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Memories 

Een architectonische verbeelding van herinneringen aan 
de Zeeuwse kust. 
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Morgenzee 

Laat ik hier gaan staan. En laat ook ik even 
de natuur aanschouwen. Het vonkende azuur 

van morgenzee en wolkeloze hemel, een gele kust: 
alles overgoten door een groot, mooi licht. 

Laat ik hier gaan staan. En me wijsmaken dat ik dit zie 
lk zag het werkelijk het eerste moment loen ik bleej staan 

en niet ook hier mijn jantasieen, 
mijn herinneringen, de droombeelden van de wellust. 

Hans Warren 
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Voorwoord 

Dierbare architectuur 

In een tijd van globalisering zijn menscn zijn op zoek naar plaatsen 

met identiteit en karakter, pia at sen die een betckenis hebben, plaatsen 

waaraan herinneringen gekoppeld zijn en plaatsen waaraan we ons 

verbonden voelen. Als architect ligt mijn taak in het geven van een 

aanzet tot een dierbare relatie tussen mens en gebouw. 

Wanneer een gebouw emotie oproept en in een ruimte gedachten 

ontstaan, wanncer materiaal gevoelens oproept en het licht de 

aandacht trekt, dan kan deze relatie gevormd worden. Het bewustzijn 

wordt actief betrokken bij de belcving van het gebouw, de indruk 

wordt opgeslagen in het geheugen en een herinnering is ontstaan. 

Dat is voor mij architectuur; het tot de verbeelding laten spreken 

van ruimte, om zo een hcrinnering achter te kunncn laten. In mijn 

afstudeerproject heb ik deze visie toegepast op een locatie met een 

persoonlijke herinncring: de dUinovergang bij Oostkapclle in Zeeland. 
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Het project is vertrokken vanuit een persoonlijke fascinatie. In 

mijn geval de fascinatie voor waarneming, het ervaren van beelden, 

de werking van vcrbeelding en het ontstaan van herinneringen. 

Begrippen die te maken hebben met het geheugen en de werking van 

de zintuigen. De relatie met architectuur is duidelijk; waarneming is 

onlosmakelijk verbonden met de gebouwde omgeving en andersom. 

Ruimtelijke ervaring hangt samen met verbeelding en herinneringen. 

Waarneming wordt gekleurd door iemands persoonlijke 

referentiekader. Het draait in architectuur om het geven van een 

aanzet tot verbeelding. Een architect kan daarvoor gebruik maken van 

de geschiedenis van de locatie. Door gebruik te makcn van aanwezige 

historische elementen uit de omgeving of door het verwijzen hier 

naar, zal het gebouw bepaalde associaties oproepen bij degenen die 

deze elementen herkennen. Bovendien is het gebouw plaatsgebonden, 

omdat het een band met de omgeving is aangegaan. Het aangaan van 

een band met de omgeving is het belangrijkste uitgangspunt geweest 

voor het ontwerp. 

Omdat waarneming en herinnering subjectieve begrippen zijn, 

heeft dit geleid tot de keuze voor een locatie waaraan ikzelf dierbare 

herinneringen heb. Een locatie die voor mij tot de verbeelding spreekt. 

Daarom ben ik teruggegaan naar Zeeland, waar ik opgegroeid ben. 

Bijzondere herinneringen heb ik aan de de dUinovergang 'Lage 

Duintjes' bij Oostkapelle. Een kustgebied in de manteling van 

Walcheren, waar ik van kinds af aan naar het strand ging. Een plaats 

waaraan ik me verbonden voel, doordat ik de omgeving door en door 

ken. De wandel route kan ik in gedachten afleggen, waarbij ik het 

karakter van de plaats haast kan voden. 

Het doel van de opgave was om dit bijna geromaniseerde becld van 

de omgeving te vertalen in een ontwerp. Een ontwerp dat anderen 



Samenvatting 

het gebied onder ogen brengt, aan de hand van details die in mijn 

herinneringen naar voren komen. 

Het ontwerp beslaat de gehele wandel route, met een element in het 

bos, een duinovergang met strandpaviljoen en een uitkijktoren in 

het eb en vloed gebied van de zee. Beide gebouwen zijn gericht op 

het genereren van beelden. De hoofdvorm is een eenvoudige massa, 

waarvan de contouren intact gebleven zijn. Ingetogen en sober in 

uitstraling trekken ze geen aandacht. Alleen de grootte dat het gebouw 

een aanwezig element in het landschap wordt. Het uitgestrekte 

strandvlak en de langgerekte duinen vragen om een robuuste massa. 

Een verfijnde, te kleine massa zou wegvallen in de omgeving. De toren 

en het paviljoen zijn uitgevoerd in ruw beton. In vorm en materiaal 

verwijzen ze naar monumentaIe iconen in he! landschap, zoals de 

k1impijlcr bij Neeltje jans, het watersnoodmuseum te Ouderkerk en 

overgebleven bunkers in de dUingebieden. 

Daarom zijn de gebouwen gericht op de omgeving en stellen ze zich 

als het ware ondergeschikt op. Van binnenuit is alles gericht op het 

waarnemen van het landschap. Massa en wand bakenen het blikveld 

af, zodat het gewenste dee! van het landschap ingekaderd wordt. Deze 

kaders vormen een opeenvolging van beelden die gefocust zijn op 

de karaktcristieke kenmerken van het gebied. De routing draait om 

orientatie, licht, lucht, zand en water. Soms is de verre horizon in beeld, 

een weidse blik over zee. Dan een versmalling, een hoge ruimte tussen 

twee massieve betonnen wanden. Langzaam een afdaling richting zee, 

richting de branding die de trap steeds dichtcr nadert. Een smalle trap 

voert naar boven. Om de hock het felle licht van de invallende zon, de 

fluitende wind om het gebouw. Even helemaal tot rust komen ergens 

tussen land en zee. 
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Dagdroom 

Eind augustus, wanneer de zon langzaam lager komt te staan verandert 

de atmosfeer. Het licht en de kleuren in de lucht veranderen. 's Zomers 

overheersen felle kleuren en zijn de schaduwen hard; het licht is 

helder. Dan, van de een op de andere dag is daar het moment: het licht 

wordt begint heiig te worden en over de omgeving valt een filter van 

oranje licht. Het groen verliest zijn frisse uitstraling en het proces van 

verdorring en veroudering is in gang gezet; het wordt herfst. 

Elk jaar is het een onverwacht maar duidelijk moment; de dag waarop 

de zomer definitief voorbij is. Een verdord blad knispert onder mijn 

schoenzool en ik besef dat de dagen korter worden, dat de zon steeds 

vroeger onder gaat en dat het langzaam kouder wordt. 

's Zomers lijkt het leven vanzelf te gaan, zondcr zorgen. Door de 

aankondiging van de herfst wordt dUidelijk dat de zomer onbewust 

en veel te snel voorbij gevlogen is. Hoe vanzelfsprekend is het gemak 

van lange, lichte dagen, hoe vanzelfsprekend is hct zonder jas de deur 

uit te gaan. Verbazingwekkend, hoe vanzelfsprekend de verwachting 

is dat zomer en zonnig weer samen horen te gaan. Dat blijkt uit het 

gem opper als het een paar dagen regent in de zomervakantie. 

Echt genicten is het, wanneer zich geheel onverwachts een mooie 

herfst- oflentedag voordoet. Mens en natuur lijken aangenaam verrast 

door de plotselinge overdaad van zonlicht en warmte. De natuur toont 

haar schoonheid in vol ornaat en we gaan naar buiten om van deze 

schoonheid te kunnen genicten. 

Zolang ik me kan herinneren biedt oktober elk jaar een aantal 

prachtige herfstdagen. De laatste mooie nazomerdagen, waarop de 

lage zonnestralen nog voldoende warmte afgeven om in de luwte 

van de tuin buiten te kunnen zitten. De laatste keer zonder jas op het 

terras. Nog net dat beetje zonnewarmte voclbaar op de huid. Dat zijn 

dagen waarvan ik intens kan genie ten. Dan kan het nog, voordat het 

onaangenaam koud wordt en het leven zich zal verplaatsen naar de 

warme knusse huiskamer. 
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Op zo een mooie herfstdag ga ik graag naar een speciale plaats, een 

plaats waar een mooie herfstdag intens te bel even is. Een plaats waaraan 

ik mij verbonden voel, een plaats waaraan ik dierbare herinneringen 

heb. Twee van mijn persoonlijke fascinaties komen samen op een 

moment; een prachtige herfstdag op een dierhare plaats. Soms gebeurt 

het zomaar op een willekeurige dag, op een willekeurige plaats dat ik 

weemoedig verlang naar zo een dag. Dan wordt een van die dagen uit 

mijn herinneringen voor even in het leven geroepen en hen ik daar in 

een korte dagdroom. Daar in Zeeland, de provincie waar ik vandaan 

kom. Opgegroeid in Kapelle, op het 'eiland' Zuid Beveland. Maar 

het gaat nu over Walcheren, waar ik gehoren ben, waar mijn ouders 

vandaan komen en waar mijn grootouders nog steeds wonen. 

Walcheren betekent voor mij ontspanning en plezier, er even tussen 

uit gaan, tot rust komen en genieten van de natuur. Familiehezoek 

en verjaardagen vieren. Naar het strand in de zomer, bij ons eigen 

strandhuisje in Oostkapelle. Een wandeling maken in het bos 

rondom kasteel Westhove vervolgens via de laan met grillig gevormde 

bomen door de duinen naar het strand. Naar Vlissingen; uitwaaien 

op de boulevard in de zilte zeelucht en kijken hoe de loodsen door 

de golven beuken op weg naar grote zeeschepen. Of naar Veere, 

het stadje waar de tijd lijkt stil te staan met de kleine pittoreske 

winkeltjes, historische huizen, de Grote kerk en de oude haven met 

verdedigingswerken. De dijk hij Westkapelle, met daarop de tank als 

monument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Achter de 

dijk ligt het hrakke meer, dat herinnert aan de dijkdoorhraak na een 

homhardement. Daar staat de bijzondere vuurtoren, een voormalige 

kerktoren, ooit geschilderd door Mondriaan. De lichtbundel is's 

nachts nog lang te zien vanaf de snelweg, op weg naar huis. 

Vee! van mijn herinneringen gaan terug naar Walcheren. Mijn 

grootouders vertellen verhalen over het dorpsleven van vroeger waarin 

ze opgroeiden. Ze vertellen verhalen over de Tweede Were!doorlog en 



de watersnoodramp, verhalen over de aanleg van de Deltawerken. Ze 

namen me mee op fietstochten, wandclingen en autoritjes naar favoriete 

plaatsen zoals Veere en Vlissingen. Ongedwongen genieten van aile 

schoonheid die Zeeland te bieden heeft, het leek zo vanzelfsprekend. 

Als klein kind heb ik hierdoor het ciland en zijn geschiedenis 

grotendeels leren kennen, besef ik nu jaren later. In het landschap, de 

dorpen en de steden zijn vele historische kenmerken aanwezig, elke 

plaats vertelt een eigen stukje karakteristieke geschiedenis. Wat ouder 

geworden lecrde ik het belang van deze cOllectieve geschiedenis voor 

Zeeland; het is een geschiedenis dat het land gevormd hceft zoals het 

nu is. Daarnaast groeide het besef dat deze collectieve geschiedenis 

deel uitmaakt van mijn persoonlijke ontwikkeling. De verhalen en 

plaatsen hebben invloed gehad op wie ik ben, ze hebben bijgedragen 

aan de vorming van mijn persoonlijkheid. 

Nu, enkele jaren nadat ik vertrokken ben uit Zeeland, krijg ik steeds 

meer waardering voor deze mooie herinneringen. Al deze ervaringen 

vormen een onderdeel van mijn levenscrvaring. Het zijn daarom niet 

alleen mooie herinneringen aan vroeger, om aan terug te kunnen 

denken. Het zijn ook verhalen en kennis die ik mag uitdragen, die 

ik kan gebruiken in het dagelijks leven, als ontwerper, als toekomstig 

architect. Daarom ben ik in mijn afstudeeropgave terug gegaan naar 

mijn afkomst, om op zoek te gaan naar de bijzondere eigenschappen 

van het gebied dat ik zo waardeer; de dUinovergang bij Oostkapelle, 

in de Manteling van Wakheren. Mijn dod: een ontwerp maken dat 

de unieke kwaliteiten van het landschap onder ogen brengt. Een 

ontwerp dat een uiling is van cen dierbare relatie tussen deze plaats en 

mijzelf. Een ontwerp dat anderen de schoonheid van het gebied onder 

ogen brengt. Een ontwerp dat beelden genereert, die in het geheugen 

worden gegrift als mooie herinneringen. 
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To the Bone 

Aanleiding 

Bij aanvang van mijn afstudeertraject werden twee afstudeerateliers 

aangeboden, elk met een voorafvastgesteld thema voor de opgave. In 

het atelier 'To the Bone' stond materiaal centraal. Na een verdiepend 

onderzoek naar een gekozen materiaal voIgt een ontwerp voor een 

klein gebouw, specifiek in dat materiaal. Het andere atelier richtte 

zich op herbestemming met een onderzoek naar het behouden van 

het karakter van een gebouw bij herbestemming en het opzoeken van 

de grens hierin. Mijn keuze voor het To the Bone project betekende 

een keuze voor een k1einschalige opgave, waarbij de focus kwam 

te liggen op materiaalonderzoek en detaillering. Aansprekend in 

de omschrijving was dat de aandacht zou komen te liggen op de 

pOelische beschrijving van materiaal en ruimte. Het zou niet zozeer 

gaan om puur materiaalkundig onderzoek en technische kwaliteiten 

van materiaal, maar meer om gevoelsmatige en emotionele aspecten 

die meespelen bij de ervaring van materiaal en ruimte. 

Het waren deze twee aspect en; de k1einschalige opgave en de poetische 

aandacht voor materiaal die mijn keuze voor dit atelier bepaalden. lJe 

opgave bood me de kans om een onderdeel te ontwikkelen dat tijdens 

mijn opleiding als architectuurstudent nog onderbelicht was gebleven, 

namelijk het gevoelsmatige en sfeerbepalendc aspect van een ontwerp 

waarbij de ontwerper iets persoonlijks in zijn ontwerp he eft weten te 

leggen. Door mijn pragmatischc manier van ontwerpen kenmerkten 

mijn projecten zich tot nu toe als functioneel goed uitgewerkte 

gebouwen. Maar het eindresultaat miste daardoor karakter en strijd 

die (soms) nodig is om cruciale ideeen door te voeren om een ontwerp 

te kunnen verwezenlijken. Een doel voor dit project stond hiermee 

vast: persoonlijke invloed moeten bepalend zijn geweest voor het 

eindresultaat en dit moet aan het ontwerp af te lezen zijn. 
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Een tweede voordeel van een kleinschalige opgave is dat het ontwerp 

volledig uitgewerkt kan worden, tot in de kleinste details. Bij een 

grootschalige opgave bestaat het gevaar dat de aandacht vooral 

uitgaat naar functionaliteit en logisch uitwerking van het programma. 

Detaillering komt daarbij vaak op de laatste plaats, waardoor de 

details in het ergste geval zclfs afhreuk doen aan het concept voor 

het ontwerp. Door herhaling en standaardisering mist het gebouw 

verfijning en oog voor detail. Omdat in deze opgave juist het denken 

vanuit materiaal centraal komt te staan, kan aandacht voor detail een 

belangrijke plaats in nemen. De uitstraling en ervaring van een gebouw 

hangen sterk samen met de aandacht die besteed is aan detaillering 

en materiaalkeuze. De verfijnde afwerking is een weerspiegeling van 

het gevoel dat de architect heeft voor materiaal en assemblage. Het 

verkrijgen van dit gevoel voor materiaal vergt natuurlijk jarenlange 

oefening, maar laat dit project dan de start zijn van een zoektocht naar 

dit gevoel voor materiaal. 

Uit de orientatiefase voor het afstudeerproject volgde deze motivatie 

voor het atelier met twee doelen voor het onderzoek. Allereerst het 

toelaten van emotionele invloed in een ontwerp; het versterken van een 

ontwerp door gebruik te maken van persoonlijke inspiratiebronnen 

en fascinaties. En ten tweede: ontwerpen vanuit materiaal en detail 

waarbij dit als rode draad door het ontwerpproces loopt vanaf het 

eerste idee. 

Thema 

Om enige richting te geven aan het thema van het atelier werd de eerste 

aanzet gegeven door bestudering van het essay ' Sigurd Lewerentz and 

a material basis for form' van Adam Caruso. De fascinatie van Caruso 

voor het werk en de werkwijze van Sigurd Lewerentz vormden de basis 

voor het schrijven van een eigen essay over een persoonlijke fascinatie 



in architectuur. Een excursie naar Zweden om werk van Lewerentz te 

bekijken en enkele rondleidingen bij Londense architecten zorgden 

voor indrukwekkende ervaringen en stof tot nadenken. Binnen het 

atelier werd nagedacht over de betekenis en essentie van architectuur. 

Ideeen en visies werden uitgewisseld en hieruit ontstonden 

enkele kernbegrippen voor het atelier, zoals be/eYing, sfeeT, poezie, 

regionalisme en materia/ileit. Begrippen die gedurende het gehele 

afstudeertraject een belangrijke rol zouden spelen. Aan de hand van 

deze begrippen werd langzamerhand de grens van het kader voor het 

onderzoeksonderwerp vastgesteld. Vast stond dat de kern gevormd 

moest worden door een persoonlijke fascinatie. Elke willekeurige 

interesse kon daarbij zinvol zijn als eerste aanzct voor een theoretisch 

onderzoek. Uit het theoretisch onderzoek zouden de uitgangspunten 

volgen voor een ontwerp. De reden om voor het ontwerp uit te gaan 

van een persoonlijke fascinatie is dat het ontwerp dicht bij jezelf 

komt te staan. Een uitgelezen kans om tijdens het afstudeertraject te 

ontdekken hoe je jezelf als aankomend architect in de maatschappij 

ziet en welke principes de essentie vormen voor jouw werkwijze. 

Op zoek naar een bruikbare fascinatie heb ik gekeken waar mijn 

interesses liggen en wat mijn gedachten zoal bezighoudt. Dat bracht 

me bij een aantal fascinaties, die zich het best laten omschrijven 

als verwonderingen. Mijn fascinaties bestaan voornamelijk uit 

verwondering over hoe we als mens en de wereld waarnemen, in de 

ruimste zin van het woord. Hoe worden herinneringen gevormd? Hoe 

werkt verbeelding? Hoe onder scheid en we fictie en werkelijkheid? Is 

architectuur een vorm van verbeelding? Waarneming in het dagelijks 

leven is onlosmakelijk verbonden met de bebouwde omgeving. En 

daar ligt voor mij de uitdaging; ontdekken welke invloed architectuur 

kan hebben op het waarnemingsvermogen. 
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Verwonderingen 

De fascinatie voor de werking van ons waarnemingsvermogen en 

het geheugcn vormen de basis voor mijn theoretisch onderzoek. Dit 

theoretisch onderzoek heb ik gebruikt om een visie op te kunnen 

stellen naar aanleiding van mijn fascinaties. Oftewel: een fascinatie 

moest omgezet worden in kennis over dat onderwerp, zodat dit 

bruikbare uitgangspunten op kan leveren voor een ontwerpopgave. 

Naast wetenschappelijke kennis, objectieve informatie over de werking 

van het zintuiglijk stelsel en het geheugen heeft waarneming ook een 

subjectief, meer filosofisch aspect. Begrippen als ervaring, verbee!ding, 

droom en herinnering zijn niet te vatlen met puur wetenschappelijke 

kennis. luist deze subjectieve kant heb ik gebruikt voor het vormen 

van een persoonlijke visie. De uitkomst van dit onderzoek zijn daarom 

geen wetenschappelijke onderzocksresultaten, maar een viertal kortc 

essays, mijn 'verwondcringen: 

De essays gaan over enkele dee!onderwerpen die te maken hebben 

met waarneming. Het eerste dee! 'Wat zie ik?' gaat in op waarneming 

en het bevatten van datgeen wat waargenomen wordt. Het tweede deel 

'De wereld am ons heen' gaat over de veranderingen die waarneming 

heeft ondergaan door technologische ontwikkeling. Het derde essay 

'(Ver)beelden' behandelt de relatie tussen het zien van beelden en 

verbeelding en hoe fictie werkt. In het laatste deel 'Architectuur: 

gevangen in beelden' staat de relatic tussen beeld en architectuur 

centraal. 

Met deze essays heb ik het brcde onderwerp van mijn fascinatie 

weten om te zetten tot een te bevatten visie. Samen vormen ze een 

logisch geheel en geven ze antwoord op de vragen die mijn fascinaties 

opriepen. Tegelijkertijd staan ze aan de basis van een nieuwe vraag, de 

hoofdvraag die ingaat op de essentie van dit afstudeerproject. 
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Wat zie ik? 

In de wetenschap hestaat grote interesse voor de systematische 

werking van de hersenen. De werking van het geheugen moet een 

organisalie hebben die het mogelijk maakt om zoveel informatie te 

kunnen vcrwerken en te kunnen herinneren. Het is fascinerend om 

te beseffcn dat in het organische materiaal van de hersenen complexe 

processen plaatsvinden die waarneming en dcnkvermogen mogelijk 

maken. Door waarneming en toepassing van het denkvermogen is 

de hUidige stand van de technologic bereikt en de wetenschap blijft 

zich voortdurend ontwikkelen, er lijkt gecn grens aan de capaciteit 

van het geheugen Ie liggen. De exacte werking van de hersenen en 

het geheugen is met de hUidige kennis nog niet volledig te verkJaren. 

Naast de grotc welenschappelijke interesse geeft het vraagstuk ruimte 

voor filosofische en religieuze denkbeelden over het zijn, het bestaan 

van de geest, het bovennatuurlijke en het onverklaarbare element 

dat het menselijk leven mogelijk maakt. Dit onhekende terrein op 

het gebied van de werking van de hersenen maakt het fascinerend: 

Hoe werkt waarneming? Hoe ontstaan herinneringen? Hoe groot is 

de geheugencapaciteit van onze hersenen? Hoe komen herinneringen 

naar boven? Waarom vergeten we? Hoe werkt verheelding? Hoe 

ontstaan creatieve ideeen en wat zijn dromen? Vele vragen waar grote 

filosofen over nagedacht hebben. Dit leidde tot evenzoveel theorieen, 

een hoeveelheid aan inzichten, teveel om te behandelen binnen 

dit project. Daarom een kleine greep uit aIle literatuur die over dit 

onderwerp voorhanden is. fen persoonlijke verzameling van stukjes 

theorie, die mijn heeld van waarneming goed verwoorden. 

Het geheugen 

De wetenschappelijke werking van de zintuigen en de hersenen 

geeft inzicht in de manier waarop we waarnemen en onthouden. 

Waarneming van de omgeving is een hclangrijk begrip voor het 

23 



24 

onderzoek. Een kort en eenvoudig overzicht van de werking van het 

geheugen is de basis voor de onderzoeksvraag. 

Waarneming begint met het ontvangen van informatie, prikkels die 

zorgen dat signalen vanuit de zintuigen naar de hersenen worden 

gestuurd. Alle inkomende signalen vanuit de zintuigen worden 

vervolgens verwerkt , ze worden als het ware gecodeerd. Actieve 

waarneming, de hewustwording van de wereld om ons heen, geheurt 

feitelijk dus pas in de hersenen. Aile hinnenkomende informatie 

wordt samengevoegd in de Hippocampus, het centrale element in de 

hersenen. Oat wrgt voor de 'totaalervaring' van aile zintuigen samen. 

Van hieruit worden de overige delen van de hersenen aangestuurd, 

zodat het lichaam een reaetie op de prikkel kan geven. Ook wordt 

hier vastgesteld welke informatie opgeslagen zal worden in het lange 

termijn geheugen. 

Het eoderen gebeurt in de zenuweellen, op basis van ehemisehe 

proeessen en elektronische impulsen. Zenuwcellen leggen 

verhindingen tussen clkaar en organiseren zieh in groepen. Elke 

cluster bevat informatie over een bepaald proces of herinnering. 

Een enkele eel kan tot meerdere clusters behoren. Het menselijk 

hrein telt ongeveer een miljard zenuwcellen die geschikt zijn voor de 

geheugenfunctie. Elke zenuweel kan meerdere verbindingen maken 

met andere zenuweellen. Door deze eomhinaties zijn de cellen in staat 

enorme hoeveelheden herinneringen op te slaan. 

Nieuwe impulsen zorgen niet aileen voor nieuwe verbindingen, maar 

ook dat verbindingen zieh reorganiseren. De hersenen werken in een 

eontinu proces. De organisatie en reorganisatie van de hersenen is een 

reactie op inkomende prikkels vanuit de zintuigen. De verwerking van 

de prikkels zorgt voor zintuiglijke waarneming, de ervaring van de 

omgeving. Tcgelijkertijd wordt het geheugen daarbij gereorganiseerd 



onder invloed van deze nieuwe ervaringen; associalies. herinneringen 

die boven komen. informatie wordt opgeslagen. Onduidelijk is hoe 

en op welk moment vastgesteld wordt welke informatie uit de grote 

stroom aan prikkels opgeslagen moet worden en welke informatie 

zinloos is en vergeten mag worden. 

Korte termijn geheugen 

Voor het verwerken van inkomende informatie is het korte termijn 

of werkgeheugen verantwoordelijk. Dit gedeelte van de hersenen is 

betrokken bij de actieve processen die nodig zijn voor het handelen en 

reageren van het lichaam. Ook processen als begrijpen. redeneren en 

leren gebeuren binnen het werkgeheugen. 

Een centraal systeem coordineert de process en en filtert alle zinloze 

informatie uit de continue stroom aan binnenkomende prikkels. 

Vervolgens wordt de relevante informatie gebruikt voor een reactie of 

het wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen. Het is aannemelijk 

dat het werkgeheugen een actieve link met het lange termijn geheugen 

heeft. omdat anders voor eenvoudige processen het vermogen van 

het werkgeheugen onvoldoende lOU zijn. Als voorbeeld wordt gesteld 

dat voor het lezen en begrijpen van een boek kennis nodig is uit het 

lange termijn geheugen om de informatie te kunnen begrijpen en 

om verbanden te kunnen leggen. Het lezen zelf. het omzetten van de 

visuele prikkels tot letters en woorden. gebeurt in het werkgeheugen. 

Het begrip van het woord komt vanuit het lange termijn geheugen. 

daar ligt de betekenis is opgeslagen. Is dit niet het geval, dan wordt 

razendsnel in het geheugen gezocht naar referenties die het woord 

kunnen vcrklaren. 

Lange termijn geheugen 

De informatie die na de korte periode binnen het werkgeheugen nog 
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herinnerd kan worden is nu opgeslagen in het lange termijn geheugen. 

Het lange termijngeheugen heeft geen vast gebied hinnen de hersenen. 

De clusters van verhindingen die ontstaan bij het vormen van een 

herinnering bevinden zich verspreid door de hersenen. De centrale 

Hippocampus regelt welke informatie opgeslagen moet worden in het 

lange termijn geheugen. Het opslaan van herinneringen gebeurt door 

middel van herhaling of aan de hand van specifieke associaties. 

Deze vorm van herinneringen wordt het declaratief of expliciet 

geheugen genoemd. Het gaat om hewust opgeslagen informatie, die 

ook weer bewust teruggehaald kan worden. Een subcategorie van het 

expliciet geheugen is het semantisch geheugen; het gedeelte geheugen 

dat gehruikt wordt voor de opslag van algemene (abstracte) kennis. 

Het gaat hierbij om feitelijke kennis, het leren kennen van de wereld. 

Voorbeelden zijn het leren van functies van gehruiksvoorwerpen en 

topografische en wetenschappelijke kennis. 

Een tweede categorie is het episodisch geheugen, het gedeelte geheugen 

waarin persoonlijke herinneringen opgeslagen worden. Dit zijn 

momentgebonden herinneringen, gekoppeld aan bepaalde associaties. 

Gedurende een bijzondere ervaring of emotie, worden tijd, plaats en 

andere relevante kenmerken opgeslagen. Deze vorm van herinnering 

staat centraal staat in het onderzoek; de dierbare persoonlijke 

herinneringen die opnieuw gevoelens weten op te roepen, wanneer 

een specifieke associatie de herinnering activeert. Dit kan zijn door 

terugkeer naar de plaats van het moment, maar ook door een heeld, 

een geur, muziek ofvoorwerp dat refereert naar die gebeurtenis. 

Voor het oproepen van een herinnering is allereerst een externe 

prikkel nodig, die de cluster zenuwcellen met de hetretfende 

herinnering activeert. Eenvoudig gezien is herinneren een comoinatie 

van nieuwe informatie vanuit een zintuig en opgeslagen kennis uit 



het geheugen. Eigenlijk gaat dit nog verder: waarnemen gebeurt 

altijd aan de hand van een referentiebeeld uit het geheugen. Zonder 

referentie, zonder aangeleerde kennis uit het lange termijn geheugen, 

is bewuste waarneming niet mogelijk, we zouden niet kunnen beseffen 

wat onze ogen registreren. Voor het vormen van een beeld in he[ 

bewustzijn wordt eerst een koppeling gelegd met een referentie, een 

stukje kennis dat begrijpbaar maakt wat waargenomen wordt. Op 

dat moment kan de waargenomen situatie of hel object benoemd 

worden. Het referentiekader wordt vanaf de geboorte opgebouwd en 

blijft zich ontwikkelen. Waarneming van het alledaagse levert steeds 

opnieuw dezelfdc soort prikkels. Hier selecteert de Hippocampus; 

alles wat herkend wordt als 'gewoon' wordt gefilterd. Bewust in beeld 

komt aileen datgene waarop de blik gerichl werd of datgene wat 

opvalt in de omgcving. In de alledaagse huiskamer zal iets afwijkends 

meteen opvallen, terwijl de rest van de omgcving onopvallend op de 

achtergrond aanwezig is. Naast de specifieke onderwerpen waar we 

naar kijken is altijd een tweede laag op de achtergrond aanwezig van 

aile dingen die op dat moment niet relevant zijn. 

Fenomenale werkelijkheid 

Terug naar het referentiekader. Tijdens waarneming van de 

werkelijkheid wordt dus gespiegeld aan een referentiebeeld in het 

geheugen om tot bewustzijn te komen. Oit ondcrscheid tussen een 

werkelijk object en de referentie eraan in onze gcdachten wordt 

intentionaliteit genoemd. Zo bestaat bijvoorbeeld het object 'stoe!' en 

de mentale referentie hieraan, het beeld van de stoe! dat het geheugen 

genereert. Voor het overgrote deel worden rcfcrenties collectief 

gedeeld. Het begrip stoel zal voor niemand onbekend zijn. Oat komt 

doordat in het geheugen kennis ligt opgeslagen over stoelen. 

Via de zintuigen verschaffen vorm, textuur en materiaal informatie 
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over de stoe!. Of deze zwaar is oflicht is. Dat metaal koud zal aanvoelen 

en hout warm. Dat een stotfen zitting zacht en verend zal zijn, een 

plastic leuning slug en hard. 

Niet iedereen ziet exact dezelfde stoe!. reder voor zich heeft een uniek 

referentiekader, waardoor het hewustzijn een uniek beeld oplevert 

van de stoe!. Dit kan afwijkend zijn aan het heeld dat bij iemand 

anders ontstaat. Het woord stoel zal bij iedereen een beeld oproepen, 

gevormd met informatie uit het geheugen. Maar dit heeld zal zeker 

niet bij iedereen gelijk zijn. 

Ais ieder voor zich een uniek beeld creeert van een waargenomen 

object, betekent dit dat niemand een absoluut oordeel kan geven over 

hoe het object er exact uitziet. Immanuel Kant, die zich bezig hield met 

dit vraagstuk, maakte onderscheid tussen hoe een ohject waargenomen 

wordt en het object zoals het in werkelijkheid is. Hij noemde dit 'das 

Ding an Sich', de dingen zoals ze zijn op zich. Wij mensen zien alleen 

onze eigen waargenomen interpretatie van de geest en zijn niet in 

staat om 'das Ding an Sich' waar te nemen. Want het is niet mogelijk 

het persoonlijke referenliekader uit te schakelen om zo die objectieve 

we reid te kunnen ervaren. Het idee van een onbereikbarc ohjectieve 

wereld is door andere filosofen overtuigend weerlegd. Waar het hier 

om gaat is het besef dat waarneming een individuele ervaring is, die 

gekleurd wordt door het persoonlijke referentiekader. 

Samengevat leidt dit tot het volgende: alles wat we waarncmen 

geheurt aan de hand van associatie en referentie. Waarnemen 

gebeurt niet objectief, niemand kan zeggen hoc de werkelijkheid 

is. De werkelijkheid is altijd gekleurd door het referentiekader van 

het geheugen; persoonlijke kennis en herinneringen, voor iedereen 

verschillend. 



Voor het onderzoek is dit interessant, omdat waarncming van de 

gebouwde omgeving en architectuur ook op deze manier werken. Hoe 

kunnen architect en gebruik maken van de wctenschap dat niemand 

hetzelfde waarneemt? Belangrijk voor mij is vooral het inzicht dat 

architectl!n niet de macht hcbben om de gebouwde omgeving te 

kunnen regisseren. Ze kunnen slechts een aanzet geven. Bij het 

ontwerpen is het de kunst om deze aanzet tot in het fijnste detail 

door te voeren. Het is zaak voor de architect om associaties niet op te 

dringen met een gebouw, maar om de vrijheid te geven het gebouw te 

kunnen ervaren aan de hand van iemands persoonlijk referentiekader. 
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De wereld om ons heen 

Waarneming is fundamenteel veranderd sinds de komst van 

moderne transportmiddelen en hedendaagse beeldtechniek en 

telecommunicatie. We ervaren gebouwen, steden en landschappen 

vanuit de trein, de auto en het vliegtuig. Waarneming van de wereld 

op hoge snelheden en over grote afstanden. We zien plaatsen van over 

de hele wereld op foto's, film en beeldscherm. Beelden, onttrokken 

uit hun context, bewerkt en talloze keren gereproduceerd. Mitchell 

Schwarzer verIegt in het boek Zoomscape de focus van het begrijpen 

van architectuur als taal van autonome objecten naar het zien van 

architectuur als een aan verandering onderhevige en vervreemdende 

opeenvolging van optische ervaringen.' 

De industrialisering veroorzaakte een ingrijpende verandering in de 

waarneming van de bcbouwde omgeving en het landschap. Door de 

komst van gemotoriseerd vervoer zijn afstand en tijd dichter bij elkaar 

komen te Iiggen; steden en landschappen kwamen binnen de reikwijdte 

van een dagreis, waardoor de horizon letterlijk en figuurlijk verbreed 

werd. Technologie zorgde voor nieuwe vormen van beelddragers. 

Het fototoestcl, de film camera, televisie en filmprojectie maakten het 

mogelijk plaatsen overal ter we reid vast te leggen. Door het afdrukken 

of projecteren op een schcrm waren de beelden te reproduceren, los 

van de oorspronkeJijke plaats waar ze gemaakt werden. In beelden zijn 

tijd en ruimte discontinue. Geschiedcnis kan herleven, gebeurtenissen 

elders ter wercld kunnen 'meegemaakt' worden. Naast de ervaring van 

de fysieke omgeving kwam de fictieve ervaring te staan, het verplaatsen 

in een wereld van beelden. Fragmenten van steden en plaatsen, zonder 

deze daadwerkelijk bezocht te hebben. 

Tot de komst van de mod erne vervoersmiddelen gebeurde 

waarneming van de omgeving op ooghoogte, met de snelheid die 

1. Mitchell Schwarzer. Zoomscape. 
Princeton Archite<lural Press, New York. 2004, omslag. 
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het menselijk Iichaam zelfstandig kon produceren. De vroege eerste 

verandering was het berijden van een paard, waardoor het landschap 

met grotere snelheid voorbij snelde. Dc komst van gemotoriseerde 

vervoersmiddelen zorgde voor een nieuwe vorm van waarneming van 

het landschap. De trein was het eerste vervoersmiddel dat op grote 

schaal gebruikt werd. Door de komst van de trein veranderden er twee 

dingen: allereerst hoefde het Iichaam niet zelf te bewegen om zich te 

kunnen verplaatsen. Het voertuig deed het werk, de locomotief trok 

de trein door het landschap, de wagons achter zich. Kleine statische 

ruimtes, zoals een kamer, die zich door het landschap voortbewegen. 

Het Iichaam ervaart geen gevoel van snelheid, tijdens constante 

snelheid. De mensen in de wagon zijn onderdeel van de massa van 

de wagon en die heeft snelheid. Plotseling remmen, waardoor het 

Iichaam naar voren schiet, maakt de snelheid voelbaar. 

Ten tweede veranderde de relatie tussen beweging en waarneming. De 

omgeving kon worden ervaren met een grotere snelheid. Kijkend uit 

het raam, met een passieve houding, schiet het landschap voorbij. Ligt 

de focus op de voorgrond, dicht bij de trein, dan schiet het landschap 

voorbij met de snelheid van de trein. Het is onmogelijk om te focussen 

op een vast punt, alles raast voorbij als een lange wazige strook. Een 

focuspunt vcr op de horizon geeft een rustiger beeld, het Iijkt alsof de 

trein en het landschap als het ware om een middelpunt heen draaien. 

Een effect dat hct meest dUidelijk wordt wanneer de trein langs een 

boomgaard of aardappelveld rijdt: de parallelle stroken draaien om en 

punt aan de horizon, elke strook als een straal van een cirkel. Natuurlijk 

is dit iIIusie, zelfs de verre horizon gaat geslaag voorbij, zodat na een 

tijdje een nicuw focuspunt gekozen moet worden. De reis is zo een 

opeenvolging van panoramische frames, waarbijde ogen focussen op 

opvallendc details: een boerderij in het landschap, een toren aan de 
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horizon, een brug, etc. Bhmen een stad verdwijnt met deze snelheid 

de mogelijkheid om elk gebouw te onderscheiden en om details waar 

te nemen. Wat overblijft zijn silhouetten, opeenvolgende vormen 

en abstracte massa's. Wanneer de trein stilstaat kunnen de ogen de 

omgeving scannen; van een onbekend gebouw vaUen plotseling aUe 

details op, details die niet op zouden vaUen wanneer het gebouw 

lopend werd gepasseerd. 

Treinrails vormen gefixeerde routes in het landschap, vanuit de trein is 

het landschap een lineaire waarneming, van gebouwen is maar ren vlak 

zichtbaar. Elke rit voert langs hetzelfde landschap, dezelfde gebouwen 

naderen het blikveld, steeds weer vanuit dezelfde hoek. Herkenbare 

elementen worden opgeslagen, aan de hand daarvan wordt het beeld 

van een stad bepaald: de karakteristieke kerktoren, de brug bij het 

binnenrijden, hoge flats of juist vervaUen arbeiderswoningen langs 

het spoor. De herhaling maakt dat de route een verhaal gaat verteIlen, 

waarbij steeds kleine stukjes toegevoegd worden, nieuwe details, zoals 

gebeurt bij het meerdere malen zien van een film. Dc vaste kijkhoek 

vanuit de trein en de lineaire opeenvolging van fa<;ades maken 

architectuur tot vlakke beelden, een tweedimensionaal beeld. Een 

onbedoelt gevolg van de aanleg van spoorrails tot in de binnenstad 

was dat vanuit de trein achterzijdes van gcbouwen zichtbaar werden. 

De eerste indruk van een stad werd ingeleid door industriegebieden, 

braakliggende terreinen en bouwvallige achterbuurten. ' 

In deze beschrijving staat de trein centraal, maar evengoed geldt een 

soortgelijk verhaal voor de auto en het vliegtuig. Maar het is vooral de 

trein die tot de verbeelding spreekt. In de trein laat je je lei den naar 

de bestemming, de route ligt namelijk vast. Er is geen controle op het 

verloop en de richting van de route, zoals bij de auto het gcval is. De 

2. Mitchell Schwarzer, Zoomscape. 
Princeton Architectural Press, New York, 21l04, 31-69. 



reiziger kan passief zitten en zich ontspannen. Het grote raam werkt als 

een soort scherm, het uitzicht gaat voorbij en verandert yoortdurend. 

Vanuit een vliegtuig is het beeld veel meer eentonig en het zichtbaar 

voaruitbewegen is minder goed merkbaar. De trein biedt nog vaak 

een natuurlijker uitzicht dan vanaf de snelweg, doordat spoor rails 

direct door het landschap snijden. Wegen vragen meer ruimte en 

Jiggen lager, zodat het blikveld vooral asfalt ziet. Een trein brengt je 

bovendien van centrum naar centrum, zodat de beleving van een stad 

gelijk begint bij het uitstappen. 

Wat betekent deze bereikbaarheid voar architectuur? Welke gevolgen 

hebben de veranderingen in waarneming gehad op architectuur? 

Enerzijds leverde het een verspreiding van bouwstijlen op. Met als 

gevolg meer en meer eenheid in moderne architectuur.Anderzijds 

de drang om te onderscheiden, om op te vall en, zodat een plaats, 

een stad of een land bekendheid krijgt. /conen staan symbool voor 

een stad, maar zijn evengoed uitwissdbaar. Het zijn gebouwen die 

de aandacht trekken, op zichzelf staande monolieten. Nauwelijks een 

band met de omgeving, in het ergste geval moet de omgeving wijken 

voor het gebouw. Steden worden een totaalervaring, geregisseerd voor 

de toerist, met vaste hoogtepunten en bezienswaardigheden. En de 

inwoners zien langzaam waardevolle plekken vcrdwijnen. Gelukkig 

hebben architeeten tegenwoordig steeds meer oog voor lokale 

invloeden die de geschiedenis van een plaats vertellen. 

Wanneer deze invloeden meegenomen worden in een ontwerp, zal 

het gebouw verbonden zijn aan de loeatil'. Bewoners in de nabije 

omgeving zullen dit herkennen en tevens erkennen, zodat het gebouw 

op draagvlak kan rekenen. Verbondenheid aan een plaats is missschien 

een van de belangrijkste uitgangspunten bij een ontwerp. 
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{Ver)beelden 

Het onderscheid tussen een object en de mentale projectie ervan in het 

geheugen, oak wei intentionaliteit genoemd, speelt ook een rol bij de 

waarneming van beelden, zoals foto's en film.' Wanneer een afbeelding 

op een scherm te zien is, is dit gekoppeld aan het werkelijke object 

dat vastgelegd is in de afbeelding. Dit is taalkundig terug te zien in de 

uitspraken: 'een afbeelding van een man en een gevoel van liefde: In 

beide uitspraken ligt een verwijzing naar een externe entiteit, namelijk 

de man zelf en het begrip liefde:' 

Een tilmscherm bestaat uit twee contrasterende entiteiten; de 

afbeelding is een referentie naar een driedimensionale wereld, maar 

ze is zelf tweedimensionaal. Op het scherm zien we een afbeelding 

van materiaal, materialiteit die wordt gesuggereerd door middel van 

licht. DUidelijk is dat het gaat am een verwijzing, want tijdens het 

kijken van een film hebben we niet de nijging deze twee entiteiten 

(driedimensionaal en tweedimensionaal) te verwarren. Niemand 

hecft ooit het gevoel gehad aanwezig te zijn in de ruimte van de 

filmscene zelf in fysieke aanwezigheid van de acteurs. Onbewust is 

altijd het oppervlak waarop de film vertoond wordt aanwezig, hoe zeer 

we opgaan in het verhaal. We zijn ons bewust van de diepte in het vlak 

en het vlak zelf, tegelijkertijd. l'ilmregisseurs maken soms gebruik van 

dit bewustzijn door het gebruik van split-screen, wegdraaiend beeld of 

een scherm binnen een scherm. 5 

Het zien van een auto op een scherm brengt de waarneming op gang, 

op dezelfde manier als de waarneming van een auto in werkelijkheid. 

Dezelfde kennis, associaties en referenties bepalen het mentale beeld 

van de auto op het scherm dat wordt gevormd in het geheugen. 

Tegelijkertijd is hel besef aanwezig dat het een afbeelding van een auto 

is, zodat de interpretatie van hel geheugen een auto op een scherm 

3. Lie hoofdstuk ' Wa r zie ik" p. 23·29. 

4. C. McGinn. "fhe power olmoYies. Pantheon Books, New York, 200S, P 85. 
5. Ibid. P 42-46 
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is en niet een auto als in werkelijkheid, waardoor het zou Iijken alsof 

er een echte auto op je af rijdt. Oit onderbewuste besef bepaalt voor 

een deel de aantrekkelijkheid van film: het zien van fictieve situaties, 

waarin je in werkelijkheid niel eens terecht zou willen komen. Een 

horrorfilm zou waarschijnlijk geen publiek trekken als het leek alsof je 

werkelijk aanwezig was in het verhaal! 

Door het kijken naar geprojecteerde beelden op een scherm verplaatsen 

we ons dus in een verhaal, in een fictieve wereld. Film is een zintuiglijke 

waarneming, waarbij we voornamelijk visueel zijn ingestcld (geluid 

speelt ook een belangrijke rol). Collin McGinn legt het kijken naar 

film uit door te wijzen op een significant verschil tussen 'look at' en 

'look into'. In het Nederlands moeilijk te omschrijven, maar het komt 

er op neer dat hij onderscheid maakt in 'het kijken naar een object om 

het waar te nemen' ('zien') en 'begrijpend zien' ('interpreteren') zoals 

het geval is bij het kijken naar filmbeelden. In dat geval kun je spreken 

van verbeelding, het scherm is een medium naar een wereld waarin 

we ons als het ware verplaatsen. Een filmscherm wordt door McGinn 

vergeleken met een raam, een 'venster' of 'poort' waar we doorheen 

kijken. Tijdens het kijken van een film zijn we ons niet meer bewust 

van de fysieke aanwezigheid van het witte scherm, onze gedachten 

verbeelden zich de dingen die op het scherm afspelen.' 

Het onderscheid tussen verbeelding en waarneming is grofweg ook 

het verschil tussen fantasie en werkclijkheid. Verb eel ding wordt gezien 

als het product van de fantasie, waarbij de rclatie met de werkclijkheid 

minimaal is. Waarneming wordt gezien als een overbrenging van de 

werkelijkheid op de hersenen. Zoals eerder al beschreven is dit maar 

gedeeltelijk waar, omdat waarneming altijd gekleurd is door associaties 

opgeslagen in het geheugen. 

6. Ibid. P 16-19 



Een film is een combinatie van realiteit en fictie, waarbij de camera 

het geheugen vormt. Met de camera zijn be elden van de werkelijkhcid 

opgeslagen, waardoor film een authenticiteit krijgt; de beelden zijn 

onttrokken uit de werkelijke wereld. Wat een film meer maakt dan het 

reproduceren van opgenomen beelden is de montage, de wijze waarop 

de regisseur de beelden aan ons willaten zien. Door aaneenschakeling 

van nauwkeurig gekozen beelden is de regisseur in staat om de juiste 

associaties op te roepen en een bepaalde emotie op te roepen. Tijdens 

het kijken worden we voortdurend gemanipuleerd door de regisseur, 

hij bepaaJt wat we zien aan de hand van de ordening en structuur van 

de beelden.' Maar het is niet aileen het waarnemen van de voorgestelde 

volgorde die maakt dat de film ervaren wordt wals ze bedoeld is. Er 

moet juist een klein beetje ruimte overgelaten zijn voor verbeelding, 

zodat het eigen geheugen met de goede associaties het beeld compleet 

maakt. Het ruimte laten voor verbeelding veroorzaakt een veel sterkere 

emotie dan wanneer de beelden volledig voorgekauwd aan ons yoorbij 

wuden gaan. In ons hoofd componeren we als het ware het verhaal, we 

verbeelden de karakters en hun gevoelens. Film combineert perceptie 

en verbeelding, de buitenwereld met de binnenkant, onze verbeelding. 

Het waarnemen van beelden wordt samengebracht met onze eigen 

gedachten, ieders persoonlijke referentiekader maakt interpretatie van 

film tot een unieke ervaring. 

In film is het mogelijk om van plaats en tijd te veranderen. Oit gaat 

in tegen de gebruikelijke perceptie van de werkelijkheid, waarin tijd 

continue is en binnen deze continue tijd is het mogelijk van plaals 

te veranderen. In films zijn ruimte en lijd discontinue fragmenten, 

het verhaal verplaatst zich van scene naar scene, het verspringt van 

flashback naar de toekomst. Sommige regisseurs maken dit tot een 

uitgangspunt yoor hun film, een puzzel van stukjes verhaallijn, waaruit 

7. [pid. P 117-1I9. 
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langzaam het verhaal ontvouwt. Toch kunnen we zonder problemen 

de logische samenhang vinden van het verhaal. Hoe verwerken we dit 

ongebruikelijke verloop van tijd en plaats, wat in strijd Iijkt te zijn met 

hoe de we reid normaliter werkt? 

Mogelijk is het een gewoonte, aangeleerd in de loop van de tijd. Een 

andere suggestie is de analogie met een droomsituatie. In dromen 

komen fragmenten van ruimte en tijd voor, onafhankelijk van e1kaar 

en vaak als surrealistische voorstellingen. Het lOU dus kunnen dat 

door de discontinuiteit die voorkomt in dromen, we kunnen omgaan 

met discontinu'iteit van tijd en plaats in lihns. En omdat dromen niet 

aangeleerd hoeft te worden, verklaart dit ook waarom het niet nodig is 

om film te leren kijken en begrijpen. 

Het biedt regisseurs de mogelijkheid om door montage beelden samen 

te voegen die samen een emotie of symboliek vertegenwoordigen, 

lOals soms in een droom gebeurt. Het gaat daarbij dan niet lOzeer om 

wat de beelden werkelijk laten zien, maar om wat de beelden tesamen 

aan suggestie oproepen. Van een echte droomstatus is tijdens het 

kijken van een film volgens McGinn geen sprake, eerder van semi

bewustzijn. We gaan op in het verhaal, waarbij de werkelijke omgeving 

afgesloten wordt. Tegelijkertijd blijven de hersenen actief werken om 

het verhaal te kunnen begrijpen. ' 

Gaat de vergelijldng tussen droom en film misschien ook op voor 

architectuur? Kan de ervaring van een gebouw een soortgelijke 

droomstatus opwekken, waarbij innerlijke verbeelding optreedt? Kan 

een architect bewust een emotie 'monteren', lOals een filmregisseur 

met be elden doet? Daarvoor zal dieper ingegaan moeten worden op 

het thema vcrbeelding in architectuur. 

8. Ibid. P 108-114. 
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Gevangen in beelden: Architectuur 

We zien verbeelding als IIet vermogen om beelden te vormen. Maar 

aan de andere kant vervormt IIet wat we waarnemen; verbeelding is 

IIet vermogen dat ons bevrijdt van onbewerkte beelden en ze aanpast. 

Wanneer die vervorming niet plaats vint en er geen onverwachte 

samensmelting van beelden is, dan bestaat verbeelding niet, dan is er 

geen verbeeldingsproces. Een waargenomen beeld moet om op hetzeIJde 

moment bewust maken van de a!weziglleid van andere beelden, zodat 

de geest deze zeIJ kan genereren. ' 

Gaston Bache/ard, Air and Dreams 

Een prachtig citaat, waarin dUidelijk wordt gemaakt dat yerbeelding 

niet aIleen het creeren is van nieuwe mentale denkbeelden, maar ook 

een aandeel heeft bij waarneming van de werkelijkheid. Bachelard steIt 

dat zonder verbeelding, de beelden direct geprojecteerd worden op ons 

netvlies, zonder dat daarbij vervorming optreedt. Bedoeld wordt hier 

de vervorming van de betekenis van de beelden, het moment waarop 

het bewustzijn de beelden verwerkt heeft en er een eigen interpretatie 

aan toegeyoegd is. Wanneer verbeeIding niet zou bestaan, kunnen 

we de wereld aileen waarnemen zoals ze is, geprojecteerde beeIden, 

letterlijk overgebracht. Verbeelding is het vermogen om wat we zien 

samcn te yoegen met het geheugen. het geheugen waarin beelden als 

herinneringen Iiggen opgeslagen. Herinneringen waarvan we geleerd 

hebben en die bepaalde associaties oproepen. Het waargenomen beeld 

wordt nu vervormd door het bewustzijn, zodat het beeld lading krijgt 

en betekenis, het roept gevoelens op en veroorzaakt een reactie. 

De beleving van ruimte is daarom altijd een combinatie van externe 

ruimte in combinatie met de innerlijke mentale ruimte. Met de 

innerlijke mentale ruimte wordt de verbeelding bedoeld zoals die 

hierboven beschreyen is, de vervorming die optreedt door de inyloed 

9. uit: I. Pallasmaa, Tire Arci,itecture of/muxc. Rakennustieto, Helsinki, 2001, 

p. 9·10, noot 5. (vri j vertaald). 
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van associaties uit het geheugen. Of zoals Pallasmaa dit verwoordt: 

' ... De materiele en mentale wereld zijn geen gescheiden wereldcn; 

beide ervaringsgerichte dimensies zijn volledig verweven met elkaar. 

Daarom leven we niet in een objectievc wereld. maar in een mentale 

we reid. waarin datgene wat wordt ervaren. herinnerd en verbeeld. 

zowel in veri eden. hel heden en de toekomsl onafscheidelijk met 

elkaar verbonden is. Het geheugen van de mens is een netwerk van 

ervaringen. informatie. kennis en bee\den ... : 

En verderop gaat hij verder: 

' ... Plaats en gebeurtenis. ruimte en geest versmelten samen tot een 

enkele ervaring. Het ervaren van ruimte is een dialoog. een soort 

van uitwisseling - ik plaats mezelf in de ruimte en de ruimte nestelt 

zich in mij . Dezc identificalie aan fysische ruimle binnen de mentale 

ruimte word I intuilief gebruikt door schrijvers en regisseurs .. : JO 

Ook architecten kunnen bij het maken van een ontwerp uitgaan van 

dit gegeven. Architectuur veroorzaakt net zo goed mentale beelden. 

die overgebracht worden van de mentale we reid van de architect. 

zijn verbeelding. naar de mentale wereld van de observant en zijn 

persoonlijke verbeelding. Het materieIe gebouw is hierin een 

bemiddelend object. Het is belangrijk te besetfen dat de architect zijn 

mentale beeld niet letterlijk over kan brengen op iemand anders. Hij 

heeft namelijk geen invloed op de verzamelde herinneringen van de 

observant. want dat is iemands persoonlijke referenliekader. aileen 

op te roepen door gedachlen binnen in het hoofd. Een architect heeft 

wei de mogelijkheid om in een ontwerp mogelijke referenties aan te 

brengcn die bepaalde associalies op zullen rocpcn en herinneringen 

boven doen komen drijven. 

10. Ihid. P 18.22. 
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'Tijdens de ervaring van een kunstwerk prajecteren we onszelf op het 

object van onze ervaring . ... We plaatsen onze eigen emoties tijdelijk 

in het kunstwerk. Het kunstwerk geeft op zijn beurt de observant 

autoriteit om zijn geest te laten betoveren .. : II 

Pallasmaa he eft het hier over de kunstenaar, de artiest die zijn 

creativiteit uit in kunstwerken, schilderijen of film . De vraag is of 

de architect, als ontwcrper past in deze vergelijking. Een gebouw 

is namelijk geen volledig esthetisch kunstwerk, het heeft ook een 

gebruiksfunctie. De professie van een architect gaat verder dan het 

maken van een functioneel gebouw. Dat is cen cerste basisprincipe 

voor een on twerp. Maar ontwerpen gaat verder, want zoals hierboven 

is beschreven, speelt iemands innerlijke ervaring een rol bij de 

rUimtelijke ervaring van een gebouw. Uiteindelijk draait het om het 

welzijn van de gebruiker, het gevoel dat cen gebouw gee ft. En daar 

vervult de architect dezelfde ral als een kunstenaar: 

'Een talentvolJe artiest zet de kijker aan tot het denken, zien en 

ervaren van andere dingen dan het eigenlijke object waaraan hij wordt 

blootgesteld. De waarde van een goede film zit niet in de beelden 

die voor onze ogen worden geprojecteerd, maar in de beeJden en 

gevocJens die de film opwekt in onze zieJ. ... Een krachtige en'aring 

van architectuur brengt op een evenredige manier onze attelltie 

buiten zichzelf. De artistieke waarde van goede architectuur Iigt niet 

in het materiaal, maar in de beelden en emoties die ze oproept bij de 

observant..: I ' 

I I. Ibid. 31,32 

12. Ibid. 35 
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: .. De artiest maakt een architectuur van de geest. een rejlectie van 

mentale beelden. dromen en herinneringen . ... Goede architectuur kan 

onze ziel aileen raken als lIet de laag van vergeten herinneringen en 

gevoelens weet te raken.' /.I 

13. J. PaJlasmaa, The Arclli/('(/urc of ImaKI'. Rakennustielo, Helsinki, 2001, p 22. 



Het citaat op de naastgelegen pagina verwoord voor mij de essentie 

van dit afstudeerproject, want het is exact het doel waarnaar ik op lOek 

wi! gaan in het ontwerp; een ruimtelijke ervaring aanbieden, die tot 

de verbeclding spreekt en inspeeJt op iemands innerlijke gevoeiens en 

herinneringen. 

Oat is voor mij de essentie van architectuur, het creeren van een ruimte 

die een reactie tot gevolg heeft in iemands mentale verbeeldingswereld. 

Want wanneer tijdens een ruimtelijke ervaring de verbeeiding begint 

mee te spelen, betekent dit dat iemands persoonlijke referentiekader 

aangesproken wordt. De ruimtelijke ervaring wordt hierdoor intenser 

beleeft. Een boven komende herinnering staat aan de basis van een 

nieuwe herinnering, een herinnering die verbonden is aan de ruimte 

van dat moment. 

Voor mijn ontwerpopgave betekent het dat deze ideeen over ruimtelijke 

ervaring en verbeelding tot uiting moeten komen in een gebouw. Om 

het principe toe te kunnen passen wi! ik gebruik maken van een laag 

herinneringen aan een bijzondere omgeving. Door gebruik te maken 

voor persoonlijke herinneringen kan ik (gevoelsmatig) toetsen of het 

ontwerp voor mij deze herinneringen verbeeldt. 

Het gewenste resultaat zou zijn dat het gebouw referentiepunten in 

zich heeft die bij anderen gevoeiens wcten op te roepen. Dit is een 

moeilijke opgave, omdat ik niet in staat ben om het gevoel van anderen 

te verwoorden. Het is daar waar je als architect de ruimte open moet 

laten waar iemand zijn eigen verbeelding kan laten werken. 

Essentie 
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De Zeeuwse kust 

Een andere wereid 

In de inleiding Dagdroom is beschreven hoe een groot dee! 

van mijn dierbare herinneringen teruggaan naar Walcheren 

in Zeeland. Het doel voor het ontwerp vraagt om een locatie 

die bij mij persoonlijk door en door bekend is. Op die manier 

is te toetsen of architectuur herinneringen kan verbeelden. 

De exacte locatie bevindt zich nabij Oostkapelle en wordt duinovergang 

de 'Lage Duintjes' genoemd Het hoofdbadstrand ligt iets ten noorden 

en is stuk drukker bezocht. Dit is een secundaire duinovergang, die 

minder bekend is bij toeristen. Daarom is dit al sinds jaar en dag de 

vaste plaats waar mijn familie naar het strand gaat, gezamenlijk delen 

we een strandhuisje. AI sinds ik me dit bewust kan herinneren spreekt 

de wandelroute naar het strand tot mijn verbee!ding. 

De locatie bestaat uit een natuurlijke omgeving, die voor Zeeuwse 

begrippen zeer gevarieerd is. Dit komt doordat de kuststrook een 

bijzondere plaats inneemt in het landschap. Zoals de naam zegt 

gaat het hier om een strook, een langgerekt landschap dat zich 

uitstrekt langs de kust. In deze strook zijn vier afzonderlijke banen te 

onderscheiden; bos, duin, strand en zee. Parallellopen deze stroken 

langs de kust. Als wandelaar kun je kiezen om een lang stuk strand te 

lopen of om juist door het bos te gaan. Een strandbezoeker doorkruist 

de vier parallelle banen en loopt achtereenvolgend door eerst het bos, 

dan de duinen en vervolgens het strand, eindigend met de zee. Het 

doorlopen van deze stroken omgeving levert verschillende ruimtelijke 

ervaringen en plotselinge overgangen. Hieronder een omschrijving 

van de wandelroute die afgelegd wordt. 

In het bos is er sprake van een donkere beschutte en besloten ruimte. 

Vooral 's zomers vormen de bladeren als het ware een dempende 
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deken tegen het zonlicht. Op weg naar het strand verdwijnt het rumoer 

van de auto's en toeristen zodra je het bos ingaat. Wat overblijft, is 

het ruisen van de bladeren en het knerpen van steentjes op het pad. 

Hier is het een sluk koeler. Het pad kronkelt tussen de bomen door, 

waardoor het zichtveld beperkt is. Zowe! voor je uit kijkend als 

naar boven zie je slechts fragmenlen \'an wat zich verderop bevindt; 

stukjes blauwe lucht, een slreep zonlicht tussen de takken door, een 

ruiter te paard tussen de bomen. Het bos biedt altijd verrassing en 

afwisseling, waardoor je zintuigen op scherp staan. Je ogen zoeken 

naar opvallendheden - paddestoelen, dieren, bloemen -, je oren 

luisteren naar gerilsel en geruis, er is de geur van bladeren, mos, 

aarde en groen. Door het contrast tussen schaduw en zonlicht voe! je 

afwisselend koelte en warmte. 

Het einde van het bos kondigt zich aan doordat het bladerdak 

langzaam open wordt. Meer en meer licht komt tussen de takken 

door, de bomen worden lager, totdat een rand \'an struiken O\'er blijft. 

De overgang naar de duinen is duidelijk: de donkerbruine zachte 

bosgrond maakt plaats voor zacht zand. Hier is het warmer en droger, 

te zien aan de beplanting in de duinpannen; helmgras, doornstruiken 

en lage bomen. Een verhard stolfig zandpad loopt langzaam omhoog 

naar de duinrand. Dit gebied kenmerkt zich door de beschutting. Het 

geeft een omslolen gevoel met aan de ene zijde de bosrand en aan de 

andere zijde dc verhoogde duinen. Daartussen is het windslil, en '5 

zomers erg warm en broeierig. Het vormt een stcrk contrast met het 

koele bos. Het zachte zand, het sleiler wordcnde pad en de hitte maken 

dat het lopen zwaarder wordt. Een ecrste duin biedt een weids uitzicht 

over dit besloten landschap. [n dieper gelegen duinpannen zijn 

konijncnholen te zien. Bramenstruiken en enkele dorre bomen bieden 

een schuilplaats voor konijnen, fazanten en misschien zelfs vossen. 
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He1mgras bedekt de zanderige bodem en houdt de zandduinen stevig 

en veilig als waterkering. De laatste duin is daarom ook de hoogste. een 

langgerekte barriere langs de kust die het achterland moet beschermen 

tegen extreem hoog water. Komend vanaf het land nader je de zee 

zonder dat deze zichtbaar is. eerst is het ruisen van de branding te 

horen. pas later zal zee zal opdoemen wanneer je over de rand van het 

duin kunt kijken. 

Het steile pad wordt gevaarlijk glad door het zand dat op de betontegels 

Iigt. Stap voor stap wordt je blikveld vergroot. meer en meer komt de 

blauwe lucht in de buurt van de horizon. 

Eenmaal boven op de duin voel je de koele zeewind. een welkome 

verfrissing na de verhittc wandeling. 

Aan de horizon is de zee te zien. diep blauw. altijd duidelijk in 

contrast met het blauw van de lucht. Op het oppervlak de schittering 

van de zon. Je kunt nu uitkijken over het strand. 's zomers een brede 

strook die bedekt Iijkt te zijn door een confetti van kleurige parasols. 

windschermen. opblaasdieren en handdoeken. Vroeg in de morgen of 

aan het begin van de avond wordt langzaam de echte ondergrond weer 

zichtbaar. het zand. Soms gloeiend heet aan het oppervlak. daaronder 

altijd koel en afhankelijk van de diepte zelfs vochtig. Het strand geeft 

een gevoel van vrijheid. een uitgestrekte vlakte. weids uitzicht over zee 

en een oneindige hemelkoepel om in te staren als je op je rug ligt. 

De vele geluiden om je heen versmelten sam en met het geluid van de 

branding tot een kalmerende ruis. een komen en gaan van golven. 

waar je uren naar kunt luistercn. 

Het comfort op het strand is sterk afhankelijk van de wecrsinvloeden. 

de felle zon leidt tot verbranden. een sterke wind maakt het koud. 

opwaaiend zand striemt langs je huid. bewolking wekt je met een 



koude rilling wanneer je even ingedut bent. Het is niet aileen vrijheid, 

maar ook de kwetsbaarheid a1s mens waarvan je bewust wordt. Een 

mooie stranddag is daarom zo bijzonder, het gebeurt maar enke!e 

dagen per jaar dat de omstandigheden precies goed zijn om zonder 

bescherming van de natuur te kunnen genieten. 

Op deze warme stranddagen is het mogelijk om te zwemmen in de 

zee. Mijn relatie met de zee is tweeledig:het zwemmen is een fijne 

ervaring, het zweven in het water, de constante druk waarmee je 

omgeven bent, de deining van de golven. Aan de andere kant heeft 

de zee iets beangstigends. Altijd het besef van het gevaar van de zee; 

de onzichtbare diepte, niet weten wat zich in het water bevindt, het 

gevaar van stroming, het verlies van orientatie a1s je overspoe!d wordt 

door een hoge golf. Zwemmen is daarom een vorm van ontspanning 

en verkoeling, maar a1tijd met een zekere a1ertheid voor gevaar. 

Het grootste dee! van het jaar is de zee te koud om in te kunnen 

zwemmen, toch is de aanwezigheid van de zee, het water, onmisbaar 

bij een uitstapje naar de kust. Het doel van een uitje naar de kust is juist 

om de zee op te weken. Het water, de kleuren en het licht zijn a1tiJd 

anders. Wind, golven, zonlicht en ge!uid, aile factoren zijn dynamisch 

en maken een uitstapje daarom voor mij ontspannend. 
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Dynamiek van de zee 

De omstandigheden aan de kust zijn dynamisch; de getijden, de 

seizoenen, de wind en de zon zorgen voor een voortdurend varierend 

uiterlijk van de omgeving. Deze veranderingen worden vooral 

opgemerkt door het regelmatig bezoeken van dezelfde plaats. Daarin 

vormt de herinnering een belangrijkc schakel; aileen wanneer een 

refcrentiebeeld in het geheugen is opgeslagen kan een vergelijking 

gemaakt worden met de huidige waargenomen situatie. Om te kunnen 

vergelijken zijn daarvoor bepaalde ijkpunten nodig: orientatie- of 

aandachtspunten. Een concreet voorbeeld is het verschil tussen hoog 

en laag tij; bij het bepalen van het tij vormt de afstand tot de duinen 

een essentiele referentie. Pas na ervaring van beide situaties, hoog 

tij en laag tij, kan uitspraak gedaan worden over de stand van het tij 

op dat moment. Deze ervaring is dus een combinatie van een stukje 

geheugen, gebonden aan een specifieke plaats. 

Het veelvuldig bezoeken van een zelfde plaats, in dit geval de kust, 

levert een soort gemiddelde staat van de omgeving op. Het is het beeld 

dat op basis van ervaring verwacht kan worden bij het bezoeken van 

de plaats. Het is ook het beeld dat ontstaat bij de gedachte aan de 

plaats. 

Een extreme situatie, bijvoorbeeld een storm, wordt daarom een 

bijzondere ervaring, omdat dcze omstandigheden sterk afwijken 

van de normale situatie. De keer dat het water tot onder aan de 

duinovergang stond, de plotselinge onweersbui boven zee op een 

broeierigc zomerdag, dat zijn bijzondcre gebeurtenissen op een plaats 

die zullen blijvcn. Ze worden een herinnering apart, die los staat van 

het gewone beeld van de omgeving in het geheugen. De gedachte aan 

het strand levert een soort reproductie op van de omgeving aan de 

hand van een soort opgebouwde beeldbank in het geheugen. De kans 
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is groot dat 's zomers de gedachte uitgaat naar zand dat warm aanvoelt 

aan de voeten en dat 's winters de gedachte uitgaat naar verstijfde 

wangen van de ijskoude wind. Het is logisch dat bij regelmatig bezoek 

van een plaats meer details van de omgeving onthouden zullen worden 

en dat de herinneringen zullen bestaan uit verschillende 'situaties' 

zoals zomer en winter. dag en nacht. Dat is het opbouwen van een 

band met een plaats. het leren kennen van de omgeving. Inmiddels 

kan ik de kleinste details van het gebied voor de geest hal en. Elk detail 

maakt de herinnering levendiger. 

Zoals het tij net genoemd werd als een orientatiepunt. dat vraagt 

om een eerdere ervaring. zo zijn op de locatie talloze voorbeelden te 

noemen. Niet alleen de afstand tot de duinen is een referentic voor het 

tij. ook de rijen paalhoofden geven een indicatie van het tij. Ze kunnen 

bijna geheel in het water vcrdwenen zijn. waarbij de aanwezigheid 

alleen nog opvalt door het breken van de golven. Bij laag water delen 

ze het lange vlakke strand op in vakken. Het zijn referentiepunten 

om afstand in te kunnen schatten tijdens een wand ding. Na elke 

doorkruiSing is verderop de volgende rij te zien. 

Daartussen liggen vlakken strand. ligt aflopend van de duinen tot aan 

de zee. Zand kent vele verschillende uitstralingen. waardoor ook het 

strand dynamisch is. Zo is er het duinzand; fijn. droog en met ronde 

korrels. een stap veroorzaakt een grote verschuiving van zand en het 

is moeilijk te belopen. Daarna voigt de droge toplaag van het strand. 

waar de zee niet komt. Deze is rul en moeilijk beloopbaar. de voeten 

zakken diep weg. In de zomer kan dit zand soms te warm zijn om te 

belopen met blole voeten. Eronder ligl cen koelere laag. vochtig door 

het vastgehouden water. Richting zee wordt he! zand ruwer. met k1eine 

stukjes schelp vermengd. De structuur wordt dichter en vochtiger. 
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zodat het beter beloopbaar is. Met dit zand kunnen zandkastelen 

gebouwd worden. Zand onder de branding van de zee vormt een strak 

vlak. spiegel end vanwege het net weggetrokken water. Een voetstap 

doorbreekt het vlak en zakt diep weg. Na het optillen van de voet 

zakt het zand weer terug naar de oorspronkelijke staat. Wanneer de 

zee verder teruggetrokken is en het water het strandvlak niet meer 

overspoelt. wordt het vlak harder en is het geschikt om op te lopeno 

Door de beweging van het water kunnen patronen achterblijven in het 

zand. als regelmatige ribbels. De wind kan het zand do en opwaaien. 

waardoor een open vlakte gladgestreken wordt en in een beschut 

hoekje kleine zandduinen kunnen ontstaan. Een korte zomerbui laat 

een patroon van ronde kringen achter. die verharden. Een tijdje later 

herinnert aileen dit detail nog aan de regen. 

Een derde dynamisch element is de lucht. in combinatie met het 

licht. Het hoge standpunt op een duin. het verre uitzicht over zee en 

de weidse horizon maken dat je blik op de lucht gericht wordt. De 

vele aanblikken die de lucht aan zee kan hebben is de voornaamste 

reden dat een bezoek aan zee nooit gaat vervelen. De wolken en het 

licht bepalen de kleur van de zee en de kleur van het strand. De hele 

omgeving is onderhevig aan de dynamiek van de lucht. Wolken. 

wind. en licht; alles heeft een effect op het landschap. het resulteert in 

schaduwen. patronen. golven en schitteringen. Deze omstandigheden 

schijnen uniek te zijn voor Zeeland. zodat het Zeeuwse licht een begrip 

is geworden binnen de schilderkunst. 

'Voor wie Walcheren kent is het simpel. dit van aIle kanten omruisd klein 

eiland ligt als onder en als tussen een spel van kaatsende spiegels. iedere 

kleur krijgt daar stralend iwar grootste pracht: 

(journalist in de 1ge eeuw over de aantrekkingskracht van de Zeeuwse 

kust bij kunstenaars) I 1 

14. P. Blom e.a, His/orische Atlas van Walch.'ren. Vantilt. Nijmegen, 2009. p. 56-57 
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Het is bekend dan Jan Toorop en Piet Mondriaan begin 1900 

regelmaltig in Oomburg verbleven, omdat zij onder de indruk waren 

van het Iicht en de kleuren en de schoonheid van het landschap. 

Voor Mondriaan betekende de Zeeuwse ervaring een belangrijke stap 

in de ontwikkeling van zijn carriere. 

Door zich te concentreren op het licht komt hij tot een aantal werken 

waarin kleur centraal staat. Mondriaan concentreert zich niet zozeer 

op het reproduceren van de werkelijkheid, maar op het weergeven 

van de kleuren zoals hij ze waarnam. Oit resulteerde in het gebruik 

van felle kleuren, die de sensatie van het licht moesten verbeelden. 

Een vernieuwing in de kunstwereld, waar tot dan toe voornamelijk 

realistisch werd geschilderd. Er ging dan ook een schok door de 

kunstwereld, zoals blijkt uit een Telegraaf van die tijd: 

'Mondriaan is bezig om in een vlaag van kleurenhallucinalie Ie kamen . 

... Die werken be/lOren reeds 101 de visioenen van iemand die in de war 

is.' l ~ 

In de eerste Zeeuwse landschappen wordt nog aileen het kleurgebruik 

geabstraheerd. Langzamerhand begint Mondriaan meer en meer 

de vormen van de landschappen en gebouwen die hij schildert te 

abstraheren. Het worden composities van gekleurde vlakken en lijnen, 

maar nog steeds zijn het voorstellingen van herkenbare taferelen, 

zoals dUinlandschappen, born en, torens en molens. De echte abstracte 

werken schildert Mondriaan pas later, wanneer hij uit Zeeland 

vertrokken is. Het zijn de abstractie en de herkcnbaarheid van de 

karakteristieke kenmerken van Zeeland uit Mondriaans werk die een 

belangrijk uitgangspunt vormden bij het ontwerpen van mijn gebouw. 

Het deed me besetfen dat Zeeland een rijke collectieve geschiedenis 

heeft, af te lezen aan herkenbare icon en in het landschap. De toren van 

Westkapclle is daar een voorbeeld van. Geschilderd in 1909, en nu 100 

jaar later nog steeds een baken in het landschap. 

15. Ibid. 
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Collectieve geschiedenis van Zeeland 

In het Zeeuwse landschap zijn nog in overvloed historische 

kenmerken aanwezig. Een aantal zijn karakteristieke bouwwerken die 

symbool staan voor belangrijke gebeurtenissen uit het veri eden. Ze 

staan symbool voor de herinneringen en verhalen die de collectieve 

geschiedenis vormen van het eiland. Een aantal van deze gebouwen, 

met bijbehorend verhaal zijn de inspiratie geweest voor de vormentaal 

van het ontwerp. Het verbindende kenmerk is dat ze allemaal met de 

zee te maken hebben. Daarnaast is er sprake van een massief of zwaar 

gebouw, uit steen of beton, bedoeld om grote krachten te kunnen 

weerstaan. 

De geschiedenis van Zeeland staat vooral in het teken van de strijd 

tegen het water. Door de eeuwen heen is land onttrokken aan het water 

en omgevormd tot bewoonbaar gebied. Aan de andere kant bestond 

altijd het gevaar dat de zee delen van het land kon overspoelen. In 

de middeleeuwen gebeurde het enkele keren dat volledige dorpen 

verdwenen in zee. Een voorbeeld hiervan is het dorp Koudekerke 

dat in de 16e verzwolgen werd door de golven. De resten van de 

kerktoren zijn al die eeuwen blijven staan, als een stille getuige van 

het verdwenen dorp. De bakstenen toren, de Plompe toren genoemd, 

staat nu eenzaam aan de dijk. De toren spreekt tot de verbeelding; het 

was ooit de kern van een dorp, er omheen hebben huizen gestaan. 

Was plotseling alles verdwenen onder water, van de een op de andere 

dag? Nu kijkt de toren uit over zee, veilig achter de dijk. Het heeft de 

krachten van de zee weten te weerstaan en staat daarom symbool voor 

de weerbaarheid van de mens op de natuur. 
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Het meest recente dieptepunt in de strijd tegen het water is de 

watersnoodramp van 1953. Tijdens een storm met springtij 

overstroomden grote delen van Zeeland, het water eiste vele 

slachtoffers. Oit was het keerpunt waarop besloten werd om 

grootschalig de kustverdediging te versterken. De eerste stap was het 

dichten van de doorgebroken dijken. Nabij Ouderkerk, een plaats op 

Schouwen-Duiveland, is een groot dijkgat gedicht door zogenaamde 

Phoenix caissons af te laten zinken. Dit zijn enorme drijvende 

betonnen bakken, met afmetingen tot 60 bij 20 meter en 20 meter 

hoog. Het drijfvermogen ontlenen ze aan een afgesloten holle ruimte. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden deze caissons gebruikt voor 

het aanleggen van geallieerde havens aan de kust. Daarvoor werd het 

gevaarte op zijn plaats gemanoeuvreerd, waarna de holle ruimte vol 

kon lop en met water, zodat het onder het eigen gewicht afzonk naar 

debodem. 

In het hUidige landschap zijn deze caissons nog steeds zichtbaar. Een 

viertal elementen, schots en scheef weggczakt in het landschap. Ze 

lijken er achteloos te liggen, slechts gedeeltelijk zichtbaar, als een soort 

zwerfkeien. Het ontzag voor de caissons komt pas bij het horen van he! 

verhaal, dat ze door mensenhanden zijn verplaatst en dat ze het begin 

vormdcn van de wederopbouw van de kustbescherming. De ruimte 

binnenin heeft tegenwoordig de functie van watersnoodmuseum. Het 

zijn indrukwekkende betonnen ruimtes, die een gevoel geven van de 

enorme krachten die nodig zijn geweest om de zee te bedwingen. He! 

zijn opnieuw stille getuigen van een onvergtelijke gebeurtenis. 
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Hetzelfde gevoel roept ook een ander bouwwerk op: de klimpijler van 

waterpark Neeltje Jans. Het is een reservepijler die bij de bouw van 

de Oosterscheldekering ingezet kon worden. De pijler torent hoog 

boven het landschap uit, een enorm massief betonnen element. De 

grootte van deze ene pijler geeft een beeld van de enorme omvang van 

het bouwproject. In totaal zijn 65 pijlers geplaatst door een speciaal 

ontworpen vaartuig. Het is nauwelijks te bevatten dat zulke enorme 

bet onnen elementen te vervoeren zijn geweest over zee. Het afzinken 

van de pijlers, het monteren van de schuiven, alles gebeurde bovendien 

met uiterste precisie, te midden van de onberekenbare krachten van de 

zee. De dam, bedacht door mensen en uitgevoerd met techniek, werd 

gezien als een belangrijke overwinning op het water. 

De beschreven bouwwerken doen herinneren aan het verleden. Ze 

vormen een onderdeel van het collectief geheugen van Zeeland. Het 

zijn elementen die do en beseffen dat veiligheid niet vanzelfsprekend 

is, maar dat daarvoor een hoge tol betaald is. 

De beschreven voorbeelden zijn bouwwerken die een symbolische 

status hebben verworven. Het belang van kustbescherming voor het 

achterland is ingegraven in het gehcugen van de Zeeuwen. Het vormt 

een onderdeel van het leven, elk gczin kent zijn eigen persoonlijke 

familieverhalen en tragedies over de oorlog en de ramp. Figuurlijk 

vervullen de pijlers van de Oosterscheldekering daarom ook een rol; 

ze herinneren aan de ramp die plaats heeft gevonden en die geleid 

heeft tot het besluit om de Oosterschelde af te sluiten. 
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Uitwaaien 

Nog regclmatig gaan we op de liets naar het strand. Hclaas begint het 

steeds meer moeite te kosten, als het te hard waait zijn we genoodzaakt 

thuis te blijven. Dan is het te zwaar voor de oude benen. Juist dan 

is het eigenlijk de moeite waard om naar zee te gaan en de woeste 

golven onder een onstuimige lucht te aanschouwen. Oat is toch een 

voordecl van het wonen dicht bij de zee nu we gepensioneerd zijn, op 

elk moment kan ik even vanaf de duinen naar zee gaan kijken. Soms 

lijkt het wcl alsof de zee me roept, dan moet ik gewoon even gaan. Het 

is altijd genieten, elke keer is anders. '\'anneer de toeristen vertrokken 

zijn kunnen wij genieten van de vele gezichten die de kust heeft. Zon, 

zee en strakblauwe lucht gaat op den duur vervclen, als je ouder wordt 

kun je niet meer zo goed tegen de warmte en zwemmen hoeft voor mij 

ook niet meer. Storm, onweer, springtij of een ondergaande winterzon, 

dat zijn prachtige unieke momenten die je bijblijven. 

Vanuit het dorp is het een klein stukje lietsen naar de parkeerplaats 

aan de rand van het bos. Als we een wandeling willen maken zetten 

we de lietsen daar neer en lopen we vervolgens door het bos. Soms 

direct naar het strand, een andere keer lopen we een stuk door het bos, 

parallel aan de duinen. Dan kom je bij een andere duinovergang het 

strand op en vervolgens lopen we over het strand terug. 

Voor een snel ritje naar het strand liets ik altijd door het bos. Vooral 

op de liets is de entree van het bos een aparte gewaarwording. 

Waarschijnlijk ligt het aan de snelheid die je hebt. Op de plaats 

waar het pad het bos ingaat, verdwijnt het tussen twee enorme lange 

massieve balken, die een soort poort vormen. Ik denk dat ze misschien 

wel vier meter hoog zijn aan het begin. De twee betonnen balken 

lopen diep het bos in. Wanneer ik er langs fiets raak ik regclmatig even 

het ruwe oppervlak aan met mijn hand. Dieper het bos in lijken de 

Ontwerp 
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halken geleidelijk de grond in te zakken. Vooral op de fiets is dit etTect 

goed merkbaar. Eerst rijdt je tussen twee hoge wand en en is aileen 

hoven je het bladerdak zichthaar. Langzamerhand komt de bovenrand 

naar heneden, totdat deze ineens op ooghoogte is. Nu kun je over de 

rand het hos inkijken en de bomen schieten voorbij. Nog voor het 

cinde van het bos hereikt hct bovenvlak de hosgrond, alsof ze daarna 

verdiept onder de grond verder lopeno Soms lopen kinderen een stuk 

over de halk en komen ze er halverwege achter dat het toch wei hoog 

is. Teruglopen of je laten vangen door pa of rna is dan de oplossing. 

Tijdens een wandeling heb ik ooit gemeten met mijn waterpas dat de 

balken perfect horizontaal Iiggen. Dat betekent dus dat de bosgrond 

richting de duinen langzaam oploopt. Gek genoeg had ik dat nooit 

eerder doorgehad, zo geleidelijk gaat het. 

De twee balken vormen onderdeel van een groter project dat cnkele 

jaren geleden aangelegd is, als een soort landschapsroute. Het loopt 

vanaf het bos tot in zee. We had den er zo onze twijfels hij, want 

maandenlang zijn betonwagens af en aan gereden. Voor de toren 

hehben ze zelfs beton aangevoerd vanaf zee, zoals schepen soms ook 

vanaf zee zand opspuilen om het strand op te hogen. Met al dat beton 

waren we bang dat ons gelicfde stukje strand verwoest lOU worden tot 

een kale toeristische attraclie, maar die angst was gelukkig onterechl. 

Het uiteindelijke resultaat is mooi ingetogen opgenomen door het 

landschap, eerlijk gezegd verlevendigt het onze bezockjes aan het 

strand, kijk maar naar wal ik net vcrtelde over die balkcn in het bos. 

Het moment waarop ik uit het bos kom is altijd een bijlOndere 

overgang. Voor mijn gevoel hen ik dan 'binnen'. Binnen in de wereld 

waar ik net nog naar verlangde to en ik thuis was, dat wercldje dat 

me rust geeft en waar ik mijn gedachten kan laten verwaaicn. Een 



open pick, een grote plaats om fietsen te stall en, hoewel die's zomers 

soms nog wei te klein lijkt, geeft een voorproefje van de zeclucht 

en vanaf hier begint de zandgrond. Vroeger fietsten we stug door 

het zand tot aan de duinen, maar nu lukt me dat niet meer. Alles 

gaat een stukje langzamer, maar we nemen overal de tijd voor. 

Vanaf de open plaats begint het pad naar de duinen. Eerst moet je 

een stukje rechtsaf, waarna het pad langzaam naar links afbuigt om 

een bosje van duinstruiken heen, totdat het loodrecht naar de duinen 

leidt. Ik noem dat altijd een natuurlijke spanningsopbouw, omdat je 

niet gelijk de duinen kunt zien, maar eerst even het hoekje om moet. 

De ecrste keer dat ik de hoek om kwam na de opening van het 

project was dat een bijzondere verrassing. Deze duinovergang 

was tijdens de bouw gesloten, omdat daar ook iets gebouwd werd. 

In de verte stak boven de duinen de uitkijktoren uit. Die had ik al 

eerder vanafhet strand gezien, want de bouw heb ik natuurlijk op de 

voet gevolgd. Maar ik was niet zozeer verrast door die uitkijktoren, 

maar vooral door de trap over het laatste hoge duin. Dat was altijd al 

een prachtige overgang, omdat daar het moment was waarop je de zee 

te zien krijgt. Dat was behoorlijk veranderd. Van grote a[~tand zag ik 

twee balken die door het duin staken. Pas later die dag toen ik weer thuis 

was besefte ik dat die balken van dczelfde afmetingen waren als in bet 

bos, maar dan als het ware opgetild door de duinen. Een mooie manier 

om de aandacht te vestigen op het unieke stuk hoogtevcrschil in het 

vlakke Zeeland. Terwijl ik over de eerste lagere duinen wandel de, zag 

ik dat achter het duin een langgerekt gebouw lag, het stak net een paar 

meter boven de duinen uit. Hoc meer ik bij het hoge duin in de buurt 

kwam, des te meer schermde dit gebouw het zicht naar de uitkijktoren 

en de lucht af. Het deed me denken aan de schotten die soms op dijken 

staan om extreem hoog water tegen te houden. Dc massieve zwevende 
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balken komen overweldigend over, zo vlak boven je hoofd. Tussen de 

twee balken begon een Aauwe trap. Aan hel begin kon ik nog onder 

beide liggers doorkijken naar de weelderige duinpannen die in de 

luwte van de hoge duinen liggen. Regdmatig zie ik daar fazanten 

en konijnen en een enkele keer een vos of hert. l.angzaam wordt de 

helling van de trap steiler en de treden korter, zodat het de helling 

van het duin blijft volgen. Uiteindelijk komt de trap tussen de balken 

te Iiggen en wordt het zicht naar opzij bdemmerd. Eigenlijk keek ik 

toen automatisch omhoog naar boven, naar het einde van de trap. 

Hoe zou het er nu uitzien als ik boven de kruin van het duin uitkwam? 

Trede voor tredc kwam ik dichtbij het moment waarop ik de verre 

horizon zou kunnen 7.ien. Eerst kwam de top van de uitkijktoren in 

zicht, een paar stapp en verder zag ik de dakrand van het paviljoen. 

Nu keek ik over de rand van het duin heen en door een opening in 

het paviljoen zag ik een glimp van de zee aan de horizon, met in het 

midden de massieve uitkijktoren. Ik stond nu op een plateau boven op 

het duin en zag ik het langgerekte paviljoen dat tegen het duin aanlag. 

De balken liepen naar het paviljoen en daar waar ze kruisten was die 

doorkijk, waardoor ik de uitkijktoren kon zien liggen. Het leek alsof 

ik in een kijkdoos keek, zo werd mijn blik gefocust op de opening. 

Nu stond ik voor de keuze; via de trap tussen de balken naar benedcn 

onder hel paviljoen door het strand op, of via een klein trapje over 

een van de balken richling hct paviljoen, zodal ik in de opening lOU 

komen te staan. 

Ik besloot eerst even naar het paviljoen te lopen, omdal ik benieuwd 

was naar het uitzichl op de uitkijktoren. Via de enorme balk Jiep ik naar 

het paviljoen. Het was een vrij lage opening waardoor ik binnenkwam, 

maar eenmaal er ondcrdoor opende zich een weidse blik over het 

strand. Het dak loopt namelijk schuin op en de wanden wijken schuin 
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uit richting zee, halverwege het platform. Eigenlijk is het een hoekige 

trechtervorm die je vanaf de smalle kant betreedt. Vanaf dit platform 

had ik voor het eerst de uitkijktoren volledig in becJd. De balken die 

het zwevende paviljoen in het midden ondersteunen, steken nog iets 

verder door het strand op, waarna ze met een rechte hoek stevig in 

de grond staan . Op het einde van zo een balk sta je hoog boven het 

strand, in de wind, als op de boeg van een schip, de verre horizon in 

zichl. 

lk keek naar de uitkijktoren en zag dat het nu eb was. De pier richting 

de toren was drooggevallen; deze bestond uit twee gelijhormige 

balken die ver richting zee Iiepen, met daartussen een trap. lk wist dat 

met vloed de trap onbegaanbaar zou worden, omdat het water tussen 

deze twee balken komt te staan. Daarom wilde ik eerst de uitkijktoren 

beklimmen. Daarna kon ik altijd nog wat gaan drinken in het nieuwe 

paviljoen. SncJ liep ik over de balk door het paviljoen heen, terug naar 

de duinovergang. Via de trap liep ik naar beneden onder het paviljoen 

door richting het strand; het lange zwevende gebouw heeft aan beiden 

uiteinden een kern in de grond. Ook hier wordt je blik gestuurd door 

de schuine wanden die openen richting het strand. lk zag nu een breed 

panorama van strand, zee en lucht. 

De trap eindigde tussen de twee peilers van de zware liggers. Op 

het moment dat ik daar tussendoor keek, zag ik dat de pier van 

de uitkijktoren precies in het verlengde ligt van de balken van de 

dUinovergang. 
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Uitzicht 

Na de laatste trede zette ik de eerste stap in het zachte zand. Bijzonder 

om te merken dat de zware massa van het paviljoen boven me voelbaar 

was geweest, want de openheid gaf me haast een gevoel van opluchting. 

De doorgang onder het paviljoen werkt eigenlijk ook als een poort, 

zoals eerder in het bos het bladerdak een overdekte doorgang vormt 

naar mijn 'wereldje: Nu was ik aangekomen op het strand. Vanaf de 

trap is het een kleine 50 meter naar de voet van de pier, die in het 

zand verzonken ligt. De twee balken die de pier vormen vertonen 

gelijkenis met de karakteristieke paalhoofden die hier overallangs de 

kust aangelegd zijn: een dubbele rij van sterke stammen die de zee in 

lopen om de golven te breken. Het kan niet anders dan dat de pier dit 

ook doet, dus dat is een mooie bijkomstigheid voor de veiligheid van 

Oostkapelle. 

Aangekomen bij pier keek ik toch even wanneer het weer vloed zou 

worden. Het waaide redelijk hard die dag en ik was bang dat als ik 

met vloed over een van de balken terug moest lopen, een golf me 

een nat pak zou bezorgen. Als het water opkomt, staat het namelijk 

voordat je er erg in hebt tussen het fundament van de toren, waarin 

de ingang naar het trapje ligt. Als dat vol staat is het of natte voeten of 

teruglopen over een van de balken. Maar het was een uur dood tij, dat 

was voldoende om de toren te beklimmen, dacht ik. 

De lange f1auwe trap leidde me langzaam naar beneden en ik verdween 

tussen de twee balken. Voor mijn gevoel betrad ik een koker, aan het 

einde was in de verte een fragment van de zee te zien. Mijn voetstappen 

weerklonken tegen de betonnen wanden Een enigszins beangstigend 

gevoel om te weten dat het water deze ruimte over een paar uur weer 

zou vullen. 
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Na twintig treden - die tel ik altijd - bereikte ik het zand. Hoi klonk 

in de verte het ruisen van de hranding, het hijna ritmisch aanzwellen 

en wegehhen van aanspoelende golven. Er hing een sterke zeelucht, 

vanwege het wier dat zich gehecht had aan het heton en de plassen 

zeewater die waren hlijven staan. Een prachtige plek voor kinderen om 

in de zolller op zoek te gaan naar krahhetjes en garnalen. 

Een kleine versmalling van het beton kondigde het fundament van 

de toren aan. De7.e staat op een net iets bredere hasis dan de hreedte 

van de halken, waardoor de ruimte waarin ik liep aan het eind smaller 

werd. Het versterkte mijn heangstigende gevoel van het zich hevinden 

in een gesloten ruimte. Toch moest ik door dit smalle stuk tussen het 

fundament naar een smalle uitsparing in het hi ok aan de rechterkant 

lopen om naar hoven te kunnen. Aan het einde van de pier liep ik snel 

even tussen het fundament van de toren uit. Vanafhier leek de weidse 

zee plotseling erg dichthij. [k draaide me om en keek omhoog naar de 

toren. De massieve vierkante toren staat als he! ware met twee henen, 

'peilers', op beide funderingsblokken . Sterk en krachtig, met de borst 

vooruit, klaar om de krachten van de natuur te trotseren. Het lijkt wei 

een symholische verheelding van de leeuw op de Zeeuwse vlag, die 

heldhaftig hoven komt uit het water. Gekscherend noem ik de toren 

soms de 'Zecuwse sfynx'. Hij ziet er in ieder geval uit alsofhij duizend 

jaar kan hlijven staan. 

Tcrug naar de het funderingshlok; ik liep het smalle gangetje dat in 

het massieve hlok was uitgespaard, en kon dan rechts met een smalle 

trap naar hoven. Nu stond ik aan de rechter buitenzijde van de toren 

op hel blok, net iets boven het niveau van hoog tij. Ik schat dat het 

zo ongevcer vier meter hoog is. [n de zijkant van deze peiler van dc 

toren hevond zich een smalle hoge opening met cen donkere trap. Aan 

het einde was een lichtschijnsel te zien. Voorzichtig met heide handen 
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steunend aan de ruwe wand ging ik omhoog en ik kwam ik uit hij een 

smallc loopbrug richting de andere peiler. Ik stak nu dus de kloof over 

waar ik net in gcstaan had. Het leek me de moeite waard om hier een 

keer te wachten tot de vloed opkwam om dan te kijken hoe de golven 

onder je door de pier in lopen. Dan sta je recht boven het water. 

Aangekomen in de andere peiler kon ik opnieuw met een smalle en 

nog donkerdere trap omhoog. Deze maakte aan het einde een knik en 

ik stond nu in het midden van het massieve dee! van de toren. Vanaf 

hier kon ik terugkijkcn naar de dUinovergang, ik denk dat ik ongeveer 

op dezelfde hoogte stond als de hoogte van het duin. 

De ander kant op lag cen naar boven toe verhredende trap, de 

grijze lucht tegemoet. De wanden weken geleidelijk naar de 

zijkant, zodat het steeds lichter wordt. Ik kwam aan op het eerste 

uitzichtplateau dat vrij zicht bood over zee. Hier hied ik even staan 

en ademde diep de frisse zeelucht in. De zon proheerde door te 

hreken, want ik voelde de warmte door de wolken heen stralen. 

Nu moest ik even kijken hoe de route verder ging. Achter me was in 

een van de schuine wand en een klein trapje uitgehakt. Die trap hracht 

me me naar de andere kant van de toren waar zich een niveau hoger 

cen soortgelijk uitkijkplateau hevond, maar dit keer uitkijkcnd over 

de langgerekte duinenstrook die Walcheren beschermt. Ik zag het 

paviljoen en vanaf de duinovergang zwaaiden een paar kinderen 

naar me. Opgewekt zwaaide ik terug. Verderop reed een ruiter Over 

het strand. Hel was rustig op het strand, de voorjaarsvakantie was net 

voorbij. 

Opnieuw een kort trap en ik nu stond ik in een hoge smalle ruimte 

die dwars door de toren tiep. Dc orientatie was nu een kwartslag 

gedraaid, dus de ruimtc lag parallel aan de kustlijn. Vanafhier keek ik 



in noordelijke richting uit over de kuststrook. Zachtjes hoorde ik de 

wind rondom de toren fluiten. De wn was nu volledig doorgebroken 

en een fel zonlicht kwam me tegemoet toen ik omdraaide. Een trap 

leidde naar dit licht en eenmaal hoven moest ik even mijn ogen bijlaten 

wennen aan het licht. Nu keek ik op de andere kant van de kustlijn, 

richting Domhurg. Het begon al aardig hoog te worden. Met een korte 

trap in het massieve heton ging ik de hoek om. Deze ruimte lag weer 

loodrecht op de kustlijn en mijn hlik werd gericht op het land. Nu 

kon ik over het paviljoen heen kijken en 7.ag ik het achterliggende hos. 

Daar hovenuit stak de kerktoren van Oostkapelle, een van de weinige 

torens in de omgeving. Ze leek nagenoeg op dezelfde lijn te liggen als 

de duinovergang en de pier. 

Nog was ik niet boven. Omdat ik niet meer de snelste ben op deze 

lecftijd moest ik opsehieten als ik beneden wilde zijn voordat het 

vloed werd. De volgende trap was weer erg donker en het fluiten 

van de wind werd zwelde aan. De top kwam in ziehl. De laatste trap 

lag in een smalle uitsparing in het midden van de de toren, dus dat 

verklaarde het fluiten van de wind. Ik stond nu in hct midden van 

de toren en Jiep omhoog, riehting de Iandzijde. Dit was eigenlijk 

een zclfde vcrwachting als het omoog lopcn bij een dUinovergang; 

stap voor stap kreeg ik steeds meer te zien van de omgeveing. Het 

hoogste niveau bood een overwcldigend panorama. Na een route die 

afwisselend langs aile zijden van de toren Icidde, had ik nu vrij zieht in 

alle riehtingen. Nu was zeer helder, want in de verte zag ik de toren van 

Middelburg. Rondom me cirkclden een aantal meeuwen, het strand 

diep beneden me leek vcr weg. Ik ging zitten op een hankje en liet me 

hetoveren door het ruisen van de wind, het ruisen van de branding en 

een vleug;e zonnesehijn. 
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Uitrusten 

Na enige tijd schrok ik plotseling verward op en vroeg me afhoe lang 

ik al gezeten had. Ongemerkt was ik in de luwte van de wind door de 

warmte van de zon een beetje ingedommeld. De klim naar boven was 

toch wat vermoeiend geweest voor me. Snel keek ik over de rand om 

te zien of de toren al door de vloed bereikt was. HeL water was al een 

stuk opgekomen richting de toren, maar waarschijnlijk zou ik nog net 

hclemaal naar beneden kunnen. Eigenlijk maakte het helemaal niet 

uit, want terug moest ik toch, vloed of geen yloed. En het weer liet het 

best toe om veilig over de pier terug te lopen. 

Trap na trap slingerde bewoog ik door de toren hecn, terug 

naar beneden. Veel meer dan tijdens de weg naar boyen werd ik 

geconfronteerd met de hoogte van de toren. Sommige trappen gayen 

een akclig zicht de diepte in, alsof ik naar de rand van een afgrond liep. 

Bij yloed wordt je blik dan gericht op het golyende wateropperylak, 

wat de toren omgeeft. Ik passeerde opnieuw de eigenaardige trap, die 

yanaf deze richting in de afdaling versmalde. Nu was ik bijna beneden 

en restte nog het stuk door de beide peilers van de toren. 

Juist op het moment dat ik oYerstak via het loopbruggetje bereikte de 

eerste golf het fundament van de toren. Door de stuwende kracht van 

de golf werd het water door de smalle opening geperst en een flink 

eind de pier in gestuwd. Naar beneden door het fundament lopen was 

voor mij geen optie meer. Sncl richting de trap lopen in het moment 

dat een golf zich terugtrok uit de pier, plaatsmakend yoor de yolgende, 

was te riskant. Voor een fit iemand een leuke uitdaging, voor mij 

gegarandeerd natte Yoeten. Vanuit de peiler wandelde ik dus de pier 

op. Aan mijn rechterband klotsten de golyen tegen de eerste traptreden 

aan van de flauwe trap waarover ik op de heenweg was afgedaald. 
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Over een paar uur zou de trap geheel onder water verdwenen zijn. 

om vervolgens weer langzaam te voorschijn te komen uit het zich 

terugtrekkende water, als een verhorgen toegang tot de toren. 

Eenmaal op het strand aangekomen, yond ik het tijd om even uit te 

rusten onder het genot van een lekker hiertje. na de vermoeiende 

beklimming van de uitkijktoren. Een mooie gelegenheid om het 

nieuwe paviljoen te hekijken. Ik twijfclde waar ik het hest het paviljoen 

kon binnengaan. Teruglopen, de duinovergang op en via een van de 

liggers naar het paviljocn lopen, zoals ik op de heenweg had gedaan? 

Aan de rechterzijde van het gehouw lag een soort piramidevormige 

trap. die een uitnodigende aanhlik had. Terwijl ik het strand schuin 

overstak hekeek ik de voorkant van het paviljoen eens goed. Het 

leek op een liggende variant van de uitkijktoren; een massieve halk. 

opgetild van de grond en ondersteund op de uiteinden. In de massa 

waren een aantal grote openingen uitgespaard. wat zo te zien tcrrassen 

waren met uitzicht op zee. Opvallend daarin waren schuine vlakken, 

die maken dat de openingen gericht zijn op zee. Eigenlijk geheurt dat 

continue in heide gebouwen; een fragment van het landschap word! 

ingekaderd en opeenvolgend komen de karakteristieke elementen van 

de omgeving in beeld. Soms een wcids uitzicht, vervolgens een smal 

vergezicht. Een blik op het strand. en daarna de zee spectaculair in 

beeld. Laag, hijna heklemmend hij de grond of hoog en open in de 

lucht. Soms veilig en heschut. soms spannend en haast beangstigend. 

Ik was nu aangekomen hij de kern aan de rechtenijdevan het paviljoen. 

Op de begane grond zaten een aantal voorzieningen; een openbaar 

toilet met douches en drinkwaterpunt. daarnaast een snack- en ijshar. 

Vooral ·s zomers maken de strandgasten hier dankhaar gebruik van . 

87 





Tegen deze kern aan lag op de kop van het gebouw de imposante trap. 

De vergclijking met een piramide was 7.0 gek nog niet, vanuit twee 

zijden gaat het getrapt omhoog. De onderste treden waren gedeeltelijk 

onder het zand bedolven, alsof het duinzand zich langzaam aan het 

ophopen was rondom het gebouw. Dc 'piramide' had forse treden die 

niet bcloopbaar waren, daarvoor waren deze te diep en te hoog. Door 

op elke hogc tredc een betonnen balk te leggen, was een begaanbaar 

trapgedeclte gecrecerd. Zo ontstonden treden, half zo hoog en half zo 

diep als de grote treden. Het overgebleven gedeclte met hoge treden 

is ideaal om op te zitten , bovendien is dit de zonnige kant van het 

gebouw. Vaak zie je hier mensen verzamelen om hun schoen en aan te 

trekken of om een ijsje te eten. 

Schuine wanden begeleidden me de trap op, naar de hoger gelegen 

ingang. Een tweede trap bracht met binnen de massa van het gebouw. 

Deze lag tussen twee wanden, die werkten als een soort oogkleppen, 

met als gevolg dat de nadruk werd gelegd op een lange doorgang die 

over de volledige lcngte van het gebouw liep. Enkcle daklichten, lange 

slanke openingen boven de gang, maakten dat ik een schatting kon 

doen van de lengte van het gebouw. Het zorgde voor een soort ritmiek, 

die de opecnvolging van ruimtes Iiet zien. Boven aangekomen stond 

ik op een terras, dat afgebakend werd door twee schuine wanden, die 

symmetrisch naar het midden Iiepen. De trechtervormige ruimte zoog 

me als het ware naar de smalle hoge doorgang. die me naar de volgende 

ruimte 7.OU brengen. Het daklicht hoven me versterkte dit gevoel nog 

eens. Midden in de smalle opening, die vrij diep was, draaide ik me 

om. benieuwd naar de werking van de trechter de andere kant op. 

Naar rechts vicl mijn blik langs de schuine wand en keek ik uit op de 

schittering van de zon op zee. Rechtdoor keek ik tussen de wanden 

door die de entrectrap inkaderden, een ver uitzicht over de grens 
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tussen strand en duin. Links, langs de andere sehuine wand werd het 

vrije zieht geblokkeerd door een massa, die de uitkraging boven de 

piramidetrap droeg. Deze massa stond los van het gebouw en precies 

daartussendoor zag ik een glimp van de aehterliggende duinen. 

Ik draaide me weer om en liep de volgende ruimte in. Oit was een grote 

lange ruimte met de hoofdterrassen van het paviljoen. Wat me direct 

opviel was dat het dakvlak sehuin afliep richting de zeezijde. De vloer 

voor me hield de breedte van de gang; rechts van me lag een hoger 

gelegen terras dat uitkeek over de duinen en links een lager gelcgen 

terras met uitzicht over zee. Beide terrassen waren toegankelijk via 

trappen die over de volle lengte langs de strook vloer liepen. De 

ruimte golfde als het ware door het gebouw, de glooiing van de duinen 

volgend. Hier maakte ik even een rondje; eerst naar boven waar ik 

uitzicht had over de duinen. Op ooghoogte wiegde het helmgras heen 

en weer. Daarachter zag ik de lager gelegen duinpan, een beschutte 

omgeving met een rijke diversitcit aan begroeiing. Twee hazen sehoten 

de dorre struiken in toen ze me zagen, waarop een fazant met veel 

kabaal opvloog uit zijn sehuilplaats. Het terras aan de zeezijde lag in de 

zon, dus liep ik beide trappen af. Het schuine dakvlak schermde net de 

horizon af, en riehtte mijn blik op zee. Totdat ik op het niveau van het 

lage terras aankwam. Daar maakte het dak een knik, sehuin omhoog, 

zodat er vrij zonlieht op het terras vie!. 

Ik zoeht een tafcltje uit en hestelde een lentebok. Tevreden keek ik uit 

over het strand. In de verte kwam een jeep met aanhanger aanrijden 

met daarop een boot. Het was de kustwacht die hun reddingsboot 

kwamen stallen voor het komende zomerseizoen. Aan de andere kant 

van het gebouw zit namelijk een eerste hulppost van de kustwacht, 

met heneden in de dragende kern een garage voor de boot. Oaar heb 

ik een keer binnen mogen Idjken, omdat een bekende van me hij de 
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reddingsbrigade zit. Dat gedeelte van het gebouw zit op een bijzondere 

manicr in elkaar. Beneden vanuit het boothuis kun je achterin helemaal 

naar boven kijken naar het kantoor van de kustwaeht. Oat is een hoge 

ruimte, waar van versehillende kanten lieht naar binnen valt. Een trap 

die tegen de aehterwand aanligt, gaat een verdieping omhoog; daar 

kleden ze om en staan aile materialen opgeslagen. Een tweede trap 

gaat nog een niveau hoger naar het kantoor van de eerstehulppost. Dat 

kantoor heeft dus zieht naar beneden tot in het boothuis, volgens mij 8 

meter lager. De ingang ligt aan de doorlopende gang door het gebouw 

en op die plek zit ook een daklichtstrook. Het kantoor heeft daarom 

grote ramen, zodat het lieht van boven het kantoor binnen vah en, 

niet onbelangrijk, dat het uitzieht biedt over zee. In de zomer kan de 

reddingsbrigade overzicht houden op het strand vanaf een terras aan 

de voorzijde van het gebouw ligt. Dat ligt wat lager, net als het terras 

waarop ik zat te uit te rusten. In het seizoen heeft de post flink wat 

toeloop van mensen met allcrlei k!eine ongelukjes, lOals kwallenbeten, 

wespensteken en splinters in handen of voeten. 

Het begon al wat later te worden, want de lOn zakte zichtbaar sneller 

richting zee. De pier van de toren stond voor een groot deel in het 

water, de toren aehterlatend in zee. Tijd om eens riehting huis te gaan, 

ik kon het niet maken om te laat te komen voor het avondeten. Snel 

dronk ik mijn glas !eeg, maar voordat ik terug liep naar de fiets moest 

ik nog snel even naar het toilet. Ik stond op en nam mijn glas mee om 

af te geven aan de bar. De paar treden op, zodat ik op het niveau van 

de lange doorgang liep. Vervolgens door een deur naar binnen, waar 

links de bar was. Reehtdoor was de uitgang naar het centrale plateau 

en voor de toil etten moest ik net daarvoor reehts en dan naar benedcn. 

Nu kwam ik uit in een grote lange ruimte, die onder het verhoogdc 

terras aan de duinzijde moest liggen. Een zaehte rustige ruimte, met 
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een langgerekt venster dat uitkeek op de duinwand. Hier geen vcr 

uitzicht, waardoor de ruimte besloten en intiem aanvoelde. Het was 

het restaurantgedeelte waar wat luxer gedineerd kan worden. Aan de 

overzijde van de lange ruimte zag ik de gedeeltelijk open keuken, waar 

de voorhercidingen getrotfen werden voor de avondgasten. Misschien 

was dit iets om uit eten te gaan voor onze aankomende trouwdag, ons 

40 jarig jubileum. Zometeen thuis maar eens overleggen met mijn 

vrouw. Ik ging weer naar boven, groette de serveerster en Iiep naar 

buiten, het plateau op. Nog een laatste keer keek ik naar de toren, een 

fiere wachter die waakt over de zee. Zachtjes fluitend Iiep ik over het 

duinpad, terug door het bos. Aan het eind van de betonnen kolossen 

werd het weer licht, mijn droomwereld lag weer achter me. Voldaan 

fietste ik naar huis. 
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Doorsneden uitkijktoren 

Dwarsdoorsnede 
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Langsdoorsnede 
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Aanzicht zeezijde 
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Aanzichten uitkijktoren 

Aantichtnoordzijde 
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Aanzicht zuidzijde 
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Aanzicht landzijde 

]07 



108 



Plattegronden uitkijktoren 

+9.40m + 15.40n-
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Aanzichten paviljoen 

Aanzicht strandzijde 
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Aanzicht duinzijde 
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Aanzjcht zuidzijde 
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Aanzicht noordzijde 
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Plattegronden paviljoen 

Begane grond (+ 1.20m.) 
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1. Ka ntoor /ver gaderzaa l 5. I ~es l au ra nt 9. Enlree kU Sl wacht 

2. En lree ke uke n 6. Insla ll ati c ruimte n 10. Kl eedruimle 

3. ReS laurantkeuken 7. To iletl e n II. Sanita ire ruimle 

4. O pslagruimle 8. Ka nt oor kus lwacht 
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Niveau 1 (+4.40m.) 
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l. Terras (openbaar) 5. EIlI ree reslaurant 9. Uilk.ijkplal fo rm & 

2. Terras zeezijde 6. Enlree EHl30 verzamelpunl 

3. Terras duinzijde 7. EHl30 post 

4. l3ar 8. Terras/uilkijkposl 
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Niveau 2 (+8.40m.) 
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Doorsneden paviljoen 

Langsdoorsnede 
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Dwarsdoorsnede 1 
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Dwarsdoorsnede 2 
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Dwarsdoorsnede duinovergang 
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Conclusie 

Hoe kan een gehouw een rol vervullen als voedingshodem voor 

persoonlijke herinneringen? Op welke manier heeft de architect 

invloed op de eigenschappen en associaties van het gehouw die 

mogelijk herinneringen op zullen roepen hij de gehruiker? Het 

ontwerp dat uit dit onderzoek is voortgekomen, vormt het antwoord 

op deze vragen. 

De belangrijkste conclusie is dat een gehouw tot de verbeelding moet 

spreken. Een architect heeft de mogelijkheid om het ontwerp van een 

gehouw zodanig te maken dat hij ervaring van het gehouw hepaalde 

associaties opgeroepen zullen worden hij de waarnemer. Het gehouw 

hrengt zo de verheelding op gang, het hegint een verhaal te vertellen. 

Een verhaal dat ontstaat aan de hand van prikkels, prikkels geactiveerd 

door het gehouw. Om dit te kunnen doen, dient het gehouw een relatie 

aan te gaan met de omgeving. Het gehouw moet ingaan op het karaktcr 

van de plaats, op relevante historische aspecten van de omgeving en 

hUidige aanwezige invloeden. Gehouw en omgeving worden een en 

zijn daardoor niet los van e1kaar te zien. De hierhoven genoemde 

aspecten zijn aileen op die plaats tc ervaren. Beelden van het gehouw 

vormen slechts een aanzet, een prikkel om deze ervaring op te zoeken. 

Het aanhoren van het verhaal achter het gebouw zal juist het verlangen 

aanwakkeren om het gehouw in werkelijkheid te willen zien. 

Het is de opgave van de architect om in een gebouw een laag 

herinneringen aan te hrengen, herinneringen die voorhanden zijn 

in de nahije omgeving. Hij dient gevoel te krijgen met de omgeving, 

gevoel voor het karakter van de plaats. Dit zal er toe leiden dat het 

gehouw een rclatie heeft met zijn omgeving. Tijdens de ervaring van 

het gehouw zal dit voelhaar zijn voor de gehruiker. Het hiedt plaats 

voor verheelding, ruimte voor het vormen van herinneringen. 
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Tegen het einde van dit afstudeerproject woonde ik een lezing bij, 

waarin Jan Schevers, mijn afstudeerbegeleider, een verzameling 

fragmenten toonde van zijn favoriete films. Fragementen, die 

tegelijkertijd verbeeldden hoc hij met architectuur om lOU willen 

gaan. Tijdens de lezing liet hij zich ontvallen dat het persoonlijke 

onderwerp had gezorgd voor een bijlOndere spanning, doordat je iets 

deelt dat dicht bij jezelf staat. 

Ditzelfde gevoel heeft een grote rol gespeelt tijdens het proces van 

mijn afstudeerproject. Persoonlijke fascinaties, een ontwerp op een 

dierbare plaats, waaraan ik vele herinneringen heb, het waren allemaal 

uitgangspunten voor het ontwerp. Dat betekende ook voor mij het 

delen van dingen die dicht bij mezelf staan, waaraan ik waarde hecht. 

Enerzijds was het prettig om bezig te zijn met een onderwerp waaraan 

ik me persoonlijk verbonden voel. Het maakte het mogelijk om 

te ontwerpen vanuit mijn gevoel, een van de doelstellingen die ik 

geformuleerd had voor dit project. In die zin is de opzet van het atelier 

dus geslaagd. 

Maar het had ook een keerzijde. Hetzelfde gevoel zorgde er ook voor 

dat soms niet concreet aangewezen kon worden waar een probleem 

lag. lets klopte niet, gevoelsmatig. Het vinden van de oplossing was 

soms een mocizame zoektocht. Het antwoord werd vaak gebracht 

door een referentie die tot de verbeelding sprak. De theorie waarmee 

ik me bezighield was direct toepasbaar bij het ontwerpen. Creativiteit 

wordt geleid door de verbeelding. Systematisch analyseren van het 

probleem om zo de oplossing te vinden werkt niet. 

Het belangrijkste leermoment van mijn project is dat een gevoelsmatige 

ingeving, opgewekt vanuit mijn verbeelding, veel waardevoller kan 

zijn dan een rationeel uitgedachte verklaring waarom iets lo zou 

moeten zijn. 

Michie! Jobse 

Nawoord 
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p. 5 Gedicht 'MDrgenzu' Hans Warren. 

Uit de bundel K.P. Kav~s. Gedichten. in de vertallng van 

Hans Warren en Marlo Molegraaf. Bert Bakker. 

Amsterdam. 2002 

p. 20 Silver Eye 
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