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Thus, as well as prompting format inquiries into the ever 
elusive internat shape of the house and the rules governing those 
shifts, Sebastiano Pérouse de Montclos also broaches a much more 
commonly discussed matter: the question of occupation: Though 
few will ever agree on the meanmg of the configurations or the 
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absence of style in that ptace, no 
one bas yet to disagree that the 
tabyrinth IS still a house.ISI There
fore the question soon arises 
whether or not it is someone's 
house. Though if so whose? Wbose 
was it or even whose is it? Thus 
giving voice to another suspicion: 
could the owner still be there? 
Questions which echo the snippet of 
gospel Navidson alludes to m bis 
letter to KareniSl...-St. John, chap
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ter 14--where Jesus says: '- C ay1 UIIJUI!Af 
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In my Father's house are Sj 'aJarta...{ c!Juan 
many rooms: if it were not 'sutfuoriJaqo~ 
so, I would have told you. ._. ____ ....;,;,.___,-............, __ --....,........;;;;~ 'pJofulM UltJ!li1A1 

I go to prepare a place for you . . . ':JtJIÁOg oao1a '"f»L>JY 
o8o1a '.laJmJ JalaJ 

Something tobetaken literally as wellas ironically.JS3 •uasnoqJ.mg uCM. nmn 
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(Ncw Vork: Amcrican Elsevicr, 1996) in which Quine applics Corbusicr's Fivc Points to 
the Navidson houst, thereby proving, in bis mind, the limitations and hence irrelevance of 
Palladian grammar. While these conclusions are somewbat questionable. they are not 
without merit. In particular, Quine's treatment of the Villa Savoye and the Domino 
Hou!oedeserves special attention. Finally consider Gisele Urbanati Rowan Lell's far more 
controversial piece "Polypod Or Polylitb?: The Navidson Creation As Meebanistici 
Unguistic Model" in Abaku Banner Catalogue. v. 198, January 1996, p. 515-597, in which 
thctreats the "bouSMhifts" as evidence of polylithic dynamica and hence structure. Por a 
point of reference see Greenfield and Schoeider's "Building a Tree Structure. Tbc Devel· 
oprnent of Hierarchical Complexity and Interrupted Strategies in Children's Construc
tion Activity" in Developmental Psychology, 13, 1977, p. 299-313. 
I 'Whicb also happens to maintain a curious set of constants. Consider-

Temperature: 32•p ± 8. 
Ugbt: absent. 
SUence: complete• 
Air Movement (i.e. breezes, drafts etc.): none 
True Nortb: DNE 

•With tbe exception of the 'growl'. 

I S2See Chapter XVII. 
1S3Also not to be forgotten is the terror Jacob feels wben he encountcrs the territories of 
the divinc: "How dreadful is tbis place! this is none other but the house of God, and this 
is the gate of heaven." (Genesis 28: 17) 
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00. Abstract 
This collection of printed characters titled 'lnvisible Amsterdam' is the final result of my master 
thesis. My work is part of a master's atelier called 'Oe rede van Amsterdam' given at the Technica I 
University of Eindhoven. A group-based research towards the relationship between the city of 
Amsterdam and its water, lettoa further study of the tactile qualities of the city's urban environ
ment. Th is study is interwoven with literature in generaland the workof ltalo Calvino in particular. 
My aim is to conneet both urban and architectural experience tothespace of literature. 

Our urban experience of a city like Amsterdam is often influenced by the images that 
reach us either befarehand or directly in the urban environment. Tourist guides, commercial signs 
and nowadays the direct access to virtual reality, influence our experiences. The canal zone of 
Amsterdam houses an extremely rich urban environment where ditterenee in height, scale, pro
portions between water, quays and buildings influence physical aspects like wind and sound. 
Aspects which enrich our urban experience and the quality we address u pon this part of Amster
dam. 

August Berque, ltalo Calvino, Kevin lynch and Christian Norberg-Schulz all emphasize 
that the urban environment depends on the relationship between the direct physical reality and 
our mental image. To research the urban environmentweneed tolook at both. The physical rea
lity of three locations is made readable through drawings of plan and section. The mental image 
we form of these locations can not be drawn easily, certainly not because it depends on subjec
tive experience which is influenced by social, cultural and economie developments. 

To put a lens on social and cultural developments I introduce the character the blind. 
Will this character, which is free from visual influences, be a bie to give us a better understanding 
of the tactile qualities of the urban environment? According to Set ka löw and Christian Norberg
Schulz a better awareness of the way we experience space can create a better understanding of 
geographical spaces. The ditterenee in height of the terrain, weather conditions and acoustics 
might be strongly influenced by changing conditions, their relationship with physical context as 
wellas the mental experience can be measured. Analyzing the three locations together with Rud
jer Glavurtic, a blind musician from Utrecht, servedas tooi to characterize the city in the direction 
of a multi-sensorial experience. lt became the foundation for an architectonic intervention that 
enhanced the tactile qualities of the city, yet it did not conceptualize it. 

Through the u se of language, both Rudjer and I where a bie to express our experiences 
of the urban environment. language connects the physical reality with the mentalspace of ima
gination and memory. A conneetion which relays on the urban experience as wellas the architec
tonic experience .. literature which gets to us through the u se of language, with its cognitive and 
i mag i native possibilities can act as a starting point for architectonic experience. The workof ltalo 
Calvino and his book 'Under the Jaguarsun'~ acts as an analytic and conceptual tooi. The printed 
characters together with drawings of the locations are the physicallayer which I enhanced with 
concepts derived out of my own interpretation and imagination coming from Calivino's use of 
language. These concepts together with the analyses of the tactile qualities are used as the star
ting point for the architectural translation. 

The ma in topic of the story 'Under the Jaguarsun' is the touristic experience, an experi
ence which by eating and digesting local food becomes a multi-sensorial deepening into a nother 
culture. The topic from this short story becomes the conceptual framework for the translation of 
qualities between city and water. The architectonic framework of the follie acts as the physical 
reality that connects the water, the movement of traffic, light and air with the structure, its edit 
and u sage of the basic materia Is wood, brick, steel and concrete. The design does not contain 
any form of function, it focuses itself on architectonic experience; an experience which is multi
sensaria I and connects the physical reality with the mental world of memory and imagination. 

Although my workis based on a theoretica( framework that acts as the justification for 
my architecture, it is not a unilateral architectural theory. I only try to express my interpretation 
and ideas a bout the city, architecture and theory. The city is a complex mechanism which chan
ges under the influences of social, cultural and economie developments. Yet our idea a bout the 
city is notmade up out of merely physical realities but a lso contains a mental relationship. A rela
tionship which can be enriched by focusing on the tactile qualities of the urban environment, as 
well as its architecture. When we want to influence the meaning of this relationship, architecture 
demands a precise and accurate physical structure. A structure that takes us from vagueness to 
the poetic precision of architectural experience. 

Keywords: Amsterdam, Urban experience, Literature, ltalo Calvino, Blindness 1. lta lo Calvino, Under the jagu
arsun, 2009, Pen9uin, London 
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00. Voorwoord 

Deze verzameling gedrukte karakters getiteld 'Onzichtbaar Amsterdam' is het eindpro
duct van mijn master verhandeling als onderdeel van het afstudeeratelier 'De rede van 
Amsterdam' aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een gezamenlijk vooronderzoek 
naar de relatie tussen de stad Amsterdam en haar water heeft me aangezet tot een ver
dere studie naar de tactiele kwaliteiten van de stedelijke ruimte, vertaald naar een ar
chitectonisch ontwerp. Deze studie is nauw verbonden met literatuur in het algemeen 
en het werk van ltalo Calvino in het bijzonder. Ik heb getracht de ruimtelijke ervaring 
van stad en architectuur te koppelen aan de literaire ruimte. 

Hoewel de ondertitel misschien anders doet vermoeden, staat het karakter 
van de eigenzinnigheid centraal binnen dit werk. Evenals Harry in Herman Hesse's 'De 
Steppewolf1 heb ik mij tijdens het afstuderen in een magisch theater begeven waarvan 
ik vele deuren heb mogen openen. Grote dank gaat dan ook uit naar mijn afstudeer
commisie prof.dr. Bernard Colenbrander, prof.dipl.ing. Christian Rappen prof.dr.ir. Pieter 
van Wesemael die mij hierin de vrijheid hebben gegeven. Daarnaast ben ik mijn dank 
verschuldigd aan dr. Jacob Voorthuis en dr. Ir. Gijs Wallis Devries, die mij aan hebben 
weten te sturen wanneer ik mij theoretisch verdiept had. Tevens wil ik dr. ir. lrene Curulli 
bedanken voor haar ondersteuning en vertrouwen in mijn werk. 

Hierbij wil ik mij ook richten tot mijn ateliergenoten waarmee ik een vaste 
werkplek gedeeld heb. Hoewel we allen over eigen karakters beschikken heeft het altijd 
een inspirerende en goede werkomgeving opgeleverd waar we veel over onze eigen 
processen hebben kunnen discussiëren. Dit hield iedereen scherp en heeft zeker haar 
weerga gevonden binnen mijn verhandeling. 

Grote dank ben ik natuurlijk ook verschuldigd aan Rudjer Glavurtic. Zijn en
thousiasme, toewijding en inzet voor mijn onderzoek, maar ook zeker zijn scherpe ana
lyses van Amsterdam hebben mij versteld doen staan. 

Als laatste wil ik grote dank uitspreken voor mijn eigen familie, Martin en 
Thecla Proosten die mij in mijn gehele studie ondersteund hebben. Zonder hun hulp en 
meegaandheid had ik het niet op deze manier kunnen afronden. Daarbij wil ik ook Mike 
Schäfer en Wendy Proosten bedanken voor het redigeren van mijn teksten, zonder hun 
was dit boekwerk onleesbaar gebleven. 
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00. Inleiding 

'De stad is de spanning tussen geometrische rationaliteit en de verstrengelingen van het 
menselijk verblijf' 

ltalo Calvino, exactheid, de Charles Eliot Norton lezingen 1985-1986 

De stedelijke ruimte is een veelvoudig onderzocht begrip binnen de weten
schappelijke benadering van stad en architectuur, kenmerkend in de talloze 
publicaties van stedelijke atlassen. De stedelijke ruimte vormde tevens het on
derwerp van het vooronderzoek binnen het atelier 'De rede van Amsterdam: De 
titel heeft betrekking op de houten stelling voor de haven en benadrukt de 
relatie tussen de stedelijke ontwikkeling en het water. Door middel van het ver
zamelen en fabriceren van kaartmateriaal hebben we getracht een onderdeel 
van de fysieke hoedanigheid van de stad, de morfologie van het stedelijk weef
sel, inzichtelijk te maken. Het verkregen kaartmateriaal leverde een beeld op 
van de stedelijke ontwikkeling gelet op de relatie tussen water en bebouwing, 
op verschillende schaalniveaus en in verschillende tijdslagen. 

Aan de fysieke realiteit van de stad wordt binnen de ervaring van de 
stedelijke ruimte, aangevuld door een mentale ruimte, de persoonlijke reflectie 
van de indrukken verkregen door het waarnemen van onze directe omgeving. 
Onze fysieke omgeving is door middel van onze zintuigen en geheugen conti
nu in dialoog met ons bewustzijn. Een dialoog die onze ervaring en onze acties 
bepaald en de relatie tussen mens en omgeving completeert. Ze benadrukt dat 
"ik me in de stad begeef, evenals dat de stad zich in mij begeeft''2• 

De stad die zich in mij begeeft, is de stad waar ik woon en werk: Maastricht. 
Deze stad is mijn werkterrein als fietskoerier en vormt daardoor mijn relatie met 
de stedelijke ruimte. De fysieke realiteit van de stad Maastricht vormt de basis 
voor de aanvulling van gefragmenteerde beelden van vaste adressen, de weer
stand van het terrein en veranderlijke weersomstandigheden. Met deze kennis 
vorm ik de snelste route door de stad, welke ik veilig op de fiets dien af te leg
gen en waarvoor ik van mijn voltallige lichamelijke beschikking gebruik moet 
maken: de kracht in mijn spieren om me te verplaatsen en al mijn zintuigen om 
het verkeer te kunnen lezen. De fysieke realiteit van de stadsplattegrond is het 
uitgangspunt voor een verdere invulling aan geleefde ervaring; het toekennen 
van betekenis aan de stedelijke ruimte. 
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De mentale stad is gelieerd aan ervaring en reflectie van de beschouwer. Een onderdeel 
dat onmogelijk te onderzoeken was binnen het tijdsbestek, evenals de schaal van het 
vooronderzoek. Daar waar mijn eigen interesses zich richten op de relatie tussen onze 
fysieke omgeving en de mentale invulling, zijn deze onderwerpen het thema van mijn 
verhandeling geworden. Een verhandeling waarbij de fysieke en de mentale stad op 
verschillende vlakken en met meerdere middelen onderzocht is. 

Een dergelijk thema berust op een duidelijke afbakening van het onderzoeks
gebied wat beeldbepalend voor de stad is, maar waar de stedelijke ervaring veel com
plexer en meervoudig is dan een ansichtkaart of het beeld vanuit de rondvaartboot. 
De dwarsverbindingen binnen de grachtengordel beschikken over fysieke eigenschap
pen als hoogteverschil, schaalverandering, oriëntatie en benadrukken de relatie tus
sen bebouwing, kade en water. De middelste gracht van de derde en vierde uitleg van 
Amsterdam, de Keizersgracht, is het verbindend element voor deze drie type dwarsver
bindingen. De eerste verbinding bevindt zich tussen twee kleine dwarsstraatjes van het 
'negen straatjes' winkelgebied, de Reestraat en Hartenstraat. De kleine ruimte van de 
winkelstraat komt in verbinding met de grote open ruimte van de gracht. De tweede 
locatie bevindt zich daar waar de Leidsegracht de Keizersgracht kruist. De samenkomst 
van beide waterwegen geeft een grote open ruimte die meerdere hoogteverschillen 
herbergt door het met elkaar verbinden van de kades. De derde en laatste locatie ver
bindt de relatieve rust van de Keizersgracht met het drukke verkeer van de Vijzelstraat 
Een locatie waar de oude structuur van de grachtengordel aangepast is op het heden
daags stadsverkeer. 

De onderlinge verschillen die tot stand komen door de fysieke eigenschappen 
van de locaties dragen bij aan een rijke stedelijke ervaring en de aantrekkelijkheid van 
de grachtengordel. De hoofdvraag van mijn verhandeling luidt dan ook: Hoe verhoudt 
de fysieke stedelijke context zich tot de mentale ervaring, binnen drie type dwarsver
bindingen van de Keizersgracht? Gevolgd door de ontwerpopgave: Kunnen de tactiele 
kwaliteiten van de stedelijke ruimte benadrukt worden binnen een architectonische op
lossing die zich richt op de relatie tussen stad en water? 
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Alvorens deze drie locaties te gaan analyseren, introduceer ik ltalo Calvino. De Italiaanse 
meester-verteller die onder meer Marco Polo's avonturen heeft ondergebracht in 'Oe 
onzichtbare steden'3

, staat centraal in mijn verhandeling welke door middel van literaire 
verantwoording een brug tussen de fysieke realiteit en mentale werkelijkheid probeert 
te slaan. Wanneer deze brug geïntroduceerd wordt binnen de vertaling van bouwop
gave naar architectonische oplossing creëert het een benadering die voorbij gaat aan 
de metafoor, maar biedt het een structuur die architectonische ervaring onderzoekt en 
onderbrengt in de fysieke realiteit van het bouwwerk. 

De splitsing tussen de geometrische rationaliteit en de verstrengelingen van 
het menselijk verblijf die centraal staat in Calvino's roman 'De onzichtbare steden' vormt 
het uitgangspunt voor het eerste hoofdstuk 'Calvino en de Stad 1: Hierin wordt deze 
splitsing tussen de fysieke realiteit en de mentale werkelijkheid nader toegelicht aan 
de hand van theorieën over de stedelijke ruimte van August Berque, Kevin Lynch en 
Christian Norberg-Schulz. De drie locaties worden beschreven door middel van abstrac
te tekeningen die de fysieke hoedanigheid van de gebouwen, de kades en het water 
leesbaar maken. De betekenis die wij toekennen aan de fysieke realiteit van de stad 
is onderhevig aan sociaal, cultureel en economische ontwikkeling. Daar waar vroeger 
vogelvluchtkaarten, schetsen en schilderijen van oude meesters het beeld van de stad 
bepaalden, representeren nu reproducties van de werkelijkheid op ansichtkaarten, in
ternet en brochures over de stad dit beeld. De stad en haar architectuur figureert zowel 
als drager van reclame en uithangborden, als het onderwerp van de reclame. 

Het tweede hoofdstuk 'Blindheid en de tactiel stad; probeert een lens op de sociaal 
en culturele ontwikkelingen te plaatsen door zich te richten op blindheid. Kunnen we 
door betekenis te geven aan de overige zintuigen naast het zicht, bewust onze eigen 
perceptie verbeteren en de tactiele kwaliteiten van de stedelijke ruimte naar voren ha
len? Verdieping in literatuur, architectuurtheorie en de eigen ervaringen dragen bij aan 
een bewuste werking van de overige zintuigen en benadrukken de tactiele kwaliteiten 
van de stad. Tactiele kwaliteiten die evenals de morfologische context over een fysieke 
realiteit beschikken. De opgang van het terrein, weersomstandigheden en de akoestiek 
zijn dan wel sterk onderhevig aan veranderlijke omstandigheden; hun relatie met de 
morfologische context en de mentale werkelijkheid zijn meetbaar. 

In een methodisch onderzoek naar de tactiele kwaliteiten van de stad komen 
de fysieke kwaliteiten en de mentale invulling van een blind persoon samen. De drie 
locaties zijn geanalyseerd door Rudjer Glavurtic, een blinde muzikant uit Utrecht. Deze 
analyse levert karakteristieke beschrijvingen van de locaties op. Beschrijvingen die in 
directe verbinding staan met ons waarnemen en door de relatie tussen de lichamelijke 
ervaring en taal tot stand zijn gekomen. Ze biedt de basis voor een architectonische 
oplossing die de tactiele kwaliteiten van de stedelijke ruimte benadrukt, maar leidt niet 
onmiddellijk tot een concept voor vertaling van de opgave. 
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Het derde hoofdstuk getiteld 'Calvino en de stad 11, literatuur als analytisch en concep
tueel instrument' behandelt het ruimtelijk concept van het interne beeld dat literatuur 
in ons oproept. Een beeld dat tot stand komt door onze relatie met taal. Taal verbindt 
de fysieke realiteit met de mentale werkelijkheid van verbeelding en geheugen. Een 
verbinding die ruimtelijk van aard is en waarop tevens de ervaring van architectuur en 
de stedelijke ruimte berust. Literatuur die gebruik maakt van de cognitieve en beel
dende mogelijkheden die taal kenmerkt, kan als vertrekpunt dienen voor architecturale 
beleving. 

Het werk van ltalo Calvino dat over cognitieve en beeldende eigenschappen 
beschikt, dient als vertrekpunt voor een methodische analyse. De gedrukte karakters 
van 'Onder dejaguarzon'4, vormen samen met de tekeningen van de locaties de fysieke 
onderlegger voor een mentale analyse van de locaties. Een analyse die mijn interpreta
tie van de tekst samenbrengt met verbeelding en als ruimtelijk concept geprojecteerd 
wordt op de fysieke context van de stad. Dit concept dient samen met de verdieping 
naar de tactiele kwaliteiten van de stad als uitgangspunt voor de architectonische ver
taling van de opgave. 

Het vierde en laatste hoofdstuk 'Calvino en de stad 111, Onder de jaguarzon, een archi
tectonische vertaling van de tactiele relatie tussen stad en water' bevat de architecto
nische uitwerking van de ontwerpopgave. In het titelverhaal van 'Onder de jaguarzon' 
stelt Calvino de toeristische ervaring centraal. Een ervaring die door middel van het 
verteren van locale spijzen een zintuiglijke verdieping in een andere cultuur betreft. Dit 
korte verhaal vormt het uitgangspunt van mijn architectonische vertaling waarbij een 
tactiele ervaring van stad en water wordt benadrukt. Een vertaling waarbij de architec
tonische ruimte van de follie het fysieke kader vormt dat het kabbelen van het water, de 
bewegingen van het verkeer, het licht en de lucht vanuit de directe omgeving verbindt 
met de structuur, bewerking en de toepassing van de basismaterialen hout, steen, staal 
en beton. Een ontwerp waarvan de praktische gebruiksfunctie ontbreekt maar waar de 
gebruikswaarde zich richt op de architecturale beleving binnen zowel de fysieke reali
teit als de mentale werkelijkheid. 

Hoewel mijn werk gebaseerd is op een theoretische verdieping die ik inzet als verant
woording voor mijn architectuur, probeer ik hier geen eenduidig theoretisch frame
werk uiteen te zetten, maar tracht ik zo duidelijk mogelijk mijn eigen benadering van 
de stad, architectuur en theorie kenbaar te maken. De stad is een complex gegeven dat 
onder de parameters van sociaal, culturele en economische ontwikkelingen veranderd. 
Daarbij wordt de stad niet alleen bepaald door haar fysieke hoedanigheid maar ook 
door de mentale relatie die wij met hem aangaan. Een relatie die we kunnen verrijken 
door ons te concentreren op de tactiele kwaliteiten van de stedelijke ruimte evenals de 
architectuur. Wanneer we de betekenis van deze relatie tussen fysiek en mentaal willen 
beïnvloeden, vraagt dit van de architectuur een precieze en accurate fysieke structuur. 
Een structuur die ons van vaagheid naar een poëtische precieze van architecturale be
leving brengt. 

4. ltalo Calvino, Onder de jO')Wlr· 

zon. 1987, Uitgeverij Bett Bakker, 
Amsterdam 
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01. Calvinoen de stad I, geometrische 
rationaliteit en het menselijk verblijf 



De geometrische rationaliteit van de stad vormt veelal de basis van onze kennis over 
de stad. Wanneer we ons echter in de stedelijke ruimte bevinden, heeft de waarneming 
van onze directe omgeving invloed op de betekenis die wij aan de stad toekennen. 
Dat deze waarneming niet altijd zuiver en onderhevig is aan wisselde omstandigheden 
maakt hem niet minder relevant voor onze kennis over de stad. Wanneer we echter de 
geometrische rationaliteit van de stad en de waarneming van onze directe omgeving 
mee willen nemen in een onderzoek naar de stad zullen we ons eerst de vraag moeten 
stellen wat de stedelijke ruimte omhelst en hoe we deze betekenis kunnen toekennen. 

De stad vormt al eeuwen het onderwerp van verschillende culturele uitin
gen. De architect, de schilder, de dichter, de schrijver, de volkszanger uit de Jordaan, 
de wetenschapper, de fotograaf, allen trachten door middel van hun culturele uitin
gen betekenis aan de stad toe te kennen. Een betekenis die onderhevig is aan cultu
rele ontwikkelingen evenals de interpretatie van de aanschouwer. Neem bijvoorbeeld 
'De onzichtbare steden'l van ltalo Calvino: een gefragmenteerd werk waarbij er volgens 
Calvino "geen logisch verband of een hiërarchie wordt impliceerd, maar een netwerk waar
binnen vele routes kunnen worden uitgezet en waaruit meervoudige en vertakte conclusies 
kunnen worden getrokken"2 

De fragmenten zijn vergelijkbaar met de hedendaagse gefragmenteerde ste
delijke ruimte die niet eindeloos op zichzelf is, maar continu wordt door haar ervaring. 
De ervaring van de lezer evenals de 'flaneur'3wordt bepaald wanneer hij achteraf alle 
fragmenten ordend en er betekenis aan toekent. ledere dialoog tussen Kublai Kahn en 
Marco Polo gaat over het toekennen van betekenis, waarbij de oude overheerser op 
zoek is naar een overzicht van zijn rijk en Polo keer op keer andere betekenissen aan zijn 
verhalen toekent. 

l.ltéllo Calvino, De Onzichtbare Ste
den, 2009, Uitgeverij Atlas, Armter 
dam/ Antwerpen 

2. Allan Marcus, Dictrich Neurmn, 
Visualizin<J the City, 2007, Rou 
tll·dgc, Abingdon, p. 12 

3. begrip van Wallt'r Benjamin 
Wéhmnee hij duidt op ierrund die 
zich door de sti1d begeeft en daar 
rnee stedelijke ervaring opdoet 
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': .. De Grote Kan probeerde zich te vereenzelvigen met het 
spel maar nu ontging hem het waarom ervan. Het einde van 
elke partij is een overwinning of een verlies, maar waarvan? 
Wat was de ware inzet? Bij schaakmat blijft, onder de voet 
van de koning die is weg gestoten door de hand van de win
naar, het niets over: een zwart of een wit vierkant. Door zijn 
veroveringen te verkavelen om ze zo tot hun essentie terug te 
brengen, was Kub/ai Kahn toegekomen aan de uiterste ver
richting: de defmitieve verovering waarvan de veelvormige 
schatten van het rijk slechts illusoire omhulsels waren, werd 
teruggebracht tot een vlakje gepolijst hout. 

Toen nam Marco Polo het woord: 'Jouw schaak
bord, sire, is een inlegwerk van twee soorten hout: ebben
hout en esdoornhout Het vakje waar jouw verlichte blik 
op rust werd uitgesneden uit een jaarring van de tronk die 
groeide in een jaar van droogte: zie je hoe de vezels liggen? 
Hier zie je nauwelijks aangezette knoest: een loot deed een 
poging te ontspruiten op een vroege lentedag, maar door de 
rijp van de nacht moest zij ervan afzien Tot op dat ogenblik 
had de Grote Kan zich niet gerealiseerd dat de vreemdeling 
zich vloeiend in zijn taal kon uitdrukken, maar niet zozeer dit 
feit deed hem versteld staan. 

'Kijk, een grotere porie: misschien is het het nest 
van een larve geweest; niet van een houtworm, aangezien 
die direct na zijn geboorte door was blijven graven, maar 
van een rups die de bladeren aanvrat en die er de oorzaak 
van werd dat de boom uitgekozen werd om omgehakt te 
worden . . . Deze richel werd erin gekerfd door de houtsnijder 
met de guts om het vakje aan te laten sluiten bij het meer 
uitstekende vierkant ernaast . . .' 

De hoeveelheid aan dingen die af te lezen was in 
een glad en leeg stukje hout overrompelde Kub/ai Kahn: 
reeds was Polo als vanzelf gaan praten over de ebbenbos
sen, de vlotten van tronken die de rivieren af komen, de aan
legplaatsen, de vrouwen achter de vensters . . . "4 

19 
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Het schaakbord van de Grote Kan5 met het ebben- en esdoornhouten inlegwerk bezit 
de fysieke realiteit van vezels en jaarringen. Het is Marco Polo die deze fysieke eigen
schappen leest en aanvult met zijn geleefde ervaring, kennis en verbeelding en er zo 
betekenis aan toekent. Zoals Calvino Marco Polo het schaakbord ruimtelijk laat beschrij
ven, zo beschrijft hij ook de steden die Polo aangedaan heeft. Sommige omschrijvingen 
zijn kritisch, andere weer puur poëtisch, maar allemaal gaan ze over"de spanning tussen 
de geometrische rationaliteit en de wirwar van het menselijk verblijf'6• 

Het toekennen van betekenis benadrukt de spanning en tweeledigheid van de 
stedelijke ruimte; de fysieke realiteit en de mentale invulling door middel van waarne
ming. Deze interactie die Christian Norberg-Schulz 'genius loci' noemt, heeft zich onder 
de parameters van plaats, tijd en cultuur ontwikkeld.7 

Een tweeledige benadering van de stedelijke ruimte vanuit een permanent fy
sieke realiteit wachtend op erkenning door middel van empirische waarneming wordt 
door A na Maya Pellitero in haar proefschrift 'The Image of the Urban Landscape' 8 bena
drukt. Zij baseert haar benadering vanuit het begrip 'ècoumène; geïntroduceerd door 
Augustin Berque. Berque benadert onze omgeving niet als object maar als een relatie, 
het zogeheten 'ècoumène: Een relatie tussen mens en zijn omgeving. Deze relatie heeft 
een fysieke eigenschap opgevat als omgeving en een mentale eigenschap vertaalt naar 
landschap.9 

De relatie tussen mens en omgeving resulterend in ervaring omschreven door 
Berque is tevens de basis van Kevin Lynch' omschrijving van de 'environmental image' 
in 'The Image of the City'10

• De stedelijke ervaring is afhankelijk van de fysieke ruimte 
evenals onze interpretatie van deze ruimte door middel van zintuiglijke waarneming 
in relatie met ons geheugen. Het 'image' dat door deze ervaring ontstaat, is een beeld 
dat voortkomt uit ervaring en geen beeld als formele analogie. Lynch' omschrijving van 
de 'environmental image' is als een continu en actief proces, hoewel zijn beschrijvingen 
van stedelijke ervaring juist gefragmenteerd worden door de begrippen als 'path, edges, 
districts, nodesen landmarks'. 11 

De stedelijke ruimte is afhankelijk van beide aspecten, de fysieke evenals het 
mentale; het feitelijke en het zintuiglijke. Door beiden samen te brengen kunnen we 
aan de stedelijke ruimte betekenis toekennen. Dit betekent echter dat ook beide com
ponenten onderzocht dienen te worden. 

5. Dl' Grote Kan is de aanduiding 
wanneer we spreken over de kei· 
zer Vdn het oude MonLJoolse rijk, 
Kublai Kahn is de naam van de 
heerser die contact heeft gehad 
met Marco Polo 

6. ltalo Calvino, Zes memo's voor 

het volqende millennium, 1991, Uit· 
geverij Bert Bakker, Amsterdam, 
p./91 

7. Ana Moya Pellitcro, The !moge 

of the Ur/Jan Landscnpe, The redis

covery of the city throuqh different 

spoces of perception, 2007, Bouw 
stenen f'ublicaticburo, Eindhoven, 
p. xiii 

8.1bid 

9. "Tilt> environment is then simuf· 

toneous!y siqnificotion, perception, 

sensotion. orientation und affec· 
tive dtift, m o relotion". An,, Moya 
Pellitero, The lmaqe of thc Urban 

Lundswpe, The rediscovery of the 
city through different spaces of 
pe1 ception, 2007, Bouwstenen Pu
blicatieburo, Eindhoven, p. xiii 

10. Kevir1 Lynch, Jhe Image of the 

City, 1960, Mass0chusetts lnstitute 
of Technology, Massachusetts 

11. ''Environmcntal images ure the 

re sult of a two -way proct:ss betvveetJ 
the observer and his environment. 

The environment suqgests distinc
tion and re/utions, ond the obser· 

ver selects, orgonizes and endows 
with meoning what he sees:' Kcvin 
Lynch, The Image of the City, 1960, 
Ma~>achusetts lmtitute of Techno .. 
logy, Massachusctts, p.l 31 
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De fysiek stad. geometrische rationaliteit 
De fysiek stedelijke ruimte is nauw verbonden met het realiteitsbegrip van de stad en 
het feitelijke onderdeel binnen Berque's benadering van omgeving. Wanneer we tot de 
fysieke realiteit van een object willen komen, bemiddelen we tussen het waarneembaar 
object en de situatie waarbinnen het object begrepen is als mogelijk element. Hier
voor gebruiken wij normaliter de bouwtekening; een abstracte beschrijving van een 
gebouw. De zwarte lijnen op de witte achtergrond is de situatie waarmee de bemid
deling tussen het daadwerkelijke gebouw en een abstractie tot stand komt. Het levert 
ons een leesbare tekening op van het gebouw al dan niet in haar context. Doordat deze 
vorm van waarneming zich onder ideale omstandigheden en ideaal gedrag afspeelt, 
kan deze waarneming ons geen louter zuiver beeld van het waarneembaar object op
leveren. Zij verwaarloost namelijk de meer subtiele nuances ten voordele van een een
duidige orde. 

De stedelijke ruimtes die het onderwerp van mijn verhandeling vormen, her
bergen veel van de subtiele nuances die van belang zijn binnen de stedelijke ervaring 
van de grachtengordel. Hoogteverschil, schaalveranderingen, oriëntatie, temperatuur, 
wind, geluid en de relatie tussen bebouwing, kade en water vormen fysieke eigenschap
pen die bijdragen aan de rijke stedelijke ervaring van de grachtengordel. De dwarsver
bindingen binnen de grachtengordel beschikken over deze fysieke eigenschappen en 
vormen de locaties van mijn onderzoek. Locatie I, de kruising Keizersgracht, Reestraat
Hartenstraat verbindt de kleine ruimte van de dwarsstraat met de open ruimte van de 
gracht. Locatie 11, de kruising tussen Keizersgracht-Leidsegracht verbindt twee water
wegen met elkaar. Locatie 111 de kruising Keizersgracht- Vijzelstraat, de verbinding tus
sen de rustige grachtengordel en het drukke verkeer van een dwarsweg. Deze locaties 
zijn door middel van verkregen tekeningen uitgewerkt in zo zuiver mogelijke beschrij
vingen, zwarte lijnen op een witte achtergrond; een reeks van leesbare plattegronden 
en doorsnedes. 
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locatie 1: Reestraat, Hartenstraat, 
Keizersgracht 
~ eenrichtingstraat dwars op Keizersgracht 
schaal: 1:400 
bebouwing: 

I. Hartenstraat 36, Keizersgracht 231, Miauw project space 
bouwjaar:_1890 
architect:_-
huidige functie: atelier, expo, hotel 

11. Keizersgracht 233, Pina Amsterdam 
bouwjaar: +- 1880 
architect:-
huidige functie: winkelpand, woonhuis 

111. Reestraat 2, Pulitzer Hotel 
bouwjaar: +- 1755 
architect: -
huidige functie: restaurant, hotel 

IV. Reestraat 1 
bouwjaar:- 1880 
architect: -
huidige functie: winkelpand, woonhuis 

V. Brug49 
bouwjaar: 1983 
architect: D.L. Sterenberg 
hoofddoorvaart breedte: 6.70m 
hoofddoorvaart hoogte: 2.275m + N.A.P. 
waterstand: 0.40m- N.A.P. 
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locatie 11: Leidsegracht, Keizers
gracht 
~gracht dwars op de Keizersgracht 
schaal: 1:400 
bebouwing: 

I. Keizersgracht 419 
bouwjaar: 17e eeuw, 18e, 19e eeuwse verbouwingen 
architect: -
huidige functie: woonhuis 

11. Leidsegracht 27 
bouwjaar: 1684 
architect: -
huidige functie: woonhuis 

111. Keizersgracht 462, Witlox Tuzkapan advocaten 
bouwjaar:+- 1880, 17e eeuws pothuis 
architect: -
huidige functie: kantoor, woonhuis 

IV. Keizersgracht 464, Leidsegracht 29, Pastin i 
bouwjaar: 1936 
architect: -
huidige functie: restaurant, woonhuis 

V. Brug 44, Hemonybrug 
bouwjaar: 1979 
architect: D.L. Sterenberg 
hoofddoorvaart breedte: 6.70m 
hoofddoorvaart hoogte: 2.275m + N.A.P. 
waterstand: 0.40m- N.A.P. 

Vl. Brug 45, Steenhouwerijbrug 
bouwjaar: 1979 
architect: D.L. Sterenberg 
hoofddoorvaart breedte: 6.70m 
hoofddoorvaart hoogte: 2.275m + N.A.P. 
waterstand: 0.40m - N.A.P. 

VIl. Brug 46, Quellijnbrug 
bouwjaar: 1979 
architect: D.L. Sterenberg 
hoofddoorvaart breedte: 6.70m 
hoofddoorvaart hoogte: 2.27m + N.A.P. 
waterstand: 0.40m - N.A.P. 
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locatie: 
L

eidsegracht, 
K

eizersgracht 
doorsnede: 
K

eizersgracht 419, 462, 464 
L

eidsegracht 27 
aanzicht: 
brug 44,45 
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locatie 111: Vijzel straat, Keizers
gracht 
~hoofdstraat dwars op Keizersgracht 
schaal: 1:400 
bebouwing: 

I. Keizersgracht 587-589, Vijzelstraat 30-34, De Bazel, voormalig hoofd
kantoor Nederlandse Handel-Maatschappij 
bouwjaar: 1919-26 
architect: K.P.C. de Bazel 
huidige functie: stadsarchief gemeente Amsterdam 

11. Keizersgracht 603, Vijzelstraat 79, Italiaans consulaat 
bouwjaar: 1970? 
architect:-? 
huidige functie: kantoor 

111. Keizersgracht 650, Vijzelstraat 66-72, Vijzelbank, voormalig ABN 
kantoor 
bouwjaar: 1966-73 
architect: M. Duintjer 
huidige functie: kantoor, expo 

IV. Keizersgracht 660, Vijzelstraat 81, Apotheek Warrnalts 
bouwjaar: 1926-28 
architect: C. Kruyswijk 
huidige functie: winkelpand, woonhuis 

V. Brug 41 
bouwjaar: 1922-23 
architect: P.L. Kramer 
hoofddoorvaart breedte: 6.88m 
hoofddoorvaart hoogte: 1.80m + N.A.P. 
waterstand: 0.40m- N.A.P. 
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Oe mentale stad. het menselijk verblijf 
Hoewel deze grafische vertalingen op een stedelijke realiteit berusten, is in een ge
deelte van de fysieke stedelijke hoedanigheid slechts een onderdeel van de stedelijke 
ruimte leesbaar gemaakt. We kunnen de bebouwing tegenover de openbare ruimte, 
water tegenover kades en het openbaar groen tegenover infrastructurele werken af
lezen. De plattegronden, doorsnedes en aanzichten geven de realiteit van de verhou
dingen tussen straat, gracht, bebouwing en openbare ruimte weer. Ze geven echter 
geen informatie over de tactiele kwaliteiten van de fysieke omgeving zoals structuur, 
akoestiek, licht, schaduw, geur, smaak of warmteverschiL Ook bieden ze geen inzicht in 
de mentale invull ing van de stedelijke ruimte. 

Het tweede component van de stedelijke ruimte betreft de mentale invulling: 
een persoonlijke reflectie van de indrukken verkregen door de waarneming van onze 
directe omgeving. Een eigenschap dat de relatie tussen mens en omgeving comple
teert en benadrukt dat ik me in de stad begeeft net als de stad zich in mij begeeft. De 
fysieke omgeving is in continu dialoog met ons bewustzijn waardoor onze zintuigen 
en geheugen onze ervaring en acties bepalen.12 Dat deze dialoog onderhevig is aan 
sociale en culturele ontwikkeling maakt het lastig deze in tekeningen te vatten. 

Calvino, Berque en Norberg-Schulz benadrukten het belang van een aan sociaal en cul
turele ontwikkeling onderhevige reflectie binnen de stedelijke ervaring. Veranderingen 
binnen de mentale invulling van de fysieke omgeving beïnvloeden namelijk de stedelij
ke ervaring. In A na Moya Pellitero's proefschrift 'The Image of the Urban Landscape' staat 
de invloed van beeldreproducties binnen de culturele en sociale ontwikkelingen van 
de stedelijke ruimte centraal. Dit blijkt ook uit haar probleemstelling die de invloed van 
beeldcultuur op onze stedelijke ervaring kritisch benaderd.13 

Hoewel de benadering binnen Pellitero's proefschrift volgens mij tweeledig is 
op te vatten, zal mijn benadering anders van aard zijn. In haar hypothese introduceert 
ze de 'poetic image', al dan niet ontleend aan Gaston Bachelard. Volgens haar zou het 
poëtische beeld de kracht van verbeelding activeren en daarmee de ervaring verrijken. 
"Poetische beelden van de stedelijke ruimte brengen deze fysieke ruimte samen met de men
tale ruimte" 14 In mijn onderzoek ben ik tevens op zoek gegaan naar de relatie tussen de 
fysieke en mentale ruimte, maar is anders van aard dan Pellitero's onderzoek. Zij gaat 
namelijk op zoek naar deze relatie binnen de perceptie van het beeld, een benade
ring die ik binnen mijn onderzoek wil voorkomen. Wel wil ik enkele sociale en culturele 
veranderingen en technologische ontwikkelingen naar voren halen om de invloed op 
onze stedelijke ervaring aan te duiden en om mijn eigen aanpak door middel van het 
blinde karakter en literatuur te beargumenteren. 

12. Juhani Pëtl l;mnaa, lnhabirinq 
Spoce ond TimP ··· the loss and re
covery of pub! ie spoce, I eeture 10 
may 2007, Torn Avermael e, , Ar
chitectural positlons -·· orchitl?cture, 
modemity ond the pub/ie sphere, 
2009, SUN Publis hers, Armlerclarn, 
p l 25 113 

i 3. 'J\re we living in nn interrupted 
reproduelion of the environmenr 
by digital imoges, bemuse we wnnt 

to document reality before it disop· 
pears, or bewuse if we don 'I have on 
image of it. t!Je city rloes nat exis r? 
lf the city beenmes 1eody-mode 
thwugh images, wlwt is l he diffe· 
rence bet ween the rt>o/ city nnd its 
objective imaqe or its simu/at ion 
if we wn get che some knowlt>dge 
from thernr; Ana Moya Pell itero, 
The lmoqe of the Urban Landscape, 

The rediscovery of the city through 
different spaces of perception. 2007, 
Bouwstenen Publicatieburo, Eind· 
hoven, p.iii 

14. ibid, p.xx 
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Volgens Berque hebben nieuwe visuele technieken en technologische vooruitgang 
invloed op zowel de fysieke realiteit als binnen onze perceptie. Nieuwbouw en her
structureringen veranderen de fysieke entiteit van de stad terwijl beeld en snelheid 
onze perceptie van deze fysieke entiteit beïnvloeden. Een voorbeeld is de komst van 
het spoorwegnetwerk. Aanwezig in de fysieke entiteit van de stad als infrastructureel 
werk met het spoor, stations, spoorwegovergangen en nieuwe industriegebieden. Van 
invloed op de perceptie door een verandering binnen de ervaring van ruimte en tijd. 
Door middel van het transport met de trein is de mogelijkheid ontstaan om grotere af
standen in kortere tijd te overbruggen. Het op grote schaal toepasbaar maken van snel
heid vergrootte niet alleen de actieradius van de menselijke omgeving maar verkleinde 
tevens de relatie tussen tijd en ruimte.15 

Tegelijkertijd met de introductie van het spoorwegnetwerk ontwikkelde de 
fotografie zich. Het principe van de camera obscura was al eeuwen eerder bekend, in 
de 19e Eeuw ontstond echter pas de mogelijkheid om een glasplaat lichtgevoelig te 
maken en om dit beeld tevens te behouden, collodiumfotografie. De opkomst van de 
spoorlijnen werden dan ook door fotografen gedocumenteerd en later geëxploiteerd. 
Een voorbeeld hiervan komt van de hand van Henri William Jackson. Hij begon met do
cumenteren van de opkomst van het spoor op verlaten plekken in Amerika. Het duurde 
niet lang voordat Jackson door het vervoersbedrijf gevraagd werd een fotografische 
tour rond de wereld te maken. Het begon met het documenteren van vervoer over het 
spoor, nieuwe technieken en open economieën. Zijn reis leidde door Noord-Afrika, In
dia, Indonesië, China, Japan, Australië, Nieuw Zeeland en Rusland. Toen de foto's afge
drukt waren, kregen deze echter een dubbele betekenis: het documenteren door mid
del van beelden veranderde in het toonbaar maken van onbekende plekken, gevolgd 
door een verlangen om deze plekken te gaan verifiëren. Beelden maakten de wereld 
kenbaar en werden een product van toeristische exploitatie waarbij transportbedrijven 
grote economische belangen hadden.16 
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De steden en de herinnering 2 

"Iemand die lange tijd op zijn paard door de wildernis rijdt 
gaat verlangen naar een stad. Eindelijk komt hij in /sidora, 
een stad waar de gebouwen wenteltrappen hebben over
dekt met wenteltrapsche/pen, waar ze uit de kunst verre
kijkers en violen bouwen, waar een vreemdeling, als hij niet 
kan kiezen tussen twee vrouwen altijd een derde tegenkomt, 
waar de hanengevechten altijd uitlopen op bloederige 
vechtpartijen tussen de wedders. Aan al deze dingen dacht 
hij als hij naar een stad verlangde. lsidora is dus de stad van 
zijn dromen: met één verschil. In de stad van zijn dromen 
was hij een jonge man; in lsidora komt hij op hoge leeftijd. 
Op het plein is het muurtje waar de ouderen kijken naar de 
jeugd die voorbijkomt; hij zit naast hen in de rij. De verlan
gens zijn al herinneringen." 17 

De reiziger komt als oude man aan in lsidora omdat zijn verlangens altijd mooier zijn 
dan de werkelijkheid en doordat deze verlangens al voldoen als herinneringen is deel
name niet meer nodig. Kortom, de reiziger verifieert in lsidora alleen maar zijn verlan
gens. Juhani Pallasmaa bekritiseert deze benadering, het verifiëren van vooraf bekende 
beelden. Hiervoor haalt hij het begrip 'tourism gaza' van Susan Sontag aan. Volgens 
Sontag is de toeristische mentaliteit een die de wereld ziet als een collage aan potenti
ele foto's. Foto's van plekken welke vooraf kenbaar waren maar alsnog dienen als bewijs 
van hun ruimtelijke aanwezigheid.18 

De invloed van beeld is een niet te ontkennen eigenschap van ons heden
daags leven. We worden gevoed door beelden die ons bereiken door middel van tele
visie, internet, tijdschriften en in de stedelijke ruimte door reclame en uithangborden. 
We verblijven tussen deze beelden, maar we kunnen ze niet betreden of achter ons 
laten, waardoor we er niet in kunnen leven of in verblijven.19 Hoewel deze beelden van 
invloed zijn op onze ervaring van de stedelijk ruimte, maar we niet in deze beelden kun
nen leven of verblijven, vormt het bewust omgaan met beelden een uitgangspunt van 
mijn houding ten aanzien van de stad en architectuur. 

1 7. ltillo Calvino, De onzicht/;are 
steden, 2009, Uitgeverij Atlas, ,'\rn
stercJam/Antwerpen, p.l3. 

18. Juh;mi Pallasrnaa, Enwunters, 
Architectwol essays, 2005, Raken 
nustieto üy, Helsinki, p.142 

19. Karsten Harries, Fhe Taskof 
Art in the A ge of the Worlel Picture, 
The Body in Architecture, 2006, 010 
publishH, Rotterdam, p.84 
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De steden en de tekens 7 

"De mens dwaalt dagenlang tussen bomen en stenen. Zel
den blijft zijn oog ergens op rusten, alleen wanneer het iets 
heeft herkend dat een teken is van iets anders; een afdruk in 
het zand wijst op het voorbijkomen van een tijger, een moe
ras duidt op een waterader, de hibiscusbloem op het einde 
van de winter. Verder is alles stom en vervangbaar; bomen 
en stenen zijn alleen wat ze zijn. 
Ten slotte leidt de reis naar Tamara. Je komt er binnen door 
straten vol uithangborden aan de muren. Het oog ziet geen 
dingen maar afbeeldingen van dingen die andere dingen 
betekenen: een tang duidt op het huis van de tandentrekker, 
een bokaal op de taverne, hellebaarden op het politiekorps, 
een weeghaak op de groentevrouw. Standbeelden en schil
den dragen afbeeldingen van leeuwen, dolfijnen, torens, 
sterren: een teken dat iets - wie weet wat - als teken een 
leeuw of een dolfijn of een toren of een ster heeft. Andere sig
nalen waarschuwen voor wat op een bepaalde plaats ver
boden is: de steeg binnenrijden met wagens, urineren achter 
de kiosk, hengelen vanaf de brug, en voor wat toegestaan 
is: zebra's te drinken geven, kegelen, lijken van familieleden 
verbranden. Als je de tempel binnenkomt, zie je de beelden 
van de goden, ieder met zijn eigen attributen: een hoorn 
des overvloeds, een zandloper, een medusa; zo kan de ge
lovige hen herkennen en de juiste gebeden tot hen richten. 
Als een gebouw helemaal geen aanduiding of teken draagt, 
is zijn eigen vorm, en de laats die het inneemt in het geheel 
van de stad, genoeg om er de functie van aan te geven: het 
koninklijk paleis, de gevangenis, de munt, de Pythagorische 
school, het bordeel. Ook de waren die de kooplieden in hun 
kramen uitstallen staan niet voor zichzelf, maar dienen als 
tekens van andere dingen: een geborduurde hoofdband wil 
zeggen elegantie, een vergulde draagstoel macht, de boe
ken van Averroës wijsheid, een enkelsieraad wellust. De blik 
doorloopt de straten alsof het beschreven bladzijden zijn: 
de stad zegt alles wat je moet denken, laat je herhalen wat 
zij zegt, en terwijl je denkt Tamara te bezoeken registreer je 
slechts de namen waarmee zij zichzelf en al haar onderdelen 
definieert. 
Hoe de stad werkelijk is onder deze dichte mantel van te
kens, wat zij bevat of herbergt, dat is de mens die uit Tamara 
vertrekt niet te weten gekomen. Erbuiten strekt zich de lege 
aarde uit tot aan de horizon, en opent zich de hemel waar 
de wolken langstrekken. Reeds in de vorm die het toeval en 
de wind aan de wolken geven is de mens geneigd figuren te 
herkennen: een zeilschip, een hand, een olifant ... "20 

ss 

20. ltnlo Calvino, De onzi1htbare 
steden, 2009, Uitgeverij Atlas, Am
sterd,Jm/Antwerpen, p. 20 21 



De beschrijving van Tamara vertelt ons over de dominantie van de visuele beelden bin
nen de stedelijke ruimte en de naïviteit van de ruimtelijke ervaring van haar bezoeker. 
Wanneer de bezoeker zich echter buiten de poorten van de stad bevind, is hij in staat 
tot het lezen van vorm, vorm die uit het toeval van de wind en de wolken ontstaan is. 
Meerdere auteurs en critici zoals Pallasmaa en Pellitero zien dominantie van visuele 
media en technieken als een probleem binnen de hedendaagse cultuur en architec
tuur. Zij adresseren hun kritiek niet aan de veroorzakers, commerciële exploitanten, 
maar stellen de situatie ter discussie waarbij ze een bewuste houding van de observant 
vragen. Pellitero schrijft dat de crisis van het 'image' te wijten is aan een crisis binnen 
onszelf. Hiermee doelt ze op een gebrek aan handvaten in geloof, cultureel geheugen 
en bewuste perceptie. Pellitero stelt dat een 'empty look' voor de afwezigheid van ons 
bewustzijn binnen perceptie staat.21 

Kunnen we ons dan een bewuste houding aanmeten die de 'empty look' ver
vangt en ons bewust maakt van het waarnemen van onze directe omgeving? De ana
lyses van visueel beperkte personen richten zich op ruimtelijke gewaarwording van 
ons lichaam waarbij de tactiele kwaliteiten en de overige zintuigen benadrukt worden. 
Blindheid vormt dan ook het onderwerp van mijn verdere onderzoek naar de stedelijke 
ruimte en de locaties in het bijzonder. 

21. Ana Moya Pellitero, The Image 
of the Urbon Landscape. The redis
cuvery of the city through different 
spaces of perception, 2007, Bouw-
5t<·~ nen Publica tieburo, Ei ndhoven, 
p. 34 

56 



02. Blindheid en de tactiele stad, een 
bewuste ervaring van de stedelijke ruimte 



De stedelijke ruimte is afhankelijk van de fysieke realiteit en de mentale invulling. De 
fysieke realiteit van de bebouwing, kades en het water zijn in het vorig hoofdstuk ver
zameld. De subtielere nuances zoals structuur, akoestiek, licht, schaduw, geur of warm
teverschil zijn daar echter niet aan bod gekomen. Deze fysieke eigenschappen die vaak 
onopgemerkt aan ons voorbij gaan zijn van belang voor de stedelijke ervaring en de 
betekenis die wij eraan toekennen. Het waarnemen van tactiele eigenschappen vraagt 
van ons een bewuste houding, een houding die de dialoog tussen zintuigen en geheu
gen versterkt. Kortom,de mentale invulling. 

Binnen de architectuurtheorie baseert Christian Norberg-Schulz zijn terminologie op 
een empirische basis. Zijn theorie vertrekt vanuit een verdieping van ons waarnemen 
die een beter begrip van de architectonische ervaring in de continu veranderende om
standigheden van ons dagelijks leven moet opleveren. Binnen de architectonische er
varing stellen onze receptoren ons in staat doelmatig te handelen naar opgevangen 
informatie vanuit onze directe omgeving. Doordat ons handelen gebaseerd is op de 
door onze zintuigen verkregen stimuli, stelt Norberg-Schulz dat deze informatie, gekre
gen door middel van waarneming, voor waarheid aan te nemen is. Waarheid is hier niet 
aangeduid als een absoluut, objectief gegeven, hetgeen zou betekenen dat aan een 
ieder van ons een gelijkwaardige wereld 'a priori' zou voordoen, maar als betekenis van 
de door onze zintu igen ervaren stimuli.1 

Doordat waarneming over het algemeen de relatie tussen waarnemen en het 
waarneembare treft en dit niveau niet objectief en eenduidig is, wordt waarneming 
vaak gezien als een onbetrouwbare gezel. Een verandering in houding of instelling stelt 
ons echter in staat om door middel van waarneming lagere of hogere objecten te be
reiken of te begrijpen.2 "Als we lezen dan komen de letters over met een bepaalde vorm, 
grootte en kleur. Maar het lezen vraagt van ons dat wij ons standpunt bepalen ten overstaan 
van de vorm, terwijl de grootte en de kleur irrelevant zijn en zelfs remmend zouden werken 
indien zij niet zouden weggelaten worden door waarneming"3• Wanneer ons waarnemen 
zich richt tot vorm wordt waarnemen iets anders dan het louter passief ontvangen van 
indrukken. Waarneming bepaald dan ons standpunt ten aanzien van vorm, vorm waar
aan wij betekenis kunnen toedichten. 

Om ons standpunt ten aanzien van vorm en het toekennen van betekenis te 
veranderen in een bewuste houding die ons in staat stelt irrelevante waarnemingen 
(zoals kleur of grootte) weg te laten, kan de positie van een lichamelijk beperkt karakter 
uitkomst bieden. Een lichamelijke beperking leidt veelal tot een afzonderlijke perceptie 
van de omgeving; vergelijk een ouder persoon met een rollator maar eens met een 
gezonde twintiger. De oude man of vrouw is zich vanwege zijn of haar lichamelijke be
perking uiterst bewust van de kleine niveauverschillen van de straat, hoewel de twin
tiger afgeleid door zijn of haar telefoon zich makkelijk een weg baant door een open 
gebroken winkelstraat. Een lichamelijke beperking kan vanwege haar uitzonderlijke 
positie fungeren als een lens op culturele en sociale ontwikkelingen, om zo bewust de 
potenties van iemands eigen perceptie te verbeteren en zo een intentionele houding 
aan te nemen. 

1. Christ ian Norberg --Sch ulz, Archi · 
tectuur, een logisch systeem, 19/9, 
FrJns Mil sereelfonds, Gent, p I 2-
30 

2. ibid. p. I 4 

3. ib id. p. l 5 
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Het herdefiniëren van ruimte vanuit het perspectief van een visueel beperkt karakter 
dient als het uitgangspunt voor het ontwikkelen van mijn eigen houding. Een hou
ding die bewust gebruik maakt van alle receptoren en zo tracht de sociaal en culturele 
ruimte houdbaarder te maken in vergelijking met het 'modern; louter visueel model. Of 
zoals Jacques Lusseyran zegt: "Ik geloof dat blindheid haar eigen functie heeft. Zij heeft 
tot de taak eraan te herinneren dat het depotisme van een van onze zintuigen,dat van het 
gezichtsvermogen, niet gerechtvaardigd is en te waarschuwen tegen de vorm van waarne
ming, die nu zo overheersend is"4

• 

Door in de huid te kruipen van een blind karakter, door middel van literatuur te 
ontdekken en zijn of haar ruimtelijke ervaringen te analyseren, wordt men zelf geatten
deerd op de bewuste werking van zijn of haar zintuigen binnen de ervaring van ruimte. 
Zoals Marie Kessels zich voor het schrijven van de roman Ruw5

, een literair werk over 
een vrouw die haar gezichtsvermogen bij een ongeluk heeft verloren, heeft verdiept in 
de perceptie van een visueel beperkt karakter, zo kunnen wij ons ook verdiepen in dit 
karakter. De ruimtelijke omschrijvingen vanuit het perspectief van een visueel beperkt 
karakter bevatten een lezen van vorm dat betekenis geeft aan onze overige zintuigen. 
Een betekenis die tot uiting komt in de relatie tussen de gedrukte tekst en ons geleefde 
lichaam. Het brengt ons van een literair lezen van vorm naar een bewuster waarnemen 
van architectonische ervaring. Een architectonische ervaring die de tactiele kwaliteiten 
van ruimte naar voren haalt, hetgeen een balans kan creëren op het gebied van het 
dominerende visuele aspect. 

Evenals in Marie Kessels' verdieping staan bij mij de werken van Jacques Lus
seyran en John M. Huil centraal. Jacques Lusseyran verloor zijn gezichtsvermogen op 
achtjarige leeftijd, hetgeen hem echter niet tegenhield onderdeel van het Franse verzet 
te worden, na de oorlog Franse literatuur te doceren in de Verenigde staten en een 
aantal boeken te schrijven.6 Lusseyran is een kritisch denker die pleit voor de mentale 
invulling van zintuiglijke waarneming, geheugen en verbeelding, aandacht voor het 
innerlijke van waarneming om zo een vernieuwingsimpuls te geven aan beschaving. 

John M. Huil werd net als Lusseyran als ziende geboren, maar een behande
ling van zijn staar leidde tot het loslaten van zijn netvliezen, met als gevolg dat Huil op 
45jarige leeftijd volledig blind werd verklaard. De manier waarop hij met het verlies van 
zijn gezichtvermogen is omgegaan, hoe hij het verlies van een extern visuele wereld 
teruggebracht heeft naar een interne visuele wereld beschrijft hij in het boek 'Oe dagen 
worden wel kouder maar niet korter'7• Dat Huil zich niet door zijn blindheid heeft laten 
weerhouden blijkt ook uit zijn meerdere publicaties en zijn hoogleraarschap aan de 
faculteit van theologie aan de universiteit van Birmingham. 

Het literair werk van deze beide heren vormt de basis van mijn verdieping in de 
kwaliteiten van de tactiele stad. Een verdieping die mede tot stand komt door'Biindness 
and the Multi-Sensorial City'8 van Patriek Devlieger en verder is aangevuld met architec
tuurtheorie die betrekking heeft op onze zintuigen.9 Deze verdieping voor het bewust 
ervaren van de stedelijke ruimte wordt op het einde van dit hoofdstuk gekoppeld aan 
een methodische analyse van de drie locaties. Een analyse die de tactiele fysieke ele
menten en de mentale invulling van een blind karakter samenbrengt. 
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Een blind persoon kan omwille van zijn of haar zintuiglijke organisatie een inzicht geven 
van geografische ruimtes zoals de stedelijke ruimte. Een lichamelijke ruimte die Setka 
Löw nodig acht voor het begrijpen van ons ruimtelijk creëren en welke door middel van 
een bewuste werking van onze zintuigen verrijkt wordt.10 Door middel van zicht, geluid, 
tast, reuk en smaak kunnen we de wereld om ons heen waarnemen. Wanneer we deze 
zintuigen indelen in relatie tot het waarnemen van ruimte, beroep ik mij op de indeling 
van Julian Hochberg. Hochberg deelt de zintuigen in naar de ruimtelijke gewaarwor
ding bekeken vanuit ons lichaam. Deze indeling bestaat uit afstand, oppervlakte en 
lichamelijk en kan als volgt worden weergegeven: 
- afstand zintuigen: zien en horen. Een lichamelijke aanwezigheid voldoet wanneer 
deze wereld zichzelf onthult aan de beschouwer. 
- oppervlakte zintuigen: tast, geur en thermisch comfort. Voor het waarnemen dient 
een fysiek contact tussen de receptoren en de te ervaren substantie te bestaan. 
- lichamelijke zintuigen: positie en beweging. Door middel van fysieke inspanning zijn 
we in staat verschil in positie en beweging waar te nemen.11 

Hochberg's indeling richt zich op de ruimtelijke gewaarwording van onze zintuigen in 
relatie tot ons eigen lichaam. De indeling gaat echter voorbij aan het feit dat we con
stant met meerdere zintuigen waarnemen. Daarbij beschikt een visueel beperkt karak
ter niet over het afstandszintuig zicht. De ruimtelijke analyse vanuit een visueel beperkt 
karakter is dan ook ingedeeld aan de hand van niet visueel ruimtelijke stimuli die zowel 
binnen de stedelijke ruimte als de architectuur zich voordoen. Voorbeelden hiervan zijn 
weersomstandigheden, positie en beweging, geluid, geur en textuur welke alle afzon
derlijke thema's zijn van mijn verdieping: 
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Weersomstandigheden; mooi weer? 
Binnen onze directe omgeving nemen we weersomstandigheden als zon, schaduw en 
wind waar door middel van onze afstand- en oppervlaktezintuigen. Onze receptoren in 
de huid kunnen de kleine verschillen in temperatuur veroorzaakt door zon, schaduw of 
wind waarnemen en ons zo meer informatie geven over de directe omgeving waarin 
wij ons bevinden. Zodoende herkennen we openingen in het stedelijk weefsel, straat
hoeken, hoge gebouwen en overkappingen. Hoe we door middel van onze afstandzin
tuigen in relatie met weersomstandigheden ruimtes kunnen lezen, komt duidelijk naar 
voren in de volgende omschrijving van John Huil: 

"Voor mij heeft de wind de plaats van de zon ingenomen en 
dat is voor mij mooi als er een zacht briesje staat. Dat brengt 
alle geluiden om mij heen tot leven. Bladeren ruisen, stukjes 
papier waaien over het trottoir, muren en hoeken van grote 
gebouwen onderscheiden zich door het effect van de wind 
die ik voel in mijn haar, op mijn gezicht en in mijn kleren. Ik 
neem aan dat een louter warme dag een mooie dag zal zijn, 
maar onweer maakt het spannender omdat het ineens een 
gevoel van ruimte en afstand schept. Onweer verschaft mij 
een dak boven het hoofd, een heel hoog welvend plafond 
van rollende donder. Dan realiseer ik me dat ik in een grote 
ruimte ben, terwijl er voor die tijd niets was. De ziende heeft 
altijd een dak boven zijn hoofd in de vorm van een blauwe 
lucht of wolken, of 's nachts de sterren. Voor de blinde geldt 
hetzelfde voor het geluid van de wind in de bomen. Het 
schept bomen, men is omringd met bomen die er eerst niet 
waren': 72 
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Positie en beweging: lichaamstijd 
Door middel van onze ruimtelijke positie kunnen we snelheid, ritme van beweging en 
richting aanduiden. Dat het bepalen van deze positie voor een visueel beperkt karakter 
van belang is, komt naar voren wanneer Huil zich in zijn ruimtelijke oriëntatie vergist 
wanneer op weg naar huis een versperring op de stoep hem een extra aantal meters 
laat maken. Door deze extra meters gaat hij voorbij aan zijn huis en beland hij voor de 
tuin van de buren. 

"Onlangs liep ik een paar dagen achter elkaar telkens een 
meter of vijftien voorbij ons tuinhek, ik liep dus ongeveer een 
huis te ver. Ik begreep niet hoe dat kwam, het overkwam mij 
die week meerdere keren. Mijn huis ligt ongeveer honderd 
vijftig meter van de hoek van de straat. Wanneer ik aan dit 
laatste stukje naar huis begin, weet ik min of meer hoe ver 
het nog naar huis is. Ik tel de passen niet, maar ik weet ge
woon ongeveer hoe ver het nog is om thuis te komen. Ge
woonlijk tast ik de heggen af, en dat is voor mij een houvast 
om te weten hoe ver ik ben. Maar zelfs als iemand mij bege
leidt en ik dus niet de heggen aftast, weet ik toch hoe ver het 
nog is. 
Nu zijn ze bij het tweede huis vanaf de hoek een nieuw dak 
aan het maken en de stoep is versperd door allerlei bouw
materiaal. Het bleek dat mijn lichaamsklok zich opnieuw 
moest instellen om de te verwachten afstand af te leggen. 
Ik liep ongeveer evenveel te ver als het gedeelte van de stoep 
dat versperd was. Voor de blinde is het huis er slechts door 
de vroege ervaring. Ruimte wordt gereduceerd tot je eigen 
lichaam, je weet waar je lichaam zich bevindt, niet door de 
objecten die je gepasseerd bent, maar door de tijd die de 
verplaatsing in beslag nam. Plaats wordt dus gemeten door 
tijd." 13 
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Geluid: akoestische ruimte 
Binnen auditieve architectuur zijn twee verschillende benaderingen van de architect te 
onderscheiden: de akoestische en auditieve benadering. De akoestische architect is de
gene die de manier waarop fysiek ruimtelijke eigenschappen geluidsgolven beïnvloe
den onderzoekt, de ruimte akoestiek. De auditieve architect richt zich op de invloed van 
geluid binnen de ruimtelijke ervaring. Deze laatste benadering kent veel overeenkom
sten met ruimte akoestiek, alleen brengt hij de orale dimensies van ruimte samen met 
cultureel akoestische waarden. Barry Blesser verbindt de orale dimensies van ruimte
lijk met sociaal, navigatie, esthetisch, muzikaal en symbolische eigenschappen. Eigen
schappen die ik een voor een aan bod zallaten komen.14 

- Sociale ruimtelijkheid: de akoestische horizon waarop ons onderling contact plaats
vindt. 
Ons gehoor is een afstandszintuig dat binnen de ervaringsgrens van ons gehoor ons 
permanent in contact brengt met de directe omgeving. Deze ervaringsgrens is nood
zakelijkerwijs niet gebonden aan de fysieke realiteit waarin wij ons bevinden. Hoewel 
theaterzalen, vergaderruimtes en het openbaar leven op straat allemaal akoestische ei
genschappen verbinden met de fysieke realiteit, kunnen we door het gebruik van tech
nische hulpmiddelen als een koptelefoon of een mobiele telefoon, de ervaringsgrens 
los stellen van de fysieke realiteit. Daarbij is het gebruik van de akoestische horizon 
ook cultureel ingebed. Zo klinkt een straat in Bombay niet alleen anders dan een straat 
in Amsterdam, maar verloopt de verbale communicatie tussen personen in Bombay 
ook anders dan in Amsterdam. Een goede sociale ruimtelijkheid tracht door middel van 
akoestische eigenschappen als vorm en maat de cultureel ingebedde akoestische hori
zon van de beschouwer te complementeren.15 

-Navigatie ruimtelijkheid: echolocatie. 
Door middel van auditieve waarneming zijn oriëntatie en het lezen van ruimtes te ont
wikkelen. Hoewel we als twintigjarige volwassene al 100.000 luisterende uren gespen
deerd hebben16

, hadden we in deze uren ook kunnen trainen om ons door middel van 
geluid te oriënteren. Het zijn dan ook voornamelijk blinden die deze vorm van ruimte
lijk lezen en oriëntatie ten volst weten te benutten. 

"Regen geeft contouren aan; het spreidt een kleurrijke de
ken over de dingen die onzichtbaar waren; in plaats van een 
fragmentarisch waargenomen wereld schept de gestaag 
vallende regen een totaalbeeld van akoestische ervaring. 
Ik hoor de regen kletteren op het dak boven mij, links en 
rechts van mij druipt het langs de muren, links van mij spet
tert het uit de regenpijp op de grond, terwijl er iets verder 
weg aan de linkerkant een zachter getik is omdat de regen 
bijna onhoorbaar op een grote bladheester valt. Rechts tikt 
het ritmisch, met een dieper, eentoniger geluid op het gazon. 
Het reliëf van het gazon dat naar rechts overgaat in een heu
veltje, kan ik zelfs onderscheiden. Het geluid van de regen is 
daar anders en geeft de vorm aan van de welving voor mij." 

17 
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- Esthetische ruimtelijkheid: akoestiek als esthetische waarde. 
Een akoestisch verschil tussen twee ruimtes draagt bij in de esthetische ervaring. Een 
woonkamer die vanwege een stenen vloer een echo kent zal als minder aangenaam 
worden ervaren, terwijl diezelfde fysieke ruimtelijkheid in een keuken prettig kan zijn. 
Het esthetisch oordelen over ruimte komt doordat wij als getrainde luisteraars bepaal
de verwachtingen van ruimteakoestiek hebben. Zo klinkt binnen onze perceptie een 
theaterzaal met houten wanden en zachte rode stoelen beter dan een betonnen zaal 
met dezelfde nagalmtijd en akoestiek.18 

-Muzikale ruimtelijkheid: technische ruimte akoestiek. 
De meest technische en tastbare vorm van orale ruimtelijkheid ontworpen door een 
akoestische architect. Hierbij gaat het om fysieke eigenschappen als nagalmtijd en 
ruimte akoestiek welke beïnvloed worden door de vorm, grootte en verhoudingen van 
een ruimte, evenals de materiële eigenschappen als dichtheid, massa van de in de ruim
te aanwezige materialen. Bij het scheppen van een unieke auditieve ervaring worden 
de muzikale en esthetisch auditieve eigenschappen samen gebracht, waardoor er een 
relatie ontstaat tussen de ruimte, materiële eigenschappen en de waarnemer.19 
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- Symbolische ruimtelijkheid: ruimtelijke ervaring en ruimte. 
Als tegenhanger van uniforme, steriele ruimtes kunnen auditieve iconen voor een unie
ke en opvallende ervaring zorgen. Hierbij kan gedacht worden aan de religieuze ruim
tes in het St. Benedictijns klooster bij Vaals, aan de hand van dom Hans van der Laan. 
De symbolisch significante ruimtes van het klooster zoals de kapel, de crypte maar zelfs 
de entree leggen je een stilte op die gevoelens als intimiteit, eenzaamheid maar zeker 
ook religieuze betekenis met zich meedragen. Symbolisch auditieve ruimtes komen tot 
stand door de relatie tussen auditief icoon en aanschouwer. De aanwezigheid van de 
biddende broeders binnen de kapel manen mij tot stilte, concentratie en rust. Niet al
leen binnen de architectuur zijn symbolisch auditieve ruimte van invloed op de erva
ring, ook binnen de grenzen van de stad. Zo was men vroeger een inwoner van de stad 
wanneer men zich binnen het bereik van de klokkentoren bevond.20 Dit soort auditieve 
ruimtes zijn nog steeds te vinden in de stedelijke ruimte. De sirenes van de hulpdien
sten en het verkeer dat over de ringweg van de stad rijdt, het rumoer vanuit de straten 
wanneer de winkels geopend zijn, dit bind mij iedere keer weer met het stedelijk leven. 
Maar ook symbolische auditieve iconen als de klokkentoren scheppen nog steeds een 
culturele geografie: 

Beiaard KU Leuven 

Rond het middaguur lig ik in het gras van het stadspark in 
Leuven, de warmte van de voorjaarszon en de klanken van 
de klokkentorens in de binnenstad vormen een warme de
ken waartussen ik langzaam weg droom. Verbaasd door de 
aanhoudende klanken van de torens richt ik me op en ver
trek ik rustig naar mijn afspraak. 

Halverwege de middag beklim ik samen met een groep, 
waaronder twee visueel beperkte personen en een volledig 
blind persoon, de 300 treden naar de beiaard van de Ka
tholieke Universiteitsbibliotheek van Leuven. De weg naar 
boven begint op een natuurstenen (monumentale) trap die 
langzaam overgaat in een krappe wenteltrap. Daar waar de 
wenteltrap nog uit natuursteen is opgebouwd, is de ruimte 
intiem, koud en robuust. Zodra deze echter buiten het zicht 
raakt en haar representatieve functie verliest, gaat ze over 
in een stalen wenteltrap die de overige vier verdiepingen 
ontsluit. De stalen trap deint mee onder het gewicht en 
geeft haar klank af aan de omringende ruimte en brengt ons 
langs het uurwerk en het automatisch speelwerk. De laatste 
opwaartse verplaatsing brengt ons vanaf het balkon langs 
de zware klokken naar de speelruimte van het instrument. 

Nadat het automatisch speelwerk de Reuzegom ten gehore 
heeft gebracht en de bask/ok, die de naam Liberty Bel/ of 
Louvain draagt, drie maal heeft geslagen begint de beiaar
dier Luc Romboots verschillende werken te spelen. Onder 
onze voeten gommen de zware basklokken, voor ons zien 
en horen we de aanslagen van dit mechanisch instrument 
en boven ons brengen de overige 56 klokken hun klanken 
ten gehore. De klokken brengen de klanken van Filippijnse 
tot Russische liederen ten gehore en spreiden deze uit over 
binnenstad van Leuven/' 
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Geur; ruimtes van herinnering en verbeelding 
Dat ons reukvermogen bij kan dragen aan ruimtelijke ervaringen komt in verschillende 
culturele uitdrukkingen naar voren. Zo bestaan de ruimtelijke relaties van Jean-Baptiste 
Grenouille in 'Het Parfum'22 van Daniel Süskind veelal uit geuren. Dit literair werk is de 
door Süskind uitgevoerde verdieping van ons reukvermogen. Geur activeert verbeel
ding en geheugen zoals in de herinneringen die zich voor Gaston Bachelard openbaren 
wanneer hij een diepe kast opent en de geur van gedroogde rozijnen hem tegemoet 
komt.23 De manier waarop geuren sterke herinneringen in ons achterlaten werd al om
schreven door Marcel Proust in 'à la recherche du temps perdu' 24 en bevestigd door Ju
hani Pallasmaa.25 

Religieuze architectuur zouden we kunnen rekenen tot de architectuur van 
geur.26 Kerken en andere gebedsruimtes herbergen die sterke geur van wierrook en 
vuur, een eigenschap die door het veelvuldig gebruik aan de ruimte toegevoegd is. 
Maar geur kan ook door de architect aan de materialen toegevoegd worden. Zoals de 
Babylonische tempels die zoet ruiken vanwege het vermengen van parfum in mortel 
27 of de sterke brandlucht van het verkoolt hout in de Bruder Klaus Kapel in Duitsland, 
ontworpen door Atelier Zumthor. Het zijn deze sterke aroma's van vuur en kruiden die 
de ervaring van religieuze ruimtes weten te versterken. 

"Oe geur van eten is heel belangrijk, waarschijnlijk is inder
daad de geur van eten voor zienden nog belangrijker dan 
de aanblik ervan. Zoals altijd, is het gezichtvermogen echter 
de basis waar de andere zintuigen op bouwen. Oe heerlijke 
geur van het koken lokt je naar de keuken en wekt de eetlust 
op, mat het is het zien van eten waardoor je weet wat je te 
eten krijgt. Hoewel het aroma heel erg suggestief is, is het 
vaak nogal aspecifiek. Je zegt: 'Dat ruikt lekker, wat is het?" 28 
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Textuur: kijken met je vingers 
De verschillende receptoren in de huid zorgen voor de communicatie tussen de mate
riële eigenschappen van het object en onszelf. Ze stellen ons in staat textuur, gewicht, 
dichtheid en temperatuur van de fysieke objecten te lezen. Een vorm van lezen die ons 
tot de meest intieme relatie tussen onszelf en de materiële eigenschappen van objec
ten brengt. 

Stadshuis Leuven; 
David Me/loert, ondanks zijn visuele beperking, germanist 
en stadsgids van Leuven (David heeft vanwege een aange
boren afwijking nog maar 5% van zijn gezichtsveld over), 
vertelt over de 79e Eeuwse restauratie van het stadhuis van 
Leuven.ln de Gotische zaal wordt het verschil tussen de twee 
periodes, de oorspronkelijk 15e Eeuwse bouw en de 79e 
Eeuwse restauratie waarneembaar door middel van tast. De 
omlijsting van de entree naar de zaal en de oorspronkelijke 
muur kennen een verschil in structuur, welke voor het oog 
praktisch niet waarneembaar is. Men kan visueel het verschil 
tussen beide steensoorten opmerken vanwege de kleurver
schillen, maar door middel van tast wordt het verschil en 
voornamelijk de technische vooruitgang binnen de am
bacht van de steenhouwers waarneembaar. De 79e Eeuwse 
toevoeging kent namelijk een veel fijnmazigere en gladde 
structuur in vergelijking met de oorspronkelijke wand. Tech
niek en ambacht maar voornamelijk materialiteit komt hier 
tot uiting door middel van tast. 29 

De tastbare wereld is een wereld van concentratie. Zoals Huil aangeeft is het bij tast 
alleen mogelijk om je op één ding te richten, hetgeen in direct contact staat met het 
lichaam. 

"Ik kan met mijn vingertoppen de ruwe nerven van het 
bankje in het park voelen, maar ik kan me niet tegelijkertijd 
concentreren op het voelen van het grind met mijn grote 
teen" 30 
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29. eigen ervarinq tijdens Erfqoed
daq Leuven, 2S.04.20 I 0 

30. John i'v1. Huil, De daq~n worden 
wel kouder nlili'l r niet korter, leven 
met blindheid, 1992, [3runa uitge
vers BV, Utrecht. p.75 



Deze literair theoretische verdieping binnen de inter-zintuiglijke relatie van ons lichaam 
heb ik getracht te verrijken door middel van het contact met visueel beperkte karakters 
binnen zowel mijn directe omgeving evenals specifieke literatuur. Wanneer we onze 
eigen bewuste houding vanuit het perspectief van een visueel beperkt karakter bena
deren, richten wij ons op de inter-zintuiglijke relatie tussen beschouwer en zijn directe 
omgeving. Een relatie die zich zowel richt op de directe fysieke realiteit als op de men
tale werkelijkheid van geheugen en verbeelding. De ruimte van een visueel beperkt 
karakter is een bereikbare ruimte, bereikbaar omdat hij zo in directe verbinding staat 
met ons waarnemen, hetgeen creativiteit stimuleert en een uitdaging voor architecto
nische ruimte ten voeten uit is. Een architectonische ruimte die de nadruk legt op het 
zintuiglijke en volgens Gerard van Zeyl inmiddels als de architectuur van het karakter 
bekend staat. 31 

De tweede methodische analyse betreft de verbinding tussen de stedelijke ruimte en 
het blind karakter. Doordat deze verbinding vanwege waarneming veelal als subjectief 
wordt geacht, zijn de locaties op zowel fysieke realiteit als mentale invulling benaderd 
om er zo karakter aan toe te kennen. De fysieke realiteit bestaat uit de vooraf vervaar
digde tekeningen van de morfologie evenals meetbare data van de weersomstandig
heden en het geluid ten tijde van de analyse. Deze data van weersomstandigheden, 
lichaamstijd en akoestische ruimte welke door middel van visuele vertaling in tekening 
en diagram in verband kunnen worden gebracht met de mentale invulling van Rudjer 
Glavurtic, een visueel beperkte muzikant uit Utrecht. Doordat bij deze mentale invul
ling de visuele werkelijkheid ontbreekt en zich op de overige zintuigen richt, komt het 
karakter van de locaties verkregen door de tactiele kwaliteiten in relatie met onze men
tale werkelijkheid van verbeelding en geheugen naar voren, een relatie die Heinrich 
Wölfflin nodig acht voor het karakteriseren van ruimte.32 

31. Ger<nd van Zeyl, Karakter in 
de m chitectuur, LisA: Eindhovens 
Tijdschrift voor Architectuur, Vol 
4(2000), No. Okt. p.55 

32. Wölftlin stelt dat "fysieke vorm 
al leen maar karakter kan hebben 
omdat wij zelf over een lich<wrn 
beschikken·: hetgeen hij door 
middel van de psycholog ische 
basis van tektonische vonn we· 
tenschappelij k tracht te verklaren. 
Het is o ns lichaam dat de kennler
ken van zwaartekrocht balans en 
stevig heid laat ervar'"n en ons in 
staat stelt deze condities in ;mdere 
vorm.:>n te identifiC.:>rt>n . Dit identi
ticeren do<.•n we door middel van 
ons geleefd lichaam; we lezen ons 
eigen be.:>ld in alle fenomenen. We 
verwachten dat <1 lles eigenschap .. 
pen bezit d ie we vanuit onze eigen 
erv;ninq kennen. Deze ervaring is 
een lich<lmelijk ervilfing die n i<' t 
louter qeënt is op visuele waarne
ITling. Wölfflin stel t dat wanneer 
wij puur visuele wezens zouden 
zijn, we nooit een esthetisch oor
deel over fysieke vorm zouden 
kunnen geven. Hij deelt het idee 
dat arch itecturale im pressie, verre 
van een visue le erkenning, geba
seerd is op directe lichamelijke g,, .. 
voelens. Hij ha~l t hiervoor de dich
ter Goet he aan, d ie ooit opm t> rkte 
d~t we het effect v~n een ·mooie' 
ru imte zouden voelen wanneer 
we geblinddoekt er doorh,oen 
zouden wordt•n geleidt. 
flobert Vischer, Empathy, forrn nnd 
space: pro/Jierns in Go>lfllW ! Aesthe
tics, 1873· 1893, Getty Center tor 
the History of Art s and t he Huma
ni tie,;, Santa Monica, 1994, p.l5 1-
152 
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locatie 1: Reestraat, Hartenstraat, Keizers
gracht 'intieme frisse ochtend' 

'Een lange eenrichtingsstraat met een smalle overbevolkte 
stoep die aan weerszijde omsloten wordt door kleine fami
liehuizen en winkels. Er waren veel fietsen aanwezig, zowel 
geparkeerd als op de weg. De route was vloeiend en werd 
gekenmerkt door een hoogteverschil, een brug over water. 
De verschillen in temperatuur en wind waren goed waar
neembaar: 33 

Het verschil in hoogte tussen de dwarsstraat, brug en kade komt tot uiting in de tabel 
lichaamstijd. Komend vanuit de dwarsstraat loopt het niveau op tot het midden van de 
brug, om dan tot over de kade parallel aan de gracht tot het laagste niveau ten opzichte 
van het water uit te komen. Op de plattegrond naast de tabel zijn de temperatuurver
schillen en de windsnelheid af te lezen. Het verschil tussen de meetpunten die in de 
luwte en schaduwrijke omgeving liggen zijn duidelijk te herkennen aan een verschil 
van soms wel soc. De manier waarop morfologische eigenschappen de fysieke reali
teit beïnvloeden zien we ook aan de windsnelheden. De meetpunten die een hogere 
waarde van windsnelheid bezitten, zijn te relateren aan de amplitude van de akoesti
sche ruimte. Grote uitschieters zoals midden op de brug en langs de bebouwing komen 
overeen met de gemeten waardes van de windsnelheid. Verdere verhogingen van am
plitude zijn te herleiden naar de aanwezigheid van het verkeer binnen de dwarsstraat 
en op de kruisingen met de Keizersgracht. In vergelijking met de twee volgende loca
ties zien we een lager niveau van achtergrondgeluid en minder extreme uitschieters. 
Rudjer karakteriseerde deze locatie dan ook als een frisse ochtend waar een levendige 
atmosfeer heerste en waar de ervaring in vergelijking met de rest het meest intiem was. 

De plattegrond van de weersomstandigheden geeft weer hoe de morfologie de ver
schillen van temperatuur en wind beïnvloedt. Het hoogteverschil van de brug wordt 
weergegeven in de tabellichaamstijd en de akoestische ruimte uit zich in een weergave 
van de amplitude van een opname ter plekke. 

33, Rudjcr Glavurtic over zijn 
waarneminq van de locatie, 
03.06.2010 
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locatie 11: Leidsegracht, Keizersgracht 
'stedelijk park' 

'De route naar de locatie was als een donkere afgesloten 
gang en schepte een andere verwachting dan het zonnige 
en warme park op het eind. Veel verschillende soorten boten 
waren aanwezig hoewel het totaal ontbrak aan een sterke 
sensatie van geur. De fysieke inspanning van het bewegen 
over het glooiend landschap gaf een bevredigend gevoel.'34 

Binnen de vertaling van de fysieke realiteit van de hoogteverschillen zien we de gril
ligheid van de route over de verschillende bruggen. Daar waar we ons gedurende de 
route constant op een hoog niveau van het water bevinden, eindigt het traject 700 mm 
boven het stadspeil, op een verlaging in de luwte van de brug. Deze luwte vertaalt zich 
naar de lage windsnelheid en hoge temperatuur, opgenomen en weerkaatst door de 
bakstenen omgeving. De grote openheid van de Dwarsgracht verbinding maakt het 
lastig een onderling onderscheidt ten aanzien van de windsnelheid te maken. Binnen 
de amplitude zien we echter dat plekken midden op de brug evenals de hoeken aan de 
oneven zijde van de Keizersgracht de hoogste waardes van amplitude herbergen, het
geen te herleiden is aan de windsnelheid. De verschillende soorten verkeer die op de 
locatie kruisen zorgen voor veel verschillen en een hoge mate van achtergrondgeluid 
binnen de amplitude. Volgens Rudjer was deze locatie het meest interessant: de fysieke 
inspanning, oriëntatie en verschillende sensaties zoals het geluid van de bladeren in de 
bomen maakte hem alert op zijn omgeving. 

34. Rudjc r Gliw urtic over zijn 
waarneming van de locatie, 
03.06.2010 
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locatie 111: Vijzel straat, Keizersgracht 
'drukke stadsleven' 

'Een grote vierbaans verkeersweg met aan beide zijden grote 
hoge gebouwen in het centrum van de stad. Door een groot 
contrast tussen licht en donker heersten er verschillende at
mosferen, hoewel ze minder intiem zijn als de voorafgaande 
locaties. De grote hoeveelheid aan geluid zorgde niet voor 
een rijke gevarieerde ervaring. Echter de enige locatie waar 
door de geur van eten en plastic de aanwezigheid van win
kels en restaurant waar te nemen viel.' 35 

Het hoogteprofiel van deze locatie is in vergelijking met de vorige twee locaties vlak te 
noemen. De Dwarsstraat, brug en kade herbergen amper waarneembare hoogtever
schillen. Binnen de weergave van de weersomstandigheden zijn de verschillen echter 
wel duidelijk aanwezig. Ze zijn dan ook te verklaren door de aanwezigheid van grote 
gebouwen en overkappingen. In de schaduw van de overkapping is de temperatuur 
lager en waait het amper terwijl in de volle zon, midden op de brug, beide metingen ho
ger uitvallen. Dit verschil in wind valt nog wel afte lezen in de akoestische ruimte, maar 
verder valt op dat het hoge niveau van het achtergrondgeluid de nuances volledig ver
drijft. De Vijzelstraat kenmerkt het drukke stadsleven als een continu late namiddag 
waar een overvloed aan stimuli zorg voor een 'loek of air', de ruimte om waarnemingen 
eruit te filteren. 

35. RudJer Glavu rtic over zijn 
waarnemînq van de locatie, 
03.06.2010 
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akoestische ruimte 



Het karakteriseren van de locaties door middel van de analyse van een visueel beperkt 
proefpersoon, Rudjer Glavurtic geeft een houdbare analyse. Een analyse die ruimte 
bereikbaar maakt omdat hij in directe verbinding staat met het waarnemen van de 
tactiele stad en onszelf bewuster maakt van de aanwezigheid van andere stimuli. Het 
stimuleert creativiteit en vormt de basis voor een bewuste houding ten aanzien van 
ruimtelijke ervaring welke vertaald moeten worden naar een architectonische oplos
sing die de tactiele kwaliteiten van de stedelijke ruimte benadrukt. 

Een beter begrip van de ruimtelijke ervaring in de continu veranderende om
standigheden van de stedelijke ruimte kan niet een op een vertaald worden naar een 
architectonische oplossing. Daarvoor dienen we eerst op zoek te gaan naar een con
ceptueel middel dat vanuit de dialoog tussen fysieke realiteit en mentale invulling bete
kenis aan de opgave kan toekennen. Wanneer we binnen de methodische analyse door 
middel van het karakteriseren van de locaties betekenis hieraan toedichten, hebben 
Rudjer en ik gebruik gemaakt van taal. Door ons uit te drukken met woorden ontstond 
er begrip voor de zojuist beleefde ervaring en werd deze betekenis toegekend. Een 
bewust gebruik van taal staat zowel aan de basis van deze methodische analyse als de 
verhandeling in het geheel. leder hoofdstuk kent een literaire verantwoording die hand 
in hand gaat met theoretische verdieping. De vraag die dan logischer wijze volgt en het 
volgend hoofdstuk omvat is: kan literaire reflectie als instrument dienen om de ervaring 
van plekken te analyseren en te conceptualiseren? 
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03. Calvino en de stad 11, literatuur als 
analytisch en conceptueel instrument 



Voor het toekennen van betekenis aan de verschillende steden die Marco Polo bezoekt 
in 'De onzichtbare steden'l gebruikt hij steeds andere omschrijvingen van Venetië, zijn 
thuishaven. Polo's kennis van deze stad stelt hem namelijk in staat de andere steden 
binnen Kublai Kahn's rijk te vergelijken. Doordat 'De onzichtbare steden' niet Polo's ei
gen ervaringen bevatten, is het niet Marco Polo die de betekenissen aan de steden toe
kent, maar de schrijver van het werk: ltalo Calvino. 

De reden om het literair werk van ltalo Calvino centraal te stellen in mijn verhandeling 
komt voort uit Calvino's theoretisch denken welke hij uit in het postuum uitgebrachte 
'Zes memo's voor het volgende millennium'1• Aan de hand van een vijftallezingen welke 
hij schreef voor de Charles Eliot Norton lezingen in 1985-1986, uit Calvino zijn ideeën 
over lichtheid, snelheid, exactheid, zichtbaarheid en veelvoudigheid. Hoewel de titels 
misschien anders doen vermoeden, betreffen al zijn lezingen Calvino's opvattingen 
over literatuur. Opvattingen die hij plaatst in het kader van het toen nog aan te breken 
millennium. In zijn lezing over exactheid stelt hij dat een onbehagen voortkwam uit het 
vormverlies dat hij constateerde in zijn leven, hij het hoofd probeerde te bieden via zijn 
opvattingen over literatuur.3 Calvino's literatuur is daarom niet alleen een verkenning 
van de cognitieve en beeldende mogelijkheden van de taal maar beschikt zij tevens 
over een kritische analyse van culturele en sociale ontwikkelingen, hetgeen hem tot 
een uiterst aantrekkelijk schrijver maakt. 

Calvino's literaire werken worden dan ook veelvuldig genoemd in de schrifte
lijke werken van onder meer Juhani Pallasmaa, Peter Zumthor, Steven Hall, Jan Hendrik 
de Bakker en Jill Stoner.4 Zij benadrukken de geleefde ruimte van verbeelding en ge
heugen binnen de werken van Calvino zelf en stellen het gebruik van literatuur ter dis
cussie in het zoeken naar oplossingen binnen de stedelijke en architectonische ruimte. 
Literatuur biedt een alternatief tegen de enorme overvloed aan beelden die zich van 
buitenaf aan ons presenteren doordat literatuur gebruik maakt van het geheugen en 
de verbeeldingskracht van de lezer. De beelden die literatuur aan ons opwerpt, komen 
voort vanuit een interne relatie tussen de gedrukte tekst en de ervaring van ons eigen 
lichaam. Wanneer wij lezen, relateren we de zwarte alfabetische karakters op een wit 
vel met onze eigen bagage aan ervaring, herinnering, interesse en verbeelding. Al deze 
relaties gebruiken we voor het vormen van een innerlijk beeld. Hoezeer dit beeld ook 
wordt beïnvloedt door sociale en culturele ontwikkelingen, dus ook al die beelden die 
zich van buitenaf aan ons presenteren, het blijft een beheersbaar beeld. Een beeld met 
een fysieke en een mentale realiteit dat over de mogelijkheid beschikt om uitgekristal
liseerd te worden. Een deelvraag van mijn theoretisch onderzoek, ontleedt aan Klaske 
Havik's essay 'Geleefde ervaring, gelezen plekken'5 luidt dan ook: Kan literaire reflectie als 
instrument dienen om de ervaring van plekken te analyseren en te conceptualiseren? 

1. lta lo Calvino, De onzichtbore ste
den, 2009, Uit qt'verij At las. Armter 
dam/ Antwerpen 

2. lta lo Calvino, Zes memo's voor 
het volgende millennium, 199 1, 

Uitqever ij Bert Bakker, Amsterdam 

3.1bid p.67 

4. Juhan i Pallasrnaa, rh e Eyes of t lw 
skin, archi tecture and the sense.s, 
2005, Wil t->y, Chiche>ter, p. 68 - Jill 

Stoner, Ruin in the City, Allan Ma r· 
cus, Dietrich Neuman, Visuolizing 
the Ciry, 2007, Routled qc>, Abing
don Jan Hend rik Bakker, De stad, 
de litero tuw en de toekomst Over 
het verbond tussen leesbaarheid en 
leefbaarheid, 2007, . ., Vlaardinqen 

Peter Zurn thor, The hard care of 
benuty, Thinking Architec ture, Birk

hauser, Base!, 2006, p.30 

5. Klaske Mari<1 Havik, Geleefde 
ervaring, gelezen plekken: naor 
een 5tedelijk alfabetisme, Oase 70, 
Tijdschrift voor Architectuur. Litf.'

totuur & Archit.!c tuut; bespiegeling/ 
verbeelding, 2006, Nai Publisher, 

Rotterd;1m, p37 
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Alvorens deze vraag te beantwoorden en de eigenschappen van taal nader te beschou
wen dienen we eerst de vraag te stellen of er relatie is tussen taal en architectuur. De 
Quincy maakte al een koppeling tussen het karakter van de architectuur en de taal van 
de architectuur. Beiden zag hij als het product van universele en sociale fenomenen 
die inherent waren aan iedere vorm gebouwd door de mens: iedere architectuur be
schikt over taal en iedere architectuur heeft karakter.6 Het beheersen van de taal van de 
architectuur was een belangrijk onderdeel binnen de zoektocht naar een eenduidige 
expressie van stijl. De af te lezen taal met het daaruit voortkomende karakter van het 
gebouw moest voldoen aan collectieve schoonheidsidealen voordat de architectuur 
aan de esthetische eisen kon voldoen. 

De relatie tussen de taal en het karakter van de architectuur behelst een lange 
theoretische ontwikkeling waarvan Auke van der Woud een deel van het Nederlands 
debat van de 19e eeuw heeft samengevoegd in het boek 'Waarheid en Karakter17 Een 
proces waarin de oude gedachte van objectieve wetten in de kunst en het streven naar 
een collectief schoonheidsideaal moest worden opgegeven en plaats moest maken 
voor een meer individueel en pluriformer denken.8 

Tegenwoordig bevinden wij ons in het debat waar het lezen van taal in archi
tectuur open staat voor een subjectief en individueel esthetisch oordeel. We lezen de 
fysieke condities van een ruimte en complementeren deze met onze eigen mentale 
invulling, een proces dat benadrukt wordt in Martin Heidegger's essay'Dichterlijk woont 
de mens'9 en Gaston Bachelard's boek 'The Poetics of Space'~0• Beiden benadrukken het 
dichterlijk lezen van ruimte, een lezen dat interne beelden uit onze verbeelding en ge
heugen oproept welke zich integreren in ons waarnemen. Het zijn deze interne beelden 
die ruimte oproepen, zoals laden, kisten en garderobes, ruimtes van intimiteit en herin
nering worden. Het poëtisch beeld is geen extern beeld of metafoor, maar een intern 
beeld dat zichzelf aandient te midden van een lichamelijke relatie met ruimte.11 We kun
nen stellen dat het de ruimte karakteriseert door middel van ons geleefd lichaam, een 
lichaam dat volgens Wölftlin haar eigen beeld afleest in alle fenomenen. Dit geleefde 
lichaam is geen louter visueel lichaam, maar kent een lichamelijke relatie met ruimte die 
het mogelijk maakt door middel van geheugen en verbeelding ruimtes van tast, gehoor 
of reuk te openen: 

"/afone, in my memories of a nother century, can open the 
deep cupboard that still retains for me afone that unique 
odor, the odor of raisins drying on a wicker tray. The odor of 
raisins! ft is an odor that is beyond description, one that it 
takes a lot of imagination to sme//"12 
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Voor Bachelard geldt dat taal ruimte opent. Hij hecht een grote waarde aan taal en re
fereert veelvuldig naar literaire werken. Om de relatie tussen taal en ruimte te verdui
delijken is het van belang het concept taal nader te bekijken. Volgens Merlin Donaids is 
taal een conceptueel apparaat dat de mens de middelen heeft verstrekt zijn geleefde 
ruimte in te richten. Het is de ruimtelijke situering van ons lichaam, een situering die 
zich met een been in de mentale wereld van verbeelding en geheugen en met het an
dere been in de fysieke realiteit bevindt, dat de voorwaarden voor onze taligheid heeft 
geschapen. Onze relatie met de mentale werkelijkheid is volgens Maurice Merleau
Ponty hetgeen ons onderscheidt van andere organismen. Wij blijken namelijk in staat 
te zijn onze werkelijkheid los van de onmiddellijke realiteit te stellen: de mens kan zich 
gebeurtenissen uit het verleden voor de geest halen zonder gebonden te zijn aan de si
tuatie. Een proces dat mogelijk is omdat ons geheugen mimetisch van aard is, hetgeen 
volgens Donaids de kern van ons mens-zijn betreft.13 

De literaire verbeelding is niet taal-immanent, maar reikt over de taal heen en 
zet ons in de wereld. Taal heeft zich ontwikkeld als uiting van onze ruimtelijke situering, 
welke de fysieke realiteit van onze directe omgeving koppelt aan de mentale werkelijk
heid van geheugen en verbeelding. Vandaar dat taal niet alleen een verhalende ruimte 
omhelst, maar ook een lichamelijke ruimte opent. De mogelijkheid tot het openen van 
een lichamelijke ruimte door middel van gedrukte karakters op papier komt voort uit 
de herkenning van deze fysieke realiteit door middel van ons geleefde lichaam. Een 
lichaam dat haar geleefde ervaring verkregen heeft door middel van de zintuiglijke re
latie met haar directe omgeving. De talige en de zintuiglijke wereld zijn dan ook geen 
gescheiden werelden: taal is een extensie van het lichaam, een middel waarmee het 
lichaam over zichzelf heen naar het verleden en in de verbeelde toekomst kan reiken. 14 

Doordat de fundering van de taal vanuit lichamelijke ervaring ontstaan is, 
kan het woord een functie krijgen binnen de lichamelijke synthese die Plenser, Mer
leau-Ponty en Wölfflin fundamenteel achten voor de ervaring van ruimte. Taal opent 
de ruimtes van onze mentale werkelijkheid, waardoor het woord als een zintuig een 
ruimtelijk scheppend vermogen bezit. De zintuiglijkheid van de taal is niet direct, maar 
reflexief en kan als extensie van ons lichaam dienen. Het woord roept net als de fysieke 
realiteit herinneringen op die een mentale invulling openen, ruimtes die teruggrijpen 
naar onze lichamelijke ervaring.15 

Literatuur en architectuur beschikken beide over fysieke eigenschappen en 
een mentale relatie, het lezen van beide culturele uitingen roepen een mentale werke
lijkheid op door middel van de fysieke realiteit. Maar net als niet iedere ruimte architec
tuur is, zijn niet alle gedrukte karakters literatuur. Voor het oproepen van de mentale 
werkelijkheid dient taal exactheid te bezitten. Een exactheid binnen taal die zo precies 
mogelijk is in woordkeuzes en in uitdrukkingen van nuances, gedachten en verbeelding. 
Een bewust gebruik van taal als tegenhanger van een vluchtig, willekeurig gebruik dat 
expressie afvlakt tot algemene, anonieme en abstracte omschrijvingen. Wanneer taal 
op deze precieze wijze gebruikt wordt, kan het exactheid omvatten: het oproepen van 
interne beelden die helder, indringend en memorabel zijn (incastico). Om het idee van 
exactheid te bereiken is de schrijver/dichter genoodzaakt om nauwgezet en gedetail
leerde omschrijvingen van ieder beeld te geven, zoals minutieuze beschrijvingen van 
details, de keuze van voorwerpen, lichtinval en sfeer. Het zijn juist deze uiterst precieze 
omschrijvingen van ervaring en herinnering die de dichter van vaagheid een dichter 
van precisie maken. Zijn minutieuze beschrijvingen van ieder beeld roepen een intern 
beeld op, een beeld dat wij invullen aan de hand van de beschrijvingen en onze eigen 
relatie met de beschreven voorwerpen. Het is onze eigen relatie die de gedrukte ka
rakters in ons oproepen en ons tot een vorm van waarnemen dwingt die de directe 
omgeving door middel van geheugen en verbeelding aan ons bindt.16 

13. Jan-Henelrik B<1 kker, Tijd van le
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15. I b id, p.85 
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Taal heeft zich binnen de architectuurtheorie altijd gericht op de relatie tussen be
schouwer en de architectuur. Een relatie die zich van een eenduidig gegeven ontwik
keld heeft tot een relatie waarbij de fysieke realiteit evenals de mentale werkelijkheid 
van de beschouwer een rol speelt. Het karakteriseren van een architectuur die deze 
relatie aanspreekt blijft binnen het ontwerpproces een lastige opgave die regelmatig in 
visuele metaforen verstrikt raakt. Wanneer we de architectonische opgave willen aan
vullen met ruimtelijke ervaring kunnen we gebruik maken van middelen die de relatie 
tussen fysieke realiteit en mentale invulling benadrukken. Middelen waarbij de mentale 
werkelijkheid van verbeelding en geheugen aangesproken worden door het herken
nen van ruimtelijke ervaring. 

Literatuur is zo'n middel dat beschikt over een ruimtelijk vermogen omdat het 
de uiting van onze eigen ruimtelijkheid omvat. Doordat taal haar oorsprong heeft in de 
bemiddeling tussen de fysieke realiteit en onze eigen mentale werkelijkheid spreekt 
het onze ruimtelijkheid aan. Wanneer we de zwarte karakters op de witte achtergrond 
lezen, ontstaat er een zintuiglijke relatie waarin onze mentale werkelijkheid een grote 
rol speelt. We vullen namelijk de ruimte aan met een geleefd lichaam, een lichaam dat 
de indrukken uit onze directe omgeving herkent. Hoewel ruimte niet uit kan gaan van 
onmiddellijke ervaring biedt literatuur de mogelijkheid tot het leggen van verbanden 
met de fysieke realiteit. Literatuur kan ingevoerd worden om ruimte te karakteriseren, 
hetgeen een belangrijke rol speelt binnen het stimuleren van creatieve oplossingen 
doordat het algemene menselijke toestanden verweeft met de ruimtelijke condities 
van de architectuur. Dit maakt literatuur een vertrekpunt voor architecturale beleving, 
een conceptueel middel dat uitkomst kan bieden wanneer de architect de vertaalslag 
tussen opgave en ontwerp dient te maken. 

Met het derde boek van Calvino; 'Onder de jaguarzon'~ 7 verbind ik literaire re
flectie met de stedelijke ruimte. De drie afzonderlijke verhalen uit 'Onder de jaguarzon' 
dienen als instrument voor het analyseren en conceptualiseren van de locaties. Het 
boek betreft een verhalenbundel die postuum is uitgebracht en welke oorspronkelijk 
vijf verhalen over de vijf zintuigen zou bevatten. Calvino is echter in staat gebleken drie 
van de vijf verhalen af te ronden, waarin hij de ruimtes van geur, smaak en gehoor van 
ons geleefde lichaam, verbeelding en geheugen aanspreekt. 
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Een Koning luistert 

In dit verhaal staat, of beter gezegd zit, een koning centraal. Deze koning is door mid
del van een revolutie aan het hof gekomen en regeert nu zijn rijk zonder ook maar 
een moment zijn troon te verlaten. De koning is namelijk bang dat wanneer hij zijn 
troon verlaat, een dubbelganger of opvolger zijn plek op de troon, en dus zijn macht zal 
overnemen. Vanwege deze fysieke beperking blijken de paleismuren oren te hebben en 
probeert de koning zijn paleis te overzien door middel van zijn gehoor. 

"Hallen, trappen, loggia's, gangen van het paleis hebben hoge ge
welfde plafonds: elke stap, elke klik van een slot, elke nies weerklinkt, 
weergalmt, verspreidt zich in horizontale richting door een reeks met 
elkaar in verbinding staande zalen, hallen, zuilengangen, dienstin
gangen en in verticale richting door trapgangen, spouwen, lichtko
kers, leidingen, schoorstenen, schachten van goederenliften, en al 
deze akoestische banen komen samen in de troonzaal. In het grote 
meer van stilte waarin je drijft monden rivieren uit van lucht die be
wogen wordt door steeds onderbroken trillingen; die onderschep en 
ontcijfer je, oplettend, geabsorbeerd. Het paleis is een en al schelp, 
een en al oorlel, is een groot oor waarin anatomie en architectuur 
namen en functie uitwisselen: voorhoven, buizen, vensters, gangen, 
labyrinten; jij zit onderin verborgen, in het binnenste van het paleis
oor, van jouw oor, het paleis is het oor van de koning." 18 

Het verhaal gaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gehoor en brengt 
ruimtelijke concepten als ritme, controle en verbeelding naar voren. Het ritme van het 
geluid en de controle over een rijk zijn ruimtelijke concepten die ik op de locaties en de 
architectuur geprojecteerd heb. ledere locatie heeft zo zijn eigen ritme, variërend van 
het dagritme van een winkelstraat, de toeristische rondvaartboten tot de passerende 
trams. Controle over eigen waar en gezag blijkt ook als ruimtelijke eigenschap binnen 
de architectuur van de locaties aanwezig te zijn. Zo woonde vroeger de eigenaar boven 
zijn winkel en blijkt het kantoor van de directeur in de Bazel op de bovenste verdieping 
te zijn gesitueerd. 

18. ltalo Cillvi no, onder de jilguar 
zon, 1937, Uitgeverij Bert Bakker, 
Amsterdam, P55 
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De Naam de Neus 

Drie door elkaar lopende verhaallijnen gaan over het verlangen van een man die op 
zoek is naar een vrouw, maar enkel en alleen haar geur heeft weten te onthouden. In 
het19e Eeuwse Parijs gaat een edele heer een parfumerie binnen, in de havens van 
London is een rockster omringd door groupies en in de prehistorie is het mannelijk 
geslacht totaal afhankelijk van zijn reuk orgaan. 

"(ik) ga weer naar binnen in het donker in de lucht van de li
chamen, nu moet ik er opnieuw doorheen om dat meisje te
rug te vinden van wie ik alleen maar de geur ken, het is lastig 
zoeken in het donker maar ook al zou ik haar zien hoe kan ik 
dan weten of zij het is. Ik ken alleen maar haar geur, zo ga ik 
ruikend de op de grond liggende lichamen af en eentje zegt 
fuck off en geeft me een stomp, dit hol zit vreemd in elkaar 
het lijken een heleboel kamers met daarin liggende mensen, 
mijn richtinggevoel ben ik kwijt heb ik nooit gehad, deze 
meisjes ruiken anders, sommigen zouden haar best kunnen 
zijn alleen is de geur niet meer hetzelfde. Intussen is Howard 
wakker geworden en staat al klaar met zijn bas en zet 'Don 't 
tel/ me /'m through' in, ik heb het idee dat ik al helemaal rond 
ben geweest en waar zit ze nou, te midden van al die meisjes 
die je nu begint te zien in het licht dat binnendringt, maar 
dat wat ik ruiken wil ruik ik niet, ik loop hier maar rond als 
een idioot en ik vind haar niet terug, Have mercy, have mercy 
on me, ik ga van huid tot huid op zoek naar die verloren huid 
die op geen enkele andere huid lijkt." ' 9 

Het verhaal spreekt de semantische wereld van de vrouwelijke verleiding en de onmis
kenbare geur die zich nestelt in ons geheugen aan. Geur roept onze verlangens naar in 
het verleden genoten lichamelijke condities op terwijl de etalages in de winkels verlan
gens naar nieuwe producten proberen op te roepen. De stedelijke ruimte is, zoals ook 
is gebleken uit de ruimtelijke analyse van Rudjer, een neutrale ruimte. Alleen in de Vij
zelstraat bleken geuren van eten en producten waarneembaar te zijn. Echter, zoals we 
gezien hebben in het eerste hoofdstuk komt een groot deel van het verlangen binnen 
de stedelijke ruimte tot uiting in andere culturele uitingen; de uithangborden, reclames 
en de vele reproducties in tijdschriften, op internet en in toeristengidsen. Verlangens 
die er op wachten geverifieerd te worden. 

1'1 ll .tl 11 'I' 1' 1\l lt r I JoH , I 
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Onder de Jaguarzon 
De culturele ervaring van een echtpaar op reis door Mexico komt voort uit het bezoe
ken van de Azteekse tempels en de maaltijden van intens pittige kruiden uit de Mexi
caanse keuken. Tijdens de intieme handeling van het verorberen van het eten wordt de 
Mexicaanse cultuur en hun eigen relatie op de proef gesteld. 

"Ik daalde af en klom weer naar boven naar het licht van de 
jaguarzon, naar de zee van groene bladersappen. De wereld 
tolde, gekeeld door het mes van de priester-koning haastte 
ik me van de hoge trappen naar beneden in het woud van 
toeristen met filmcamera's en misplaatste breedgerande 
sombrero's, de zon ne-energie stroomde door een zeer dicht 
net van bloed en bladgroen, ik leefde en stierf in alle vezels 
van dat wat gekauwd en verteerd wordt en in alle vezels die 
zich al etend en verterend de zon eigen maken. 

Onder de rieten pergola van een restaurant aan 
de oever van een rivier, waar Olivia op me had gewacht, 
begonnen onze tanden zich langzaam met eenzelfde ritme 
te bewegen, en onze blikken richtten zich op elkaar met de 
intensiteit van slangen. Slangen die opgaan in de gruwelijke 
pijn van het elkaar wederzijds verslinden, in het bewustzijn 
dat wij op onze beurt verslonden worden door de slang die 
ons allen onophoudelijk verteerd en in zich opneemt, in het 
proces van inslikken en verteren van het universele kan
nibalisme dat als vanzelf zijn stempel drukt op iedere lief
desrelatie en de grenzen opheft tussen onze lichamen en 
de sopa de frijoles, de huanchinango a la veracruzana, de 
enchiladas .. . "10 

Calvino's titelverhaal stelt smaak de meest intieme waarneming van onze zintuigen cen
traal tijdens het reizen in een ander land. De overeenkomst tussen zijn verhaal en het 
concept van 'wild traveler van Freya Stark21 is dan ook sterk aanwezig. Zij introduceert 
als tegenhanger van een naïeve toeristische blik de 'wild traveler': "een reiziger die de we
reld verteerd en geïnteresseerd is in haar zijnw22• Starks' model, net als Calvino gebaseerd 
op eten en verteren, dient als zintuiglijk model van culturele ervaring. Visuele stimuli 
worden in contrast gezet met de intimiteit van smaak en tast, het spektakel tegenover 
de voedzame en transformatieve kracht van lokaal eten. Stark hecht binnen haar model 
een hernieuwde waarde aan de fundamentele genoegens en pijntjes van het reizen. Ze 
voegt de fysieke sensaties van opgaande en neerwaartse beweging, het type terrein 
van de route toe aan klimatologische condities, geur en geluid.23 

20. ltalo Calvino, Onder de jaguar 
zon, 1987, Uitgeverij Bert Bakker, 
Amsterdam, P47 

21. Freya Madeline Stark was een 
van eerste vrouwen die zelfstandig 
door het Midden-Oosten reisde. 
Hiervan heeft ze verslag gedaan in 
tal van reisverhalen waarin ze dui
delijk onderscheid maakt tussen 
reizen en toerisme 

22. Patriek Devlieger, 8/indness and 
the Mu/ti-Sensorial City, 2006, Ga
rant, Antwerpen/ Apeldoorn, p.261 

23. I bid, p.263 
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Gelijk aan de tactiele analyse gerelateerd aan blindheid, stimuleert literaire reflectie cre
ativiteit en vormt het een basis voor de architectonische oplossing. De relatie tussen de 
fysieke realiteit en mentale invulling die voortkomt uit Calvino's 'Onder de jaguarzon' is 
het uitgangspunt van de architectonische oplossing die de tactiele kwaliteiten van de 
stedelijke ruimte benadrukt. Een kwaliteit die zich in Amsterdam bevindt op het raak
vlak tussen water en steen, waar de relatie tussen deze twee elementen de stad heeft 
gevormd en nog steeds het belangrijkste cultureel element van de toeristische ervaring 
behelst. Net als de toeristische ervaring van Calvinoen Stark's model dient het ontwerp 
een ervaring te herbergen die fysieke sensaties verbind met de ruimtelijke dimensies 
van de mentale werkelijkheid. 
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04. Calvinoen de stad 111, Onder de 
jaguarzon, een architectonische vertaling 



In de voorgaande hoofdstukken hebben we telkens een theoretische en literaire verdie
ping zien terug komen die de relatie tussen de fysieke realiteit en de mentale werkelijk
heid heeft benadrukt. Wanneer we aan de hand van Calvino's 'De onzichtbare steden' 
naar de stedelijke ruimte kijken, zien we dat deze constant onderhevig is aan cultureel 
en sociale ontwikkeling, hetgeen onze ruimtelijke ervaring beïnvloedt. Om een lens op 
sociaal en culturele ontwikkeling te plaatsen en onszelf bewust te maken van de tac
tiele kwaliteiten van de stedelijke ruimte heb ik blindheid geïntroduceerd. Dit karakter 
geeft een houdbare analyse van de stedelijke ruimte, houdbaar omdat hij zo in directe 
verbinding staat met ons waarnemen. De nadruk op het gebruik van de andere stimuli 
buiten het gezichtvermogen legt de basis voor een bewuste houding ten aanzien van 
ruimtelijke ervaring. 

Voor het analyseren en conceptualiseren van ruimtelijke ervaring en dit als uit
gangspunt van de ontwerpopgave te stellen, heb ik gezocht naar het raakvlak tussen 
literatuur en architectuur. Dit betreft de relatie tussen de fysieke realiteit en de mentale 
werkelijkheid die bij beide culturele uitingen de ruimtelijke ervaring behelst. Taal heeft 
namelijk haar oorsprong in de bemiddeling tussen de fysieke realiteit en mentale wer
kelijkheid. Literatuur legt verbanden met de fysieke realiteit, waardoor het ingevoerd 
kan worden om ruimte te karakteriseren, hetgeen oplossingen stimuleert die algemene 
menselijke toestanden verweeft met de ruimtelijke condities van de architectuur. 

De ruimtelijke condities van mijn architectonische opgave die zich richt op de 
relatie tussen stad en water houdt mogelijkheden open voor het toeval, formele be
vindingen, interpretaties en omzwervingen binnen de mentale werkelijkheid. Gelegen
heden die zich volgens Jacques Derrida "niet aandienen bij de bewoner of gelovige, de 
gebruiker of de architectuur theoreticus, maar aan ieder die zich op zijn beurt inlaat met een 
architectonisch schrijven, wat een inventieve manier van lezen impliceert. de rusteloosheid 
van een gehele cultuur en de signatuur van het lichaam. Dit lichaam zou zich niet langer te
vreden stellen met het lopen, circuleren, rondslenteren in een ruimte of op paden, maar zou 
zijn elementaire bewegingen omvormen door er ruimte voor te maken: het zou de uitvinding 
van zijn gebaren ontvangen van deze andere spatiering"1

• Een opgave die de conventies 
van de discipline probeert te ontdekken en niet is onder te brengen in een bouwwerk 
met praktische gebruiksfuncties. Het bezit een experimenteel architectonisch karakter 
waarbij het zich richt op de ruimtelijke beleving, het omhelst een architectonische fol
lie. Follies bieden namelijk de gelegenheid om te experimenteren met nieuw verwor
ven vrijheden, om ouder typologieën te herinterpreteren en om commentaar te leveren 
op zich ontwikkelde ideeën over architectuur en stedenbouw.2 

1. Jacques Derrida. Point de Folie, 
Maintenant l'architecture, Forum 
02, 1988, p.18 

2. Pa ui Draaijer, Follies en het spre
ken van de ;uchitect uur, Biënnale 
jonge Nederlandse architecten, 
Follies voor de flor iade 1992, 1989, 
Nai Publisher, Rotterdam, p. 17 
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Wanneer het echter om het leveren van commentaar op ontwikkelende ideeën of so
ciaal en culturele ontwikkelingen aan komt, probeer ik dat door mijn eigen ideeën en 
opvattingen over mijn vakgebied, architectuur, te projecteren. Niet door er op te wijzen 
wat zogenaamd slecht is of niet deugd, maar door zelf op een andere manier te werk te 
gaan. ltalo Calvino is een aantrekkelijk schrijver wanneer het aankomt op leveren van 
commentaar. Het onbehagen dat voortkwam uit het vormverlies dat hij constateerde 
in zijn leven, probeert hij het hoofd te bieden door het een plaats binnen zijn eigen op
vatting over literatuur te geven.3 De verhalenbundel 'Onder de jaguarzon' bevat enkele 
vormen van onbehagen die Calvinoverwerkt binnen zijn literair werk: 

'De conclusie waartoe ik gekomen was, en die 0/ivia prompt 
tot de hare had gemaakt, luidde dan ook als volgt( .. ): de wer
kelijke reis, in zoverre deze de 'internalisering' is van een 'bui
ten' dat verschilt van ons gemeenlijke, impliceert een totale 
verandering van spijs, een opslorpen van het land dat bezocht 
wordt, van zijn flora en fauna en van zijn cultuur (niet alleen 
de verschillende culinaire praktijken maar ook het gebruik van 
specerijen en van de verschillende werktuigen waarmee men 
het meel fijnstampt of in de koperen pot roert), door het de 
lippen en de slokdarm te laten passeren. Dit is de enige ma
nier van reizen die heden ten dage nog enige zin heeft, nu je 
alles wat er te zien valt ook op de televisie kunt zien zonder dat 
je er je stoel voor uit hoeft. (En werp nu niet tegen dat je het
zelfde resultaat kunt bereiken door de exotische restaurants in 
onze metropolen te frequenteren: zij vervalsen de authentieke 
keuken waarop ze zich pretenderen te beroepen zodanig dat 
ze, vanuit het oogpunt van de cognitieve ervaring, niet gelijk
staan aan een documentaire maar aan een film die geheel in 
de studio is opgenomen.)' 4 

Ondanks dat dit citaat bijna een klucht tegen naïef toerisme lijkt te zijn, hebben we in 
het voorgaande hoofdstuk gezien dat het verhaal juist door smaak, de meest intieme 
waarneming van onze zintuigen, centraal te stellen hij een zintuiglijk model introdu
ceert van culturele beleving. Een ervaring die de zintuigen prikkelt om te resulteren 
in een intieme ervaring vormt dan ook het uitgangspunt van de opgave. Een intieme 
ervaring die zich richt op de relatie tussen stad en water, waarbij de zintuigen geprik
keld worden door het kabbelen van het water, de bewegingen van het verkeer, het licht 
en de lucht vanuit de directe omgeving. Tactiele eigenschappen die zijn verbonden aan 
de structuur, de bewerking en de toepassing van de basismaterialen hout, steen, staal 
en beton. 
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het volqrnde millennium, 199 1, Uit 
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zon, 1987, Uitqeverij Bert 8<1kker, 

Arnsterdarn, p. 32 



Onzichtbaar Amsterdam 
Amsterdam, Noord Holland, 2010- 2011 





De stad Amsterdam kent een lange en intensieve verhouding met haar wateren. Sinds 
het ontstaan van de eerste nederzettingen aan de Am stel is de stad afhankelijk geweest 
van hoe zij met water omging. Ingenieurs werken als de grachtengordel, de bruggen 
en de aangeplempte eilanden zijn dan ook fysieke elementen waaraan Amsterdam een 
deel van haar karakter te danken heeft en welke bijdragen aan de waardering voor de 
stad. 

De waardering en enorme aantrekkingskracht van de stad blijkt wel uit de aan
tallen toeristen die onze hoofdstad aandoen. Veelal beïnvloed door vooraf herkenbare 
beelden, bevinden ze zich in de stedelijke ruimte van Amsterdam. Hoewel de stedelijke 
ruimte als onderwerp van deze beelden fungeert, zwijgt ze over haar werkelijke ruimte
lijke beleving. Een beleving die in Amsterdam rijk is aan schaalveranderingen, hoogte
verschillen, oriëntatie en de verhoudingen tussen bebouwing, kade en water. Allemaal 
factoren welke de tactiele kwaliteiten als geluid, geur, textuur, positie, beweging en 
weersomstandigheden benadrukken. Kwaliteiten van een stad die we niet vanaf een 
scherm, de toeristengids of de rondvaartboot kunnen waarnemen. 

Het gebouw dat gesitueerd is aan de kruising tussen de Leidsegracht en Keizersgracht 
bevindt zich op het raakvlak tussen stad en water; naast en onder de doorvaart van 
de Quelijnbrug, in en aan het water van de grachtengordel, onder de kade van de Kei
zersgracht en via de fundering en het pothuis van Keizersgracht 462 weer tot aan het 
kadeniveau. De structuur van het bouwwerk vertaalt het kabbelen van het water, de 
bewegingen van het verkeer, het licht en de lucht vanuit de directe omgeving naar ar
chitecturale beleving. Beleving van tactiele eigenschappen die zijn verbonden aan de 
bewerking en de toepassing van de basismaterialen van de stad: hout, baksteen, staal 
en beton. 

p. 1 03, De doorgang onder de 
Quelijnbrug waar de geur van de 
verkoolde houten delen en het 
kabbelen van het water de ge
dachtes naar volle zee, exotische 
specerijen, de havens van verre 
oorden en de vrouwen achter de 
vensters voeren. 

p. 1 OS, Baksteen, hout en staal, 
gebruikte materialen van het 
atmosferisch model. 
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Wandelend langs de Keizersgracht, het winkelend publiek van de negen straatjes ach
ter ons gelaten, doemt vanuit de bocht een rechthoekig volume op. Tegen de voor
grond van de Cuelijnbrug verrijzen de verticale eiken houten balken vanuit de gracht. 
Wanneer men de brug nadert blijken de verticale delen een interne trap naar het wa
terniveau te ondersteunen. 

Daar waar men het stenen brugdek verruilt voor de open houten construc
tie, begint een afdaling naar het niveau van de gracht. De afdaling keert halverwege 
180 graden en verdwijnt onder het brugdek. Een nauwe doorgang onder de doorvaart, 
waar opeenvolgende verticale en horizontale delen resulteren in een harmonisch rit
me, dat versterkt wordt door de toepassing van twee verschillend gedimensioneerde 
balken. De balken zijn zo geplaatst dat een doorgang gevormd wordt die ruimte biedt 
aan de geur vanuit de directe omgeving, het licht van beide zijden van de doorvaart en 
het water van de gracht. 

Om rotting en paalworm te voorkomen zijn de geloogde eiken balken onder 
de waterlijn verkoold en is het hout geharpuisd. De krimp en uitzettingen binnen de 
veranderlijke natte en droge constructie wordt opgevangen door halfhoutverbindin
gen tussen de afzonderlijke balken, welke horizontaal zijn nagespannen door een op 
spanning gehouden stalen trekstaaf. Doordat er binnen de constructie geen gebruik 
gemaakt wordt van vaste verbindingen, biedt de scheidingswand tussen beide door
gangen niet alleen een fysieke barrière, maar vormt deze tevens de ondersteuning voor 
de afdaling naar het niveau van het water, de traptreden. 

p. 107, De constructie van eiken 
houten balken rijst op vanuit het 
water van de Keizersgracht. De 
horizontaal geplaatste delen mar
keren het dak en de trap naar het 
vloerniveau net boven het water. 

p. 108-109, Doorsnede B-B 
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I. Houten delen, 
·Europees geloogd eiken, 76x227, 
64x177, 52x127 
• onder waterlijn verkoold 
• boven waterlijn geharpuisd 
• onderling verbonden door middel van 
halthoutverbindingen, nagespannen 
door stalen trekstaaf. 

11. Bestaand brugdek 

111. Betonnen talud, 

• zichtbeton, ondiep gezandstraald 
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I. Beton talud, 
• zichtbeton, ondiep gezandstraald 

11. Bestande doorvaart, 
• gemetselde boogconstructie, 
voorzien van drie tal openingen, 600 
x 200, wand dikte 20 mm staal 
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Een onderbreking van het ritme binnen de verticale houten delen markeert de over
gang van de open houten doorgang naar de resterende ruimte onder de boog. Deze 
ruimte wordt gekarakteriseerd door de eiken houten balken aan een zijde en de reste
rende bakstenen boogconstructie aan de andere zijde. Tussen beide zijden bevindt zich 
een betonnen dek dat qua structuur de nodige weerstand biedt tegen het talud dat in 
richting van de kruising Keizersgracht-Leidsegracht onder het waterniveau zakt. 

Het lichaam moet weerstand bieden tegen het dalende talud dat de route naar 
de Leidsegracht aanduidt. Het kleurverschil en de afzetting van kalk op de bakstenen 
maken het oude waterniveau zichtbaar, terwijl de stalen openingen de klanken vanuit 
de hoofddoorvaart hoorbaar maken. Op het laagste niveau van de talud ontvouwt zich 
een schouwspel van de drukke vaarwegen met de smalle hoofddoorvaarten van de 
aangrenzende bruggen. 

Tussen het bruggenhoofd en de scheidingswand van het paviljoen door, ver
dwijnt het betonnen dek onder de kade. Een opgang die gekarakteriseerd wordt door 
de gemetselde wanden waarbij een horizontale onderbreking het overzicht biedt van 
de ruimtes onder de kade, de trappenpartij naar beneden, de verticale stalen elemen
ten en het gewelfde plafond van het horizontale lichthof. 

Daar waar het beton aan het waterfront weerstand biedt tegen het water, 
maakt het aan het uiteinde van de opgang plaats voor het water. Tussen de kolommen 
door sijpelt het water langs de bakstenen wand af om op het bodemniveau te worden 
opgevangen in een stalen goot. 

p. 110 1 11, Doorsnede CC 

p. 113, De structuur van de h~nd
qevormde baksteen ir1 contrast 
rnet de fi jne structuur van het 
betonnen talud. Tussen de~ kolom
men door het zicht op het naar 
binnen stromem1 gr;1chtenwater. 

p. 114-11 5, Doorsnede D-D 
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I. Betonnen talud, 
• zichtbeton, ondiep gezandstraald 

11. Bestaand brugdek 

111. Baksteen, 
• handvormsteen, vechtformaat, bom
mels bond, staand verband, lagenmaat 
63 

IV. Stalen goot, 
·on behandeld blank staal, St 37-2, 
samenstelling < 0,17% koolstof, < 0,30 % 
silisium, < 1,40% mangaan, dikte 0,5 mm, 
breedte 500 mm 
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De betonnen ondergrond van het talud wordt verruild voor een bakstenen interieur 
waarvan de verscheidene patronen in het metselwerk de architectonische elementen 
karakteriseren. Een kruisverband voor de balken en wanden, het verticale patroon van 
de kolommen en de strekse lagen van de traptreden. Een omgeving die het karakter 
van de bakstenen kades probeert over te brengen. 

De stalen elementen waarvan de profilering sterk aftekent in het van boven 
vallend strijklicht, worden in hun ritme onderbroken om de entree naar haar interieur 
te markeren. Om deze centrale ruimte onder de kade te bereiken dient eerst tot het 
tussenliggende niveau van de rondgang gedaald te worden om vervolgens de trappen
partij te vervolgen naar het diepste niveau. Na het overbruggen van de laatste aftrede 
komt men op de fijnmazige structuur van de stalen vloer en wordt het laagste punt 
bereikt. Een punt dat de totale kadehoogte en de diepte van de gracht markeert. 

Aan de buitenzijde van de stalen elementen bevind zich een rondgang die be
geleid wordt door verschillende metselverbanden. Een kruisverband voor de wand en 
strekse lagen voor plafond en vloer. De stalen profielen dragen het gewicht van het 
bakstenen plafond en markeren de ruimte tussen rondgang en de klankkast. Aan de 
onderzijde wordt deze overgang gemarkeerd door een dubbel kopse rollaag, gevolgd 
door de stalen goot. 

p. 116-11/, Pl~ttegrond 

p. 1 19, Doorsnede E E 
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I. Baksteen, 
• handvormsteen, vechtformaat, bom
mels bond, staand verband, lagenmaat 
63 

11. Stalen elementen, 
·on behandeld blank staal, St 37-2, 
samenstelling < 0,17% koolstof, < 0,30% 
silisium, <1,40% mangaan, dikte 30 mm, 
breedte 900, 600, 450 mm 

111. Stalen goot, 
·on behandeld blank staal, St 37-2, 
samenstelling < 0,17% koolstof, < 0,30 % 
silisium, <1,40% mangaan, dikte 0,5 mm, 
breedte 500 mm 
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I. Stalen elementen, 
• onbehandeld blank staal, St 37-2, 
samenstelling < 0,1 7% koolstof, < 0,30 % 
silisium, <1,40% mangaan, dikte 30 mm, 
breedte 900, 600, 450 mm, bevestigd aan 
dakvloer, geplaatst op schoentjes in de 
goot 

11. Stalen vloer,goot, 
• onbehandeld blank staal, St 37-2, 
samenstelling < 0,1 7% koolstof, < 0,30% 
silisium, <1,40% mangaan, dikte 0,5 mm, 
breedte 500 mm 

111. dakopbouw, 
• bestaande bestrating 
·balk vloer constructie, voorgespannen 
bewapend beton 
• stafstaal, ongelijkzijdeig hoekprofiel, 
180 x 100 mm 
• bakstenen gewelf, handvormsteen, 
vechtformaat, bommels bond, streks 
verband 

IV. vloer, 
• handvormsteen, vechtformaat, bom
mels bond, streks verband, lagenmaat 63 
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Het interieur van de centrale ruimte wordt gevormd door verticale stalen elementen 
die door reiken tot het niveau van het wegdek. De blik wendt zich naar boven, waar 
de opening tussen de elementen en de dakvloer de sporen van het naar beneden sij
pelende regenwater verlicht. Het regenwater dat via de stalen elementen, het stalen 
plafond en vloer de omringende goot bereikt, vormt samen met het grachtwater een 
afscheiding tussen de onderlinge ruimtes. 

Doordat de stalen elementen tot het wegdek reiken, reconstrueren ze de be
wegingen van het verkeer boven op de kade. De grote en bevestiging reconstrueren de 
richtingen van het passerende verkeer in trillingen, trillingen die de elementen aan hun 
directe omgeving doorgeven. Zo ontstaat er een klankkast, waar architectuur en het 
menselijk verblijf in de stad samenkomen. 

p. 120·121, Doorsnede F-F 

p. 123, De stc1 1en elementen die tot 
aan het wegdek reiken, getekend 
door hc,t water en het lichtddt van 
boven kornt. 

p. 124--125, Doorsnede X-X 
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I. bestaande paalfundering, 
•middels betonnen keerwand versterkt, 
houten delen geharpuisd 

U. vloer, 
• handvormsteen, vechtformaat, bom
mels bond, streks verband, lagenmaat 63 

111. dakopbouw, 
• bestaande bestrating 
• balk vloer constructie, voorgespannen 
bewapend beton 
• stafstaal, ongelijkzijdeig T-profiel, 160 x 
300mm 
• bakstenen gewelf, handvormsteen, 
vechtformaat, bommels bond, streks 
verband 
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De rondgang eindigt in een ruimte die gekarakteriseerd wordt door de kelder en de 
fundering van het hoekpand en het horizontale lichthof. Het vormt het centrale punt 
binnen de structuur van het architectonisch bouwwerk en biedt een overzicht van alle 
afzonderlijke delen en hun relatie met het water. Een overzicht dat tot stand komt door 
de plaatsing van de kolommen rondom het horizontale lichthof. Tussen de geïntegreer
de stalen profielen golft het bakstenen gewelf van kolom naar kolom, om te eindigen 
bij de betonnen balk welke de opening in de kademuur ondersteund. Deze opening 
laat licht, lucht en water tot diep onder de kade in reiken. 

Licht dat met behulp van reflectie de Amsterdamse funderingsconstructie van 
baksteen houten palen verlicht. Een fundering die niet verzakt doordat beton tussen de 
palen is gestort en de vurenhouten palen geharpuisd zijn om schimmel te voorkomen. 
Water dat over de bakstenen vloer van het lichthof tussen de kolommen door langs de 
wand sijpelt, om opgevangen te worden in de stalen goot. Wanneer er echter een boot 
passeert, zal zich dit schouwspel versterkt worden door de golfslag welke ritmisch in de 
stalen goot neerslaat. 

De opgang waardoor men zich weer op het gebruikelijke niveau van de stad 
en afstand tot water kan begeven, loopt langs de fundering tot in het pothuis. 

p. 127, 0(~ ruimte tussen de kolom
men van het horizont;1le Jichthof 
bieden een doorkijk n~<n bijvoor
beeld het houten deel vim de en
tree PVc•naJs haar renect ie Op het 
wa ter. 
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05. Nawoord 

Zoals we gezien hebben staat binnen deze verhandeling de literatuur van ltalo Calvino 
centraal. De titel suggereert al een koppeling tussen 'De onzichtbare steden' en de stad 
Amsterdam. De stad en haar relatie met het water die centraal heeft gestaan binnen 
mijn afstudeeratelier 'De rede van Amsterdam: Aan de gebruikelijke manier van het 
leesbaar maken van de fysieke realiteit van deze stad heb ik literaire methodes toege
voegd. Het eerste hoofdstuk is een beschrijving van de fysieke stad die de stad leesbaar 
maakt in termen van abstracte tekeningen. Doordat het lezen van deze tekeningen on
der ideale omstandigheden gebeurt, geeft het ons geen zuiver beeld van de stedelijke 
ruimte. Deze ruimte is namelijk onderhevig aan sociaal en culturele ontwikkeling even
als individuele ervaring. 

Als lens op de sociaal en culturele ontwikkeling, om zodoende de tactiele kwa
liteiten van de stedelijke ruimte te benadrukken, heb ik het blinde karakter geïntrodu
ceerd in hoofdstuk twee. De leesbaarheid van dit karakter brengt ons op een bewuste 
manier in contact met de fysieke elementen als structuur, hoogteverschil, weersom
standigheden, geluid en schaalverandering. Elementen die een rol spelen binnen zowel 
stedelijke als architectonische ervaring. Hoewel deze ervaringen veelal subjectief zijn, 
kunnen we ze aan de hand van taal betekenis toekennen. 

Taal kenmerkt onze ruimtelijke positie, gebonden aan de onmiddellijke fysieke 
realiteit, maar in direct contact met de mentale werkelijkheid. Literatuur herbergt deze 
positie en kan als conceptueel middel ingezet worden om plekken te analyseren en te 
conceptualiseren. 'Onder de jaguarzon' van Calvino vormt het conceptueel middel dat 
als uitgangspunt dient voor een ontwerp dat de tactiele kwaliteiten van de stedelijke 
ruimte naar voren haalt binnen een architectonische ruimte die zich richt op de relatie 
tussen stad en water. Een architectonische oplossing die aan de hand van de fysieke 
realiteit en het narratieftoegelicht wordt. 
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De hoofdvraag van mijn verhandeling, 'hoe de fysiek stedelijke context zich verhoudt 
tot de mentale ervaring binnen drie type dwarsverbindingen van de Keizersgracht', kent 
geen eenduidig antwoord. Wat we in hoofdstuk twee gezien hebben is dat wanneer 
we de tactiele kwaliteiten van deze dwarsverbindingen analyseren er grote onderlinge 
verschillen kunnen optreden. Zo ervaarde Rudjer de kruising van de Reestraat-Harten
straat en de Keizersgracht als een rustige, frisse ochtend en de kruising Vijzelstraat, Kei
zersgracht als het drukke stadsleven van de late namiddag. Het hoge volume van het 
verkeer en het nauwelijks waarneembare hoogteverschil resulteerden in een gebrek 
aan prikkelende stimuli, hoewel de hoogteverschillen en het niveau van het geluid op 
de andere locaties juist wel prikkelend waren. Dat deze verschillen onderhevig zijn aan 
een ervaring die niet voor iedereen gelijk is, maakt ze niet minder bruikbaar. We karak
teriseren deze ruimtes namelijk vanuit de relatie tussen ons fysieke lichaam en de men
tale invulling van ons geheugen en verbeelding. Voor het toekennen van betekenis aan 
deze locaties maken we gebruik van taal. Taal als hulpmiddel voor het karakteriseren en 
conceptualiseren van de stedelijke ruimte. 

Een deelvraag van mijn theoretische verdieping is gerelateerd aan taal, name
lijk de vraag of literaire reflectie als instrument kan dien om de ervaring van plekken te 
analyseren en te conceptualiseren. Literatuur is ruimtelijk van aard omdat het de uiting 
van onze ruimtelijkheid omvat, de bemiddeling tussen de fysieke realiteit en de men
tale werkelijkheid. Literatuur kan ingevoerd worden om algemene menselijke toestan
den te verweven met de ruimtelijke condities van architectuur, hetgeen uitkomst kan 
bieden wanneer we op zoek zijn naar architecturale beleving. Het literair werk welke 
mijn ontwerpopgave conceptualiseerd heeft is: 'Onder de jaguarzon' van ltalo Calvino. 
Binnen het verhaal over smaak stelt Calvino een zintuiglijke toeristische ervaring cen
traal, het uitgangspunt voor mijn architectonische oplossing. 
Of ik betekenis aan de tactiele kwaliteiten van de stedelijke ruimte, de relatie tussen 
stad en water heb weten te benadrukken binnen mijn ontwerpopgave hangt ook af 
van de relatie tussen het fysieke onderdeel van mijn werk en de interpretatie van de 
lezer. Door deze relatie niet als probleem maar als uitgangspunt van de architectoni
sche uitwerking te stellen heb ik getracht de fysieke structuur zo precies en nauwgezet 
mogelijk te construeren. Deze hoge mate van precisie moet een dichterlijke precisie 
van architecturale beleving tot gevolg hebben. 
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Doordat er momenteel geen eenduidig, overheersende architectuurtheorie bestaat, 
zoekt men binnen het afstudeeratelier door middel van historische, typologische en 
empirische theorieën naar een basis voor het nemen van beslissingen tussen de bouw
opgave en de architectonische oplossing. Hoewel het aanbod aan verschillende bena
deringen ons regelmatig voor lastige keuzes stelt, doet het een beroep op ons eigen 
vermogen, kennis en inzicht om de verbindingslijn tussen bouwopgave en architecto
nische oplossing te maken. In tegenstelling tot het werken binnen een vast theoretisch 
framewerk biedt het ons de mogelijkheid om vanuit onze eigen ruimtelijke interesses 
ontwerpen te benaderen. Ik heb dan ook zeker niet geprobeerd om hier een eenduidig 
theoretisch framewerk uiteen te zetten, maar getracht zo duidelijk mogelijk mijn eigen 
benadering van de stad, architectuur en theorie kenbaar te maken. 

De stad is een complex ruimtelijk gegeven dat onderhevig is aan sociale en 
culturele ontwikkelingen. Dat de stedelijke ruimte niet alleen tot stand komt door de 
directe fysieke realiteit maar samenhangt met onze mentale invulling maakt het niet 
eenvoudiger deze te onderzoeken of betekenis toe te kennen. De fysiek stedelijke om
geving is in continu dialoog met onze mentale werkelijkheid door middel van onze 
zintuigen en geheugen, een dialoog die onze ervaringen en acties bepaalt. Een dialoog 
die echter ook gevoed wordt door beelden die zich van buitenaf aan ons projecteren; 
beelden in tijdschriften, op internet of direct vanaf digitale hulpmiddelen. Wanneer we 
ons binnen het onderzoeken en toekennen van betekenis willen richten op de tactiele 
kwaliteiten die de stedelijke ruimte bezit, vergt dit van ons een bewuste houding ten 
aanzien van de stad, haar architectuur en de beelden die ons bereiken vanuit de virtu
ele werkelijkheid. Een houding die zich vertaald naar een verdieping binnen ons waar
nemen, dat een beter begrip voor de stedelijke en de architectonische ervaring binnen 
de continu veranderlijke omstandigheden van ons dagelijks leven moet bieden. 

De architectuur berust net als de stedelijke ruimte op de dialoog tussen de fy
sieke realiteit en de mentale werkelijkheid. Hier richten wij ons ook op architectonische 
ervaring, een ervaring die net als binnen de stedelijke ruimte de nadruk legt op het 
zintuiglijk, welke een schok van erkenning teweeg brengt en volgens Gerard van Zeyl 
inmiddels als de architectuur van het karakter bekend staat. De fysieke realiteit van de 
architectuur die tactiele materiële eigenschappen bezitten die een vorm van erkenning 
met zich mee dragen kunnen de mentale werkelijkheid van de aanschouwer en dus 
de architecturale beleving stimuleren. Omdat architecturale beleving beïnvloed wordt 
door subjectieve ervaring zijn we genoodzaakt de fysieke realiteit van de architectuur 
zo precies en nauwgezet mogelijk te construeren. Door een hoge mate van precisie 
kunnen we van vaagheid een dichterlijke precisie binnen architecturale beleving be
werkstelligen. 
Deze mate van precisie is alleen te bewerkstelligen wanneer we onze eigen houding ten 
aanzien van de vertaling van bouwopgave naar een architectonische oplossing veran
deren. Hebben we vooraf een beeld in ons hoofd dat we aanpassen aan de opgave, of 
gaan we op zoek naar architecturale beleving die we met behulp van verbeelding kun
nen laten evolueren tot een eigenzinnig werk? Volgens ltalo Calvino kunnen we twee 
soorten verbeeldingsprocessen onderscheiden: "het proces dat begint bij het woord en 
uitkomt bij het visuele beeld, en het proces dat bij het visuele beeld begint en uitkomt bij de 
verbale expressie". Ik tracht zo veel mogelijk gebruik te maken van het verbeeldingspro
ces dat begint bij het woord, het woord dat de fysieke realiteit koppelt aan de mentale 
werkelijkheid, het uitgangspunt voor architecturale beleving, de basis voor de vertaling 
van bouwopgave naar architectonische oplossing. 
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1. Grid definition 
2. Exterior-wall definition 
3. Room layout 
4. Interior-wall realignment 
S. Principal entrances-porticos and 

exterior wall infiections 
6. Exterior omamentation-columns 
7. Windows and Doors 
8. Terminationl49 

Pérouse de Montclos relies on these steps to delineate 
how Navidson's house was (1.0) first established (2.0) 
limited (3.0) sub-divided and (4.0) so on. He attempts to 
convince the reader that the constant refiguration of 
doorways and walls represents a kind of geologicalloop 
in the process of working out all possible forms, most 
likely ad infinitum, but never settling because, as he states 
in his conclusion, "unoccupied space will never cease to 
change simply because nothing forbids it to do so. The 
continuous internal alterations only prove that such a 
house is necessarily uninhabited." uo 
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ISOSebastiano Pérouse de Montclos' Palladian Grammar and Metaphysi< 
AppropriatiolU: Navidson's Villa Malcontenta (Eoglewood Cliffs: Prentic 
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