
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Search for serenity

Reinke, A.

Award date:
2011

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/9d127279-efcc-4a31-92c2-65521292ecd7


Search for Serenity 

V~~ 
~)"' I 6/ ~ Jr 





Voorwoord 

Het is mag ik wel zeggen met veel geluk dat ik ben terecht gekomen 

in het "ro the bone" afsrudeeratelier. Enkele luttele minuten na 

Ik opening van de officiële inschrijving zaten beide architectuur 

ateliers al onmiddelijk vol en was ik mij haast genoodzaakt tot een 

stedrnbouwproject te keren. Na allereerst alsnog te proberen bij het 

andere atelier binnen te komen, wat faalde, bleek er nog plaatst te 

zijn voor een nu 18 studrnten tellend afstudeeratelier ondrr leiding 

van ir. Jan Schevers. In dit gezellige atdier waar inspirerende locaties 

en gebouwen daadwerkelijk werden bezocht en waar de keuze van 

het afstudreronderwerp werd <m:rgelan:n aan de Student zelf onder 

het motto: "de motivatie is hoger als het onderwerp je aan het hart 

ligt", heb ik het prima naar mijn zin gehad en zou ik met geen ander 

atelier willen nailen. Ik wil dan ook zowel Ik begeleidrnd docenten 

als mijn melk ateliergenoten bedanken voor dit geweldige jaar. 

Daarnaast gaat mijn dank uir naar de reiscommissie van AnArchi 

en de begeleidrnd docenren Jacob Voorthuis en Sjef van Hoof voor 

de fanrastische reis naar Mexico City die zonder twijfel de grootste 

inspiratie is gewttst tijdrns dit a&tudeerproject. 



Samenvatting 

Dit afstudeerproject beeft tot doelstelling het uitdiepen van 

her begrip se~nirrit binnen de architectuUL De mlen voor dit 

onde,_rp is enenijds de fascinatie voor plekken en gebouwen die 

deze kwaliteit in zich hebben en andenijds her veelal gebrek hitraan. 

Ondanks dar er dus naar mijn mening ook een maaiSChappelijk 

tintje achter de aanleiding van dit onderzoek zit is het hoofdzakelijke 

doel mijn eigen ontwerpcompetenties te vergroten en dar beeft zich 

verl2ald in de volgende onderzoeksvraag: 

"Wdke voorwaardelijkheden zijn er verbonden aan de 

verwezenlijking van een serene architectuur en hoe kunnen deze 

roegepast worden bij het ontwerpen?" 

De allereerste stap was om het begrip sereniteit :zdf uit re diepen en 

helderder te krijgen wat deze inhoudt. De voornaamste bron die 

hierbij geholpen heeft is een essay van filosoof Comelis Verhoeven 

die te vinden is in de bijlage. De conclusie hieruit is dar her woord 

sereniteit komt van her Latij~ woord serenus wat staar voor de 

helderheid van de hemel. Dit is vervolgens als melllfoor gebruikt 

voor de overeenkomsten russen onze stemming binnenin en de 

meteorologische omstandigheden om ons heen. &n heldere hemel 

staat in deze zin voor helderheid, gemoedsrust, orde, overzicht, 

inzicht en onverstoorbare rust. In de school van Epicurius was het 

dit heldere inzicht, dat zou leiden tot de staar van onverstoorbare 

rust en bevrijding van alles wat verwarrend werkt, hetgeen als 

h~tr doel werd nagesrreeft. En dit is naar mijn idee ook het dod 

om re streven naar sereniteit: een kalme geest om helder en kritisch 

over dingen na te kunnen denken. 

Gedurende de zoektocht naar hoe sereniteit te verkrijgen is één 

specifieke inspiratiebron de overhand gaan spelen, namelijk de 

Mexicaanse architect Luis Barragán. &n studiereis naar Mexico 

City en een bezoek aan vele van zijn bekende werken hebben tot 

nieuwe inzichten geleidt met betre.kking tor het afstwleeronderwerp. 

Het bestuderen en ervaren van zijn werk beeft uiteindelijk geleid 

rot enkele voorwaardelijkheden voor sereniteit die mij uiteindelijk 

verder geholpen hebben met het ontwerp. 

Em tntk in tb 11rr:hit«tuur dit voor mtittbr bnNubur is. Htt llmrlijtinr van 

ttn 01'""""" aan intbultltm. 

Oir hangt sterk samen met de conclwies getrokken uit het stuk 

over de ddinitie van sereniteit: dat sereniteit ook orde en avenicht 

betekend. Barragán laar in zijn archir.ecruur een hoop zien aan de 

aaruchouwer, maar nooit in overdaad of op een onoverzichtelijke 

manier. Indrukken worden zeet afgewogen gedoceerd. 
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Em pWhtm~"K "'" bttrrltlti"K r.t ttrrhi-tr~Nt#Mi op uqwntit m 11itt 

op stilst4411tb bttltlm. 

Barragáns architectuur is niet één van sriUe serene beelden wals de 

foto's van zijn werk doen vermoeden, maar één v3n sequentie. De 

looprichting. aandachtspunten en architectonische elementen zijn 

weldoordacht geënsceneerd wdar de aanschouwer zonder al te veel 

moeite en denkwerk zijn weg kan vinden. Er is heel duidelijk over 

her ontwerp nagedacht vanuit het me~lijk perspectief. 
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Em ,._,.,tij/u bmMini"K voor tb Pm<hillmtk jÎinllrrlf "'" Htwüi"K ut tÛ 

lliifulllllifm. 

Dit ia een voorwaardelij~id die nier is voortgekomen uit het 

bestuderen van Barragán, maar vooral uit het vraagstuk hoe 

verschillende làcroren wals licht, geluid, rextuur ercetera de sfeer van 



serenilrir beïnvloeden. De conclusie hieruit was dar er onmogelijk 

een checklist ~maala kon worden waaraan deze factoren moesren 

voldoen om een gevoel van sereniteit re bewerksrelli~n . Eén 

conclusie kon echter wel getrokken worden en dar is dar deze 

factoren nier onafhankelijk zijn en als ó!n ~heel benaderd moeren 

worden om her maximale uit een oorwerp re halen. 

Deu: uirgan~punrrn hebben uiteindelijk ~leid rot her eindproduct 

in de vorm van een bibliotheek waarin orde, sequentie en her 

menselijk penpectief samen zijn ~komen om serenireir re realiseren. 
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Onderzoek 
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Inleiding 

Dit afstudeerproject gaat over sereniteit in architectuur. De 

aanleiding hiervoor is tweeledig: enerzijds is het juist de fascinatie 

voor serene architectuur en de vraag hoe deze tot stand komt 

en anderzijds het gemis ~ervan bij veel van de hedendaagse 

architectuur. De fascinatieJmmt vooral van het feit dat sommige 

locaties unaniem door iedereen als sereen ervaren worden, maar 

dat vele serene plekken ooJ.: juist heel persoonlijk kunnen zijn. Om 

een persoonlijk voorbeeld hiervoor te noemen: de spa van Peter 

Zumthor in Therme Vals Zwitserland. Een gebouw en plek w~ ik 

erg van onder de indruk was. Een sfeer zoals ik daar proekle in het 

buirenbad uitkijkend over de bergen heb ik nog niet ergens anders 

meegemaakt en op zulk soort locaties is het gemakkelijk gedachtes de 

vrije loop te laten gaan. Er zijn dan ook vele mensen die dit gebouw 

bezoeken voor ontspanning en bezinning en meditatie in de spa is 

dan ook niet ongewoon. Het tweede voorbeeld is veel individueler 

van aard, narnelijk de slaapplaats in het vooronder van de boot die 

wij ooit hadden. Deze ruimte van ongeveer 70 a 80 centimeter hoog 

was eigenlijk een heel persoonlijke plek waar ik mijn gedachten de 

vrije loop kon laten gaan starend in het niets van het piafund. 

Wat deze voorbeelden vooral doen afvragen is dat een deel van deze 

plekken van bezinning ontwOrpen met het idee van sereniteit en 

bezinning in het achterhoofd, maar vele ook niet en dus misschien 

wel om heel persoonlijke redenen voor iemand als een plek van 

bezinning ervaren worden. Dit leidt vcrvolgens naar de vtaag in 

boeverre rust en bezinning daadwerkelijk met architectonische 

elementen aangestuurd en ontwOrpen kunnen worden. En vooral 

boe deze geweldige momenten van contemplatie en inzicht 

geregisseerd kunnen worden. 

Anderzijds denk ik ook dat bet brengen van rust en bezinning in 

onze drukke gehaaste maatschappij iets is waar zij wel gebaat bij is. 

Mensen hebben het drukker en minder vrije tijd en rust en zijn vaak 

meer gestrest. Dat rust en bezinning de oplossing zijn lijkt misschien 

op bet eerste oog wat naïef gezegd, maar het regenovergestelde is 

naar mijn mening waar. Ik ben er van overtuigd dat minder 

sucss, meer rust en tijd voor bezinning lijdt tot betere mensen en 

daarmee tot een betere, tolerantere en intelligentere maatschappij. 

Deze conclusie heb ik voornamelijk getrokken aan de band van 

eigen ervaring. Door alles wat ik geleetd, gelrzen, gezien en zelf 

overdacht heb op mijn eigen plekken van bezinning ben ik van 

een behoorlijk rechtsdenkende vrij intolerant persoon veranderd in 

iemand die vooral gelooft in vrijheid, eenbeid en schoonheid. Dit 

alles simpelweg door stof tot nadenken voor me geschoteld te krijgen 

en plekken van bezinning om er over na te denken. 

Nou besef ik me heel goed dat al die bronnen van infOrmatie die 

ik ingezien heb van grote invloed zijn geweest, maar die waren 

van weinig waarde geweest als ik niet de tijd en ruimte had gehad 

om deze in alle rust te overdenken. Al die verkregen infOrmatie is 

misschien nou niet direct voor dit onderzoek te gebruiken, maar er is 

wel de mogelijkheid om architectuur in te zetten om die momenten 

van bezinning en een omgeving van sereniteit te creëren. Er zijn daar 

talloze voorbeelden van te vinden. En dat is wat ik wil onderzoeken 

en eigen maken: het inzetren van sereniteit en bezinning als 

ontwerpaspect in de architccruur. 
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Doelstelling 

De dodstelling van dit a&rudttronderzoc:k is het uitdiepen van het 

th.,ma ~ning & ~nireit binnen de archirecruur. Ik verwacht 

niet ttn ttnduidig antwoord te krijgen hoe sereniteit re on~n 

of hoe b.,zinning op re wekken/:1211 re sturen. Er zijn immers 

ongetwijfeld meerdere wegen die hiertoe kunnen leiden. Wat ik zoek 

en uacht te verkrijgen is een eigen ontwerp en ontwerpvaardigheden 

die drze eigenschappen bevatten. Ondanks dat er ook ttn 

maatschappelijk verhaal achter de aanleiding van dit onderzoc:k 

zit is het hoofdzakelijke doel mijn eigen ontwerpcompetenties te 

vergroten. Wat ik gedurende het onderzoc:k geleerd en geco~~~~ateerd 

heb wil ik verwoorden in een eindontwerp waarin sereniteit en 

bezinning naar voren zullen moeten komen. 

Onderzoeksvraag 

Welke voorwaardelijkheden zijn er verbonden :1211 de verwneolijking 

van ttn serene architecruur en hoe kunnen drze toegepast worden 

bij het ontwerpen? 
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Sereniteit 

De eersre stap in dir afstudeeronderzoek is logischerwijs her 

definiëren m uirdie~n van de rerm sermireir. Al wekende viel op 

dar ondanks dar her woord serenirrir vaak vooral op beschrijvende 

wijze wordt gebruikt. de precieze definitie en oorsprong moeilijk te 

achterhalen zijn. Men spreekt van een serene omgeving, een serene 

blik, een serene luchr of een serene skcr en wordt op nog vele andere 

betrekkingen losgelarrn. Het woord heeft veel meer bet~is dan 

enkel 'rust'. Het woordenboek zelf zegt her wigende over sereniteit: 

/ . Sn-tnikit 

SI- rr- tri- kit ( <Frrlru<l.Atijtr) tlt -1IJH1'ti (JJTOIIwrlijlt) htt snrm-djtr; 

/talmt gmtbttltslt'fllmitrg' 

2. Sn-tnittit 

I}Gtmottlsrust 2) Gn-ruthtit/3) Htitkr~Nitl 4) !Vzlmk 5) ll.tin/Nit/6) Rwt 7) 

ll:llivtrhtitl' 

Hier komen behalve 'rust' ook termen als helderheid en zuiverheid 

aan bod wat al weer verder gaat dan enkel rwt en stilrr. Maar enkel 

de woordenboekvertaling brengt niet de gezochte verdieping in dir 

bijzondere begrip. Een essay over sereniteit door de Nederlandse 

filosoof Comelis Verhoeven (zie bijlage) verzorgde deze verdieping 

en verdergaand i~icht echter wel. In zijn essay heeft Verhoeven her 

zowel over de oorsprong van het woord als over de verschillende 

betekenissen en associaties. 

Sereniteit, zo blijkt, komr van het Latijnse woord 'serenw' wat 

staat voor de helderheid van de hemel. En al in de oudheid leverde 

dit al een reeks metaforen op die allen betrekking hebben op de 

link rwsen onze stemming en onze omgeving (de meteorologische 

omstandigheden om ons heen). Al deze metaforen zijn eigenlijk 

ror vandaag de dag hetzelfde geblevm. En dan hebben we het 

over metaforen als onverstoorbare rusr, helderheid, gemoedsrust. 

orde, maar ook overzicht of inzicht. Serenirrit heeft dus niet alleen 

betrekking op fysieke rusr, maar ook op het hebben van helder 

inzicht en mentale rust. Een kalme geest om helder en kritisch over 

dingen na re kunnen denken. Volgens de school van Epicuriw, 

wdke Verhoeven ook aanhaalt, is het enkel dit heldere inzicht dar 

leidt rot de staat van onverstoorbare rust en bevrijding van alles wat 

verwarrend werkt: toen ook wel araraxia genoemd en als hoogsrr 

doel nagestreefd. En het is juist deze onverstoorbare rust. inzicht m 

bevrijding van verwarring waar naar ook ik op zoek ben. 
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Casus Luis Barragán 

In d~ zoektocht naar architecten en referenti~ m~t betrekking tot 

serenikit was d~ naam Luis Barrag;in ó!n die v~lvuldig naar voren 

kwam. Deze w~rddbcroem~ Mexicaanse architeet won in 1980 

~ prizker prijs ~n in zijn red~ tij~ns prijsuitreiking zei hij bet 

volgen~: 

"&mtiiJ Is tht 1"111 111111 trw tllflitlou tlf,tli11tt tl11pisb fiNi ftar. tlnd totltty. morr 

tb.ttt "'"' it Is tbt tlrc:hittai tlllly tiJ ",.;,, of il tt ptmutttmt pDt ;,. tht bomt, 

110 mtl1ttr bwJ "'"'P"""" or bow lnmrblt. • 

G~ïntri~rd door deze ui !Spraak. aangezi~n niet ~1 architecten h~t 

woord sereniteit in d~ mond n~m~n en z~k~r als bij een gel~~nh~id 

als ~. was dit voldoen~ tot ~rd~re v~rdi~ping In ~ architect. 

De exua aanmoediging hi~rtoe kwam niet veel latu toen beund 

-rd gemaakt dat~ studi~reis van ~ ni~uw opgerichte architectuur 

sectievereniging AnArcbi ging naar bet Mexico. ~ architectuur van 

Barrag;in was volop v~rtegenwoordigd in b~t reissch~ma ~n maakte 

dit een kans t~ mooi om voorbij te lat~n gaan. En voorzitt~r van ~ 

v~reniging zijnd~ kon ~ ~ntud~ loting voor dceln~mers ook nog 

~~ns vumcd~n word~n waarmee d~ studiereis Mexico en ond~rzoek 

naar Luis Barrag;in dan ook vrij snd als 'extraatje' in h~t afstu~erplan 

stond. Ik had ec:hrer nooit kunnen ~n durven v~rm~n dat dit~ 

hoofdrol zou gaan s~l~n in mijn afsrudceruaj= en dat ~ reis 

zo belangrijk zou zijn voor mijn verd~r~ d~nun tij~ rnaUil van 

tn!jn afsrudceron~rp. Vandaar ook mijn nadrukUiiju dank aan 

d~ mensen di~ dit mogelijk h~b~ gemaakt in het voorwoord. 

Voor aanvang van de reis moest ik mij beroepen op litaatuur door en 

ovu Barragán. Nou moet vermeld worden dat Banagán zelf niet v~l 

~n heeft. nagen~ niets zelfs, en dat ondanks ~ kleurige 

en l~n~ beschrijvingen van zijn architectuur door anderen dit 

mij nog st~ erg in bet ongewisse liet van wat exact te ~rwachren. 

Het merendcel van de meereizende studenten verwachte enul de 

kleurriju architectuur waar Barrag;in zo bekend om staat en waren 

zeer blij verrast tijdens bet daadwuUliju bezoek in Mexico City. 

En ook ik was één van hm. Geen cerd~r gezi~ne foto of gdcun 

lilaaruur h~ ~ verrassing weg kunn~n n~m~n. maar d~ hele 

ervaring bleef daardoor wd d~ t~ bet~r in b~t geheugen hang~. 

o~ opdracht voor ~ on~ksgrocp waarin ik was ingedeeld en 

wdu ik combin~erde met mijn afstu~ren was om ~ ~rvaring van 

Barrag;in's architectuur tij~ns d~ rentoonstelling aan d~ tbuisblijvus 

ov~r t~ brengen. Een behoorlijk lastige taak als j~ bedenkt dat foto's 

~n lituatuur niet eens voldoend~ waren bij ~ voorbereiding. En 

daarbij was het t~ens ook niu toegestaan foto's re gebruiun voor~ 

pr~ntati~ ~n t~ntoonstelling. H~t was echtu juist dit dat constant 

weer ~ discussie liet opwaaien ~r wat nou d~ essenti~ is van 

Barragán's architectuur ~n wat b~t zo inspirerend maakt. Uhdnd~lijk 

b~bben ~ discussies ~n ~ opgel~gd~ be~rldngen ons ~rtoe doen 

besluiten om ons ond~k weer te geven door middel van schetsen 

ondersteund met v~rheld~ren~ schema's en een presentati~. Het 

is dit onderzoek naar Casa Barragán {Barrag;in's ~i~ woning) dat 

heeft gel~id tot ni~uw~ inzichten met betrekking tot het on~ 

sereniteit ~n b~t afstudcerontw~. Een verkorre versi~ biervan met 

daarop volgende conclusies verwerkt in ~n essay zijn t~ lezen op ~ 

kom~n~ pagina's. 
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Casa Barragán 

Barragán is zoals eerder geugd vooral bekend via de bekende serene 

plaatjes waarop zijn kleurrijke Mc:xicaarue a.rchir:ectuur te zien is. 

Er gaat echter veel meer schuil achter deze foto's en zijn werk valt 

moeilijk samen te vatten in enkd stillevens. Het is om die reden 

dat we met de onderweksgroep tijdens de studiereis besloten onze 

mlndingen weer te geven door middel van een sequentiereeks 

aan schetsen. Sequentie was namelijk, zo concludeerden wij, het 

belangrijkste aspect in Barragán's werk. Om dit aan te tonen en uit 

te leggen is het volgende stuk een geillwrn:erde tocht door ~ van 

zijn werken. 

In Mexico City is het uiteindelijk Casa Barragán, zijn eigen woning. 

waar ons oog op viel voor het onderzoek. Het huis is onbewoond, 

open voor bezoekers en wordt in vrijwel originele staat gehouden. 

Het eerste dat opvalt, is dat het gebouw zeer introvert is en de grote 

grijze gevellaat nagenoeg enkel één groot raam en een aantal deuren 

zien. Op maatniveau kan dan ook niet naar binnen gekeken worden. 

Dit is echter vrij gewoon in Mexico Oty waar de bouwstijl over 

het algemeen zeer introvert is en voornamelijk blinde muren aan de 

straatkant laat zien. Het is uiteindelijk een kleine onopvallende deur 

links in de gevel waarroe je het pand beu~. 
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Wachtruimte 

Binnentredend in de woning blijkt dit de bewekusingang re zijn 

en beueed je allereerst een wachtkamer. De ruimte heeft gestuukte 

wanden en is aan de linkerzijde bekleed met hout waar zich ook 

een bank bevind voor de wachtende gasten. Het enige licht dat 

binnenkomt. Is het licht dat via de deuropening waar je zojuist 

doorgekomen bent binnen valt. Zodra de deur gesloten wordt 

veranderd echter de gedaante van de ruimte en kleurt deze zich in 

een gelige gloed. Omdraaiend naar aanleiding van deze plotselinge 

verandering blijkt boven de deur een geel gekleurd raam te zitten 

die de subtiele gedaan~isseling veroorzaakt. Het proces 

'binnentreden' wordt gei'nsceocerd op een zeer doordachte en 

doelbewuste wijze. 

Hal 

De eerstvolgende ruimte is de hal bestaande uit verschillende roze 

en witte wanden met daarin deuren naar de aanliggende ruimtes, 

maar hetgeen dat als eerst de aandacht trekt is de trap. Een goudgeel 

lichtweerkaatsend vlak boven de trap zorgt voor een prikkd in het 

zichtveld welke je onmiddellijk naar links doet kijken. 

Om het gewenste elfeet te bereiken worden materiaal en belichting 

gezamenlijk gebruikr, maar belangrijker nog is de beweging en 

opeenvolging van de verschillende architectonische elementen. 

Het Is p~ na de trap gezien te hebben dat de verscheidene deuren 
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opgemerkt worden. Barragán ontwerpt zo dat de aandacht steeds 

van object naar object verloopt, maar op een wijze die eigenlijk 

"als vanzelf" gaat en hierdoor een grote mate van rust geeft in de 

beweging door het gebouw. 

Doorgang 

Vanuit de hal betreedt je een op het eerst wat vreemd ogende lage 

houren ruimte dat aan één zijde een soort van opbergkast Is. Deze 

ruimte dient echter tevens als een korte tussenruimte voor rust en 

voorbereiding op de volgende ruimte. Juist door deze veel lager 

en eenvoudiger te maken is te intensiteit van de komende ruimte 

des te groter. Aan de andere zijde van de tussenruimte wordt je 

geconfronreerd met nog één van Barragán's geliefde en veel gebruikte 

objecten: een meralen bol die door zijn weerspiegeling inzicht 

verschaft tot war er zich om de hoek bevind. Door het blikvdd te 

registeren wordt hiermee ook de beweegrichting geregisseerd. 



Woonkamer 

De woonkamer die eenmaal bewegend om de gcpbatste schermen 

heen zichtbaar wordt is é.!n van de weinige plekk.:n waar Barr:ag;lns 

opzettelijke gebruik van asymmetrie vermeden wordt. Het grote 

raam in de woonkamer dat uitzicht verschaft op de .tuin heeft een 

heel sterk symmeuisch kozijn in de vorm van een kruis. Het elkct 

hiervan is dat dit raam onmiddellijk alle aandacht trekt met tot 

gevolg dat de tuin visueel bij de ruimte beuokken wordt en een veel 

ruimere indruk geeft. 

Bibliotheek 

In de woonkamer s12ande wordt vervolgens weer de aandacht 

geaokken door lichttoetreding van achter en wordt je als vanzelf 

gestimuleerd om je om te draaien. Her is daar dat het raam, dat 

zichtbaar was in de gevel, boven de wanden en schermen uit de 

. ,0, 

aandacht trekt. 

Om de hoek, als je naar het raam loopt, is het eersre wat je tegen 

komt is de veelal bekende uap van Barragán. Deze leidt van een 

boven gelegen open ruimte naar de bibliotheek. Het is hier boven 

dat Barrag:ln stond te luisteren wat er over hem gezegd werd door de 

gasten die hij beneden bij de bibliotheek re wachten zetten alvorens 

zich via de uap bij hWl te voegen. Ook hier gaat het dus weer om 

heel doelbewust gepbatste elementen en een gedirigeerde sequentie. 

Nabij het raam, in een hoek achter de schermen bevind zich de 

bibliotheek en leesboek. De hoek krijgt daglicht van het raam, maar 

deze is zo hoog gcpbarst dat het geen uitzicht en alkkling biedt 

hetgeen bijdraagt aan de rust en sereniteit van de ruimte als geheel 

en in zijn gebruik. 
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Vanuit de bibliotheek is het daarna juist weer het grote symmeuische 

raam in de woonkamer dat de aandacht vraagt. Of eigenlijk ~ het 

enkel het licht dat erdoor de ruimte in valt dar opvalt aangezien her 

directe zkht geblokt is door een wand. Pas teruglopend valt op dat 

russen de haard en de boekenkast een deur zit verstopt, wewwerkt 

door herzellüe materiaal als de boekenkast te gebruiken. Her is deze 

deur die naar de verdere ruimtes leidt welke niet bedoeld zijn voor 

bezoekers. 

Ook de ruimte die je betreedt door deze deur is Wttr een russenruimte 

om je hoofd even helemaal leeg te maken ter voorbereiding op de 

volgende ruimte. Dit is vervolgens het atelier dat je binnen treedt 

waar uiteinddijk blijkt dat deze russenruimte als een soort hokje in 

een hoek hiervan geplaatst is. 
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Atelier 

Dit is dan ook een zeer ruime kamer bedoeld als -rkplaats en 

als eerste valt meteen de volgende tussenruimte op, een soort van 

uitbouw/nis met een roze paardendeur die leidt naar een buitenhof. 

Door de nagenoeg directe aaneenschakeling van deze tussenruimtes 

blijft de rest van de kamer vrij van verkeer en is middels een oversize 

raam in de hoek een heel preráge werkruimte. Het raam zelf is 

geplaatst aan de noordkant en recht er regenover staat een geel 

geschilderde muur waardoor het daglicht geelgekleurd de ruimte in 

weerkaatst. Barragán maakt vaak gebruik van de kleur van licht om 

de s~r van de ruimte re bepalen in plaats van de wanden zelf re 

schilderen. 



Binnenhof 

Door de eerder genoemde paardendeur gaande volgt weer een 

smalle en hoge tussenruimte, dirmaal in de buitenlucht, waarna 

je via enkele treden een binnenhofje binnen stapt. Deze is voUedig 

ommuurd en daardoor op de hemel gericht. De hangende planten 

over de muur versterken nog eens de hoogte van de ruimte die 

er voor zorgt dat alle omgeving weg valt wat een ongekende rust 

oplevert. De ruimte zelf wordt verlevendigd door aarden kruiken en 

een smalle waterpartij die tezamen met het groen kleur brengen in 

het binnenhof. 

Tuin 

Het binnenhof wordt vervolgens weer verlaten door een optrede 

en een zeer lage doorgang die leidt naar de daad"llll'erkelijke ruin. 

Banagán's ruinen kenmerken zich door het vele groen en dat 

eigenlijk geen buitenmuur te zien is. De ruin is een serene plek 

afgesloten van de wereld en net rozeer tot in detail ontworpen als 

de rest van het gebouw. 
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Tlallpan chapel 

In w:rlenging van het onderzoek naar Luis Barragán is ook een 

twee<k gebouw van hem onderzocht en bezocht: TWlpan chapel in 

Mexico City. Om gewei te krijgen wat er exact gaande is bij zijn 

ontwerpen is een model van één van de ruimtes van dit gebouw 

gemaakt op grote schaal, namelijk het binnenhof. Ook dit leen 

weer hoe belangrijk en doordacht sequentie is in zijn ontwerp. De 

donkere entree waar men door twee dubbele deuren moet is een 

perfec:te voorbereiding op de ruimte, het binnenhof, die komen 

gaat. In de entree staande wordt de aandacht gefixwt op het licht 

dat door het raam bow:n de twttde deur binnenvalt aangezien de 

ruimte zelf vrij donker is. Dit donkere zorgt tevens voor een wel 

geënsceneerd rustmoment als men van de straat komt en het gebouw 

beueed. Eenmaal door deze rweede deur gaande is de aandacht al 

die kant op gericht en dat is dan ook waar het grote kruis op de 

wand van het binnenhof zichtbaar is. Dit resulteert onbewust tot een 

stiltemoment bij het binnenkomen als de blik op de witte wand en 

blauwe hemel gericht zijn. 

Enkele stappen vooruit zettende wordt de gele geperforeerde wand 

opgemerkt waarlan~ een blik bij één van de gebedsruimta naar 

binnen kan worden geworpen. En dus ook bij dit gebouw van 

Barl'afi'1n wordt de aandacht al lopende van object naar object 

getrokken waardoor mondjesmaat de hele architectonische ruimte 

duidelijk wordt. Het mooie hiervan is dat dit resulteert in soort orde 

en rust die wwel heel eenvoudig is alswel heel doordacht. 
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De mens als leidraad 

Op een zoektocht naar sereniteit in architectuur is een kennismaking 

met Luis Barragán haast onvermijdelijk. Niet eens zozeer omdat er 

weinig anderen zo specifiek over dit onderwerp spreken, maar juist 

omdat zijn werk er zo mee geassocieerd wordt. Spreek over Barragán 

en de meeste mensen die de naam kennen zullen denken aan serene 

plaatjes van velgekleurde muren en stromende waterpanijen in 

de stralende zon. Hoezeer dat ook een kwaliteit is voldoet deze 

omschrijving op geen enkele wijze aan het volledige beeld van 

Barragán's werk. Ondanks dat het deze associatie van Barragán met 

serenirei t is die mijn referentieonderzoek bij hem leidde was her 

volgende citaat die de interesse daadwerkelijk wekte. 

"ft is tdttrming that publiCiltioN deooud trJ arrhiueturt haw bar<ishett fo1m thtir 

JHIX" the 1110rds &a11ty. l1Upin#ÎI111. MaKi<· Sptllbrnmd. E11<hrmtmmt, llS ~~~<IIIU 

tiN m11apt1 af&rmity. Silt11Ct, ln#f111U1 1111d Amaummt All thm "- nntkd 

in "'1 sn/, aNi thottgh I am folly awa,. that l haw 1101 ritmt them """f'ltu 

jtutkt in 111) 1110rk, thty haw ""'" ctiiSNi to bt 111) grlil/i1J! iip1s. • 

Deze uitspraak deed Barragán tijdens zijn ontvangstrede tijdens de 

prizker prijs uitreiking die hij in 1980 won. Schijnbaar werden toen 

ook al onderwerpen als sereniteit onderbelicht en miste hij deze in 

de architectuur destijds. Toevalligerwijs is dit juist ook één van de 

redenen dat ik dit onderwerp gekozen heb. 

Maar zoals Barragán zelf verkondigt focust hij zich nier alleen op 

sereniteit, dit is enkel één van de aspecten die hij in zijn achterhoofd 

houdt bij het ontwerpen. En deze sereniteit komt nier tot uiting door 

enkele mooie uitzichten, maar door de manier waarop hij ruimtes en 

sferen aaneenschakelt. De archirecruur van Barragán is nier één van 

plaatjes en stilstaande beelden, maar van beweging. Elke stap, elke 

beweging is geënsceneerd en ontworpen zodat de ruimte zichzelf 

uitwijst. Er is een zeer doelbewuste sequentie aanwezig russen de 

verschillende elementen die de aandacht en I:Jew.,glng dirigeert. Dit 

doet hij door gebruik te maken van een hele goede combinatie van 
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licht, materiaal, architectonische objecten en menselljke maat. 

Door middel van llchttoetreding weet hij op subtiele manier ergens 

de aandacht op te vestigen en materialen helpen dit te versterken 

of juist te verhullen. Alvorens in een grote lichte ruimte re komen 

betreed je een verduisterde om zo her effect te vergroten. Een raam 

is een middel om de tuin bij de woonkamer te betrekken en zo 

visueel re vergroten, om binnenkomst onbewust te bevestigen of 

enkel om je gedachten leeg te maken wanneer gericht op de blauwe 

Mexicaanse hemel. Materialen zijn altijd in harmonie en een te druk 

en willekeurig palet wordt vermeden om de sereniteit niet teniet te 

doen. Dit is voor hem zelfs zo belangrijk dat hij hierover waarschuwt 

in zijn ontvangttrede. 

"&rmity. &rmity is tbt ~""'' 1111d '"" antidou agaitUt an111ish aNi ftar. """ 

trJday, mort than tvtr. it is tht archiurti d11ty to maltt ofit a ptr1111111mtptst 

in tht ho111t, no maJttr how "'"'Pturnu or how humbk. Thrtn.t,bout my work I 

hallt alwttyl stri•Ni to aehitvt Stmlity. but ont mwt bt on fllilrd not to rkstroy it 

bJ tbt Mte ofi111 iNÜscrimi1111tt palmt. • 

De kleuren en materiaalkeuzes zijn altijd weloverwogen en goed 

op elkaar afgestemd. Er wordt bijvoorbeeld in zijn ontwerpen 

heel bewust voor gekozen geen groene kleuren re gebruiken om 

zo de impact van het natuurlijke groen dar altijd in zijn gebouwen 

aanwezig is nier te ontkrachten. Daarnaast speelt hij cottstanr met 

de menselijke maat. Barragán was een lang man kiest er toch heel 

bewust voor om sommige ruimteovergangen re ontwerpen op 

minimale hoogte. Laag en hoog worden afgewisseld, net als licht en 

donker, om elkaar te versterken en rustmomenten te ereeren !liSSen 

de verschillende ruimteS. Verhoudingen zorgen er voor of men 

juist omhoog kijkt of dat de blik rechtuit of omlaag gericht is. De 

architeCtonische elementen worden tezamen benaderd en gebruikt. 

Deze elementen (licht, rexruur, verhouden ere.) zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden en om her beste hieruit re halen, om her 



beso: palet samen te stellen, zijn rij allen van belang in het ontwerp. 

]uhani Pallasmaa zegt hierover ook iets interessants. En hiermee slaat 

hij naar mijn mening de spijker op rijn kop. 

"7ht f~~a tbat tht motkmist idiom has not smerrUiy btnr lfblt to pnutrr~tt tbt 

n~t{«t of ".JI"IIIr ttUtt 1111d wthtts smns to bt dut to its ont-sid<ti inttll«tsial 

llNI viNill t~~~phtais; 1ll4linnist MsÎKfl at illrgr !Na IJouuá tlu inttlkct llNI 

tbt tyt. b11t lt !Na kfi tht botiJ llNi tht otbtr snun, as wtU as our mnnorin. 

imllfinaJ/4" aNI mams, htmtlm. • 

Er is echter met al deze architectonische middelen van lichttoetreding. 

architectonische elementen, materialen en verhoudingen bij 

Barragán nooit een overdaad aan aandachtspunten. Barragán weet 

heel goed wat de aanschouwer aankan en de scene wordt nooit 

chaotisch. Er gebeun altijd wel iers, maar nooit te veel. De bezoeker 

wordt doelbewust geleid door de ruimte, maar nooit verward met 

een reveel aan indrukken. En dit is de grootste kracht van de hele 

pnsceneerde sequentie en waarom het geheel je als sereen overkomt 

en je als vanzelf door de ruimtes leidt. Er is een bevrijding van alles 

wat verwarrend werkt. 

En hier schuilt dan ook naar mijn mening een grote waarheid. Een 

serene sfeer hangt niet per direct af van individuek factoren zoals 

belichting. textuur, afmeting of kleur, maar van het creëren van een 

goede balans tussen al deze invloeden en het afstemmen ervan op het 

menselijke vermogen en de menselijke maat. Het is het menselijk 

bevattend vermogen waar we rekening mee moeten houden. Een 

overdaad aan indrukken wordt te druk voor de menselijke perceptie 

(het bewuste gedeelte) en hiermee zal het moeilijker rijn voor de 

ongetrainde geest om tot rust te komen. Men moet meer gaan 

ontwerpen met 'de mens' als uitgangspunt, referentie en leidraad. 
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Ontwerp 
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Werkwijze 

De inziebren verkregen in casus Luis Barragán kwamen nier 

direer bij her b~ken van zijn verscheidene werken in Mexico 

City of zei& bij her verwerken van de verkregen inziebren mer de 

onderzoeksgroep. Her was pas tijdens het daadwerkelijke ontwerpen 

dar een aanral dingen helder begonnen re worden. De gebruikelijke 

aangeleerde methodes van conceptueel onrwerpen leidden nier ror 

een gewenst resulraar en eenvoudig gezegd liep her ontwerpproces 

vast. Een onderwerp als sereniteit kon nier eenvoudig vastgelegd 

worden in een schema of bewerkstelligd met een conceptueel trucje. 

Her was pas dar moment dar ik de hele theorie over sereniteit en 

her onderzoek naar Barragán ging herzien. Dit leidde tot enkele 

voorwaardelijkheden om sereniteit tot stand te brengen die uit het 

essay over Barragán op de vorige pagina getrokken konden worden. 

Een orde in de architectuur die voor eenieder bevatbaar is. Het 

vermijden van een overdaad aan indrukken. 
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Een gedachtengang met betrekking tor architectuur gebaseerd op 

sequentie en nier op stilstaande beelden. 

3 

Een gezamelijke benadering voor de verschillende factoren mer 

betrekking tor de vijf zintuigen. 

Oir heeft uiteindelijk geleid tor een heel andere benadering mer 

herrekking tor her onrwerpen zelf. Her srarrpunr van her ontwerp 

waren de beelden in mijn hoolèl en de onderlinge sequentie. Deze 

leidden rot een serie schersen vanuit her oogpunt perspecrief die 

zich weer vertaalden naar plattegronden. En van daar steeds weer 

naar schetsen en terug tor dar her onrwerp scherp gesreld was aan 

de situatie en de gewenste sereniteit. De gebruikelijke aangeleerde 

methodes van conceptueel ontwerpen hebben dus wel geholpen bij 

her ontwerp, maar zijn nier als uitgangspunt gebruikt. Ik kan her 

ontwerp dan ook nier in één enkel concept schema vastleggen zoals 

dar normaliter bij projectwerk gedaan wordt. 
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Functie 

Her oorwerp in dit afstudeerplan betreft een werenschappelijk en 

filosofisch gethematisttrde bibliotheek. Maar waarom nou juist 

een bibliotheek en waarom w specifiek een we~nschappelijke? Het 

onderwerp leent zich in principe voor elke functie, van superm:ukt 

tor kantoorgebouw of een gewone private woning wals in het geval 

van Casa Barragán. 

Om deze functiekeuze te beugumenteren grijpen we terug naar het 

eerder geschreven sruk over sereniteit. Hierin stelde ik dàt sereniteit 

meer inhoud dan enkel rust, maar ook staat voor helder inzicht. 

Inzicht dat behalve rust en bezinning om hienoe te komen uiteraard 

ook de juiste input aan informatie nodig heeft. Nieuwe ideeën 

en inzichten komen nier vanzelf. maar enkel door het verkrijgen 

van nieuwe informatie om tot nieuwe standpunten re komen. In 

onze gefractioneerde maarschappij wordt eenieder voor een vrij 

specifieke taak (baan) opgeleid en zijn mensen die veel weten van 

veel dingen schaars geworden. Behalve dat hier een gevaar van 

ongelijke machtsverdeling in zit is het juist ook heel bevordelijk voor 

de maatschappij om een intelligente en geinformeerde bevolking 

te hebben. Het is daarom dat ik denk dat deze combinatie van 

onderwerp en functie naadlqos op elka:u aanslui~n. En daar komt 

bij dat bij een functie als bibliotheek men juist een rustige atmosfeer 

nastreeft met oog op de gebruiker. 

Uiteindelijk heeft dit zich vertaald naar het volgende plan van eisen. 

- Kastruimte voor boeken met een minimaal oppervlak van I 50m2 

en een zoeksysteem. 

- Ruimte voor de bibliothecaris van I Om2 

- Een entree met garderobe en balie 

- &n mediatheek met minimaal 5 plaatsen voor computers met 

lnrernerverbinging. 

- Verscheidene rustruimtes en leesplekken zowel binnen als buiten 

om lezen op locatie mogelijk te maken. 

- &n bing16lmual voor minima.al 50 personen. 

- Saniwre voorzieningen voor wwel de bibliotheek als geheel als 

voor apart gebruik van de lezingzaal. 

- &n eenvoudige vergaderruim~ voor IO personen. 

- &npanrry 

- Een archiefruimte voor tijdelijke boekopslag en boekverwerking 

en reparatie. 

-Technische ruimte. 





Lokatiekeuze & analyse 

Het onde.-rp Is uiteraard niet locatiegebonden, maar 

desalniettemin diende er een locaóe voor de bibliotheek gevonden 

te worden. ~ uiteindelijke locade op het Munthof in cenuum 

An.-rpen voldeed aan een reeks persoonlijk gesrelde eisen die voor 

een bibliotheek nodig wattn, maar die ook extra uitdaging zouden 

bieden met betrekking rot het onderwerp. Het Munthof ligr vlak bij 

het centturn en er trekt bettekkelijk veel publiek langs. Het gebied 

zelf is een groene openbare ruimte voor jongeren, graffió artiesten, 

wandelend publiek en wordt ook bij buunevenemenren gebruikt. 

Vanuit de omliggende wegen zijn drie doorgangen die toegang 

geven tot het gebied, dk heel anders van aard. ~ verseruUende 

verkeersrromen, de openbare sfeer, het groene karak~r en de 

mogelijke po~nde van het gebied waren de reden om deze te kiezen 

als locade voor het eindontwerp. 

~ gemeenreraad van Antwerpen wil al zo'n 25 jaar lang de grond 

van het Munthof gebruiken voor nieuwe stedelijke onrwikkding 

aangezien het ~n van de wdnige vrije grond Is in de binnenstad van 

Antwerpen. Er is echter tot nu roe elke keer verzet geweest vanuit 

de omliggende buurt om het Munthof vol te bouwen, omdat deze 

vrije groene ruimte erg gelieli:i is en ook volop gebruikt wordt. Het 

Is zoals al eerder vermeld een plek voor allerlei doelgroepen en een 

open groene zone In een binnenstad die vrij dicht bebouwd is. Dit 

prorest heeft rot nu toe dan ook elke keer rigoureuze bouwplannen 

verijdeld en esvoor gezorgd dat de gemeen~ het gebied nu wil 

aanpakken met behoud van een groot percentage publieke groen. 

In de afgelopen óental jaren heeft het Munthof vootal open gelegen 

door de verscheidene bouwprojec~n in de aanliggende verkaveling. 

Het gebied is Werdoor enigszins in verwaarlozing geraakt en werd 

een plek voor het lozen van bouwafval, het uitlaren van honden en de 

eerder bedoelde ruim te voor graffiti artiesten is er meer ~n geworden 

van jeugd die enkel tags plaatxn. Door de sloop van de aanliggende 

opslagloodsen is het oppervlak van het Munthof nagenoeg 

verdubbeld en de gecreëerde doorgangen in de nieuwgebouwde 

aanliggende verkaveling maken het gebied toegankelijker dan 

tevoren. ~ nieuwe doorgangen, waarvan nog ~ in aanbouw is 

aan de Kloosrersuaaa.ijde bieden exua aanknooppun~n voor het 

ontwerp. Eén van deze toegangen rot her gebied Is een doorgang 

onder een woonblok door aan de Lange Riddersrraat. Deze komt 

uit in onderhoek van het gebied waar zich tevens een kleurenehooi 

bevindt. Origineel was de hoofdenttee van deze school gelegen aan 

het Munrhof, maar vanwege de ach~ruitgang van het hof wordt 

rnamenreel een andere roegang gebruikt. Aan de kam van de 

MuniStraat zelf is het Munthof helemaal open over een lengte van 

ongeveer 40 me~r. dit Is dan ook de hoofdroegang rot het gebied 

waar vele wandelaars in ttn constante suoom langs lopen. Het zijn 

uiteindelijk deze drie toegangen die het uirgangspunt vormen voor 

het conceptontwerp van de siruaóe. 
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Concept (situatie) 

Zoals eerder g=gd is het ontwerp hooläzakdijk voortgekomen 

uit drie uitgangspunten beschreven bij de werkwijze. Het 

o~rkoepeltnde idee/concept achter het ontwerp is het te benaderen 

als een ~uentie door de verschillende ruimtes heen. Er is allereerst 

nagedacht over hoe de ruimtes er globaal uit moeten komen te zien 

en hoe ze elkaar opvolgen. Pas daarna zijn ze :ungepast en in de 

siruatie gepositioneerd. 

Met betrekking tot de siruatie is er echter wel een concept, nameUjk 

dat de drie eerder genoemde toegangen tot het gebled allen leiden 

tot de ingang van de bibliotheek en daarom is deze in het midden 

van het Munthof geplaatst. Elke toegang is anders van aard, maar 

allen hebben zicht op de patio van de bibliotheek waaraan zich de 

enuee bevind. ~ noordelijke toegang leidt door enkele groene 

door bomen omringde buitenruimtes naar de patio. ~ westerijke 

toegang is voomarnelijk bedoeld voor bezoekers per auro of fiets die 

via een tunnel. een parkeerplaats en een plein bij de patio uitkomen. 

En als laatste de oostelijke toegang waar bezoekers ook via een 

tunnel binnen komen gevolgd door een plein met aanUggende 

kleuterschool, enkele groene buitenruimtes en uiteindeUjk weer de 

beueding van de patio. 

Het buitengebied is dus verdeeld in verschillende ruimtes waardoor 

ook hier in het groengebied een ~uentie ontstaat. Er zijn echter 

geen paden aangelegd en hierdoor lijken de buitenruimtes vooral 

op de cenuale bibliotheek in het gebouw zelf. in elke individuele 

ruimte heb je keuze verschillende kanten op te gaan. De patio van 

de bibliotheek blijft echter altijd in her zicht liggen. 
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Patio 

Het hoofdzakelijke doel van de patio is een extra slap toe te voegen 

in de sequentie van het betteden van de bibliotheek en zo de 

overgang geleidelijker, vanzelfsprekender en rustiger te maken. In 

plaats van direct vanuit de groene omgeving het gebouw binnen 

re reeden loopt men eerst de patio binnen die vanuit al de drie 

richtingen zichtbaar is en toegankelijkheid uitstraalt door de grote 

openingen in de muur die de patio omsluit. De hoogte van de 

patiowanden zijn zo ontworpen dar het zicht op de omliggende 

bebouwing onmomen wordt hergeen zorgt voor een meer beslaren 

en rustige sfeer in deze ruimte. Enkel de bibliotheek torent boven de 

muur uit in de hoek waar zich ook de daadwerkelijke enttee bevindt 

hetgeen de eerstvolgende stap in de sequentie duidelijk maakt. Het 

midden van de patio is bestraat mer dezelfde stenen als de vloer 

van de bibliotheek en leidt trapsgewijs vanuit het centrum van de 

patio naar de en tree. De en tree, welke een glazen schuifdeur is in 

de hoek van de patio, ligt twee treden verhoogd boven het maaiveld 

om zijn functie re verduidelijken en vanwege de verlaagde hoogte 

die ontworpen is voor de entree zelf. Al deze middelen zijn ingezet 

om het binnentreden als vanzelf te laten gebewen zonder dat de 

bezoeker daar al te veel over na hoeft te denken of hoeft te zoeken 

naar de entree. Het binnen treden is ontworpen als ~n vloeiende 

beweging van buiten naar binnen. 

A:ln. de ene kant is de patio een archirectonisch middel ter 

verduidelijking en markering van de entree, maar anderzijds is de 

patio zelf ook een verblijfsruimte wat hoort bij de openbare groene 

ruimte waar rustig gezeten en gelezen kan worden. De gecentreerd 

geplaatste boom is een zitplaats, maar ook de gemetselde bankjes die 

tegen de muren sraan. Naast de drie oversize doorgangen naar het 

hof en de entree is er nog ~n extra deur in de zuiderlijke wand die 

leidt naar ~n van de binnenruinen van de bibliotheekde gelegen is 

aan de leesruim te. Deze deur is echter gesloten en dient enkel voor 

toetteding naar de ruin voor onderhoud. Deze binnenruin zelf is 

betreedbaar via de leesruimte en dus niet via de openbare ruimte. 

"ll 

0 

39 



*22 



Entree 

Onder de enuee.worden meerdere ruimres verstaan, namelijk de 

daadwerkelijke entree met gang die leidt naar de bibliotheek, de 

garderobe, de balie en de ruimte voor de biblioth«aris. 

De entree is zo ontworpen dat bij het binnentreden door de 

glazen schuifdeur allereem het zicht recht vooruit is gericht op de 

onverlichte gang die op het einde met een hoek naax links leidt naar 

de bibliotheek. Meteen bij binnenkomst is hier?lee de volgende stap 

in de sequentie van het gebouw al duidelijk. De entree is zelf relatief 

laag en donker met als intentie dat de balie aan de rechterkant, die 

door een dakraam vol aangelicht wordt, onbewust de aandacht uekt. 

De gedachte hierachter is ner als in het voorbeeld van Barragán een 

opeenvolging van aandachtspunten te creëeren die de bezoeker door 

het gebouw leidt. Daaxnaast is de balie uiteraaxd ook voor een groot 

deel van de tijd de werkplek van de bibliothecaris en dient daarvoor 

voldoende daglicht re hebben voor een prettige werkomgeving. Ook 

door middel van het materiaal wordr de lichtintensie versterkt. De 

gekozen baksteen bestaar uir een variatie van lichtere en donkere 

stenen. Bij sommige wanden in het gebouw zoals deze worden de 

stenen meer op kleur geselecteerd om een lichtere (of donkerdere) 

wand te krijgen. 

In de wand tegenover de balie bevindt zich een open doorgang 

naar de garderobe. Deze garderobe van ongrveer 5m2 is voor 

het ophangen van jassen en eventuele andere bagage zoals tassen. 

Aansluiten en in open verbinding aan de balie is de ruimte voor de 

bibliothecaris. De kar voor vervoer van boeken en dergelijke kan 

in de hoek van de ruim re regen de balie aangereden worden zodat 

de bibliothecaris er eenvoudig bij kan en er geen hellingen nodig 

zijn aangezien de balie net als de entree eni&näns verhoogd ligt. De 

ruimre van de bibliothecaris heeft een eigen ingang en voordeur in 

de noordelijke grvel van het gebouw. De deur is qua neggenmaat, 

afmeting en materialisereing zo ontworpen dat hij niet te prominent 

aanwezig is en verward wordt voor de publieke ingang. Tevens is 

deze ingang dicht gelegen bij de parkeerplaars en liersenstalling voor 

het gemak van de bibliothecaris en aanvoer van nieuwe boeken en 

ander materiaal. 

Daaxnaast is het archief in de kelder vanuir deze ruimte betreedbaar 

vla een trap. Als bezoeker kom je echter nooit in deze ruimtes terecht. 

Als bezoeker vervolg je na je bezoek aan de garderobe en de balie de 

gang zoals je die bij binnentreding als zag. In deze korre gang loopt 

de vloer weer geleidelijk af naar maaiveldniveau en wordt de ruimte 

stukje bij beetje hoger en lichter om uiteindelijk met een draai naar 

links uit te komen bij de bibliotheek. 
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Centrale bibliotheek 

Het moment dat je de gang uitkomt en de bibliotheek betreed is er 

één van rust en stille verwondering. Als eerste wordt de aandacht 

gevestigd op de volledige ruimte vullende boekenkasten die de 

hoogte van de ruimte benadrukken, wat nog eens versterkt word 

door het reit dat de voorgaande gang relatief laag en donker is. De 

boekenkasten leiden de blik vervolgens omhoog waardoor het zachte 

licht dat toetreedt door het translucente plafond in het oog valt. 

De verhoudingen, materialen, lichttoetreding en meubilair zijn w 

gekozen om een heel bewuste serene sfeer op te roepen en duidelijke 

orde te creëren in de bibliotheek. De overweldigende sfeer van de 

ruimte worden in balans gehouden door een zeker minimalisme 

en beperking aan aandachtspunten. Net als in het voorbeeld van 

Barragán heb ik genacht de gewenste serene sfeer op te wekken door 

middel van architectonische elementen,lichttoetreding. materiaal en 

een geënsceneerde sequentie en samengevoegd met hele menselijke 

ervaring in het achterhoofd. De ruimte is ontworpen vanuit bet 

menselijk perspectief. 

De bibliotheek is in principe de kern van het hele gebouw. Vanuit 

hier leiden doorgangen naar de verschillende aanliggende ruimtes, 

namelijk de entree waar je net uit gekomen bent, de leesruimtes, de 

panuy. de vergaderzaal, de mediatheek en de lezingzaal. Het lèit dat 

de bibliotheek dus ook een knooppunt is in het gebouw vind zijn 

weerslag in de positionering van de doorgangen en de centrale tafel 

voor schermen met roegang tot de catalogus. Tevens is de opdeling 

van de ruimte terug te lezen in het patroon van de stenen op de 

vloer. De buitenste rand is vrij gebouden voor beweging van ruimte 

naar ruimte en de bereikbaarheid van de kasten. Her meubel is in het 

midden geplaatst wdat er niet kriskras door de ruim te gewandeld 

wordt. Het meubel is in principe één enkele tafel met 7 zitplaatsen. 

Er is gekozen voor één een trale tafel in plaats van meerdere venpreid 

door de ruimte om de orde en rust van de ruimte te bewaren. Het 

tafelblad van het meubel is onder een hoek geplaatst en de bijstaande 

stoelen hangen ligt achterover zodat de blik van de gebruiker meer 

omboog gericht is op de ruimte. De stoelen zijn gemaakt om 

ontspannen te zitten en staan vast op de vloer om geschuif van poten 

op de vloer te voorkomen hetgeen de rust alleen maar verstoren wu 

en überhaupt lastig is met een bakstenen vloer. Om deze reden zijn 

de stoelen draaibaar gemaakt om w bij de tafel te kunnen waaruit de 

computerschermen opgeklapt kunnen worden. De 7 zijdes tellende 

tafel verbreekt net eni~s de complete puntsymmetrie van de 

ruimte evenals de doorgang naar de trap die net uit het centrum 

geplaatst is. Deze en de andere doorgangen zijn duidelijk in de 

ruimte aanwezig doordat zij de wand van boeken onderbreken over 

de volle hoogte van de ruimte. Al deze doorgangen zijn ontworpen 

als een tijdelijk moment van rust in de sequentie en bereiden de 

bezoeker voor op de volgende aanliggende ruimte. Een principe 

zoals ook Barragán zijn russenruimtes gebruikt. Het is nooit een 

abrupte overgang van één ruimte naar de andere. 
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Leesruimte 

De bibliotheek geeft d~ m~lijkhdd om op locatie rustig te kunnen 

ler,.,n. Lezen ~n snukren in de bibliotheek zelf is het uitgangspunt, 

maar uidenen is ook mogelijk. Ondanks dat er op verschill~nde 

pl~~n gelezen kan wo~n is er één plek s~cifiek voor onrwo~n. 

Dat is de mruimte gelegen aan de cenuale bibliotheek ruimt~. Ook 

hier kom je eerst weer door een verlaagde en r~latief donere ruimte 

met stenen boogplafond. Aan de ene kant leidt deze gang naar de 

elder met het archief die voor bezoeers niet toegankelijk is en aan 

de andere kant naar de leesruimte. 

Bij bem:ding is de leesruimte echter niet omhoog georiënteerd zoals 

de bibliotheek, maar naar buiten naar de binnentuin. Deze tuin 

is 's zomers betreedbaar via deze leesruimte middds een dubbele 

schuifpui. Het houten balken plafond is opgelegd riething de gevel 

wat naast dat het de kleinste overspanning is ook de richting en 

oriëntatie op de buitenruimte versterkt. In de leesruimte zelf zijn 

banken gemetseld en bekleed met leer waar men rustig kan lezen. 

De leesruimte is echter niet en el één grote kamer, maar heeft enele 

meer private hoekjes voor degene die complete isolatie wenst tijdens 

het lezen. Ook in de leesruimte wordt ~ld met de lichtere en 

donere baksrenen om contrast te krijgen. De wand achter de bank 

is lichter ten opzichte van de andere wanden om hi~r iets meer 

aandacht op te leggen en de plek lichter te maken voor het lezen. 

Het gebruik van daglicht, het groen van de tuin en de gradatie 

van intimiteit is hetgeen dat deze ruimte een serene sfeer geeft. 

Afgesloten van de omgeving en onverstoord door de andere ruimtes 

van de bibliotheek is deze ruimte een fijne plek om rustig te lezen. 
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Pantry 

In de cenr:rale bibliotheek bevindt zich tegenover de leesruimte de 

toegang naar rowd de panuy als de toiktten en de vergaderruimte. 

De pantry bevind zich aan de linkerkant van de verlaagde 

russenruimte waardoor je heen komt als je vanuit de bibliotheek deze 

kant op loopt. Ook de pantry is evenals de leesruimte georiënteerd 

op een binnenruin welke ook weer betreedbaar is via een glazen 

pui. De ruimte wordt hierdoor visueel vergroot en de ruin bij de 

ruimte betrokken. Met goed weer kan de pui uiteraard open gezet 

worden en is de pauze/koffie plek nog aangenamer om te verblijven. 

Bij binnenkomst is als eerste de grote hoekbank in het zicht en de 

daglichttoetreding van de pui. Pas enkel in de ruimte zelf staande 

komt de panuy zeifin beeld aangezien deze zich om de hoek bevindt 

in niet vanuit de gang zichtbaar is. 
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Vergaderruimte 

Ook de vergaderruimte betreedt je vanuit de vetlaagde russen ruimte, 

maar het introverte karakter wordt enigszins opgeheven door een 

blik te gunnen naar buiten op de groene omgeving. De grote vraag 

bij het ensceneren van deze ruimte was hoe deze vergaderzaal 

van daglicht te voorzien. Om de vergadering ongestoord te laten 

verlopen was de eerste intentie daglichttoetteding alleen vanuit het 

dak toe te laten, maar in plaats van een serene sker resulteerde dit 

meer in een opgesloten gevoel. Door de hele kopse wand aan de kant 

van het Munthof open re maken wordt de ruimte qua ervaring vele 

malen groter en kalmer. De wanden van de ruimte zijn gestuukt in 

tegenstelling tot de kale baksteenwanden in de resr van het gebouw. 

Dit heeft als reden om een contrast te crc:ëren mer de wand die 

buiten doorgeut wordt en de kamer extra licht te maken hetgeen 

wenselijk is bij de functie. Zo wordr ondanks het open karakter naar 

buiten het interieur/exterieur contrast extra aangestipt. 

De vergliderzaal is bedoeld voor kleine vetgildering/discussies van 

een man of8 a 10. Dit kan zijn voor leesgroepen, wetenschappers of 

voor eventuele buitenstaande verenigingen. Tevens is de ruimte ook 

geschikt als gewone leestruimte indien hij niet voor vergaderingen 

gebruikt wordt, maar hij is wel aanzienlijk minder specifiek voor 

individuele rust zoals de andere leesruimtes bedoeld zijn. 
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Trap 

De eerste vetdieping waar zich de medialheek bevind en de tweede 

vetdieping met het da~rras zijn ~reikbaar via de trap gelegen aan 

de centrale bibliotheek. Deze trap is net als alle andere tussenruimtes 

ontwarpen als een kort rustmoment russen de verschillende functies 

in de bibliotheek. De trap ruim opgezet zowd in breedte (1600mm) 

als de hoogtr. De trap reikt namelijk over 2 verdiepingen en dit is 

ook al zichtbaar en herkenbaar in de centrale bibliotheek. De trap 

zelf is niet verlicht, maar krijgt zijn licht van rwee kanten: vanuit de 

mediatheek en door de boekenlusten heen die de wand vormen. 

Het licht vanuit de mediatheek gedi: de richting aan en "~Werkt als 

uimodlging om naar boven re lopen terwijl de boekwand de trap 

extra aanlicht en laat zien waar je vandaan komt. Aangezien de 

kasten kunnen bewegen en de controle hierover zich aan de voorkant 

~vind is er aan de achterkant glas regenaan gemonteerd. 
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Mediatheek 

De trap leidt zoals gezegd naar de mediatheek. De mediatheek is de 

plek voor de digitale link met de buirenwereld en er is gttn enkele 

plek waar zoveel informatie te vinden is als op het internet. Dit is de 

wat interactievere ruim~ van de bibliotheek. Naast de in~racrie met 

her web is er via een groot raamzicht naar buiten op het omliggende 

groen, een wand van boekenkasten die beweegt, een ballustrade 

met uilZicht op de centrale bibliotheek en een doorkijknisje naar 

de lczingzaal. Het grote raam aan de oosiZijde zorgt ervoor dat de 

mediatheek een fijne lichte ruimte is zonder direct zonlicht op de 

computerSChermen re werpen. Daarnaast verschaft hij ook uilZicht 

op de groene omgeving en de binnenruin gelegen aan de leesruimre. 

De wand haaks op het raam is voorzien van planken die op dezelfite 

hoogte als de boekenkast opgehangen zijn en worden gebruikt voor 

folders en aanbevolen boeken. Weer haaks op de folderwand is een 

boekenwand net zoals dar bij de trap het geval was. Licht vair hier 

door de boekenkast heen de ruimte binnen, maar is afgeschermd 

middels glazen panelen. Echter in de hoek is geen kast aan~g. 

omdat hieronder z.ich de doorgang van de centrale bibliotheek naar 

de leesruimte bevind. Dit resul~erd in een kleine ballustrade met 

uilZicht over de gehele centrale bibliotheek. 

Eenzeifile uilZicht wórdt verschaft over de lezingzaal in de 

tegenovergestelde hoek waar z.ich een kleine nis bevindt op 

ooghoogte. Door deze nis kan je sluiks de zaal inspieken en 

meeluisteren met een eventuele lezing of film die aan de gang is. 

Naast de trap waar je omhoog gekomen bent en regenover de nis 

bevind zich de trap die verder leidt naar her dalrterras die ook weer 

heel specifiek ge!ruceneerd is. 
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Dakterras 

Het dakterras dat 's zomers als kesplek gebruikt kan worden is 

bereikbaar via een trap vanuit de mediatheek. Boven aangekomen 

moet men z.ich 180 graden draaien en uiteinddijk via een gang 

die open staat met de buitenlucht is het terras te betreden. De trap 

zdf is aangelicht via een smal ~rticaal raam boven de uap, maar 

het is het licht dat bo~n om de hoek komt van de gang naar het 

terras dat de aandacht trekt en de sequentie leidt. Het dakterras 

moet uiteraard wd afgesloten kunnen worden en hiervoor is een 

glazen deur geplaatst in de gang die pas z.ichtbaar is als men de hoek 

om draait. Het terras zdf is een open ruimte van ongeveer 40m2 

met gemetselde z.itplaatscn om te lezen en <!én groene wand met 

beplanting. Vanaf het terras is er z.icht over een groot deel van het 

Munthof en ook het binnenhof en binnentuin van de bibliotheek 

zelf. 
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Galerij 

Vanuit de centrale bibliot~k kan men bij de vierde doorgang 

naast de trap op naar de mediatheek ook de deur door naar buiten 

die via een galerij, Jan~ een binnenhof naar de lezingzaal leidt. De 

galerij is net als de andere tussenruimtes voorzien van een bakstenen 

boogplafond die de diepte en de sfeer ervan venterkt. Het is bij deze 

ruimte dat de keuze voor het plafond van alle russenruimtes viel op 

baksteen. Een houten balken plafond concureerde te veel met de 

kolommen en tevens moest er contrast zijn met het houten plafond 

van alle andere ruimtes. Een betonnen plafond viel af als enige 

andere plausibele optie aangezien her karakter hiervan toch wat 

kilkr is en uitvoering in heaelfde materiaal als de wand resulteerde 

in een veel ordelijker geheel en serene sfeer. Doordat het plafond ook 

nog eens gebogen is versterkt het visueel de lengte van de galerij en 

nodigt uit naar de deur van de lezingzaal re lopen. 
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Binnenhof 

Aan de gallerij is het binnenhof gelegen dat zich bevind russen de 

bibliotheek en de bestaande bebouwing. Tussen de kolommen van 

de gallerij door is deze buirenruim re beuecdbaar en dit binnenhof is 

evenals de ruin en her dakterras een ideale lokatie om rustig re lezen. 

Her binnenhof is qua zichtlijn vooral op de hemel georiënteerd 

aangezien her een vrij smalle, maar lange en hoge ruimte is. Dit is 

echter juist ook de kracht van de ruimte aangezien er rotaal geen 

afleiding van de omgeving is. De 4 wanden van her binnenhof 

zijn cchrcr wel elk anders gemarerialisccrd. De lange zijde van 

de bibliotheek is een blinde muur van de gebruikelijke baksreen 

steunend op de kolommen van de galerij. De kopse wand die het 

binnenhof deelt met de lezingzaal is begroeit met klimop om de 

hoogte re versterken en meer groen in de ruimte re brengen. De 

andere kopse zijde is een muur die gedeeld wordt met een bestaande 

aanliggende ruin waar ook planren overheen groeien. Aan de 

laatste zijde is nog een restant van de gesloopte opslagloodsen en 

deze boogsrrukrurcn doen wonderbaarlijk veel voor de sfeer van de 

ruim re. Vandaar dar deze ook bchouden worden. 
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Lezingzaal 

Bij betreding van de lezingzaal via de galerij gaat men een grote 

dubbele deur door, maat al van tevoren is er een glimp op te vangen 

van de ruimte door het smalle raam boven de deur. Deu richt de blik 

omhoog de ruimte in en door dit raam zijn dan ook voornamelijk de 

specifieke daglichtopeningen van de zaal te zien. De dubbele deuren 

openen naar binnen en bij het binnenstappen van de zaal wordt 

de blik onmiddellijk gefocust op het podium en het scherm aan de 

overzijde van de zaal. De hele ruimte is op deze richting onrworpen. 

De in het plafond doorlopende ramen en de brede banken voor 

het publiek zorgen ervoor dat de focus van de ruimte ligt op de 

plaats waar gepresenteerd wordt. De zaal heeft intentioneel een wat 

besloten kerkelijk sfeer en is dan ook hierdoor geïnspireerd. De 

reden hiervoor is niet eens zozeer her kopiëren van een dergelijke 

sfeer, maat vanwege de eigenschap van aandacht focussen die kerken 

veelal in zich hebben. 

De hoge verticale ramen zijn naast het scherm het meest aanwezige 

in de zaal. Door deze daglichtopeningen deels horirontaal door 

te trekken in het plafond wordt de wand met het scherm meer 

ingekaderd en wordt de diepte van de ruimte versterkt. 

De zaal is bedoeld voor lezingen die aansluiten bij de wetenschappelijk 

en filosofisch getinte status van de bibliotheek of voor films en 

documentaires in dit genre. Of het een scherm mer beamer moer 

zijn of een daadwerkelijk plasma scherm doet er niet zoveel toe. 

Er is in ieder geval voldoende ruimte voor eventuele bijkomende 

techniek in de aanliggende ruimte die recht van het podium via een 

trap bereikbaat is. Er kunnen rond de 70 mensen plaats nemen in 

de lezingzaal die overdag via de bibliotheek de zaal kunnen betreden 

of 's avonds wanneer de bibliotheek gesloten is via de eigen ingang. 

Deze ingang bevindt zich in de ruimte achter het scherm en komt 

buiten uit op het plein bij de kleuterschool. Tevens bevind hier zich 

de garderobe en een toilet die voornamelijk voor gebruik vlak voor 

en na de lezingl6lm bedoeld is. Een tweede toilet, die tevens dient 

als mindervalide roilet voor de gehele bibliotheek. bevindt zich aan 

de achterkant van de zaal en kan dus gebruikt worden tijdens ck 
lezingen zonder deze te verstoren. 
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Archief 

Het archiefbevindt zich in <k kelder on<kr de centrale bibliotheek en 

is beueedbaar vla de leesruimte en de ruimte van de bibliothecaris. 

Het archief is echter niet toegankelijk voor bezoekers en dient voor 

tijdelijke opslag van nieuw verkregen boeken of voor boekreparatie. 

Het archief is eigenlijk de ruimte die in het midden van de kelder 

overblijft met daar omheen een nog dieper g;aande kelder waarin de 

boekenlift en het contragewicht op en neer gaan. In het archief zelf 

zie je dan ook de kasten naar beneden komen als deze boven bediend 

worden. De sleuf die zich rondom bevind is afg.eschermd met een 

ballustrade en de enkele doorbrekingen hiervan zijn de overlopen 

die leiden naar de twee enuees en de technische ruimte. 

Naast de boekenliften is het plafond het meest aanwezige in deze 

ruimte. Het plafond van het archief is de vloer van de centrale 

bibliotheek die besraat uit een raster van stalen liggers. In dit raster 

zijn panelen gehangen die het plafond vormen. Aan de rand zijn 

dit zwarte panelen, maar in het midden boven het archief zij~ 

deze uanslucent en lichten op door de verlichting die zich erachter 

bevind. Het •eilandje" van het archief is dus hetgene dat aangelicht 

wordt terwijl de rand van de kelder relatief donker blijft. 

In het archief staan enkele boekenkasten, een computer aangesloten 

op de catalogus en een werktafel. De kasren zijn voor tijdelijke 

opslag. de werkrafel voor het rep=ren en prep=ren van boeken en 

de computer dient voor het updaten van de catalogus. 
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Boekenkasten 

Om de juis~ sfi:cr te bereiken in de bibliotheek stond al snel de keuze 

vast om gehele wanden uit boekenkasten re laten bestaan. Deze zijn 

dan ook verticaal gcorienteerd en benadrukken de h~ van de 

ruimte. De kasten zelf zijn 8.8 meter hoog en gemaakt van donker 

noren hout en hangen volgens een liftprincipe aan conuagewich~n 

russen een stalen frame. Om bij een boek op hoge lokatie te komen 

gaat dus de hele kast naar beneden middels dit liftsysteem. De 

kasten en planken zijn genummerd en op deze manier is het juiste 

boek re vinden in de catalogus. Na de lokatie van je boek op de 

computer gevonden re hebben kan de desbeueffende kast middels 

een ba.l.kvormige hendel (zoals deze veelal bij collegeborden word 

toegepast) omlaag gehaald worden. Er is gekozen voor een dergelijke 

hendel vanwege estetische redenen, maar ook zodat iemand zijn 

handen duidelijk op de hendel plaatst en niet in of dichr bij de kast 

wanneer deze beweegt. 

Wanneer de kast omlaag gaat wordt het ach~rliggende systeem 

duidelijk en zie je de stalen kolommen waarrussen de kast hangt 

en het contragewicht die omhoog komr. De kast hangt aan 2 stalen 

kabels van 12mm doorsnede die elk alleen al de kast kunnen dragen. 

Mocht er een uia.onderlijk geval zijn waarin er im mis is met één 

van de kabels dan is het sys= nog steeds veilig. De kabels worden 

aan de bovenkant via katrollen weer naar beneden geleid. Deze 

katrollen zijn niet zichtbaar, maar het kroonvormige stalen profiel 

waarin ze bevestigd zijn wd. Doordat de transluoente isolaóepla~n 

die erboven hangen demontabel zijn kan men er altijd bij voor 

eventuele reparatie. Het katrolsysteem is echter zo eenvoudig en 

degelijk mogelijk ontworpen dat er niet snel iets kapot zal gaan en 

reparatie hoogstwaarschijnlijk niet eens nodig zal zijn. 

Aan de andere kant van de kabel hangt het contragewicht waarvoor 

de berekeningen op afbeelding xx te zien zijn. Het contragewicht is 

nagenoeg even zwaar als de kast zelf zodat de elektromotor die het 

systeem aanstuurt minimale arbeid hoeft te verrichten. Het systeem 

van het contrageWicht is zo ontworpen dat er extra gewicht aan 

toegevoegd kan worden of dat er gewicht ~haak! kan worden 

om deze zo precies mogelijk af te s~mmen op het gewicht van de kast 

met inhoud. Er is voor een elektromotor per kast gekozen, omdat 

deze goedkoop, geruisloos en compact zijn. Tevens gaan ze minstens 

2 5 jaar lang mee en mocht er één vervangen worden dan ligt niet het 

hele sysreem plat, maar enkel één enkele kast. De elektromotor is 

onder in de kelder geplaatst en bereikbaar via het archief. Daar is een 

rand van ruim een meter vrijgehouden om verder af re dalen naar de 

keldervloer waar de mororen sraan. 

Aangezien de boeken in de kasren zelf er niet aan de achterkant 

uit moeten kunnen vallen zijn er kleine kabels gespannen in elite 

vak die dit moeten verhelpen. Er is voor deze minimaal visueel 

aanwezige kabels gek~n in plaats van een solide achterkant, 

omdat de boekenkasren ter h~ van de trap en mediatheek ook 

aan de achterkant zichtbaar zijn. De open achterkant bij de trap en 

mediatheek zijn echrer wd afgeschermd met glas voor de veiligheid 

en her tegengaan van invallend vuil. 
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Constructie 

De geltelt bibliotheek is geconstrueerd in baksteen, zowel de binnen 

als buitenwand. Dit houdt in d.tt deze wanden dus dragend zijn 

ond.tnks d.tt dragende baksteenwanden vrijwel nooit meer toegepast 

worden. De reden om toch baksteen toe te passen is de sfeer en 

uitstraling die het tewttg brengt voor het gebouw. De houten 

d.tkbalken die evengoed gekozen zijn voor hun uitstraling en om 

bepaalde kijkrichtingen in de verschillende ruimtts te versterken 

worden opgelegd op de dubbelen bakstenen binnenmuren. Echter 

in de a:nmde bibliotheek waar een stalen d.tkconstructie op de 

wanden ltunt, is een betonnen randbalk ~past voor een betere 

spreiding van de krachten. 

Bij de verdiepingvloer moet er echter een stalen zwaluwnaarrvloer 

op de houten vloerbalken gelegd wotden om!bt ook hier een 

vloerverwarming wotdt toegepast. De houten vloerbalken dienen 

hier dus enkel voor het zicht en kunnen gebruikt worden om de 

zwaluwsraarrvloer te ondersteunen tijdens storting waardoor geen 

onderstempeling nodig is. 

Eén afwijking in de bakstenenconstructie is zoals gezegd bij de 

a:ntrale bibliotheek vanwege de toegepaste randbalk. Deze ruimte 

is echter ook voorzien van een groot aantal stalen kolommen 

waartussen de boekenkasten hangen. Deze kolommen zijn tevens 

ook bevestigd aan de tien meter hoge bakstenen wanden en 

zorgen hiermee voor een stabiel geheel. Door deze constructieve 

verbinding wotdt daarmee ook de stabiliteit van het gehele gebouw 

gewaarborgd. 
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Bouwfysica 

Omdat de bibliotheek met alle toegepaste bakstenen een 

vrij grote thermische massa heeft en om in het zicht staande 

verwarminpelementen te voorkomen woRit de gehele bibliotheek 

voorzien van vloerverwarming. Echter om de luchtvochdngheid 

op een meer preciesett relatieve vochtigheid van 40 a 45 procent te 

houden (niet rozeer vanwege bet papier van de ~ken, maar eeRier 

voor de leren kaften) is de cmrrale bibliotheek van luchtbehandeling 

voorzien die tevens ook kan dienen om de ruimte bij te verwarmen. 

De gesegmemeeRie luchtbehandelingskast die hiervoor zorgt, sraat 

in de technische ruimte die vanuit het archief bereikhaar is. Hier 

bevinden zich tevens ook de andere installaties zoals de meterkast. 

Met oog op isolatie is vooral de centrale bibliotheek van speciaal 

belang. Deze ruimte van n~n meter hoog is voorzien van 

translucente isolatiepanelen die behalve diffuus licht doorlaten ook 

de ruimte isoleren. Deze isolatiepanelen zijn bevestigd aan een raster 

die vervolgens weer gemonteerd is op de stalen dakconstructie van 

de centrale bibliotheek. Dit houdt in dat de dakconstructie zelf zich 

dus nagenoeg In de buitentemperatuur bevindt al ligt daar nog weer 

een plat glazen dak bovenop. 
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Conclusie 

In de onderzoeksvraag van dit afsrudeeronderzoek werd de vraag 

gesteld of er voorwaardelijkheden konden worden verbonden 

aan het verwezenlijkat van sereniteit. Echter aan het begin al 

moest geconcludeerd worden dat op de vraag hoe sereniteit met 

archirectonisce elememen opgeroepen kan worden ongetwijfeld 

geen éénduidig antwoord gevonden kon worden. De zoektocht 

naar sereniteit was er dan ook één van het zoeken naar een eigen 

manier om deze te benaderen. Dat houdt niet in dat er enkel naar 

persoonlijke ervaring gekeken is, want om hier een stelling over in 

te nemen is het juist van belang om te kijken naar welke factoren 

van sereniteit universcel zijn. De eerste insteek was om dit per factor 

(kleur, licht. materiaal, geluid etc.) te benaderen. maar dit gaf geen 

algemene leidraad ook al zijn deze individuele factoren van grote 

invloed. 

Met betrekking tot deze individuele factoren kan er echter wel 

een conclusie getrokken worden. Om sereniteit re verwezenlijken 

zijn er wel degelijk voorwaarden verbonden aan deze factoren. In 

een overbelichte felle en bontgekleurde omgeving is het minder 

eenvoudig tot rust re komen dan in een meer timide ruimte met 

zachter licht en een goedgebalanceerd kleurenpalet. Er zijn zekere 

voorkeuren voor de individuele invloeden, maar deze liggen niet zo 

eenvoudig dat er een checklijst voor sereniteit gecreërd kan "worden. 

De afwegingen die tot deze voorkeuren leiden gaan veelal toch op 

gevoel. Iets wat naar mijn mening niet een probleem is (omdat het 

dus moeilijk te definiërenen rou rijn), maar juist bewijst dat er iets 

is als een algemeen en universcel gevoel voor sereniteit. Eigenlijk net 

wals iedereen diep van binnen weet ofiets goed of fout is. Om juist 

te kunnen handelen is het belangrijk ook met dit gevoel te kunnen 

zien en dit is hetgene waar Barragán het naar mijn mening dan ook 

over heeft bij zijn uitspraak: 
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"7be Art ofStnt~t- ft is essmtia/,;, an archit«t tolmow how to srt: I mtan, to 

set in swh a ""'J thaJ the vision is ""' ft'ri'JH'WimJ by rationala1111/ytis" 

De analyse van Casa Barragán deed inzien dat het vooral de 

samenhang, sequentie en ordening van al deze individuele factoren 

en architectonische elementen is die bepalen of iets sereen, helder 

en geordend is of juist chaotisch en onduidelijk overkomt. Chaos is 

overigens niet het afwezig zijn van orde, er is immers altijd en overal 

een orde aanwezig. Het begrip chaos doelt enkel op de verwarring, 

onbegrip of het missen van overzicht. Chaos is het niet begrijpen 

van de orde en bezinning naar mijn mening juist wel het hebben van 

dit inricht. Archirecruur is het primaire middel om de oneindige 

ruimte re ordenen en· deze te relateren aan de menselijke maat en 

menselijke geest. Iets ordenen is het onbegrijpelijke begrijpelijk 

maken. In de quest een serene ruimte te maken voor de doorsnee 

mens moet men niet over de schreef gaan met de hoeveelheid 

infOrmatie die je verstrekt. Er moet zeker niet een overdaad zijn 

aan architectonische elementen en indrukken, maar deze moeten 

samenwerken tot een eenvoudig begrijpbaar geheel, afgestemd op 

het menselijk kennen en kunnen. Het is dit begrip en overzicht dat 

leidt tot rust. De beschrijving van sereniteit als "bevrijding van alles 

wat verwarrend werkt" is waar de clue ligt voor het fysieke aspect en 

hoe de omgeving bij kan dragen aan het gevoel van sereniteit. Zorg 

dat archirecruur vrij is van verwarrende elememen. Structureer de 

elementen w dat de mens ze moeiteloos kan orderenen en dat deze 

nooit teveel worden voor de menselijke geest om aan te kunnen. 

Om dit te kunnen verwezenlijken is het de taak van de architect om 

rich in te kunnen leven in de mens als gebruiker van architectuur. 

Watervaan de toeschouwer/gebruiker terwijl hij/zij door het gebouw 

loopt? Op welke manier volgen de architectonische dernemen elkaar 

op en werken ze samen? Waar wordt de aandacht op gefocust? Hoe 

verhoudt het gebouw en al zijn individuele dernemen zich tot de 



maat van de mens en wat brengt dit trweeg? 

Daarnaast is de samenhang van al de eerder ~noemde betoren 

onderling van groot belang. Uit het onderzochte werk van Barragán 

kunnen we leren dat in een goed ontworpen sequentie en samenhang 

de individuele fatoren elkaar versterken. Licht, kleur, geluid, naruur, 

materiaal, textuur, verhouding zijn geen individuele dementen, 

maar werken tezamen. 

Door na te denken over hoe de mens zich door het ~bouw beweegt 

en hoe de individuele facroren elkaar opvolgen en versterken kan 

sereniteit bewerkstelligd worden. Sequentie is essentieel bij de 

samenhang tussen de verschillende architectonische elementen. 

Voorwaardelijk voor serene architectuur (en ik zou willen toevoegen 

voor elke archirecruur) is dan ook om te denken en te ontwerpen 

vanuit het menselijk oogpunt en beweging. 

71 



Bronvermelding 

Afbeeldingm: 

I Gillardi house, Mexico City, Luis Barragán 

2 Luis Barragán 

3 San Cristobal, Mexico City, Luis Barragán 

4 Gillardi house, Mexico City, Luis Barragán 

5 Tlallpan Chapel, Mexico City, Luis Barragán 

6 Casa Barragán, Mexico City, Luis Barragán 

7 Schets wachtruimte, Casa Barragán 

8 Schets hal, Casa Barragán 

9 Schets glazen bol, Casa Barragán 

I 0 Schets woonkamer, Casa Barragán 

11 Schets bibliotheek, Casa Barragán 

12 Schets bibliotheek, Casa Barragán 

13 Schets atelier, Casa Barragán 

14 Schets binnenhof, Casa Barragán 

15 Maqumc Tlallpan Chapel, Luis Barragán 

16 Munthof. Antwerpen 

17 Munthof. Antwerpcn 

18 Munthof, Antwerpcn 

19 Situatie bibiliotheek, Munrhof, Antwerpen 

20 Schets patio 

21 Plattegrond patio 

22 schets enrree 

23 Plattegrond en rree 

24 schets bibliotheek 

25 Plattegrond bibliotheek 

26 schets leesruimte 

27 Plattegrond leesruimte 

28 schets pantry 

29 Plattegrond pantry 

30 schets vergaderruimte 

31 Plattegrond vergaderruimte 

32 schets trap 

n 

33 Plattegrond rrap 

34 Schets mediatheek 

3 5 Plattegrond mediatheek 

36 Schets dakterras 

37 Plattegrond dakterras 

38 Schets galerij 

39 Plattegrond galerij 

40 Schets binnenhof 

41 Plattegrond binnenhof 

42 Schets lezingzaal 

43 Plattegrond lezingzaal 

44 Schets archief 

4 5 Plattegrond archief 

46 Boekenkast centrale bibliotheek 
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Bijlage 



Essay Cocneelis Verhoeven - Sereniteit 

In de VPRO-televisieserie 'Van de schoonheid en de troost' van 

Wim Kayzer sprak de Engelse filosoof Roger Scruton zondag over 

sereniteit. Kayzer dacht, zo'n raar en vreemd begrip, dat zal wd uit 

de middeleeuwen stammen, en bracht meteen een kerk in beeld. 

De filosoof Cornelis Verhoeven begint zijn uitleg van her begrip bij 

Lucterlus en bij 'het sttakke blauw van een mediterraanse, Latijnse 

hemel in de morgen'. 

Wie grondig wil relleereren over de eigenschap en her woord 

'sereniteit', heeft her op her eerste oog nier al re moeilijk. In elk 

geval hoeft hij nier te worstden met veel dubbelzinnigheden in 

de betekenis daarvan en met de kronkels van allerlei historische 

oot- en verwikkelingen die her uitzicht zouden belemmeren. Want 

'sereen' is van huis uit een mooi Latijns woord -serenus- voor de 

helderheid van de hemel; en her heeft zich via her Frans ook in onze 

taal gehandhaafd in de betekenis die her meer dan twee duizend jaar 

geleden al had, de enige waarvoor her in aanmerking Ujkt re komen 

en die blijkbaar is blijven imponeren. Corruptie lijkt er geen vat op 

te hebben. 

De voor de hand liggende metafOren die her toen opriep, zijn in al 

die tijd dezelfde gebleven. En die hebben allemaal re maken met de 

blijkbaar aanrtekkelljke parallel die er destijds werd getrokken of de 

tegenstelling die er werd geconsareerd russen de mereorologische 

omstandigheden buiten ons, waarop her woord herrekking heeft, en 

de gevoelens of stemmingen binnen ons. Wij zijn op bekend terrein, 

want her gaat over her weer. 

De duisterheden die zich bij de explicatie van die metaforen 

eventueel kunnen voordoen, zijn: afgezien van een enkel ritueel 

aanslibsel, eerder het elfeet van een teveel aan helderheid dan van een 

tekort daaraan. Onze aandacht is namelijk gericht op een helderheid 

die de menselijke maat en de mistige handbreedte van her menselijke 

waarnemingsvermogen re boven Ujkr te gaan; en juist dat schijnt her 

re zijn wat die grensoverschrijdende metaforiek uitlokt. 

Her Latijnse woord 'serenus' heeft alleteerst herrekking op de 
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helderheid van de lucht en de hemel. Als de hemel 'sereen' wordt 

genoemd, zijn er geen of nauwelijks wolken te zien, of al< die hier 

en daar re zien zijn, wordt door hun rafelige aanwezigheid zelf al 

hun verdwijnen aangekondigd; zij Ujken wel een onderdeel van 

de helderheid re vormen. Er is geen dreiging van storm of buien, 

en her licht heeft een bijna bovenaardse, droge helderheid. De 

vochtigheidsgraad komt nier boven de vijftig procent en sporen van 

liltering zijn amper re bespeuren. We hebben her dan niet over een 

boeiende en wereldberoemde Hollandse lucht, waarboven altijd de 

dreiging van norse buien en zwiepende regen hangr, en waaronder 

met verve mooi weer en knus binnenleven wordt gespeeld. maar 

over her makke blauw van een medirerraanse, Latijnse hemel in de 

morgen, waarop aan de horizon flarden of vermoedens van wolken 

oplossen in her heldere niets. Zo'n lucht lokt menselijke zielen uit 

haar tent, weg naar de wijde hemd. 

Serena rempla, 'ruimten vol doorzicht' noemt Lucretius (ca. 50 

voor Christus) in zijn leergedicht over de naruur de verheven, 

Olympische plaats van waar af de wijzen, zoals ook de goden, naar 

her gewoel van de stervelingen kijken. En die aanblik noemt hij in 

een war gewaagde vergelijking nog gelukzaliger dan vanaf de kust 

te zien, hoe schepen op zee worstelen met de storm. Hij gebruikt 

in zijn lof van de wijsbegeene het beeld om duidelijk te maken 

dat niets mensen zo gelukkig maakt als een beschouwelijk bestaan 

dat zich aan de woellogen van her polltielee leven ontttekt en zich 

daar regen afzet, maar dar doet op basis van inzicht in de processen 

van naruur en leven en nier zonder mededogen met de dolende en 

bedrogen sterveUngen. 

Alleen dat heldere inzicht garandeert de onverstoorbare rust die 

in de school van Epicurus (342-270), waarbij Lucretius zich had 

aangesloten, als hoogste doel werd nagesrreefd en kenmerkend 

araraxia werd genoemd: bevrijding van alles war verwarrend werkt 

-en war dus wd in overvloed aanwezig moet zijn. En door naar de 

heldere hemel te kijken mikt Lucretius daarbij tegelijk ook zo hoog 



mogelijk: alleen ~vindt hij de Rrenireit waarnaar hij op zoek en 

is en bij het denken waaraan hij zeer lyrisch wordt. 

Ik citeer een passage uit het tweede boek van zijn dichtwerk. waarin 

hij de komst van het daglicht beschrijft. Ik ben zo vrij in de vertaling 

van A. Rutgers van der Loeff uit 1966 een vorm van 'serenus' in te 

voegen waar Lucretius die gebruikt: 

"Wanneer de dageraad het land met licht besproeit en 't vooglenheir, 

dat vliegt door 't onbetreden woud, de lucht alom vetvult met hel 

gekwinkeleer, is 't allen wrbaar duidlijk -zien wij- hoe de zon 

eensklaps verrezen alles met het jonge licht bekkeelt en oversnaait op 

zulk een ogenblik. Maar wat de zon verspreidt aan hitte en heldren 

(serenum) schijn, beweegt zich niet door ~ en moet dus trager 

gaan, terwijl 't als 't ware zwemt door golven van de lucht.' 

Het heldere licht, wordt hier in poëtische bewoordingen gezegd, 

ondervindt enige weerstand in de grovere en waterige lucht; het 

wordt daardoor, zelfs op hemels niveau, diffuus en gezeefd; en het 

nodigt de blik uit zich naar steeds hoger sferen te bewegen, zoals het 

vooglenheir dat kwinkelerendopwiekt naar de zon. 

Lucreóus is hierin, ondanks zijn materialistische opvattingen en zijn 

'atheïsme', een erfgenaam van een belangrijke verworvenheid in de 

antieke culruur: dat is de parallellie die daar al vanaf de oudste tijden 

wordt geconstateerd en onderhouden russen het hemelse en het 

aardse leven. Door hun blik op de hemel te richten en bun rituelen 

en gedragingen af te stemmen op het vaste patroon dat zij daar 

menen te zien, zoeken mensen bescherming tegen de treurige en 

verwarrende wi&Rlvalligheden en troebelen van hun aardse bestaan. 

Een belangrijk deel van de antieke religie, door Lucreóus in andere 

opzichten heftig bestreden, bestaat in het zorgvuldig bewaken en in 

stand houden van zo'n parallellie russen hemels of goddelijk en aards 

of menselijk ritme. De aandacht voor de vlucht van voorspellende 

vogels, de an~ge studie van de kalender als een aangepast 

rooster en de belangstelling voor de stand van de sterren zijn daar 

h11lpmiddelcn bi i. Het Platooru• 'naar boven kijken' tn het ijken vM 

alles wat voorlopig is aan de Ideeën als modellen van perkctie is er 

een seculiere afleiding van. Ook zijn filosofie is een poging om op de 

mooiste mornemen van het sterfelijke leven met de Olympische rust 

van de goden re concurreren. 

In de betekenis en metaforiek van 'Rrenus' en 'sereen' is dat alles 

duidelijk aanwezig. De sereniteit van de hemel staat niet alleen voor 

de afwezigheid van duisterheid en grillen op dit ene moment, maar zij 

garandeert ook voor een onafz.ienbare termijn of voor de hele wereld 

stabiliteit en ongeschokte orde. Bovenal lijkt zij een perspectief te 

vertegenwoordigen dat de wereld verruimt en de roeschouwer een 

onbeperkt uitzicht geeft. De sereniteit is wat mensen een blik op 

de hemd gunt en regelijk hun plaats op de aarde en in hun eigen 

leven bevestigt. 

Er is dus in die metaforiek niet alleen sprake van een parallellie 

russen bewegingen die elkaar niet raken, maar ook van een beweging 

die van buiten naar binnen gaat en omgekeerd: de aanwezigheid 

van serene rust en licht buiren ons kan ons uoost en compensatie 

bieden voor wat in ons eigen bestaan ontbreekt. Of zelfs: zij gaar 

een onderdeel vormen van ons eigen bestaan, maar dan gezien in 

wijder perspectief en verlost van de smalle bandbreedte waarin het 

eerste oog als in een gror gevangen houdt. De storm daarbuiten is 

een proef voor onze innerlijke rust en de rust aan de opgeruimde en 

schoongeveegde hemel brengt onze innerlijke stormen rot bedaren. 

De mensen spiegelen zich bij het bepalen van hun gedrag aan de 

hemel. 

Seneca spreekt over zijn 'sereniw' als hij het in zijn verbandding 

over de woede en het beheersen daarvan beeft over zijn gemoedsrust. 

De wijze zegt daar regen de mensen en zelfs regen de machtige en 

grillige fortuin: 'Jij bent te klein om mijn sereniteit te verstoren'. 

Het zal niet helemaal toevallig zijn dat Seneca hier de kwalificatie 

'klein' plaatst regenover 'serenitas', alsof ook dat woord betrekking 

zou hebben op formaat en macht. En dat moet ook wel het geval 

aljn. Juirr In zijn tijd namctlijk boaonnen '•rtniw' M 'NR!nislimw' 

n 



ook gebruikt te worden als een snd verstanenek titd voor Romeinse 

keizers aan wie goddelijke eer werd bewezen en Olympisch formaat 

toegedicht. In één lisóge beweging maakt de wijze zich zelf tor 

keizer en de grillige keizer Nero rot een godheid. Hij houdt hem een 

spicgd voor en zegt dat hij boven de woede verheven is. 

En war hij als moralisr bijna ongemerkt ook doet is: via de merafoor 

binnen menselijk bereik brengen en een menselijke verdienste 

maken van wat in al zijn fasen een natuurkundig. meteorologisch 

en niet te ·moraliseren verschijnsel is, fascinerend als voorwerp van 

beschouwing, maar letterlijk boven de mensen verheven. 

Als ik het goed begrijp. wordr ook in onze taal, waar het woord 

'screen' vrij laat aan het Frans ondeend lijkt te zijn en amper een 

eigen geschiedenis heeft, nooit van bijvoorbeeld 'een serene blik' 

gesproken zonder dat dit gepaard gaat met een geloof in de echtheid 

daarvan. Zo'n blik is eerder kinderlijk en onwillekeurig of het 

product van een gelukkige ontwikkeling dan Iers wat met moeite 

wordt verworven, geraffineerd nagedaan of als houding aanbevolen. 
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