bezocht, ben ik mijn afstudeerplan gaan ont

wikkelen. De gedachte achter To The Bone was in 

eerste instantie om een kleinschalig gebouw 'tot op 

het bot toe', tot de details, te ontwerpen, met de kern 

van het materiaal als uitgangspunt. 

lk ben meal gauw bezig gaan houden met de the

oretische vraag over hoe macht en invloed samengaan 

in architectuur en in het bijzonder in het kleinschalige, 

in de details . De uitkomsten van mijn theorie hebben 

concreet vorm gekregen in het ontwerpen van een 

uitkijktoren en een ondergronds gebouw met koffie

bar en museale ruimte, op een restant van een oude 

spoorlijn in Aalst-Waalre. 

Met veel plezier kijk ik terug op het afgelopen 

afstudeerjaar. Bij dezen wil ik mijn afstudeerbegelei

ders prof. ir.Jan Westra, ir. Jan Schevers, dr. ir. Gijs Wal

lis de Vries en ir. Jeanne Dekkers hartelijk bedanken 

voor de begeleidingsmomenten. Zij hebben mij door 

hun kritische houding gestimuleerd om meer uit het 

afstuderen te halen en dit tot een mooi eindproduct 

te maken . 

lk wil mijn vriend, familie en vrienden hartelijk 

bedanken voor hun steun, vertrouwen en enthousi

asme tijdens deze periode. 
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Details van de Brion Tombes, Scarpa 



Samenvatting 

Dee I I: Onder invloed van architectuur 

Architectuur is een invloedrijk middel: niet ai

leen in meest primaire zin doordat het ruimte be

grenst, maar ook doordat het macht kan verbeelden. 

De invloed van de gebouwde omgeving gaat echter 

nog verder: architectuur kan ruimtelijk gedrag en 

emoties bij de mens bewerkstelligen, zelfs door de 

kleinste delen. In dit onderzoek zet ik de begrippen 

invloed en macht in architectuur allereerst tegenover 

elkaar. Door te beginnen met definities van beide be

grippen wordt het onderscheid duidelijk. In het kort 

beschouw ik de verbeelding macht als een bewuste 

uiting van politieke of religieuze ideologie. Een bewust 

bedoeld effect wordt nagestreefd. Macht gaat samen 

met een gevoel van onmacht, het gaat de richting op 

van het grootschalige, verhevene, voor de mens on

grijpbare. lnvloed wordt onbewuster ervaren, is on

opvallender, maar is wei in het effect waarneembaar. 

lnvloed wordt doorgetrokken naar het kleinscha

ligere en kan juist daardoor onopvallender in onze 

omgeving aanwezig, zijnmaar heeft daarentegen wei 

een zichtbare, voelbare, aanwijsbare uitwerking op de 

mens. De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe kan 

er macht of invloed uitgaan van het detail in architec

tuur? Eerst is hiervoor een definitie van 'detail' nodig. 

Het detail is een kleine bijzonderheid, het heeft te 

maken met de uitzondering, de verandering, de over

gang in een ruimte. 

De mogelijkheid van een gebouwd object tot het 

be.invloeden van mensen zou betekenen dat er een 

lichamelijk effect merkbaar moet zijn. Een antwoord 

op de vraag hoe zowel macht en invloed een effect 

op het lichaam van de mens kunnen hebben, wordt 

gevonden in de antropomorfe benadering van Wo

lfflin. Hij benoemt het gevoel van onmacht dat een 

verheven object teweeg kan brengen, de associaties 

die men met de omgeving heeft en het daadwerkelijk 

van invloed zijn van architectuur op het gevoel van 

welbevinden. 

Onder de noemer 'groot' wordt, als voorbeeld 

van verbeelding van macht in architectuur, het Dan

teum onderzocht een gebouw dat een verhaal vertelt 

aan de bezoeker, door een opeenvolging van ruim

ten.AIIereerst wordt een analyse gegeven, vervolgens 

wordt de antropomorfe benadering toegepast. 

Vervolgens wordt verder ingegaan op het kleine, 

het detail, waarbij Scarpa wordt aangehaald. Door 

Scarpa, Cache en Frampton wordt aangetoond hoe 

detail en beweging, overgang en ruimtelijke sequentie 

met elkaar verbonden zijn en onderling afhankelijk. 

Het kader wordt genoemd, als element dat samen

werkt met hetgeen omkadert wordt. Door een brug

detail van Scarpa te analyseren wordt duidelijk hoe 

Scarpa door middel van zijn details het verhaal van de 

ontmoeting verteld en hoe de lichamelijke ervaring 

daarvan kan zijn. 

Terragni's Danteum en Scarpa's details worden 

tot slot met elkaar vergeleken: het Danteum blijkt 

klein te zijn vanwege zijn eenheid in materialisering, 

in tegenstelling tot het overweldigende karakter van 

Scarpa's details. 

Deel 2: De /ijn 

Voor de toepassing van de theorie over de in

vloed die uit kan gaan van het detail in architectuur, 

is een locatie gevonden in Aalst-Waalre. Deze plek 

kent een geschiedenis: een spoorlijn van Eindhoven 

naar Belgie heeft tussen 1866 en 1953 dienst gedaan, 

ondermeer voor vervoer van hout, sigaren en rex

tiel vanuit Aalst, kolen vanuit Belgie, mest vanuit de 

Randstad en zelfs munitie tijdens WOII. Door een 

opeenhoping van verkeerde beslissingen en econo

misch zware periodes is de spoorlijn uiteindelijk op 

een mislukking uitgelopen. 

AI ruim 50 jaar is het spoor verdwenen, maar nog 

altijd is een Iitteken overgebleven in het landschap.Ten 

noorden van de locatie in Aalst houdt de zichtbaar

heid van het trace op. Slechts een enkel wachterhuisje 

herinnert ons nog aan het spoor. Ten zuiden is de lijn 

nog altijd tot aan Hasselt (Belgie) te volgen door het 

landschap, gemarkeerd door bomenrijen en in grote 

delen van Belgie in gebruik als fietspad. Op kleinere 
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schaal vertoont de lijn een ravelige structuur doordat 

de natuur de plek gedeeltelijk heeft overgenomen. 

Door twee gebouwen op, en deels verzonken in 

de grond onder, de voormalige spoorlijn te ontwer

pen, kan de geschiedenis verteld worden en zichtbaar 

worden gemaakt wat de restant is. De plannen voor 

een fietspad op het traject vragen bovendien om een 

rustpunt die de gebouwen kunnen bieden. 

Deel 3: Een cekening in her landschap 

Yoor de lijn zijn twee ontwerpen gemaakt: een 

wachter en een toren. Beide objecten zijn in beton 

vervaardigd, als monolieten waar ruimten en details 

uit zijn gesneden. De wachter is een liggende vorm, 

met een naar boven toe spits toelopende kern waar 

trappen en hellingbanen omheen draaien. De gehele 

vorm van de doorsnede is een rechthoek. Het ge

bouw is dee is verzonken in de grond onder het spoor 

en biedt een rustpunt op de fiets- en wandelroute, in 

de vorm van een koffiebar en museale ruimte. De be

zoeker kan zijn fiets parkeren en langzaam afdalen de 

diepte, die symbool staat voor de geschiedenis van de 

plek. De koffiebar is een ruimte waar men omgeven 

is door beton en waar een geringe daglichttoetreding 

is. De museale ruimte is te bereiken door via een hel

lingbaan verder af te dalen. 

Op de afstand van ISO meter ten noorden van 

de wachter bevindt zich de uitkijktoren: een omhoog

gerichte vorm, bestaande uit een spitse kern richting 

het noorden, waar trappen omheen bewegen. De 

gehele vorm van de plattegrond is een rechthoek. 

De toren bevat diverse uitkijkpunten: gericht op de 

wachter, het noorden en het zuiden. 

Niet aileen het grootschalige van de monolithi

sche vormen is belangrijk in de ontwerpen, ook de 

be"lnvloeding door middel van de details. De betonnen 

trappen, voorzien van een gebouchardeerde toplaag, 

kunnen een gevoel van grip teweeg brengen. De trap

pen in de wachter zijn lui en vertragen de beweging; 

de trappen van de toren zijn naar boven toe steeds 

steiler. 

Een betonnen leuning is gede-tailleerd uit de 

wand van de kern en biedt houvast, het koude beton 

zal in contrast staan met de lichaamstemperatuur. De 

trappen rondom, en op sommige plaatsen in de toren 

zijn voorzien van een leuning, bestaande uit een mes

sing lint en houten delen, met een glazen valbeveili

ging. De leuning heeft een steeds wisselend ritme en 

een afwisseling tussen de materialen. Het element is 

grotendeels transparant en geeft de spanning van het 

doorkijken op grote hoogte. De wachter is eveneens 

voorzien van messing leuningen, die daar op de be

tonnen bak zijn bevestigd. 

Een ander geleidend detail is het watergootje dat 

steeds terugkeert door de toren en de wachter heen, 

deze zijn aangesloten op waterspuwers die de afwa

tering verzorgen. Uitkijkpunten, zowel in de toren 

als wachter omkaderen het blikveld. Stortnaden als 

restanten van de stalen bekisting lopen steeds gelijk 

met de bovenzijde van de bordessen, bij de toren is 

dit een grotendeels continu patroon, bij de wachter 

wisselend. Tot slot zijn er nissen ontworpen waar de 

schuifdeuren invallen, waarmee de toren en wachter 

afgesloten kan worden. 

Beide gebouwen worden vervaardigd in zelfver

dichtend beton, waardoor details zo goed mogelijk 

gerealiseerd kunnen worden. Bovendien wordt aan 

het betonmengsel van de wachter een granulaat van 

geschuimd glas, Misapor, toegevoegd, waardoor dit 

mengsel een isolerende werking krijgt. 

De toren en de wachter worden met staal be

kist, om hoeken, sparingen en andere details zo strak 

mogelijk te kunnen maken. Yanwege de enorme 

warmteontwikkeling in beton zal bovendien gewerkt 

worden met een te lossen binnenbekisting, waardoor 

het beton eigenlijk hoi is in plaats van monoliet. Er 

wordt een vooraf bepaald patroon van stortnaden en 

centerpennen in acht genomen. 
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lnleiding 

Onder invloed van architectuur, een tekening in 

het landschap. Het eerste deel van de titellijkt te gaan 

over grootschalige architectuur. Grote gebouwen, 

machtsvertoon, of het nu gaat om voorbeelden uit de 

geschiedenis, monumenten, tempels of juist om he

dendaagse wolkenkrabbers, men kan zich hiervan een 

beeld vormen. In dit onderzoek wordt echter ook 

ingegaan op een ander schaalniveau in de architec

tuur, waar niet direct aan gedacht wordt. Gaat er ook 

invloed uit van het kleinschalige in architectuur, van 

de details? En zo ja, tot hoe ver gaat die be.lnvloeding 

dan? Wat kan de architect allemaal door middel van 

de details bereiken? 

In Dee I I: Onder invloed van architectuur wordt 

een theorie gevormd met als hoofdvraag: hoe kan er 

invloed uitgaan van de details in architectuurl Na een 

inleiding waarin het onderwerp wordt ingekaderd, 

volgen in de plaatsbepaling de definities van de begrip

pen macht, invloed en detail. De antropomorfe theo

rie van Heinrich Wolfflin wordt omschreven, waarbij 

uitgegaan wordt van de mogelijkheid om architectuur 

daadwerkelijk 'aan den lijve' te ondervinden. ln de toe

passing wordt allereerst het Danteum als voorbeeld 

van grootschalige verbeelding van macht en invloed 

gegeven, waarna wordt ingegaan op de invloed van 

details, metals voorbeeld de architectuur van Scarpa. 

Ook wordt de architectuur van het Danteum ver

geleken met die van Scarpa en wordt een omkering 

zichtbaar.ln de conclusie wordt antwoord gegeven op 

de hoofdvraag. 

In Deel 2: De lijn wordt de locatie toegelicht in 

Aalst-Waalre. Er volgt een korte beschrijving van de 

historie van de plek, de verdwenen spoorlijn en haar 

betekenis en van de huidige situatie op grotere en 

kleinere schaal. Dit deel eindigt met een idee voor 

deze voormalige spoorlijn. 

In Deel 3: Een tekening in het landschap worden 

de twee ontwerpen voor een wachter en een toren 

in Aalst omschreven. Ook wordt per detail aangege

ven wat de mogelijke lichamelijke beinvloeding kan 

zijn.Tot slot volgt een omschrijving van de technische 

aspecten van de gebouwen. 
9 
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Deel I: Onder invloed van architectuur 

lnleiding 

De titel van mijn onderzoek suggereert dat 

architectuur een bedwelmende werking op de 

gebruiker kan hebben. Architectuur als invloedrijk 

middel, met een positieve of negatieve uitwerking op 

mensen. Een ongewild bijeffect wellicht, of juist een 

heel bewust streven . lets waar een bovenmenselijke, 

onbenoembare kracht vanuit kan gaan, die 

overmeestert, overweldigt, de bezoeker bevangt. 

Er gaat invloed van architectuur uit.Architectuur 

als afbakening en bescherming van het territorium is 

de meest primaire vorm hiervan. Met het plaatsen 

van de eerste wand is er al macht uitgeoefend, 

doordat men plaats heeft bepaald. Zo wordt een 

interieur en een exterieur gevormd; de toegang ertoe 

is gecontroleerd. De gebouwde omgeving omkadert 

ons Ieven. 

De macht die architectuur bezit gaat echter 

verder. Architectuur bezit de mogelijkheid om op 

een plek menselijke gedragingen, bewegingen en 

activiteiten te be"invloeden. 

'Architects manipulate spatial behaviour, the 
issue is not whether but how they do so.' 1 

De sterke invloed die uit kan gaan van 

architectuur beperkt zich niet tot de grootschalige 

monumenten, de fascistische propaganda-architectuur 

met verwijzingen naar de klassieken. Dit zijn slechts 

oprechte karikaturen van wat eveneens in het 

klein bewerkstelligd wordt in de bouwkunde. Kim 

Dovey noemt ondermeer ook de shopping malls, 

kantoortorens, woningenclaves, waarin de architect 

menselijk gedrag be"invloedt. Wanneer gaat het om 

macht en wanneer is er sprake van invloed! Hoe 

verhouden beide begrippen zich tot elkaar, tot de 

bouwkunde en de architect! Hoe kan de'mogelijkheid 

tot ... ' door de architect worden ingezet! 

1 Kim Dovey. Framing Places. Mediating power in 

buill form. London: Routledge. 1999. p. 183. 

lnteressant is om nog een niveau verder in te 

zoomen, van gebouw naar de bouwdelen en detailsAis 

er invloed uit kan gaan van de kleine aspecten van de 

architectuur, waar vindt dat dan plaats! De architect 

is in wezen door ieder bouwdeel van invloed: iedere 

entree, stap over een drempel, elke aanraking van 

een wand, het openen van een raam, wordt immers 

ontworpen Is hij zich bewust van deze invloed! Er kan 

invloed op de gebruiker worden uitgeoefend door de 

manier van verbinden van ruimten! 

Architectuur heeft de mogelijkheid mensen 

een bepaalde richting op te sturen, door te leiden, 

onderdak te bieden, te omsluiten, te omgeven. Er 

meet ruimte voor mensen in architectuur aanwezig 

zijn om zich in de begeven en men meet er in en 

uit kunnen gaan; een daadwerkelijk monolithisch 

gebouw bestaat niet. Ruimte als leegte, een holte, 

een geconditioneerde binnen dat in contact kan 

staan met buiten. Zo kan een ruimte ontworpen 

worden door een volumes uit te hollen en delen 

weg te snijden, waardoor binnen- en buitenvormen 

ontstaan. Verbindingen tussen ruimtes zijn essentieel. 

De connectie tussen de ene ruimte en de andere, de 

overgang. Ruimtelijke sequentie, een opeenvolging 

van plekken, waar mogelijk gebeurtenissen kunnen 

plaatsvinden. Waar vindt de overgang plaats! In een 

bouwkundig element als een burg of trap! In iedere 

trede op zich! Of zelfs in de aansluiting van deze trede 

op zijn omgeving: in de daadwerkelijke connectie zelf. 

Plaatsbepaling 
Macht 

Met de term macht wordt de mogelijkheid 

aangeduid om dingen te Iaten gebeuren zeals men 

wil. Macht als vermogen, dit hangt sa men met bewust ~ 
;; 
-~ opgelegde uitwerkingen van iets of iemand op iets of 

iemand. 

Architectuur is door de geschiedenis heen 

ingezet als uiting van hogere machten. Gebouwen als 

nationalistische symbolen, maar ook verbeelding van 

goddelijke macht, vormen van heerschappij over de 

aarde en over de mensheid. 

:S 
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Symboliek is in dergelijke gebouwen van groot 

belang,de macht wordt echter niet slechts door middel 

van iconen verbeeld, maar is in de totale architectuur 

doorgetrokken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

ondermeer proportie, schaal, daglichttoetreding, 

sterke contrasten en overgangen. Verwikkelingen 

tussen de politieke en het goddelijke gezag zijn 

veelvoorkomend. Zo vindt het foutief toekennen van 

goddelijke eigenschappen aan een politiek heerser 

ook plaats in het ontwerp van architectTerragni voor 

een Danteum, ten tijde van Mussolini. 

De politieke uitingen van macht door inzet van 

architectuur roepen veelal negatieve herinneringen 

aan de geschiedenis bij ons op. De onmacht van 

een onderdrukt volk tegenover een alleenheerser, 

machtsmisbruik en onderscheid. Desondanks kunnen 

de nog bestaande gebouwen of beelden daarvan ook 

een vreemd gevoel van sensa tie geven. Schaalloosheid, 

verhoudingen die zoek zijn, het verhevene: men kan er 

als mens letterlijk niet meer bij en toch intrigeert het. 

Het trekt aan en stoot af. Brengt ons uit balans, maar 

brengt, juist daardoor, ook een spanning teweeg. 

'The nawre of archicecwre and urban design, 

cheir silenc framing of everyday life, lend themselves 

co practices of coercion, seduction, domination and 

che legicimacion of auchoricy.'~ 

Overweldigende architectuur lijkt een directe 

uitwerking op ons lichaam te hebben. Een goed 

voorbeeld daarvan is Libeskind's Holocaustmuseum 

in Berlijn. Een gebouw waarin een ervaring van macht 

en onmacht wordt gebruikt om de ernst van de 

Holocaust te benadrukken. Waarbij schuin aflopende 

vloeren, zigzagvormige raamopeningen, de donkere 

toren, de klank van de metalen plaatjes op de vloer 

het beeld versterken van de terreur van de holocaust. 

Het gebouw is voelbaar. 

Een theorie die de oorzaak van deze lichamelijke 

uitwerking van architectuur verder verklaard, 

2 Kim Dovey, Framing Places, Medialing power in 

buill form, London: Routledge, 1999, p. 183. 

wordt gegeven door Heinrich Wolfflin. Hier wordt 

in de paragraaf 'lnvloed door zelfverplaatsing: de 

antropomorfe benadering' verder op ingegaan. 

lnvloed 

Het begrip invloed kan eveneens op een bewust 

opgelegde uitwerking gaan, deze term heeft echter 

ook het ongrijpbare in zich. Het Woordenboek der 

Nederlandsche taal omschrijft invloed als: 

'hec niec zinnelijk waarneembare, aileen in haar 

gevolgen blijkende werking [. .. ) onscoffelijke werking 
of krachc'3. 

Het woord invloed komt van de bovennatuurlijke 

invloeiing of instroming. Het is als het ware van 

hogerhand af opgelegd; de gebruiker heeft hier 

geen controle over: het overkomt hem. Terwijl de 

verbeelding van macht duidelijker aanwijsbaar is en 

bewust kan worden ingezet door een ontwerper, 

in opdracht van, kan invloed onopvallender zijn en 

onbewust worden uitgeoefend en ervaren. lnvloed 

werkt op geniepige wijze en kan in het kleine zitten, 

wat wei een effect tot gevolg heeft. maar moeilijker 

benoembaar is . Essentieel is dat de ontwerper zich 

bewust wordt van de mogelijkheid om ook in het 

klein van invloed te zijn . 

De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe kan 

er invloed uitgaan van het detail in de architectuur! 

Naast de bovenstaande definities van macht en 

invloed is daarvoor een verklaring van het begrip 

detail nodig. 

Detail 

In de bouwkunde heeft het detail de betekenis 

van de bouwknoop, de aansluiting en het samenkomen 

van de bouwonderdelen. Het detail kan gezien worden 

als resultaat van een probleem: de bouwdelen kunnen 

niet altijd aan elkaar gekleid worden, samengekneed 

3 Woordenboek der Nederlandsche Taal. digitaal. 13 





in een vloeiende overgang.ln de bouwknoop zit altijd 

een zekere speling. Deze tussenruimte, de dilatatie, 

geeft het materiaal ondermeer de mogelijkheid om 

eventueel uit te zetten zonder dat dit problemen 

veroorzaakt als bartsen en opbollen. Technisch 

gezien is deze onvermijdelijke tussenruimte positief; 

esthetisch kan het ongewenst zijn. 

De algemenere, taalkundige betekenis van het 

woord is een kleine bijzonderheid, van een kunstwerk 

of een gebeurtenis. Details hangen samen met 

distinctie, onderscheid. Het in details treden en zich 

verliezen in details•. 

De etymologische betekenis van detail is 

afkomstig van het franse werkwoord detailler, de

tailler: het lossnijden of -knippen,loskoppelen van het 

grotere geheel. Het is een handeling van de architect, 

die vormgeeft, bijschaaft en afsnijdt, maar ook 

toevoegt. Marco Frascari omsohrijft deze handeling 

als het functioneel en esthetisch verbinden5
• Dit is 

een nauwkeurige aangelegenheid. Een detail is altijd 

een kleiner deel in relatie tot het geheel. Voor de 

vraag naar invloed in de details is het interessant hoe 

deze relatie tussen detail en het grotere geheel is: is 

er sprake van een sterk contrast, in materiaal, vorm 

en maat, is er een geleidelijke overgang in schaal of 

juist niet? 

Het detailleren is ook het inzoomen vanuit 

een groter kader op het kleinere, op een punt dat 

in het cog springt, tegenover het grotere continuum. 

Het maken, zowel als het ervaren van details kan 

op verschillende schaalniveau's plaatsvinden. Het 

wegsnijden (en toevoegen) op kleinere, maar ook op 

grotere schaal als wijze van vormgeven. 

Hetdetail is een knoop, maar ook een bouwkundig 

element in zijn geheel; een kozijn of drempel op zich, 

maar ook een zeer fijne structuur op een wand. Een 

trap, kozijn, maar ook de daadwerkelijke bouwknoop 

waarin verschillende materialen en delen bij elkaar 

komen en worden verbonden. In het detail vindt 

een verbijzondering of verandering plaats. Het is een 

moment van samenkomst, van aansluiting en overgang. 

4 Woordenboek der Nederlandsche Taal. digitaal. 

5 Handout 9: The Te/1-lhe- Tale-Detail, Marco Fras· 

cari, Victoria University of Wellington. 

Het detail is op verschillende schaalniveau's te 

onderzoeken, een ontmoeting van zowel bouwdelen 

als gebouwdelen. In beide gevallen is er een spanning 

tussen de aanwezigheid van losse del en en het vormen 

van een geheel. 

lnvloed door zelfverplaatsing: de antropomorfe 

benadering 

Architectuur is voor en door de mens gebouwd, 

het begint bij de mens. Het is dus voordehandliggend 

dat er analogieen te zien zijn tussen de gebouwde 

omgeving en het menselijk lichaam. Zuilen refereren 

aan het menselijk lichaam, de minimale maat van een 

deur is in het bouwbesluit vastgelegd. De gebouwde 

omgeving is afgestemd op de gebruiker, die er op zijn 

beurt menselijke kenmerken in kan herkennen. De 

antropomorfe gedachte gaat echter nog verder en 

gaat er van uit dat architectuur een directe uitwerking 

heeft op het welbevinden van de mens, doordat hij 

zich erin verplaatst. 

In Prolegomena zur einer Psycho/ogie derArchitektul' 

geeft Heinrich Wolfflin een inleidende beschrijving 

van de psychologische werking die van tektonische 

objecten uit kan gaan. Een uitdrukking van het object 

heeft een indruk op het subject: de gebruiker.Wolfflin 

omschrijft dit ondermeer als Muske/geftih/en, zeals 

het visueel aftasten en doorgronden van de ruimte. 

Er wordt uitgegaan van de antropomorfe benadering, 

namelijk dat de mens zijn omgeving steeds in verband 

brengt met het eigen lichaam. Menselijke kenmerken 

als zwaarte en massa worden herkend in tectonische 

objecten, maar ook in lineaire en planimetrische 

afbeeldingen. Deze bezieling van objecten kan slechts 

plaatsvinden doordat wij zelf een lichaam bezitten. 

Wolfflin noemt de properties die wij gemeen kunnen ~ 

hebben met objecten, zeals zwaarte, evenwicht, } 
~ 

hardheid.We geven objecten met een afgeronde vorm, ~ 

een voor- en achterkant, hoofd en voet: menselijke 

kenmerken. 

Lichamelijk meebe/even 

De vraag is hoe deze bezieling van 

6 Heinrich WOifflin. Prolegomena zu einer Psycholo-

gie der Archicehur. Gebr. Mann Verlag. Berlijn: 1999. IS 
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architectonische vormen plaatsvindt. Is er sprake van 

een daadwerkelijk 'aan den lijve ondervinden' van 

vreemde, architectonische lichamen of gebeurt dat 

slechts in onze fantasie? 

Volgens de antropomorfe benadering betrekt de 

mens ruimtelijke vormen daadwerkelijk op het eigen 

lichaam: asymmetrie kan in verband worden gebracht 

met lichamelijke pijn, brede of juist smalle doorgangen 

kunnen effect hebben op en verbeelding zijn van de 

ademhaling. Bewegingen en uitwerkingen van de 

omgeving worden ondervonden met het lichaam, dit 

resulteert in wei- of onwelbevinden. 

Wolfflin blijkt overtuigd te zijn dat het 'naleven' 

van de omgeving wei degelijk mogelijk is. Zo kan 

de gebruiker uitingen uit zijn omgeving overnemen. 

Het zichzelf verplaatsen in 'het andere' kan starten 

bij het optische zenuwstelsel, dat signalen afgeeft aan 

het motorische zenuwstelsel, wat samentrekkingen 

van de spieren tot gevolg heeft. Essentieel is dat de 

persoon zichzelf vergeet en zich verliest in de situatie 

of het object. Dit kan ook een ander levend organisme 

zijn. Ook in de definitie van invloed door Cornelis 

Verhoeven wordt de 'willoosheid' genoemd; het van 

bovenaf opgelegde zit in de definitie van invloed 

besloten en is ook essentieel voor het lichamelijk 

meebeleven van een architectonisch object. Het zou 

dus mogelijk zijn om door middel van architectuur 

de mens psychisch te be.invloeden. Wanneer is er 

dan sprake van het compleet overgeven aan een 

omgeving, het compleet erin opgaan, zodat men de 

gegeven situatie volkomen kan naleven? Het gaat dan 

toch voornamelijk over extreme situaties, waarin we 

met de ander meevoelen, zoals wanneer een dierbare 

van ons ernstig lijdt. In de architectuur zullen dit 

ook extremere vormen, omsluitingen, texturen zijn. 

Plotselingen veranderingen tussen warm en koud,licht 

en donker. Door het achter de wolken verdwijnen 

van de zon of het voelen koude luchtstromen, kan 

opeens kippenvel ontstaan. De menselijke zintuigen 

zijn erg gevoelig voor veranderingen. Juist daarin ligt 

dan ook de essentie van het lichamelijk be.invloeden 

van de mens in architectuur. 

Onmacht en moeite 
Wanneer een architectonisch object 

buitensporige dimensies heeft, is het lichamelijk 

meebeleven niet meer mogelijk. Er kan een gevoel van 

onmacht ontstaan. Er is echter steeds sprake van een 

samengaan van een gevoel van angst en de sensatie 

van het overweldigd worden. 

'Wahrend eine leichce Saulenhal/e mit ihrer 

heitern Kraft uns durchstromt und ein unmittelbares 

Woh/behagen hervorruft, see/len sich sich dort im 
Gegenteil die Symptome der Furcht ein:Wir fi.ihlen die 

Unmoglichkeit, dem Ungeheuren uns gleichzustellen, 
die Gelenke losen sic h . . . '7 

Vormen kunnen van elkaar verschillen in de 

moeite die het kost om ze te volgen, waardoor ook een 

gevoel van onmacht ontstaat. Zo heeft een zigzaglijn 

door zijn hoeken een onrustige uitstraling, het kost 

onze ogen meer moeite om deze lijn te volgen dan 

een golvende lijn. waarbij het oog kan meeglijden met 

de beweging.Architectonische vormen kunnen zo ook 

eenvoudiger of moeilijker in ons op te nemen zijn. 

Vormkracht 

Wolfflin plaatst de zwaartekracht tegenover. wat 

hij noemt. 'vormkracht'. Dit is ook de weerstand die 

geboden wordt tegen de vormeloze stof.Vormkracht 

is de wil om te Ieven, een oprichtende kracht, starheid 

die men in eveneens verband brengt met het eigen 

lichaam. Fallussymbolen zijn door de geschiedenis 

heen te zien, maar ook torens en zuilengangen hebben 

dit in zich. De vormkracht staat daarbij ook voor 

menselijke of goddelijke grootheid. De zwaartekracht 

daarentegen brengt een tegennatuurlijke beweging 

teweeg, een vermindering van de levenskracht van de 

mens, zoals de begrippen zwaarmoedigheid en een 

bedrukte stemming aanduiden.Wanneer een gebouw .5 
1 erin slaagt de zwaartekracht te trotseren wordt als 

het ware de vormwil van de architectuur aan ons 

duidelijk gemaakt, daarbij geldt volgens de theorie: 

hoe groter de overwonnen tegenstand, des te groter 

het genot van dat het gebouw teweeg zou brengen. 

Wanneer er van de mens lichamelijke inspanning 

7 Heinrich WOifflin, Prolegomena zu einer Psychologie der Ar· 

chitektur, Gebr. Mann Verlag. Berlijn: 1999. p. 14.15. 
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wordt gevraagd, kan dat eveneens leiden tot een 

gevoel van voldoening. Lichamelijke inspanning kan 

ook van de gebouwde omgeving worden gevraagd 

'ter ere' van een persoon, hogere macht of situatie 

die herdacht wordt: monumenten, tempels, kerken 

en bedevaartsplekken. De lichamelijke moeite die 

het kost om de architectuur te betreden, soms tot 

totale uitputting, wordt als het ware opgedragen 

aan het hogere doel. Een voorbeeld hiervan is de 

'pelgrimstocht' die men aflegt door de zuilengang die 

loopt vanuit het centrum van Bologna naar de St. Luca 

boven op de heuvel. 

De verhoudingen tussen hoogte en breedte 

bepalen het karakter van een gebouw. Genoemd 

wordt het onderscheid tussen een vierkant, liggende 

en staande rechthoek. Het vierkant wordt vaak 

geassocieerd met het gelijkblijvende, met traagheid, 

tevredenheid met de situatie, het alledaagse en zelfs 

met domheid. Wanneer de breedtemaat van het 

vierkant toeneemt, zodat een liggend rechthoek 

ontstaat, lijkt de vorm zich steeds verder over het 

oppervlak uit te willen breiden; het zich Iaten gaan, 

ontspanning en rust gaan de boventoon voeren. 

Wanneer in plaats daarvan de hoogtemaat toeneemt, 

wordt het karakter 'elegant en daadkrachtig', de vorm 

strekt zich uit en streeft omhoog, om uiteindelijk 

in een 'labiel dunne toestand' te eindigen. Zo hangt 

de verhouding tussen hoogte en breedte samen 

met een karakter van kracht en zwaarte, streven en 

rust. Wolfflin gebruikt de gotiek als voorbeeld van 

beklemmende architectuur. De omhoogwerkende en 

samendrukkende vormen leveren een verwoestende 

spanning op. De properties zijn ook terug te vinden in 

gotische kunst, waarin het menselijk lichaam gestrekt, 

beweeglijk, lang en dun is afgebeeld; in tegenstelling 

tot het kalme, horizontale van de romantiek. 

In Prolegomena zur einer Psychologie der 
Architektur worden ook de begrippen regelmaat, 

symmetrie, proportie, harmonie, begrenzing van 

ruimte en maat omschreven. Regelmatigheid, het 

steeds terugkeren van gelijke en toch afzonderlijke 

delen, is nodig voor het goed functioneren van het 

menselijk lichaam en wordt daarom ook van de 

omgeving gevraagd. De ademhaling dient hierbij als 

voorbeeld. Symmetrie, het kunnen delen in gelijke 

de len rond een middelpunt, staat eveneens in verband 

met het lichaam, dat zelf grotendeels symmetrisch is. 

Symmetrie laat de afhankelijkheid van twee delen 

zien; asymmetrie geeft juist ieder deel apart weer, 

als toevallige, maar ook spannende en veranderlijke 

verzameling. Bij het begrip proportie draait het om 

de verhouding van verschillende delen ten opzichte 

van elkaar. De verticaal gerichte architectuur staat in 

verband met de opbouw van het menselijk lichaam. 

Harmonie ten slotte wordt omschreven als levendige, 

bewegende eenheid in een veelheid. 

Ritme 
Wolffiin legt het fenomeen ritme uit aan de hand 

van de vier- en driekwartsmaat. Een driekwartsmaat 

heeft een Iichte, bijna zwevende beweging tot 

gevolg, doordat de tred niet steeds met dezelfde 

voet samenvalt. Ritme is zowel in de verticale als 

horizontale verdeling van architectuur te herkennen. 

De oude, strenge kunst kent een tweedeling, de 

grieks-romaanse heeft een driekwartsmaat, in de 

Renaissance tot slot is ongebondenheid te herkennen, 

doordat ritmes uit verschillende rijen niet meer 

samenvallen. 

Bij ritme gaat het dus om verdel ing, opeenvolging 

en beweging. Ritmes in de architectuur, in de 

opeenvolging van zuilen, het belopen van traptreden, 

kunnen we ons voorstellen als muziekklanken. Het 

door een gebouw heen bewegen brengt daadwerkelijk 

een geluid met zich mee. Het lopen in een bepaald 

ritme, waarbij iedere stap die gezet wordt, hoe 

zacht ook, hoorbaar is. Ritme en maat: indeling van 

beweging volgens een vastgestelde tijdmaat, maar S' 
ook eenheid waarin gemeten wordt, tijd, snelheid.8 ~ 

"§ 
Loopt men in de maat, dan zal steeds na een bepaald £ 
tijdsinterval het geluid ontstaan, als een continue 

klank. Is er volgens een bepaald patroon gebouwd, 

dan zal dit door ons worden herkend, niet aileen 

door horen, maar ook het zien en voelen. Hoewel we 

door ons vermogen perspectief te kunnen herkennen 

8 Van Dale Woordenboek, digilaal. 19 
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en door onze ervaring ook vanuit stilstand dit ritme 

kunnen waarnemen, wordt het pas echt ervaren in 

de beweging door het gebouw. In het geval van een 

continu ritme zal steeds herhaling optreden. 

Het lichaam is uiterstgevoelig voor veranderingen. 

Voor de ervaring van veranderingen is beweging 

essentieel. Een verandering kan abrupt plaatsvinden of 

geleidelijk. ls er een harde overgang, of sprake van een 

vloeiend in elkaar overgaan, zoals bij de Moebiusstrip. 

Het punt van overgang is niet duidelijk aanwijsbaar. 

In een golvende beweging wordt buiten binnen en 

andersom, dit gaat geleidelijk. De meanderende vorm 

is daarbij de geleider. 

Eenheid 

Verhoudingen zijn ook relevant in de definitie 

van schoonheid door Leon Battista Alberti, aangeduid 

als concinnitas. Dit is het resultaat van eenheid uit 

verschillende details. Concinnitas vereist getal, 

beeindiging en lhet functioneel samenvoegen van 

architectonische elementen. Er is een numerieke 

relatie tussen de onderdelen nodig, waardoor 

verbanden zichtbaar worden tussen de vormen en 

het menselijk lichaam. Het systeem van proportie 

of analogieen gaat uit van een basismaat waar aile 

hoogte- breedte- en lengtematen van afgeleid zijn . 

Dit biedt een samenhangend geheel. Als iets kleins 

zou veranderen, zou het hele gebouw uit zijn voegen 

treden. Niets kan weggehaald of toegevoegd worden. 

Ook hier is een overeenkomst met het menselijk 

lichaam te zien: de afstemming van de onderdelen van 

een menselijk lichaam of van een gebouw is dusdanig, 

dat als iets kleins verandert, dit invloed heeft op het 

geheel. Het fronzen van het voorhoofd kan resulteren 

in verstijving van ons hele lichaam, bij het optrekken 

van de wenkbrauwen brengen we tevens de schouders 

omhoog. Zoals het vertrekken van een spier in het 

menselijk lichaam een reactie van het gehele lichaam 

tot gevolg kan hebben, zoals de onderdelen op elkaar 

zijn afgestemd en onmisbaar zijn, zo kan ook een 

detail in de architectuur een krachtige uitwerking 

hebben op het hele gebouw. 

21 
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Toepassing 
Groot: Danteum,grootste verbeelding van macht 

en invloed 

In Ieiding 

In 1938 wordt Giuseppe Terragni benaderd om 

een Danteum te ontwerpen om de grootste ltaliaanse 

dichter te vieren. Dante, gezien als de primaire bron 

van Mussolini's ideeen wordt geprezen door een 

ruimtelijke weergave van zijn Divina Commedia. 

Het classicisme, gebaseerd op puurheid, het 

absolute, proportie, de wiskunde en de Griekse 

geest, zou de fascistische waarden tot uitdrukking 

kunnen brengen.Terragni's rationalisme, zo omschrijft 

Schumacher, is een 'waar' classicisme. In dit neo

classicisme kan de terugkeer naar orde gevonden 

worden. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van 

het Danteum, de vermenging die plaatsvindt tussen 

politiek en religie, een beschrijving van de door 

Terragni nagestreefde betekenis en een interpretatie 

van de mogelijke antropomorfe invloeden van het 

gebouw. 

Metafysische dimensie 

Het Danteum verbeeldt de goddelijke comedie 

van Dante Alighieri: de grootste ltaliaanse dichter die 

leefde ten tijde van de middeleeuwen. Het zou een 

tempel moeten worden ter verheerlijking van Dante. 

Middels architectuur wordt de Divina Commedia 

verteld: een beladen stuk dat een reis beschrijft door 

achtereenvolgens de hel en het vagevuur, om tot slot 

de hemel te bereiken. Het is een verwijzing naar de 

zwerftocht die Dante als politiek vluchteling in de 

middeleeuwen zelf maakte. Dantes geschiedenis wordt 

gebruikt als symbool voor Dantes ideaal van eenheid 

in ltalie en een politiek die onafhankelijkheid is van 

de pauselijke macht. Het fascisme, in de persoon van 

Mussolini, zou deze bel often ook verwezelijken. Dante 

verwijst in de comedie naar de Griekse oudheid; via 

hem verwijst Terragni zowel naar de oudheid, als naar 

de middeleeuwen. De vormen uit de oudheid stralen 

rust en onveranderlijkheid uit, zij refereren aan het 

blijvende karakter van Mussolini's leiderschap. Het is 

machtige architectuur. 

Dezesymbolischedimensiewordtbenadruktdoor 

een toevoeging die Terragni op de architectonische 

verbeelding van de Commedia deed. Een ruimte in 

het Danteum die gewijd is aan de herleving van het 

Romeinse rijk, met Mussolini als Ieider. Een lange, 

smalle ruimte, gelegen tussen vagevuur en paradijs: 

'This room of fundamental spiritual importance 

comes to represent the germ of the architectural 

whole [. .. ] it therefore can be interpreted as the 

central nave of a temple, dominating and giving light 

to the minor spaces."J 

Mussolini die zijn sovereine macht direct van God 

zou krijgen,onafhankelijk van de paus. Een verwikkeling 

van religie en staat, politieke en goddelijke macht, het 

aardse en het bovennatuurlijke. Het Danteum gaat 

voorbij aan de fysieke realiteit. Schumacher geeft aan 

dat de Commedia vraagt om 'non-places': plekken 

zonder een grote betekenis of verblijfskwaliteit.Waar 

men maar kort verblijft, doorheen beweegt, zonder 

daadwerkelijk zelf een plek in te nemen. 

De locatie voor het gebouw was gepland op 

de kruising van de Via dell'lmpero en de Via Cavour, 

tegenover de Basilica van Maxentius en Constantine, 

overblijfselen van het oude Rome. Op deze plek met 

een rijke historische context, vindt een overgang plaats 

naar een ruimte zonder context: in de afwezigheid 

van plaats is de verbeelding van een utopie mogelijk. 

Antropomorfe benadering van het Danceum 

Terragni heeft met het ontwerp een beladen 

verhaal willen uitbeelden; het gebouw zou emoties uit 

de goddelijke comedie teweeg brengen bij de bezoeker. 

Het Danteum is echter nooit gerealiseerd, waardoor 

het daadwerkelijk 'aan den lijve ondervinden' niet 

mogelijk is. In hoeverre Terragni erin is geslaagd "" .5 

~ is slechts door middel van zijn sfeerimpressies en ,g 

andere tekeningen en beschrijvingen te beoordelen. 

De bezoeker die vanaf de Piazza Venezia komt, 

wordt eerst geconfronteerd met een lange wand, 

9 Thomas l. Schumacher, Terragni's Danteum. Princ

eton Architectural Press, New York: 2004, p. 121 . 23 
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vrijstaand en bekleed met afbeeldingen in relief door 

Mario Sironi. De wand zet zich door in losstaand 

element met gelijke hoogte, slechts een smalle nis 

scheidt de twee van elkaar. Dit blok markeert het punt 

van zowel de entree als uitgang: parallel aan en achter 

de lange muur bevindt zich de trap die de bezoeker 

het gebouw in leidt; haaks op het losstaande element 

is een lange smalle trap aan het eind van de route. 

(. .. ) 

She mates with many living souls and shall 

yet mate with many more, until the Greyhound 

arrives, inflicting painful death on her. 

That Greyhound will never feed on land or pewter, 
but find his fare in wisdom, love, and virtue; 

his place of birth shall be between two felts. 

He will restore low-lying Italy for which 

the maid Camilla died of wounds, 

and Nisus, Turnus, and Euryalus. 

And he will hunt that beast through every city 

until he thrusts her back again to Hell, 

for which she was first sent above by envy. 

Therefore, I think and judge it best for you 

to follow me, and I shall guide you, taking 

you from this place through an eternal place 10 

Het blok staat voor de 'Greyhound',symbool voor 

de herleving van het rijk en de eenwording van ltalie, 

voor Dante in de persoon van Henry van Luxemburg, 

ten tijde van Terragni, Mussolini. De hazewindhond is 

een puur ras, vermoedelijk afkomstig uit Egypte en 

veelvoorkomend in de Griekse mythologie samen 

met Diana, god in van de jacht. Het dier staat bekend 

om zijn goede zichtvermogen. De hond is in het 

gedicht de bevrijder van het kwaad en de brenger van 

wijsheid, liefde en bevrijding aan ltalie. Hij houdt alles 

in het oog, is zijn vijand op de loer en zal toeslaan. 

10 uit: de Divina Commedia, Inferno 1, www.romancatholicimperialst. 

com. 

Door zijn oorsprong staat het dier ook symbool 

voor de herleving van de oude deugden. Het blok dat 

dit symboliseert staat op de hoek en benadrukt de 

entree, zowel als de uitgang: het is daarmee het begin

en sluitstuk van het verhaal dat Terragni wil vertellen. 

De entreetrap symboliseert de berg die Dante in 

de eerste kantiek probeert te beklimmen.ln Wolfflins 

benadering zou, doordat er meer lichamelijke 

inspanning gevraagd wordt, dit uiteindelijk leiden tot 

een groter genot. Door de tocht van Dante zelf na te 

Ieven, is het welbevinden bij de uiteindelijke verlossing 

des te groter. Dit startpunt van de pelgrimstocht 

brengt de bezoeker echter ook in verwarring. Hij 

verliest zijn orientatie in de labyrinthische structuur 

van het gebouw. Er is geen overzicht meer, geen 

raamopeningen die iets van de omgeving onthullen, 

slechts het aAsuiten van buiten door een hoge wand . 

' . . . lining processionally in single file, and guided 

only by the intense sunlight that will be reflected on 
the square space of the court.'" 

Hij bereikt een hof, vanwaar een bos bereikt kan 

worden, bestaande uit I 00 marmeren kolommen. Dit 

grote aantal zorgt ervoor dat hij zich er niet meer 

mee kan identificeren. De kolommen dragen het 

paradijs erboven. Het bos, of de mensenmassa die 

het symboliseert, geeft enerzijds toegang tot een 

bibliotheek en studieruimte, anderzijds kan men zich, 

via een aantal treden, richting de inferno begeven. 

De ruimte die de hel symboliseert is afgeschermd 

door een lage wand met daarop vijf sculpturen van 

vervloekte personen: een voorteken. Is dit wellicht 

ook een verwijzing naar de vijanden die Dante op zijn 

reis tegenkwam? 

De inferno bestaat uit een reeks steeds .E' 
~ kleiner wordende vierkanten, die in verhouding ,2 

de guldensnederegel volgen. Deze verhouding zou 

volgens Wolfflin een gevoel van genot met zich 

meebrengen en het doorsnee menselijke Iaten zien. 

In het middelpunt van de vlakken is steeds een 

11 Thomas L Schumacher, Terragni 's Danteum, Prine-

e1on Archileclural Press. New York: 2004 . p.46. 25 
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kolom geplaatst, wat resulteert in een spiraalvormige 

richting. De leegte brengt de bezoeker nog verder 

in een isolement van de buitenwereld en maakt de 

pijn voelbaar, aldus Schumacher. Ook hier wordt 

een duidelijke suggestie gedaan over het lichamelijk 

meebeleven van een ruimte en het letterlijk voelen 

van pijn. Het beklemmende karakter van de inferno 

heeft zijn weerslag op het lichamelijk welbevinden 

van de bezoeker. Volkomen gefocust op het vertelde 

verhaal, een gevoel van benauwdheid overweldigt 

hem door het opgesloten zijn in een labyrint. uit zijn 

evenwicht gebracht door een spiraal van kolommen. 

De bezoeker lijdt mee met het gebouw, als met een 

ernstig zieke. 

' ... an atmosphere that influences the visitor and 

appears physically to weigh upon his mortal person, 
so that he is moved to experience the 'trip' as Dante 
did. '12 

Via een trap in de hoek van de ruimte kan men 

het vagevuur bereiken. Deze ruimte is in contrast 

met de inferno: hier is een berg gevormd uit vlakken 

die eveneens de guldensnederegel volgen. 

' ... an ambience in which the visitor feels a 

salutary sensation of comfort, calling his attention to 

the sky again, but framed by geometry. '13 

Er is verlossing van de beklemmende situatie in 

de inferno, door de lichtinval kan de bezoeker zich 

hier weer orienteren . Er heerst een situatie van 

openheid en comfort. De ruimte die de herleving van 

het rijk vertegenwoordigt volgt hierop. Op de wand 

die deze ruimte begrenst is de afbeelding van een 

adelaar. Via drie groepen van drie trappen gaat men 

verder.Tweeendertig glazen kolommen markeren het 

paradijs. De materialiteit is verdwenen, de architectuur 

is opgelost. Staan de kolommen symbool voor engelen, 

onttrokken aan het wereldse? Hun aantal en hoogte 

12 Thomas L. Schumacher, Terragni's Danteum, Princ

eton Architectural Press, New York: 2004, p.49. 

13 Thomas L. Schumacher, Terragni's Danteum, Prine-

elon Archileclural Press, New York: 2004, p.53. 

is te groot voor de bezoeker om te bevatten. 

De bezoeker wordt over een lange, smalle trap, 

haaks op hazewindhond, naar buiten geleid. 

Het Danteum zou de grootheid van het werk 

van Dante moeten symboliseren en de bezoeker het 

verhaal Iaten ervaren. Hij wordt meegenomen uit het 

dagelijjks Ieven en afgezonderd om zo aile aandacht 

gericht te hebben op de boodschap. Het is een 

monument, voor de dichter, maar ook voor een ander 

tijdperk en de belofte van een herleving daarvan, 

die door Mussolini verwezenlijkt zou worden. Het 

Danteum is een voorbeeld van architectuur waarmee 

macht wordt verbeeld, waarbij het vooral het 

grootschalige van belang is en waardoor de bezoeker 

zich klein voelt. 

27 
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Klein: Het detail en Scarpa 

lnleiding 
Tot_ Scarpa's ontwerpen behoren verschillende 

herbestemmingen of uitbreidingen van bestaande 

gebouwen, zoals het Museo di Castelvecchio in 

Verona, 1956-'64 de Fondazione Querini Stampalia 

te Venetie, 1961-'63 en de Gipsoteca Canoviana 

in Possagno, 1955-'57. Zijn affiniteit met het reeds 

bestaande gebouw, komt tot uitdrukking in zijn 

manier van verbinden. Het moment van samenkomst 

van het bestaande en toegevoegde wordt benadrukt. 

Hij plaatst het ondersteunende en ondersteunde niet 

simpel naast elkaar,maar in hierarchische volgorde, hij 

assembleert. Er is sprake van een dialoog tussen de 
materialen uit de verschillende periodes.Voorbeelden 

van nieuwbouwprojecten zijn de Brion combes in San 

Vito d'Aitivole voor de familie Brion , 1969-'78 en de 

Banca popolare te Verona in 1973. 

Het punt van overgang 
Details als bijzonderheden kunnen ervaren 

worden in de beweging door het gebouw. Wanneer 

deze punten metaandachtworden ontworpen,kunnen 

zij een van tevoren bepaald effect op de gebruiker 

bewerkstelligen. Details, die van invloed zijn. De vraag 

is op welke manier dit gebeurt en bovendien welke 

lichamelijke effecten er zijn. Zoals in het Danteum 

de invloed met name in het grootschalige zichtbaar 

wordt, is Scarpa een ontwerper die dit in de verfijning 

legt. 

Een belangrijk onderdeel van zijn ontwerpen is het 

detail als het punt van overgang, van ombuiging. Deze 

details versterken de beleving van de verandering. 

Om zich te orienteren heeft de mens behoefte 

aan tekens. juist de uitzonderingen, daar waar de 

verandering plaatsvindt, springen ons in het oog. Dit is 

een steeds terugkerend thema in Scarpa's ontwerpen. 

Zowel Bernard Cache als Kenneth Frampton hebben 

het over het begrip inflection, vertaald als buiging. Dit 

woord lijkt te wijzen op een geleidelijk overgaan van 

de ene ruimte in de andere, zoals een bocht in de 

weg of en kromming in een wand ons meevoert in 

een andere richting, in tegenstelling tot een rechte 

hoek die een directe overgang bewerktstelligt. Dit 

geleidelijk meevoeren is bij beiden dan ook belangrijk: 

door buiging worden relaties aangegaan, er is een 

voortdurende sequentie van ruimten. Frampton 

noemt het begrip in verband met Scarpa's 'adoration 

of the joinC:. 

'In Castelvecchio the changing character of 

the interior arises from a constant play between 
the worked surfaces of different materials and the 

articulation of contingent seams, steps, borders, and 

reveals that serve to advance or check the overall 

progression. Against this constant yet changing beat 
are set all the accents that arise out of the necessary 

orchestration of various spans, supports, joints 
and hinges, irrespective of the scale at which they 

emerge:'• 

Carlo Scarpa gebruikt, ondermeer in zijn Museo 

Castelvecchio details in de vorm van scharnieren, 

naden, opstapjes en randen, om de totale voortgang 

door het gebouw te benadrukken. Er ontstaat een 

steeds veranderend interieurwat betreft oppervlakken 

en details, de beweging is essentieel voor de beleving 

van de ruimte. De bezoeker wordt steeds opnieuw 

verrast door een veelheid aan details, bovendien op 

verschillende schaalniveau's. Dit sluit aan bij de visie 

dat een detail ook een groter element kan zijn. 

Scarpa behandelt de verbinding als tectonische 

condensatie: 

'as an intersection embodying the whole in 
the part, irrespective of whether the connection in 

question is an articulation or a bearing or even an 

altogether larger linking component such as a stair 
or a bridge'. 15 

~ 

l In Earth Moves, The furnishing of Territories, ~ 

heeft Cache het veelvuldig over het punt van buiging, 

ondermeer in verband met folding architecture. Door 

14 Kenne1h Frampton, Studies in Tectonic Cui-

rure, London: The MIT Press, 1995, p. 321 . 

15 Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Cul

ture. London: The MIT Press, 1995. p. 29. 29 
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buiging onstaat een relatie tussen het exterieur en 

interieur. Om het verband tussen kader en verbinding 

duidelijk te maken, refereert Cache aan Gilles 

De leuze: 

'interlocking these frames or joining up all 

these planes -wall section, window section, floor 

section, slope section- is a composite system rich in 

points and counterpoints. The frames and their joins 
hold the compounds of sensation, hold up figures, 

and intermingle with their upholding, their own 

appearance.'16 

Er is een sensationeel samenspel tussen het 

kader, de verbindingen binnen het kader en ook 

hetgeen omkaderd wordt. Een detail als een raam, 

inclusief de aansluitingen van de verticale op de 

horizontale delen, de bevestiging van het glas, de 

scharnieren en handgrepen, werkt niet op zichzelf, 

maar sam en met het uitzicht dat geboden wordt. Het 

venster legt slechts dat deel van de omgeving bloot, 

dat de ontwerper wil Iaten zien. Dat deel komt in 

verbinding te staan met het interieur. Door het frame 

worden relaties aangegaan met omliggende ruimten, 

hier vindt de overgang plaats. Met hetgeen door het 

kader te zien is, wordt ook de uitstraling van het 

kader zelf veranderd. 

Op het niveau van de bouwdelen kunnen 

overgangen, doorgangen en geleiders worden 

onderscheiden. Een overgang is iets over iets anders 

heen en het bedekkend, maar ook het van het ene in 

het andere overgaan.Voorbeelden van overgangen zijn 

een trap, een brug, een opstap of afdak. Het gaat hierbij 

om een toegevoegd element dat afstand overbrugt. 

De doorgang hangt nauw samen met de overgang. 

Bij de doorgang is sprake van een opening waar 

doorheen bewogen wordt, zoals een deur of raam. 

Geleiders hebben een richtingaanwijzende functie, 

dit zijn lijnvormige elementen zoals een railing, een 

naad of een lichtstrook. Geleiders kunnen een sterke 

horizontale, verticale of diagonale richting hebben, 

waardoor de beweging of kijkrichting van de persoon 

16 Bernard Cache, Earth Moves, The furnishing of Ter-

ritories. Londen: The MIT Press. 1995. p. XVII. 

gestuurd wordt. Dit zijn de bewegings- en zichtassen. 

Een brug kan echter ook in zijn geheel een geleidend 

element zijn, wanneer de richting wordt geabstraheerd 

tot lijn en er op grotere afstand naar gekeken wordt. 

Hetzelfde geldt voor een gebouw dat overheersende 

richting heeft, bijvoorbeeld de verticaliteit van een 

toren. Het gaat hier om grootschalige richtinggevende 

objecten. Volgens de antropomorfe theorie kan 

verticaliteit een imponerend effectop de mens hebben: 

de hoogte is immens, waardoor deze niet meer in te 

schatten is. Deze richting wordt ook geassocieerd 

met een strevende, actieve houding van het menselijk 

lichaam, tegenover een in rust verkerend, horizontaal 

georienteerde vorm. 

Detail en invloed 

Welke vorm van invloed is er bij Scarpa te zien 

in zijn details? Gaat dit slechts om het geleiden, het 

sturen van de beweging door een ruimte, of is er meer 

aan de hand? Frascari, zelf leerling van Scarpa geweest, 

noemt in zijn artikel 'the tell-the-tale-detaif. 17 Zoals 

in het Danteum het gebouw een verhaal vertelt, zo 

vertelt Scarpa met zijn details een verhaal, zij dienen 

niet slechts een functioneel doeleinde, maar hebben 

expressieve kwaliteiten. Frampton wijdt een boek aan 

de tectonische expressie van architectuur, Scudies 

in Tectonic Culcure, waaronder ook die van Scarpa. 

Hij benoemt hierin de capaciteit die architectuur 

bezit om waarden tot uitdrukking te brengen. Hoe 

wordt het verhalende karakter van het detail dan 

vormgegeven? 

De details van Scarpa geven betekenis aan zijn 

gebouwen. Het totale gebouw is als het ware het 

plot, het detail is het verhaal. Welk verhaal wordt er 

verteld? Als voorbeeld kan gekeken worden naar de 

brug di€ de Fondazione Querini Stampa/ia, een in 
~ 

1963 tot museum getransformeerd palazzo in Venetie, ·~ 
~ verbindt met de terra firma van de Campo. Deze 

Iichte brug is dusdanig, asymmetrisch vormgegeven, 

dat ze de fluctuatie in het waterniveau van Venetie kan 

opvangen en er tevens gondels onderdoor kunnen 

varen. De brug vertelt dit verhaal zorgvuldig. 

17 Handout 9: The Tell-the-Tale-Detail. Marco Fras-

cari, Victoria University of Wellington. 
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'The deck functions as a kind of tectonic elision 

that simultaneously both extends and curtails only 

ones experience of crossing. This inflection finds 

its correspondence in the ballustrading, which is 

shortened on the landward side and extended toward 

the building.'18 

In de doorsnede van de brug is te zien dat 

de traptreden onder een heel klein afschot zijn 

ontworpen, waardoor het water vanzelf zal weglopen. 

De treden bestaan uit ongelakte, donkere houten 

delen, voorzien van een nis waarin een metalen 

bevestiging valt. De totale trede die zo ontstaat rust 

op de bovenzijde van een s-vormig profiel in metaal, 

die vervolgens om de trede daaronder is geklemd. 

De treden rusten door middel van een metalen 

pootje indirect op de gebogen, asymmetrische 

onderconstructie van de brug.Asymmetrie benadrukt 

eveneens de ongelijkheid van be ide kanten van de brug, 

ze hebben een eigen karakter: enerzijds aansluitend 

op de vaste grond, anderzijds op het museum. Aan 

de kant van het museum steunt de laatste houten 

trede door middel van het s-vormige profiel op een 

natuurstenen bordes. Daar kan men de entree ingaan. 

Aan de landzijde wordt de brug beeindigd door een 

natuurstenen trede en bordes, beide met een gelijke 

optrede als de overige treden. 

Ook de ballustrade van deze brug is bijzonder, 

bestaande uit een houten handvat en metalen 

verticale delen die tegen de zijkant van de brug 

bevestigd zijn en aan de landzijde op het natuursteen 

steunen. In tegenstelling tot de traptreden is de 

leuning uit geelkleurig, gelakt hout vervaardigd. Ze 

zijn ovaalvormig, met de lange zijde in horizontale 

richting in doorsnede en aan de uiteinden en op de 

overgangspunten voorzien van een bronzen aansluiting. 

De houten leuningdelen indirect verbonden met een 

ronde, metalen staaf eronder. Hieraan is een hoekje 

gelast, dat vervolgens tweezijdig ingeklemd wordt 

door een verticaal dee I, dat naar boven toe verjongt. 

In het algemeen kan gezegd worden dat Scarpa 

18 Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Cui-

ture, London: The MIT Press. 1995, p. 302. 

in zijn details steeds de uiteindelijke ontmoeting 

tussen de delen, het moment van dragen, uitstelt. 

ledere aansluiting, elke overgang binnen Scarpa's 

details, op grotere of kleinere schaal, verloopt 

indirect. Steeds worden tussenelement ingezet om de 

verbinding tot stand te brengen. Hiermee wordt een 

spanning opgebouwd: de delen worden steeds meer 

verfijnd en komen uiteindelijk tot een climax in het 

samenkomen. 

Het verhaal dat met de brug verteld wordt is die 

van de ontmoeting van de bezoeker met het museum, 

van het vaste land en het gebouw, het oversteken van 

water met een wisselend peil. Het oversteken van 

de brug wordt zo voor de bezoeker een introductie 

op het bezoek van de Fondazione Querini Stampalia. 

De brug maakt de ontmoeting subtiel en bouwt deze 

langzaam op door de opbouw van steeds fijnere 

details, door luie traptreden en bordessen die de 

verbinding maken tussen vaste grond en brug. In 

een aanzicht is te zien dat de breedte van de brug 

bijdraagt aan de horizontale hoofdbeweging van 

het element: ondanks de kromming omhoog staat 

hij dicht bij de aarde. Scarpa heeft met de brug een 

samenwerkend lichaam ontworpen, er is een sterke 

onderlinge afhankelijkheid tussen de delen. 

Welke lichamelijke be'invloeding wordt hier 

bereikt door middel van deze details? Bij het 

oversteken van de brug beweegt de mens omhoog, 

met de ron ding van de brug mee en komt letterlijk los 

van de vaste grond en wordt Iichter. De asymmetrie 

in doorsnede zal ervaren worden: de opgang naar 

boven is lager dan de afdaling: het museum is lager 

gelegen ten opzicht van de vaste grond. De ervaring 

van de overgang wordt versterkt door de opbouw 

in materialen waarover gelopen wordt: van de vaste 
1!' 

l grond, via een natuurstenen bordes, over hout, naar ~ 

het gebouw toe. Het hout zal wellicht iets meeveren 

in de beweging of kraken en is Iichter dan het massieve 

natuurstenen bordes en nog Iichter dan de grond. Het 

bovenste deel van de leuning is van gelakt hout. Een 

glad, isolerend materiaal dat toegankelijk is om vast te 

houden. De bronzen verbindingen tussen de houten 
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delen zijn kouder en zullen opvallen wanneer men 

met de hand tangs de hele leuning glijdt. De brug staat 

in het teken van bewegen en is niet vormgegeven om 

stil te staan: door het afschot staat de bezoeker geen 

moment volkomen horizontaal. Het element is een 

assemblage van materialen, met steeds een andere 

kleur, textuur, temperatuur en vormgeving,die in nauw 

contact met het lichaam komt te staan wanneer men 

er overheen loopt. De brug is ondanks de veelheid 

aan details een eenvoudige vorm om te volgen. 

Details zijn ook tekenen die bij de gebruiker een 

associatie oproepen, omschreven als de tactiele en 

visuele sensatie. Door aanraking wordt een ruimte 

eigen gemaakt, dit gebeurt puur vanuit de gewoonte, 

aldus Andrew Benjamin: 

'Buildings are appropriated in a twofold manner: 

by use and by perception or rather by touch and 

sight. [ ... ]Tactile appropriation is accomplished not 

so much by attention as by habit.'19 

Wat is deze tactiele sensatie en hoe vindt het 

eigen maken van een ruimte plaats1 Dit doet de mens 

door middel van zijn zintuigen, het zien, aanraken van 

de details, hun oppervlak, textuur en temperatuur. 

Ook de associatie die men heeft met eerdere 

aanrakingen speelt een grote rol: 

'When I think of architeccure, images come 

into my mind. Many of these images are connected 

with my training and work as an architect. [ .. . ] Some 

of the other images have to do with my childhood. 

There was a time when I experienced architecture 

without thinking about it. Sometimes I can almost feel 

a particular door handle in my hand, a piece of metal 

shaped like the back of a spoon.'2° 

Zowel uit het citaat van Benjamin als van 

Zumthor blijkt dat het eigen maken van de ruimte 

19 Andrew Benjamin, Architedural philoso

phy, London: Alhlone Press. 2000. p.28. 

20 Peter Zumlhor,Thinking Architecture, Basel: Birkhauser, 2007. p.7 

vanzelf gebeurt. Ieder persoon doet dit, vaak zonder 

zich hiervan bewust te zijn. Doordat hij al van kinds 

af aan herinneringen opslaat, draagt de mens een 

bibliotheek aan associaties en ervaringen bij zich, die 

zich steeds uitbreidt. Juist het onbewuste karakter 

is van belang voor dit onderzoek. Het be'invloeden 

bleek in de definitie ook in het onbewuste te zitten: 

'het niet zinnelijk waarneembare, aileen in haar 

gevolgen blijkende werking [ ... ] onstoffelijke werking 

of krachc', als het ware van hogerhand opgelegd en 

ongrijpbaar. 

Groot & Klein :Waar het Danteum klein, en het 

detail van Scarpa groot in is 

In dit deelonderzoek zijn twee extremen 

tegenover elkaar geplaatst: de architectuur van 

Terragni en van Scarpa. Het Danteum is onder de 

noemer machtsarchiteccuur geplaatst. Macht hangt 

samen met een bewust opgelegde uitwerking op iets 

of iemand, met de macht over en de macht tot. Macht 

in architectuur kan veelal in verband worden gebracht 

met de grootschalige architectuur: monolieten, 

monumenten en de verbeeldingvan de macht van 

een Ieider. Het Danteum is een verbeelding van het 

verhaal van Dante, maar draagt ook een politieke 

en metafysische boodschap in zich: Mussolini wordt 

verheerlijkt als bevrijder van ltalie. De bezoeker 

maakt een pelgrimstocht door het gebouw. 

De architectuur van Scarpa, vol van details, is 

onder de noemer 'klein' geplaatst. Scarpa werkt met 

een opbouw van steeds kleinere delen, met deze 

verfijning stelt hij het moment van ontmoeten uit. Er is 

steeds een tussenelement nodig om de connectie tot 

stand te brengen. Door de details die samengevoegd 
:;" 

zijn tot groter element, zoals een brug, kan Scarpa ·~ 
~ een verhaal vertellen en een ervaring teweeg brengen. 

Zijn architectuur heeft op deze wijze de mogelijkheid 

bezoekers te be'invloeden. lnvloed heeft veel meer 

het ongrijpbare in zich. Hoewel invloed wei met 

een bewust opgelegde uitwerking op de bezoekers 

kan samenhangen, betekent het begrip ook het 'niet 

W3arneembare, slechts in zijn gevolgen blijkende 

,E 
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werking. Deze onzichtbare, als het ware van bovenaf 

instromende kracht kan geniepiger zijn. 

Hoewel Scarpa een verfijnde werkwijze heeft 

en op kleinere schaal werkt, is er toch iets waar 

zijn architectuur groot in is. In zijn gebouwen wordt 

de bezoeker overladen met details. Alles is detail: 

de wanden, vloeren, opstapjes, naden, kozijnen, 

deurklinken. Overal is bovendien de gelaagdheid 

te zien, het uitstellen van de ontmoeting door een 

opbouw van verschillende details binnen een detail. 

Zoals uit het citaat van Frampton blijkt, is er een 

continue voortgang en verandering waarneembaar. 

Hoewel alles perfect op elkaar is afgestemd, kan het 

geheel ook teveel worden. Het kost de bezoeker 

moeite om die continue verandering tot zich te 

nemen. Zo kan hij, ook in de architectuur van Scarpa, 

een gevoel van onmacht ervaren. 

Het Danteum is op zijn beurt klein in de 

detaillering. Dit zit ondermeer in het feit dat het 

gebouw nooit gerealiseerd is en dus daadwerkelijke 

details niet gezien kunnen worden. Het gebouw is 

echter ook sober. Niet wat betreft het verhaal dat 

het vertelt, de imponerende schaal en symboliek, 

maar wei wat betreft de eenheid in materialisering. Er 

is sprake van eenvoud en continu"iteit door het steeds 

terugkerende marmer. Juist hierdoor worden de 

veranderingen in daglichttoetreding en omslotenheid 

en openheid intenser ervaren. 

Conclusie 

Hoe kan er invloed uitgaan van het detail in 

architectuur? 

Duidelijk is geworden dat de tactiele ervaring van 

de details belangrijk is, maar ook de verhouding ten 

opzichte van het menselijk lichaam. Het gebouw en 

zijn details worden ervaren in gebruik, in het contact 

van de mens met het gebouw. De gebruiker maakt 

zich de ruimte eigen. Hierdoor wordt duidelijk of de 

architectuur op de mens afgestemd is of net niet. Zo 

is in het Danteum bewust een spel gespeeld met de 

verhoudingen van het gebouw en de bezoeker en is in 

Scarpa's details juist de menselijke maat belangrijk. 

De tactiele sensatie heeft enerzijds te maken 

met eigenschappen die het architectonisch object 

bezit en anderzijds de mogelijke manieren van de 

mens, het subject, om deze tot zich te nemen: het 

aanraken en vergelijken met het eigen lichaam. 

Het menselijke tastzintuig in de vingertoppen, het 

evenwichtsorgaan, het zicht en de mogelijkheid om 

temperatuurverschillen te voelen zijn essentieel. De 

mens neemt waar. 

Het detail als bijzonderheid, als punt van 

verandering, springt in het oog door beweging door 

gebouw. Details kunnen ons geleidelijk meevoeren, 

maar ook verrassen door hun plotselinge verschijning. 

Het kader werkt als detail niet op zichzelf, maar 

samen met hetgeen de architect wil omkaderen. Met 

details, of een verzameling van details, kan ook een 

verhaal worden verteld. De tactiele ervaring daarvan 

wordt in grote mate bepaald door de materiaalkeuze. 

Is een handgreep van warmtegeleidend metaal of van 

isolerend hout? En, als er voor metaal is gekozen, is dit 

gepolijst of heeft het een grof oppervlak? Is het hout 

gelakt of onbewerkt? Ook de manier van bevestigen 

is belangrijk: kan een brug Iicht meeveren tijdens 

het belopen of is dit niet waarneembaar? Er kan 

invloed uitgaan van het detail in architectuur doordat 

de mens in direct contact staat met het detail. Het 

door een deuropening lopen, langs een ballustrade 

bewegen, uit een raam kijken . Materialisatie , 

vormgeving, schaal, bevestiging, al deze aspecten 

spelen mee in de lichamelijke ervaring van details 

door de gebruiker. Doordat het lichaam erg gevoelig 

is voor veranderingen, zullen vooral de extreme 

overgangspunten opvallen. Wanneer men door een 

donkere ruimte beweegt, die plotseling voorzien is 

van een daglichttoetreding, of bij binnenkomst een 

overgang in temperatuur ervaart. Ook de verhouding 

tot het menselijk lichaam is essentieel: zijn het 

gebouw en de ruimten afgestemd op de menselijke 

maat of wijkt het net af: de op- en aantrede van een 

trap, de hoogte van een daglichttoetreding, het al dan 

niet bieden van een uitzicht op de omgeving. 

Welke lichamelijke effecten bewerkstelligd 
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worden zal per ontwerp verschillen. Uit de 

beschrijving van Scarpa's details is duidelijk geworden 

dat subtiele verschillen in detail een groot verschil in 

de ervaring kunnen veroorzaken. Zo zorgt het onder 

een klein afschot lopen van een grondvlak ervoor dat 

de mens niet horizontaal kan staan, maar ligt voor- of 

achterover helt. Hij is uit zijn evenwicht; het lijkt alsof 

hij ofwel vooruit wordt geduwd of tegengehouden 

wordt. Het zal de mens meer moeite kosten om zich 

staande te houden, doordat zijn beenspieren continu 

aangespannen moeten worden. Het omhoog bewegen 

en Iichter worden van materiaal van een brug, kan een 

gevoel van loskomen van de grond opleveren. Ook 

overgangen in materiaal en textuur zullen ervaren 

worden , indirect, via het schoeisel, met de voeten en 

direct met blote handen. 

De eigenschappen van de details, vergelijkt de 

mens met zijn eigen lichaam door 'waar te nemen': 

door aan te raken, te kijken,langs te !open. Kenmerken 

van het object, projecteert de mens op zichzelf: het 

subject. De gladheid, koudheid van metaal of de 

ruwheid van onbewerkte houten delen, in tegenstelling 

tot het zachte, kwetsbare en warme van de eigen 

huid . De beweeglijkheid of juist standvastigheid van 

een constructie en van het eigen lichaam. 

Met het detail heeft de architect een handvat 

ter beschikking om het gedrag van mensen in zijn 

gebouwen te sturen, om de mens richting te geven 

of positieve, maar ook negatieve emoties op te 

wekken. Het is voor de ontwerper essentieel om zich 

hiervan bewust te zijn. Hij kan met zijn details een 

vooraf bepaalde uitwerking op de gebruiker hebben. 

Belangrijk is dat de details in het gehele ontwerpproces 

worden meegenomen en niet pas in de laatste fase 

worden uitgewerkt. Details als opvallende momenten 

in het gebouw, als bijzondere punten, kunnen zo een 

specifieke functie vervullen, bijvoorbeeld als geleidend 

element of kader. 
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Deel 2: De lijn 

lnleiding 

De uitkomsten van het theoretische onderzoek 

naar de invloed van details en de lichamelijke ervaring 

van architectuur, de imponerende capaciteiten van 

grootschalige, zowel als kleinschalige gebouwen, 

vragen om een toepassing. In mijn zoektocht naar 

een geschikte locatie voor een ontwerp waarin 

deze aspecten tot uitdrukking komen, viel mijn oog 

op een kavel aan de bosrand van Aalst, gemeente 

Aalst-Waalre. Deze grond is te bereiken vanaf een 

onverharde parkeerplaats, die eveneens toegang biedt 

tot het bos en een heideveld. Parallel op de richting 

naar de heide blijkt een lijn door het bos te lopen. 

Een as richting het noorden en· het zuiden, die een 

vergezicht tussen de bomen verschaft. 

Gebiedsverkenning 

Ten westen van het pad bevindt zich de hei, ten 

oosten een stuk bos, dat geleidelijk overgaat in de 

bungalowwijk. Richting het noorden lopend wordt 

het pad na een paar honderd meter beeindigd door 

de weg die vanuit Eindhoven Aalst binnenkomt; 

richting het zuiden kan de lijn verder worden gevolgd. 

Het mulle zand geeft aan dat het nu in gebruik is 

als ruiterpad. Tot aan Valkenswaard kan de route 

haast ononderbroken voortgezet worden, door het 

landschap heen, omgeven door vennen, heide, open 

en dichte stukken groen. 
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Ontdekking: historie spoorlijn 

Uit historische kaarten blijkt dat de route een 

restant is van een directe spoorwegverbinding tussen 

Eindhoven en Luik. Van 1866 tot 1953 vond er, met 

enkele onderbrekingen, personenvervoer, maar ook 

vrachtverkeer plaats van Eindhoven, via Hasselt, naar 

Luik. De spoorlijn is verdwenen; de restanten ervan is 

nog altijd aanwezig. 

Halverwege de 19• eeuw ontstond er een 

behoefte aan snelle en internationale verbindingen, 

naast het wegennet, wat in Brabant al relatief goed en 

uitgebreid was. De eerste trein van Nederland reed 

al in 1938 tussen Amsterdam en Haarlem; omstreeks 

1855 was het totale spoorwegennet echter nog 

nauwelijks uitgebreid: de totale lengte bedroeg 255 

km en deze sporen bevonden zich aileen in het westen 

en midden van het land. Verschillende plannen voor 

spoorwegverbindingen, onder andere Middelburg 

- Eindhoven- Maastricht en Vlissingen - Duitsland, 

werden nooit realiteit. 

Eindhoven telde rond 1860 3000 inwoners, 

samen met de omliggende dorpen kwam dit uit op 

I 0.000. In hetzelfde jaar werden plannen door de 

eerste en tweede kamer goedgekeurd voor de aanleg 

van het trace Vlissingen - Breda - Tilburg - Boxtel 

- Eindhoven, over een afstand van 888 km. Hierop 

volgden de plannen voor de verbinding Eindhoven -

Hasselt - Luik. Ook volgde een spoorlijn Utrecht -

Den Bosch - Eindhoven .. In 1865 werd gestart met de 

aanleg van de spoodijn en bijbehorende gebouwen als 

stations en wachtershuisjes. In Aalst werd daarvoor 

wei land, bos- en heidegrond, weg, water en bouwland 

langs de route onteigend. Eindhoven werd in korte 

tijd het belangrijkste spoorwegknooppunt van het 

zuiden 

Het moest een stimulans zijn voor de plaatselijke 

industrie. Aalst telde in 1965 678 inwoners. Aalst

Waalre kreeg een eigen station met goederenloods 

en verschillende bedrijfstakken, ondermeer de lokale 

sigarenindustrie, linnenfabriekjes en houthandel 

hebben er baat bij gehad. Ook kon er kunstmest 

vanuit de randstad over de lijn worden vervoerd en 

kolen vanuit Luik. 

Hoewel er een doorgaande spoorlijn is geweest, 

werd er gebruik gemaakt van verschillende treinen, 

tussen Eindhoven - Valkenswaard, Valkenswaard -

Achel en Achel - Luik. In 1867 wordt het traject 

Valkenswaard-Achel geopend, er rijdt I trein per dag 

heen en weer tussen Eindhoven en Valkenswaard. 

In 1890 rijdt er iedere dag een bedevaartstrein van 

Valkenswaard naar Eindhoven en de volgende dag 

weer terug, ten behoeve van de Kevelaer. Acht jaar 

later komt er een ochtend- en avonddienst bij die 

doorrijdt tot Neerpelt. 

In de volksmond werd deze spoorwegverbinding 

met het zuiden het Belse lijntje genoemd: een spoor 

vanuit het Belgische steenkolengebied. De Compagnie 

du chemin de fer Liegeois et des prolongements, 

ofwel de Luiks-Limburgse spoorwegmaatschappij, 

samengevoegd uit kleinere spoorwegexploitanten, 

had zich als doel gesteld om het spoorwegennet 

in de Belgische provincies Luik en Limburg uit te 

breiden. De exploitatie was in het begin in handen 

van de Nederlandse Staatsspoorwegen, S.S. Luik 

was destijds een belangrijk spoorwegknooppunt en 

had goede verbindingen met Duitsland en Frankrijk. 

Ook Nederland had hier baat bij: het zou een impuls 

kunnen zijn voor de internationale handel, in eigen 

land hadden de Staatsspoorwegen hun exploitatie 

niet goed rond kunnen krijgen. 

Door het nog ontbreken van goede verbindingen 

met de mijnen in Belgie, was het rendement echter 

al vanaf het begin zeer laag en moesten enkele lijnen 

verpacht worden. In Nederland rekende men op een 

snelle aanvoer van kolen richting het noorden. Door 

de moeizame totstandkoming van de aansluitingen op 

Belgische en Limburgse mijnen, had deze organisatie 

echter weinig winst, in 1898 komt het Belgische 

gedeelte dan ook in handen van de Belgische staat. 

Tijdens WOI werd in het belang van de 

verdediging van het land het gebruik van aile 

Nederlandse spoorwegen gevorderd. Het gaat slecht 

met de lijn, die door de geringe aanvoer van kolen 

slechts nog tussen Eindhoven en Valkenswaard dienst 

doet. Tijdens WO II is er een opmerkelijke opbloei 

van de lijn zichtbaar, ondermeer vanwege de goede 

verbinding die ze bood tussen Amsterdam en Luik, 
43 





maar ook door de het vervoer van munitie door 

de Duitsers vanaf vliegveld Welschap. Na de laatste 

oorlog werd de lijn nog enkele tijd voor de aanvoer 

van kolen gebruikt.Vanaf die tijd gaat het bergafwaarts 

met de verbinding: in 1957 wordt de lijn gesloten voor 

personenvervoer en tussen 1973 en 1996 worden de 

sporen tussen Neerpelt - Eindhoven, Houthalen -

Eksel en Eksel - Neerpelt afgebroken. 

Langs het trace hebben in totaal 41 

spoorwegwachtershuisjes gestaan. Op het 

Nederlandse deel van het traject is hier slechts I van 

overgebleven: nr. 39, ter hoogte van de Hoogstraat

Hagenkampweg. 

Litteken op kleine en grotere schaal 

Op de locatie in het bos in Aalst is een restant 

zichtbaar van het vroegere spoorwegtrace tussen 

Eindhoven en Luik. Het spoor is tussen Aalst en 

Valkenswaard vanuit de Iucht zichtbaar als Iitteken 

in het bos. Dit Iitteken wordt gevormd door bomen. 

Een laan is het, een spoor van gemiddeld minimaal 6 

meter breedte waar de bomen wijken. Dit spoor, nu 

ter hoogte van Aalst in gebruik als ruiterspad, wordt 

door verschillende wandelpaden gekruist: routes 

vanuit de woonwijk richting het bos- en heidegebied. 

Vanuit Aalst gezien heeft het restant van de 

spoorlijn richting het noorden en het zuiden een 

ander karakter. Wanneer de route vanuit het bos 

richting Eindhoven wordt gevolgd, verdwijnt de 

zichtbaarheid in de natuur. Het bos gaat over in een 

graskant langs de Burgemeester Mollaan: de straat die 

vanuit Eindhoven met een bochtAalst binnenkomt.Ten 

noorden van de snelweg is de lineair weer zichtbaar, 

maar overgegaan in Professor Holstlaan, ten westen 

waarvan zich de High Tech Campus bevindt. Deze laan 

gaat over in de Bayeuxlaan, die de bebouwde kom 

van Eindhoven ingaat. Een restant van het spoor is de 

Spoorstraat. Op de kruising met de Hoogstraat is een 

van de oorspronkelijk 41 spoorwegwachtershuisjes 

nog aanwezig. Na de Hagenkampweg die hierop volgt. 

is de zichtbaarheid van het spoor volledig verdwenen. 

De bocht richting het oosten, naar het station, bevond 

zich waar nu de Vonderweg is. Hoewel de lineair vanaf 

Aalst richting Eindhoven nog voor een groot deel in 

tact is, ontbreekt de herkenbaarheid ervan als spoor, 

met uitzondering van het spoorwegwachterhuisje 

aan de Hoogstraat. Het is een vergeten geschiedenis, 

vergane glorie. 

Ten zuiden van de locatie is het spoor tot aan 

Valkenswaard zichtbaar in het bos. Dwars door 

Valkenswaard is de lineair zichtbaar in de Europalaan, 

die ten zuiden van de gemeente uitmondt in een 

industrieterrein. De straat Oud Spoor is opnieuw 

een duidelijke verwijzing naar vroeger. Hier gaat de 

oude lijn het bebouwde gebied uit en wordt door 

bomenrijen en weilanden omgeven en gaat zo de 

grens over richting Belgie. Daar is het oude spoor 

grotendeels in gebruik als fietspad, afwisselend door 

de weilanden en de bebouwde kom. In Neerpelt is 

opvallend dat de route heel kort samengaat met een 

bestaande spoorweg, die vervolgens afbuigt richting 

het westen. Ten zuiden van Neerpelt loopt de lineair 

door, soms minder zichtbaar en komt uiteindelijk via 

Houthalen op het bestaande spoor in Hasselt.Voorbij 

Hasselt is de lijn nog altijd aanwezig als spoorweg 

naar Luik. 

Conclusie 

In het kort kan gezegd worden dat ten noorden 

van de locatie, op het laatste deel van het trace, de 

historie niet meer duidelijk zichtbaar is, het is als 

het ware verwaterd in nieuwe infrastructurele en 

bouwkundige lagen. Er is nagenoeggeen aandacht voor 

de geschiedenis. Hoewel het spoor ten zuiden van de 

locatie, over een afstand van bijna 60 kilometer tot c 

i aan Hasselt nog veelal in het landschap te herkennen 

als fietspad, is ook daar het verhaal vergeten. 

Door twee gebouwen op en aan het spoor 

te zetten, een nieuwe laag toe te voegen aan het 

bestaande, kan worden benadrukt welke geschiedenis 

deze plek heeft, het verhaal en hoe dat tot vandaag de 

dag letterlijk zijn sporen heeft achtergelaten. 

:::; 
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In de huidige situatie is het spoor op grote schaal 

nog altijd een kilometers lange lineair, zichtbaar in 

het landschap. Meer ingezoomd, op het niveau van de 

locatie, zijn er ravelige kanten te ontdekken. 

Het treinspoor is ruim 50 jaar gel eden afgebroken, 

sindsdien is er een nieuwe laag ontstaan: de natuur 

heeft de plek enigszins overgenomen, de randen zijn 

grover geworden door bomen en struiken. Daardoor 

zal men in Aalst het bospad niet direct herkennen als 

voormalig spoorwegtrace, net zoals dit in Eindhoven, 

maar ook zuidelijker op veel plaatsen het geval is. 

Door de architectuur wordt het verhaal versterkt. 

Wanneer men namelijk de toren bestijgt. zal op grote 

hoogte het grotere geheel duidelijk worden. 

Er zijn plannen vanuit de gemeente Aalst-Waalre 

om tussen Aalst en Yalkenswaard over het oude 

spoorwegtrace een fietspad aan te leggen, zoals dit 

ook al op een groot deel van het Belgische trace 

het geval is. Hier kan op worden ingespeeld in mijn 

gebouwen: de gebouwen kunnen schakels vormen 

aan het grotere geheel. Er kan een rustpunt geboden 

worden voor fietsers en wandelaars, maar ook een 

blik vanaf grote hoogte op het kilometerslange spoor 

dat nog altijd door het landschap loopt: een wachter 

en een toren. Beide zijn bovendien een markering 

van en aandachtstrekker voor het verleden en de 

blijvende gevolgen daarvan. 
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Deel 3: Een tekening in het landschap 

lnleiding 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de twee 

ontwerpen: de toren en de wachter.AIIereerst wordt 

de stedenbouwkundige situatie kort uitgelegd en 

worden beide gebouwen (wat betreft programma) 

ingeleid, dan wordt steeds eerst algemeen ingegaan 

op een onderdeel van het ontwerp, waarna een 

beschrijving volgt van de lichamelijke effecten die 

zowel door de grote, als door de kleine ruimten 

en onderdelen, verschillende typen details, worden 

bewerkstelligd in de gebouwen. In het geheel wordt 

antwoord gezocht op de vraag wat voor soort invloed 

er door middel van de details op de bezoekers wordt 

uitgeoefend in deze gebouwde objecten. 

Situatie 

Gemeente Aalst-Waalre telt tegenwoordig 

16.500 inwoners. Het zijn twee welvarende dorpen, 

beide omgeven door groen, heide en vennen. Een 

greene zoom scheidt Aalst en Waalre . Dwars door 

dit bos loopt de voormalige spoorlijn. De locatie 
bevindt zich in het westelijke deel van Aalst, waar een 

bungalowwijk het bos inprikt. Er is hier sprake van 
een geleidelijke overgang tussen wonen en natuur; 

de tuinen monden uit in het bos. De lrislaan is 

lusvormig en biedt via een zandvlakte, waar men ook 

kan parkeren, een doorgang naar de heide, maar ook 

naar de spoorlijn. De bodem van Aalst is zandgrond; 

de begroeiing bestaat voornamelijk uit dennenbomen 

en heide. 

Architectonisch ontwerp 

De wachter en de toren 

In het bos van Aalst zullen twee gebouwen 

komen te staan, I 50 meter uit elkaar, gelegen op de 

plek van de vroegere spoorlijn. Betonnen objecten, 

monolithische gebouwen die naar elkaar refereren. 
Door hun onderlinge afstand, het kronkelige karakter 

van het pad en de dichte begroeiing er omheen 

zullen de gebouwen niet in een oogopslag in hun 

geheel worden gezien. Wei zal de toren boven de 

boomtoppen uitprijken en gedeeltelijk al vanaf grotere 

afstand zichtbaar zijn en hierdoor de bezoeker 

uitdagen om dichterbij te komen en het gebouw te 

betreden. 

Wachter 

Vanuit zuidelijke richting zal men het eerst de 

wachter aantreffen, die met een spitse, betonnen rug 

of kern 3 meter boven de grond uit komt; de overige 7 

meter ligt verzonken in de grond. Het gebouw beslaat 

een oppervlak van 8 x 25 meter en vult daarmee de 

gehele breedte van het spoor. De wachter is vooral 

opvallend in lengterichting en benadrukt hiermee 

het lineaire karakter van het pad door het bos. De 

3 meter hoge rug deelt het object in stukken. De 

buitenste contouren van de doorsnede hebben een 

rechthoekige vorm: 8 x I 0 meter. Dit rechthoek 

is door twee diagonale wanden, naar boven taps 

toelopend, in 3 driehoeken opgedeeld, waarbij de 

middelste de al eerder genoemde kern of rug vormt 

die boven de grond uitsteekt. Uit de twee volumes 

aan weerszijden daarvan zijn trappen en hellingbanen 
gesneden. Ten westen van de kern is een fiets- en 

wandelpad gevormd, waardoor de route over het 

spoor, weliswaar met een Iichte helling, gecontinueerd 
blijft. Er is hierdoor een keuzemogelijkheid: men kan 

de gebouwen bezoeken, maar ook voorbijgaan over 
de lijn. 
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Ten oosten van de kern bevinden zich de trappen 

naar beneden. Om deze te kunnen betreden dient de 

bezoeker eerst een halve meter af te dalen via de 

hellingbaan, die uitkomt op het punt waar de rug is 

onderbroken en een doorgang vormt naar de lift, 

fietsenstalling en trap. Rondom het meest zuidelijk 

deel van de wachter kan men geleidelijk afdalen 

tot een nieuwe doorgang bereikt wordt, 4,4 meter 

ondergronds. Hier komt men in de wachter en kan 

in het zuidelijke gedeelte de koffiebar bezoeken, waar 

men zich daadwerkelijk in het monoliet bevindt, een 

uitgeholde ruimte in de kern, omsloten door beton 

en de grond. De enige opening is gevormd door 

eenzelfde driehoek als bij het uitzichtpunt van de 

wachter van het volumes af te trekken. Er ontstaat 

een indirecte daglichttoetreding, via een betonnen 

koker richting de heide. In de kern is glas tegen deze 

opening bevestigd, in de betonnen bak is een messing 

rooster geplaatst en de koker is aan de heidekant 

voorzien van glas. Vanuit deze ruimte kan personeel 

via een trap afdalen naar de keuken en spoelkeuken, 

opslag installatieruimte die zich op het niveau eronder 

bevinden, op -7, I meter. De lift komt uit op het niveau 

van de koffiebar, die hierdoor ook voor mindervaliden 

toegankelijk is; bovendien bevindt zich hier een 

rolstoeltoegankelijk toilet.Vanuit de doorgang kan de 

laatste afdaling gemaakt worden: een hellingbaan loopt 

buiten langs de oostelijke zijde van het gebouw en 

verschaft toegang tot een museale ruimte, die slechts 

0,7 meter lager gelegen is. Een ruimte die in lege 

toestand bezocht kan worden en de dramatiek van de 

verdwenen spoorlijn en haar vergane glorie verbeeldt, 

maar ook een plaats biedt voor een expositie door, 

bijvoorbeeld door plaatselijke kunstenaars. Een 

verticale spleet in het beton, die tevens door het 

fietspad heen snijdt, maakt daglichtoetreding mogelijk 

in deze ondergrondse ruimte. 

Om weer op het spoor te komen volgt men 

dezelfde route terug omhoog, waardoor het on twerp 

in beton niet onnodig omslachtig wordt en geen 

overdaad ontstaat aan trappen.Weer bovengronds bij 

de rug aangekomen kan men het spoor verder volgen 

richting de uitkijktoren. 
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Toren 

De plattegrond van de toren komt overeen met 

de eerder genoemde doorsnede van de wachter. Bij 

de uitkijktoren zijn de buitenste contouren van de 

plattegrond rechthoekig; door twee schuingeplaatste 

wanden, beide onder een andere hoek, is dit 

rechthoek opgedeeld in 3 driehoeken. De binnenste 

daarvan vormt een kern, waarin zich een interieur 

bevindt, uit de buitenste zijn trappen gesneden. De 

plattegrond van de kern is in het noorden smal en in 

het zuiden breed; beide trappen buitenom verbreden 

juist richting het noorden. In de overeenkomstigheid 

in vormentaal tussen de toren en de wachter wordt 

het ontwerpprincipe duidelijk: er is uitgegaan van de 

3 basisvormen, waarna delen zijn weggesneden en de 

kern is uitgehold. Zo zijn trappen buitenom ontstaan 

en trappen en ruimten binnenin. De toren heeft een 

hoogte van 25 meter en een plattegrond van 8 x 

I 0. Door een dee I van de buitenste volumes weg te 

snijden, ontstaat een doorgang onder de westelijke 

trap, waardoor ook hier de fiets- en wandel route niet 

wordt beeindigd door het gebouw. 

Bij het betreden van de toren zijn 3 verschillende 

ervaring te onderscheiden: een draaiing rondom de 

kern, een beweging naar binnen in de kern en weer 

naar buiten en tot slot en beweging in de toren. Door 

het hele gebouw draait het om de afwisseling van 

bewegen en het uitkijken. 
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De eerste trap bevindt zich aan oostelijke zijde 

van de toren, van zuid naar noord gericht en eindigt 

in een bordes aan de noordkant op 4 meter hoogte. 

Het bordes is gerealiseerd door een snede te maken 

uit de kern. Zo loopt men onder een deel van de 

kern door en draait vervolgens richting het zuiden 

om met de tweede trap verder naar boven te lopen. 

Vanaf een volgend bordes, op 8 meter hoogte, kan 

de bezoeker de kern ingaan. In de toren leidt een 

derde trap naar een uitzichtpunt. Eenzelfde snede 

als in de wachter, maar nu in nagenoeg horizontale 

richting, richt de bezoeker op de wachter. De route 

loopt verder over de laatste buitentrap die zich aan 

de oostelijke zijde van de toren bevindt richting het 

zuiden. Op I 5 meter hoogte kan men over en tussen 

de boomtoppen door uitkijken op het zuiden. Hier zal 

de lijn door het landschap over grote afstand gezien 

kunnen worden. Na dit punt volgt een interne trap in 

het westelijke deel van de kern. Op 18 meter hoogte 

bevindt zich het uitzichtpunt richting het noorden, 

dat door de versmalling in de plattegrond een sterke 

gerichtheid heeft. Een laatste trap leidt de persoon tot 

het hoogste niveau. Hier, 21 meter boven maaiveld, is 

het ultieme uitzicht op het spoor. Over grote afstand 

zal de lijn door het landschap, die richting Belgie nog 

zo sterk aanwezig is, gevolgd kunnen worden. Ook bij 

de toren zal de route omlaag over dezelfde trappen 
gaan als die omhoog. 
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Het verhaal 

Lichamelijke effecten in de toren en wachter en 

de invloed van de details 

In Dee I I: Onder invloed van architectuur, is 

de antropomorfe benadering van Heinrich Wolfflin 

met betrekking tot architectuur uitgelegd en is 

onderzoek gedaan naar de lichamelijke effecten die 

details bij de mens kunnen bewerkstelligen. Dit dient 

als uitgangspunt voor het ontwerp van de toren en de 

wachter, zowel op het niveau van het hele gebouw, de 

verhoudingen, maat en, architectuur van de ruimten 

op grote schaal, als in de grote en kleine details. Zo 

wordt het verhaal van de verdwenen spoorlijn aan de 

bezoeker vertelt. 

De toren en de wachter refereren aan elkaar 

doordat hun vormentaal overeen komt. Het ene 

gebouw Staat op het spoor, het andere is deels 

verzonken in de grond. De 25 meter hoge toren is 

het meest noordelijk gelegen. Het gebouw wordt 

omgeven door twee zandruggen van enkele meters 

hoog. De toren heeft een plattegrond van 8 x I 0 

meter en neemt daarmee de volledige breedte van het 

spoor in beslag. De wachter bevindt zich ISO meter 

ten zuiden van de toren en wordt aan de westelijke 

zijde begrenst door een heideveld. Dit gebouw is wat 

betreft zijn maten en doorsneden overeenkomstig 

aan de toren, maar dan als liggende, wachtende vorm: 

eveneens 8 meter breedte, I 0 meter hoog en 25 

meter lang. Dit brengt ons bij de eerste Wolffliniaanse 

effecten die herkenbaar zijn in de ontwerpen. 

Groot 

Toren 

De toren is een opgerichte vorm, 25 meter hoog, 

boven de boomtoppen uitprijkend en van grote afstand 

zichtbaar vanaf het pad. Door de schuine wan den in de 

plattegrond heeft de kern vanuit noordelijke richting 

bovendien een spitse vorm. Vanuit dit zichtpunt is 

de toren het smalst. Hier is de vormkracht van de 

omhooggerichte vorm het sterkst, de weerstand 

die wordt geboden tegen de zwaartekracht. De 

verhouding hoogte:breedte is echter dusdanig dat 

de toren gefundeerd op zijn plaats is en niet in een 

labiele toestand lijkt te verkeren. Het monolithische 

karakter van het beton draagt hierin bij. De verticale 

richting van de toren wordt in verband gebracht met 

activiteit, Ieven en kracht, zoals ook het menselijk 

lichaam actief moet zijn om de toren te bestijgen. 

Het vereist lichamelijke inspanning om uit te kunnen 

kijken over het spoor. Het gebouw heeft een streven 

in zich.Wolfflin noemt het elegante en daadkrachtige 

karakter van dergelijke vormen. De totale hoogte is 

dusdanig dat de bezoeker die ernaast staat het niet 

meer in verband kan brengen met het eigen lichaam. 

Hoewel er steeds om de 3 of 4 meter stortnaden 

zichtbaar zijn, afstanden die net groter zijn dan de 

eigen lichaamslengte. zal men ophouden met tellen 

of de tel kwijtraken. De toren is verheven boven de 

mens, zelfs boven het bos. 

Met haar omhoog gerichte vorm is de toren 

een markering van het spoor. het nog altijd zichtbare, 

maar wei verwilderde Iitteken van de spoorlijn die er 

ooit was. De toren verwijst naar het heden, waarin de 

lijn op kleinere schaal wei ravels vertoont doordat de 

natuur haar gang heeft kunnen gaan, maar op grotere 

schaal en van bovenaf gezien een tekening in het 

landschap is. Het omhooggerichte karakter van de 

toren, het uitsteken boven haar omgeving. refereert 

ook aan de sterke zichtbaarheid van het spoor in 

het landschap, de krachtige tekening die nog altijd 

aanwezig is . 
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Wachter 

In tegenstelling tot de toren is de wachter een 

liggende vorm, zelfs voor het grootste dee I verzonken 

in de grond. De wachter komt maximaa13 meter boven 

de grond uit. Er is dus sprake van een geringe hoogte, 

waardoor de bezoeker het gebouw kan bevatten, 

en juist een grote lengte van 25 meter. Langgerekte 

vormen worden door de mens geassocieerd met 
het in rust verkeren, het zich Iaten gaan, maar ook 

een verminderde levenskracht. Zoals het menselijk 

lichaam kan liggen, uitgestrekt in horizantale richting, 

dichtbij het aardoppervlak, wachtend, zo is ook de 

wachter een in rust verkerend lichaam. De bezoekers 

kan de wachter betreden middels luie trappen 

en hellingbanen met een kleine helling. Door een 

kleine aantrede en een grote aantrede te maken zal 

de bezoeker het gebouw heel geleidelijk en rustig 
benaderen. (-afbeelding lichaam romantiek) 

Door haar liggende katakter verwijst de wachter 

naar het verleden, de vergane glorie van een spoorlijn 

die er ooit was. Dat verleden is grotendeels niet meer 

zichtbaar, maar vormt aan het aardoppervlak nog 
altijd een lijn door het bos. De bezoeker zal afdalen 

in de wachter en daar het verhaal over het verleden 

ontdekken, de donkerte versterkt de dramatiek van 

dit verhaal. 

Het in verband brengen van het gebouw, of juist 

de onmacht dat te kunnen, is ook zichtbaar in de 

totale vormgeving van de toren. Er is als het ware 
sprake van een 'bezieling' van het object. Zo zijn de 

trappen als ledematen verbonden aan de vaste kern. 

Zijn de uitkijkpunten als gezichten of ogen, vensters 

op de omgeving, een controlerende blik. 
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Klein 

Eerder is besproken dat tot de details niet aileen 

de bouwkundige knopen gerekend worden, maar dat 

ook een bouwkundig element in zijn geheel een detail, 

een bijzonderheid, een losgekoppeld, losgesneden 

element kan zijn. Wanneer de bezoeker de 

gebouwen benadert zal hij de details op verschillende 

schaalniveau's ervaren. 

Een van de typen details is de trap. De toren heeft 

relatief steile trappen waardoor een snelle opgang en 

afdaling plaatsvindt, de afstand die in hoogte afgelegd 

wordt is bovendien groot: het hoogste uitkijkpunt 

bevindt zich op 21 meter hoogte. De trappen rondom 

de wachter zijn lui waardoor het omlaag en omhoog 

bewegen rustiger verloopt; de totale afdaling tot het 

niveau van de museale ruimte is slechts 5, I meter. 

De trappen worden in-situ gestort; de oppervlakken 

van de trappen zullen vervolgens gebouchardeerd 

worden. Bij deze nabehandeling wordt met een 

bouchardhamer het gladde toplaagje van het beton af 

getikt, waardoor de ruwe binnenkant van het beton 

blootgelegd wordt. 

Betonnen trap 

Wanneer men de trap bestijgt zullen er 

verschillende lichamelijke ervaringen plaatsvinden. Bij 

het beklimmen van de toren is het aanraken ervan 

met verschillende ledematen noodzakelijk. De voet 

die de traptreden raakt en over de bordessen loopt; 

de handen die de verschillende leuningen aanraken. 

Men ondergaat en ontdekt het gebouw met het 

lichaam doordat er direct contact is tussen beide. De 

aantrede van de trap is gebouchardeerd, waardoor 

een ruw oppervlak ontstaat. Het niet behandelde 

beton zal over het geheel een gladdere toplaag 

hebben. Het ruwe oppervlak wordt niet direct met 

de huid van de voeten aangeraakt, maar wei indirect 

via het schoeisel. Er ontstaat grip. Het geeft een 

gevoel van veiligheid door het niet zomaar kunnen 

wegglijden van de trap. 

Betonnen leuning 

Samen met de indirecte aanraking van de 

traptreden, gaat het directer aanraken van de 

leuningen. Aan de kant van de betonnen kern is een 

leuning gede-tailleerd in het beton. Het monolithische 

materiaal krijgt hier verfijning: een nis met een handvat 

biedt de mogelijkheid dit beton vast te pakken. De 

hand van de bezoeker dient daarvoor in de betonnen 

nis gestoken te worden, waardoor men het robuuste 

materiaal voelt en in direct contact staat met het 

monoliet. Het beton zal een lagere temperatuur dan 

het lichaam hebben en zal niet opwarmen tijdens 

de korte aanraking. De bovenkant van de leuning 

is afgerond en heeft een gladde, dichte structuur, 

waardoor het contactoppervlak met de huid van 

de hand groot is en de lagere temperatuur optimaal 

ervaren wordt. Het vastpakken van deze leuning, aan 

de kant van de massieve betonnen kern, kan een 

gevoel van veiligheid bij de bezoeker bewerkstelligen. 

De wanden waarin deze leuningen zich bevinden, van 

de kern van de toren zowel als van de kern van de 

wachter, lopen schuin. Bij de toren is dit schuin in de 

plattegrond; bij de wachter in doorsnede. Wanneer 

men zich tijdens het naar boven of naar beneden 

bewegen aan deze leuning vast blijft houden, zal hij 

dezelfde beweging als de wand maken en dicht langs 

de stabiele kern omhoog of omlaag bewegen. 

Messing /euning 

De leuning aan de buitenzijde van de toren 

en wachter is, in tegenstelling tot de weggesneden 

leuning, een toevoeging op het gebouw en is uit 

messing en yellow cedar hout vervaardigd. Bij de 

toren is deze ballustrade tegen de zijkant en op de 

trap bevestigd; bij de wachter tegen de betonnen bak 

aan. Dit resulteert in twee typen leuningen bestaande 

uit messing en hout. Bij beide is het messing als een 

lint om de houten staaf gebogen. Het hout heeft 

een ronde doorsnede en is ter plaatste van het lint 

ingekerfd, waardoor het messing in het hout valt en 

aan het oppervlak gelijk loopt. 

Messing leuning toren 

Wanneer men vanaf onderaan de trap met de 

hand de leuning volgt, zal men afwisselend het gelakte, 

isolerende hout en gladde, koude messing aanraken. 
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De leuning heeft een ronde doorsnede en beide 

materialen zijn samengevoegd tot een afgeronde vorm. 

Hoewel dus de naden tussen beide materialen gering 

zijn, zal de overgang in het detail duidelijk voelbaar 

zijn voor de bezoeker. De houten delen zullen ruwer 

en zachter aanvoelen dan het metaal. 

Door steeds twee linten direct achter elkaar te 

plaatsen, waarna een deel zonder lint volgt, ontstaat 

een ritme: a-b-c-b-a-b-c-b-a etc. De tussenruimte (c) 

is hier slechts de maat van de aantrede van de trap 

ter plaatse, het deel zonder lint (a) is 4 of 5 maal 

deze afstand. Door het steeds terugkeren ervan zal 

de persoon dit ritme herkennen. Het messing lint is 

steeds op het midden van een traptrede geplaatst en 

doordat de op- en aantrede bij iedere trap anders is, 

zal ook de afstand tussen de leuningen veranderen. 

Daar waar de trap overgaat in een bordes wordt 
hetzelfde ritme doorgezet, tot de leuning om de hoek 

voor de kern langs komt. Daar krijgt het detail een 

ritme gebaseerd op de kern tot het hier tegen eindigt. 
Door de leuning en haar veranderende ritme waar 

te nemen zal de bezoeker zich bewust worden van 

het verschil tussen trap en bordes en kern. De delen 

waarover bewogen wordt en die schuin omhoog 

lopen, de trappen met hun leuningen ter plaatse, 

worden onderscheiden van de bordessen waar men 

op adem kan komen. 

De tussenruimten tussen de leuningen zijn 

ingevuld met een glazen plaat, die door middel van 

u-profieltjes is bevestigd aan de binnenzijde van het 

messing lint. Hierdoor blijft het geheel transparant en 

voldoet toeh aan de veiligheidseisen. 

De openheid van deze leuning die de buitenzijde 

van de toren begrenst, kan de bezoeker uit balans 

brengen. Vooral op grotere hoogte kan het gevoel 

ontstaan zieh te willen vastklampen aan de betonnen 

leuning die zich aan de kernzijde bevindt. Dit brengt 

echter ook een gevoel van sensatie teweeg, zoals 

een diepe afgrond die ons aantrekt, maar ook angst 

bezorgt. De spanning van de diepte en het kunnen 
vallen, lijkt ook wei op die ontstaat bij het verhevene, 

dat juist op ons neer lijkt te kunnen vallen. Het is een 

gevoel van instabiliteit, maar houdt ook verband met 

het niet goed in kunnen schatten van afstand. 

De metalen leuningen rondom de trap, evenals 

de betonnen leuningen, zijn steeds terugkerende 

elementen. Op plaatsen waar een buitenbordes 

overgaat in binnenruimte eindigt de messing leuning, 

om vervolgens buiten weer verder te gaan langs een 

bordes en trap. Binnen zijn aile trappen omgeven door 

betonnen wanden, waar zieh de uitgesneden variant 

bevindt. Uitzondering hierop is de bovenste trap, hier 

keert het messing en houten element voor het laatst 

als trapleuning terug, om vervolgens nog een railing 
te vormen bij het uitkijkpunt. Het leuningdetail keert 

steeds opnieuw terug als een sieraad rondom de 

toren. 

Messing leuning wachter 

De leuningen van de wachter zijn volgens 

hetzelfde prineipe ontworpen als die van de toren. 

Het versehil zit in het feit dat de waehter grotendeels 

ondergronds is en daarom door een grondkerende, 

betonnen bak wordt omgeven. Zoals bij de toren 

de metalen leuningstrip tegen en op de trap is 

bevestigd. zo is de kortere strip bij de wachter tegen 

de betonnen bak gemonteerd. Hier geldt hetzelfde 

principe in ritme als bij de leuning van de toren. 

Watergootje 

In de betonnen wanden waar een leuning is 
uitgesneden, bevindt zich in de trap of vloer een 

watergootje, zowel op plaatsen buiten, als binnenin 

de toren. Deze is uitgesneden uit het beton, is 

I 0 em breed en 2,5 em diep en verbonden met 

waterspuwers Evenals de leuningen vormen de 

gootjes een steeds terugkerend lijnvormig element 
dat de riehting versterkt, ze hebben een geleidende 

funetie die de omhooggaande beweging benadrukt. 

De versehillende, steeds terugkerende lijnen, in de 

vorm van messing- of betonnen leuningen, maar ook 

watergootjes en stortnaden, verwijzen ook naar 

het steeds terugkerende karakter van de spoorlijn 

door het landschap. Dan weer aanwezig, dan weer 

verdwenen, maar wei een eontinu element. 
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T 
Messing lint, 8 mm dlk, hoogte tot I 
vloeroppervlak 930 mm. totale Iengie 
lint 2073 mm (48•880•95•1050). V. v.l 
2 slobgaten aan lange zljde t.b.v. 
vertlcale afstellen; v.v. 1 slobgat In 
pootje san trapzljde . 

Staal Yellow cedar rond 60 
mm; v.v. 8 mm diepe sparing 
waar messing lint in valt. 
Lengle hout steeds mast 
h.o.h. alsland tussen 2 
tinten ; 1 uiteinde steeds v.v . 
schroefhuts, 1 ultelnde van 
schroef t.b.v . onderling 
verbinden van de delen door 
pen- en gatverblndlng. Blank 
gelakt. 

u-profiel 30x20x15x4 mm 
aan onder- en bovenzljde 
van lint; hat bovenste 
profiel wordt na hat 
aanbrangen van het glas 
aangebracht t.b.v. 
bevestiging van hat glas en 
Is voorzlen van 2 slobgatan; i 
hat onderste profiel is 
opgelast. 

.1 

I 



Belonnen leunlng, bekisl mel 
polyslyreen en dal vervolgens is 
uilgebikl. Sparing: 150 x 200 mm; 
handgreep 90 mm hoog, rondlng 60 mm 
rond. Zo nodig galen afwerken. 

det.alls I I 0 
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@ 

Staal Yellow cedar rond 60 mm; v.v. 
mm diepe sparing waar messing lint i 
vall. Lengle houl steeds maal h.o.h. 
alsland lussen 2 llnlen; 1 ullelnde 
steeds v.v. schroefhuls, 1 uiteinde v.: 
schroef t. b. v. onderling verbinden va1 
de delen door pen- en gatverblnding. 
Blank gelakl. 

Messing lint, 8 mm dik, hoogte tot 
vlooropporvlak 930 mm, lolalo Iengle lint 
2073 mm (46+660+95+1050). V. v. 2 
slobgaten aan lange zljde t.b .v. vertlcale 
afstellen; v.v. 1 slobgat in pootje aan 
trapzijde. 
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J isolatieglas 10-10-7-5 mm, gelaagde binnenruit, op aansluiting gekit 

met drle zljkanlen ruslend op belon en bevesllgd d.m.v. messing profiel 

messing persrooster 
l.p.v. doorsnede fielspad 

details I ;5 

messing profiell.b.v. vastklemmen glas 

beton t.p.v. raam voorzlen van nls waar glas In 

rubber l.b.v. beschermlng glasplaat 



Uitkijkpunten toren en wachter 

Zowel in de wachter als in de toren is eenzelfde 

snede gemaakt door de kern: bij de wachter verticaal 

gericht met uiuicht op de Iucht; bij de uitkijktoren 

nagenoeg horizontaal richting de wachter. Beide 

uitsneden zijn door het massief heen en versterken de 

ervaring van het monoliet. Bij de wachter bevindt het 

detail zich in de museale ruimte:de meest diep gelegen 

bezoekersruimte. Dit gebouw is in tegenstelling tot 

de uitkijktoren ge"isoleerd, de opening is dan ook 

afgeschermd met glas. 

Dit glas bevindt zich echter tegen de buitenzijde 

van het beton aan, waardoor dit van binnenuit zo min 

mogelijk wordt ervaren. De bevestiging vindt plaats 

door middel van messing strips die het glas tegen het 

beton aanklemt. 

In de toren heerst een buitenklimaat: de ruimten 

worden niet afgesloten of ge.isoleerd, de opening is 

dan ook niet afgeschermd met glas. De nis omkadert 

het uiuicht, de blik van de bezoeker wordt gericht en 

hij wordt uitgedaagd om de wachter te bezoeken. 

De spits toelopende wanden in de plattegrond 

van de toren omkaderen het blikveld van de bezoeker 

richting het noorden. Daar vindt de versmalling 

plaats. De lijn in het landschap, die in de richting van 

Eindhoven vervaagt en niet meer door groen wordt 

begrenst, wordt zo alsnog afgemaakt als zichtlijn. De 

bezoeker kan het spoor zoeken en wordt hiertoe 

aangezet door de architectuur. Het zuidelijke uiuicht 

is heel anders: hier verbreedt de toren en wordt de 

blik van de bezoeker letterlijk op oneindig gericht en 

is een breed panorama op de omgeving gegeven. 

Deuren en hekwerk 

Om de gewenste temperatuur in de wachter te 

behouden, is deze bij de overgang van buiten naar 

binnen voorzien van schuifdeuren. Deze schuine 

deuren vallen in een uitsparing aan de buitenzijde van 

de gevel. Bovendien is het afsluiten van be ide gebouwen 

door middel van een hek noodzakelijk om vandalisme 

te voorkomen. Een messing hek is geplaatst na de 

eerste trap van de wachter en na de tweede trap van 

de toren. Het hekwerk zal indien geopend eveneens 

in een uitsparing van het beton vallen. Op deze wijze 

is duidelijk dat dit element vooraf mee ontworpen 

is en geen noodzakelijke toevoeging achteraf. Bij het 

openstaan van de hekken of deuren vallen ze binnen 

de vorm van het monoliet. 

Stortnaden 

De onderste stortnaden bevinden zich steeds 

om de 4 meter hoogte en lopen samen met het 

bordes van de trap. 
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Technische aspecten 

Zelfverdichtend beton 

De toren wordt vervaardigd uit zelfverdichtend 

beton. Door de hoge mate van vloeibaarheid heeft 

dit betonmengsel de eigenschap de hele bekisting te 

vullen, dus ook de fijne delen, zonder dat aanvullende 

verdichting nodig is in de vorm van natrillen. Het 

gebruik van zelfverdichtend beton Ievert een 

homogeen mengsel en een eindresultaat waarin zo 

min mogelijk hoeft te worden gerepareerd. 

Een van de moeilijke punten is het betonnen 

leuningdetail. Hier bestaat de kans dat de bekisting 

niet geheel volloopt met beton of niet zoals gewenst, 

waardoor delen van het leuningdetail in slechte 

staat kunnen zijn. Met een zelfverdichtend mengsel 

wordt dit probleem zo veel mogelijk tegengegaan. 

De eventuele oneffenheden die desondanks zouden 

kunnen ontstaan zullen later bijgewerkt moeten 

worden. 

lsoleren van de wachter 

De binnenruimtes van de wachter zijn geisoleerd, 

door een granulaat van geschuimd glas te gebruiken 

als toeslagstof in het zelfverdichtende beton. Er 

wordt gerecycled glas gebruikt, dat door een proces 

van fijnmaling, opnieuw mixen en verwarmen tot 900 

oc tot schuimglas wordt gemaakt. Deze toeslagstof 

Ievert een lichtgewicht type beton op met een 

volumegewicht < 1400 kg/m3. Hiervoor zijn twee 

typen toeslagstof, respectievelijk van een Duitse en 

Zwitserse fabrikant onderzocht: te weten Liapor en 

Misapor. De eerstegenoemde blijkt met een waarde 

van 0,32 W/mK een onvoldoende warmteweerstand 

te hebben bij een wanddiktes in de wachter van 0,4 

m: 
R= 1/0,32 x 0,4 = I ,25 m2KIW 

Misapor is een granulaat van geschuimd 

glas en is wei geschikt; hiermee kan een kleinere 

warmtegeleidingscoefficient gerealiseerd worden: van 

0, 12 - 0,20 W/mK. 

Berekening laat zien dat een samenstelling met 

een warmtegeleidingscoefficient van 0,12- 0,16 W/ 

mK een R-waarde oplevert van 2,50 tot 3,33 m2KIW 

en dus voldaat aan de norm van 2,5 m2KIW voor een 

uitwendige scheidingsconstructie: 

R= 1/0, 16 x 0,4= 2,50 m2KIW 

1/0,12 x 0,4 = 3,33 m2KIW 

In Zwitserland zijn in de plaatsen Flasch en Chur 

al projecten gerealiseerd in dit type isolerend beton, 

door architectenbureau Bearth & Deplazes en Andri 

Schlegel. Omdat in de wachter een samenwerking 

plaatsvindt tussen Misapor en een zelfverdichtend 

mengsel, zal de korrelgrootte van het schuimglas zo 

klein mogelijk gehouden moeten worden. Hiervoor is 

verder onderzoek nodig. 

Bekisting 

Zowel de toren als de wachter zijn ontworpen 

als monolithische objecten in het landschap. 

De trappen en ruimten zijn ontstaan door het 

insnijden en uithollen van een basisvorm. In de 

praktijk zal het maken van zeer grote monolithische 

delen echter voor problemen zorgen. Tijdens het 

hydratatieproces in beton is er sprake van een enorme 

warmteontwikkeling. Bij grote monolithische delen, 

bijvoorbeeld de voet van de toren met een breedte 

van ongeveer 6 meter, koelt de buitenkant vee I sneller 

af dan de kern. Hierdoor ontstaat schade in de vorm 

van scheuren en barsten en zal het beton bezwijken. 

Dergelijke problemen kunnen opgelost worden door 

een binnenbekisting te gebruiken en daarmee holtes 

te creeeren in het beton. De toren is dan in feite niet 

geheel een monoliet, maar is hoi. Wanneer steeds 

een deel is gestort, kan deze binnenbekisting worden 

verwijderd, waarna het deel erboven op dezelfde 

wijze wordt gestort. 

Voor beide gebouwen wordt een stalen bekisting 

gebruikt. Dit is in vergelijking tot hout een relatief 
~ 

dure manier van bekisten, maar vooral door de hoge ~ 
'E 

eisen die er aan de afwerking van de gebouwen ~ 

worden gesteld wei essentieel. De staalplaten zullen 

zoveel mogelijk worden hergebruikt, maar zullen wei 

speciaal moeten worden vervaardigd. Verschillende 

details vragen om een nauwkeurige manier van 

bekisten die met staal mogelijk is: de hoeken van de 

daglichtopening van de wachter, waar glas tegenaan 
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gemonteerd wordt, de hoeken bij de betonnen leuning, 

de watergootjes en ook de spitse traptreden van de 

toren . Sparingen kunnen nauwkeurig en maatvast 

gemaakt worden door een stalen strip toe te voegen ; 

ook scherpe hoekjes zijn enkel goed uitvoerbaar 

met staal. De binnenvorm van de betonnen leuning 

wordt overigens met polystyreen bekist: een verloren 

bekisting die na storten omsloten is door beton en 

door wegschrapen kan worden verwijderd . 

De stalen bekisting maakt een strakke afwerking 

mogelijk, waarin aileen de vooraf bedachte naden en 

lijnen zichtbaar zijn. Omdat beton in fases gestort 

moet worden en daarbij stortnaden zullen ontstaan, 

is hier vooraf een patroon voor bedacht. Bij de 

uitvoering moeten deze fases dan ook nauwkeurig 

in acht worden genomen. Steeds wordt tot de 

bovenzijde van een bordes of vloer gestort. Bij de 
toren is dat, van onderaf aan in een reeks van 4-4-4-

3-3-3-4 meter; bij de wachter van onder naar boven 

2,5-0,5-2,6-1 ,3-0,7-2.4 meter. Bij de wachter varieren 

deze afstanden meer en zijn ze korter en frequenter, 
doordat dit gebouw een hoogte heeft van I 0 meter. 

De horizontaliteit van de wachter wordt door de 

stortnaden benadrukt. Aan de onder- en bovenzijde 

van de bekisting zullen steeds centerpennen worden 

toegepast. Deze gaten zullen naderhand zoveel 

mogelijk worden weggewerkt, maar om de continuiteit 

te garanderen zullen steeds dezelfde afstanden vanaf 

de uiteinden van de bekisting worden aangenomen. 

Het funderen op de zandgrond van de locatie 

vindt plaats door middel van een betonnen plaat met 
een dikte van I ,2 m. 

Overig 
De wachter is voorzien van een persleiding voor 

omhoogpompen rioolwater en regenwater in kelder.; 

er vindt mechanische ventilatie plaats. In het beton 

worden leidingkokers meegestort in de wanden, 

die verovlgens horizontaal zullen vertakken. De 
installatieruimte bevindt zich op het onderste niveau 

van de wachter. 
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Dee I 4: Slotconclusie 

Met dit onderzoek is een onderbelicht onderdeel 

in de architectuur naar voren gebracht: de invloed van 

het detail. De architect is zich vaak niet bewust van 

de kracht die zit in het detail en kijkt vooral naar 

grootschaligheid, wanneer over het begrip invloed of 

macht gesproken wordt. Een voorbeeld van dergelijke 

architectuur is het Danteum. Scarpa is een architect 

die de details wei tot het uiterste uitwerkte in de 

architectuur. Met een haast obsessieve drang naar het 

opbouwen van details uit details, heeft hij gebouwen 

gerealiseerd met een overdaad aan kleine elementen. 

Net als grootschalige architectuur, kunnen ook de 

gebouwen van Scarpa overweldigen, zij het op een 

andere wijze. 

Het is mogelijk gebleken om het grootschalige, 

in schaal, massiviteit, vorm en betekenis, als ook het 

kleinschalige, in de vorm van details, met elkaar te 

verenigen, zoals in de ontwerpen voor de toren en 

de wachter is te zien. Op deze wijze kan een gebouw 

zowel een krachtig beeld geven op grotere schaal, als 

de tactiele ervaring bewerkstelligen en de menselijke 

maat bevatten.Juist door deze extremen op te zoe ken 

ontstaat een interessante compositie. 
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