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De ontwerpen van de Venetiaanse ontwerper Carlo Scarpa hebben iets 
verwonderlijks over zich; de ontworpen ruimte zorgt voor ervaring. De aandacht 
die is besteed aan de materialen en de details laten vakmanschap zien. Het is 
niet alleen een functioneel detail, maar het is een decoratieve vormgeving dat 
het materiaal, de compositie en de vorm laat zien. De details, die je zintuigen 
verleiden tot aanraking, leiden je rond in de ruimte. De rol van details in de 
architectuur van Scarpa wordt treffend omschreven in een citaat van Louis 
Kahn.

The joint is the beginning of ornament
And that must be distinguished from
decoration which is simply applied.

Ornament is the adoration of the joint.
- Kahn, L.1

Scarpa laat zien dat hij het materiaal en de rol van de details in een ontwerp 
begrijpt. Samen met zijn eigen vakmensen heeft hij architectuur gecreëerd waar 
ruimte en materiaal op een betekenisvolle manier zijn samengevoegd, wat kan 
worden gezien als de kunst en het vakmanschap van architectuur.

Ambacht wordt gedefinieerd als: kennis en vaardigheid in iets hebben, wat 
gemaakt wordt door de hand.2 Het vakmanschap betreft de beheersing van een 
beroep en de vaardigheid om kwalitatief werk af te leveren.3 

Architectuur is door de jaren heen veranderd. Processen worden efficiënter 
gemaakt en producties worden gestandaardiseerd. Er wordt meer gefocust op 
ons denken en technologie en minder op het maken met de hand. Dit terwijl 
het vakmanschap gaat om de combinatie tussen kennis en vaardigheid, de 
combinatie van het denken en het doen. In de architectuur zijn er twee soorten 
vakmanschap te onderscheiden. Enerzijds het vakmanschap van het gemaakte 
detail, anderzijds het vakmanschap van het genereren van een ontwerp door de 
architect. 

Dit onderzoek focust op het laatst genoemde vakmanschap, maar er bestaat 
een relatie tussen de twee. Tijdens het ontwerpen speelt de tekening een grote 
rol als een middel voor interactie en ontwikkeling. Scarpa is hier een bijzonder 
voorbeeld van door zijn karakteristieke manier van tekenen en direct contact 
met de ambachtsman. In dit onderzoek wordt er gezocht naar een antwoord op 
de vraag: Hoe kan de tekening van de architect het vakmanschap terugbrengen 
in de hedendaagse architectuur, welke een verbinding maakt met de traditionele 
architectuur (van Sabbioneta)? 

1. Kahn, L.

2. Begrip ambacht op: 
http://www.encyclo.nl/
Beroep waarbij een 
handwerker met 
gereedschap eindproducten 
maakt. 
1) Arbeid 2) Ambt 3) Baan 4) 
Bezigheid 5) Bestaansmiddel 
6) Bedrijf 7) Bestaan 8) 
Beroep 9) Beroep, ambt of 
functie 10) District (hist.) 11) 
Handwerk 12) Inspanning 
13) Metier 14) Oud beroep 
15) Rechtsdistrict 16) 
Sti 17) Stiel 18) Taak 19) 
Vakvereniging 20) Vak 21) 
Vak of beroep 22) Vakgebied 
(crypt.) 23) Werkzaamheid 
24) Werk
3. Begrip vakmanschap op: 
http://www.encyclo.nl/
De vaardigheid om hoog 
kwalitatief werk af te 
leveren.
1) Bedrevenheid 2) 
Beheersing van een beroep 
3) Kennis van zaken 4) 
Kundigheid 5) Meesterschap 
6) Vakarbeid 7) Vakwerk 8) 
Vakkundigheid
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Dit boek is opgebouwd uit twee delen die met elkaar verweven zijn: een 
verbeeldende verhaallijn over het ontwerp in Sabbioneta en een onderzoeksdeel. 
Door perspectivische tekeningen lijkt het alsof je door het stadje en het ontwerp 
loopt. Naast de perspectivische schetsen worden delen van het ontwerp 
geïllustreerd met bouwkundige tekeningen. Interpretatie van woorden en 
illustraties laten je eigen verbeelding vormen van de materiële ruimte. 

De genummerde hoofdstukken betreffen het onderzoeksdeel en geven informatie 
over het gebruik van de tekening voor het genereren van een ontwerp. In 
hoofdstuk 2. Interpretatie van de tekening wordt het gebruik van de tekening 
behandeld. Het gebruik van de tekening is in de loop van de jaren ontwikkeld. In 
deze studie wordt gestart bij de Renaissance en worden de veranderingen door 
industrialisatie en de huidige tijd omschreven. De tekeningen van Carlo Scarpa 
worden hierna als case studie bestudeerd. 
In hoofdstuk 3. Cognitie door de hand worden de mentale processen van het 
ontwerpen behandeld. Waarnemingen zorgen voor prikkels in de neuronen die 
samen met eerder opgeslagen informatie een complex netwerk vormen. Hierdoor 
heeft ons begrijpend vermogen een relatie met het lichaam en wordt het belang 
van het gebruik van de hand(tekening) onderstreept. 
In hoofdstuk 4 interactie door de tekening worden de tekeningen die gemaakt 
zijn tijdens het ontwerpproces toegelicht. Na dit hoofdstuk zal in het laatste 
verbeeldende deel een totaal beeld ontstaan van het ontwerp. 

Een ontwerp heeft een context nodig. De traditionele context van Sabbioneta 
is een historische basis voor het ontwerp. Sabbioneta is een ideaalstadje uit 
de Renaissance. Het is ontworpen met een bepaald idee over hoe het gebouwd 
moest worden, met een bepaalde kennis en vaardigheid. In de Renaissance 
was kunst en wetenschap nauw met elkaar verbonden. Het vestingstadje dat in 
vergetelheid is geraakt na het overlijden van de stichter Vespasiano Gonzaga, is 
de context voor het toepassen van vakmanschap in het ontwerp. Hierin zal een 
verlaten industrieel pand worden herbestemd. Het herinnert aan de geschiedenis, 
welke gelinkt wordt aan bepaalde ervaringen en emoties. Door een nieuwe 
functie en vormgeving kan het gebouw weer gebruikt worden in de 21e eeuw. In 
het onderzoek kan het ontwerp worden gezien als een experiment waarmee de 
methode van ontwerpen wordt onderzocht. In het ontwerp zal het vakmanschap 
samenkomen in het detail.  





SABBIONETA
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Het stadje lijkt groter dan het is; voor je het weet ben je aan het einde van de 
Via Gonzaga. Door optische trucs toe te passen, zoals de verbreding van de Via 
Gonzaga in het midden en de versmalling aan het einde, treedt er een versterking 
van het perspectief op. Sabbioneta is een klein vestingstadje op de Povlakte in 
het noorden van Italië, gesticht door Vespasiano Gonzaga in 1556. Om dit stadje 
te kunnen begrijpen, heb je kennis nodig van de geschiedenis, van de kunst en 
van de wetenschap. Het is een ideaal stad. Niet in de betekenis van ‘perfectie’, 
maar ‘volgens een bepaald idee’. Alleen lijkt het op het eerste oog meer op een 
vergeten spookstadje met vijfhonderd inwoners. Halverwege de straat komt een 
zevenennegentig meter lange galerij in het zicht. De galerij is gemetseld met 
een oranje bruine baksteen. Grote zware kolommen zorgen voor de gebogen 
overspanningen. Op de eerste verdieping worden hoge ramen omlijst door een 
reliëf van ronde bogen van metselwerk. Onder de dakrand zit een horizontale rij 
van boogjes. 
Een galerij doet dienst om beschut te lopen, je bent binnen maar toch ook 
buiten. Vespasiano Gonzaga heeft dit gebouw ontworpen om zijn kunst in op 
te slaan. Het is een gebouw om met zijn kennis te pronken. Daarnaast was het 
onderdeel van de overdekte route van het kasteel, via Palazzo Giardino naar 
zijn Palazzo Ducale. Het langgerekte gebouw heeft op de eerste verdieping een 
Galleria Degli Antichi (Galerij van de Kunsten), welke volgens de Renaissance 
niet alleen bestaat uit schilderen, beeldhouwen of muziek, maar ook de 
architectuur en de wetenschap zijn terug te vinden in de wandschilderingen. 
Tijdens de Renaissance maakten de filosofie en wetenschap zich los van het 
geloof. In deze nieuwe levensopvatting zijn kunst en wetenschap belangrijke 
elementen. De Renaissance onderscheidt zich van de Middeleeuwen door een 
meer intellectuele visie. In deze periode is de kennis op allerlei vlakken aan het 
toenemen. De ambachtslieden zijn zeer kundig en hun kennis is verkregen door 
het doorgeven van het vak van generatie op generatie. Hun handen weten wat ze 
moeten doen na ontelbare experimenten met het materiaal. 
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Galleria Degli Antichi, Sabbioneta
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Het originele blauw geschilderde houten plafond is rijkelijk versierd met gouden 
boterbloemen. In de vele ornamentale plafonds van de paleizen in Sabbioneta 
is deze bloem ook terug te vinden als ornamentale decoratie. In de Renaissance 
had men veel kennis van het vakmanschap, wat terug te zien is in de fijne 
handgemaakte details. De architectuur en de samenleving is veranderd, maar in 
dit verlaten stadje ben je toch nog even terug in de tijd. 
Vespasiano zag het belang in van kunst en wetenschap en bouwde hiervoor 
een enorme galerij. Hij was geen architect maar deed kennis op van grote 
meesters in de architectuur, die hij samen met militaire argumenten gebruikte 
in zijn eigen stadje. Gonzaga leerde van traktaten van Vitruvius maar ook van 
de geschreven werken van Alberti, zoals de De Re Aedificatoria. Alberti schreef 
onder andere De Pictura over de kunst van schilderen in 1435. Traktaten waren 
het middel om kennis over te brengen. Vespasiano Gonzaga was geen meester 
in de architectuur, het stadje is ook geen meesterwerk in de architectuur, maar 
bijzonder omdat het een interpretatie laat zien van een hertog die zijn eigen stad 
ontwierp. Alleen het theater is door de architect Vincenzo Scamozzi ontworpen. 
Samen met de paleizen en het theater is de Galleria Degli Antichi het meest 
opmerkelijke architectuur van Sabbioneta. Het is een gebouw dat herinnert aan 
het belang van kunst en wetenschap, aan onze kennis en vakmanschap.
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Boterbloemen in kunsthars
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Sabbioneta 1:3333



17

Sabbioneta 1:300
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Houtsnede Sabbioneta 1:3000
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De tekening wordt al eeuwen gebruikt door de mens. Door de jaren heen is 
het gebruik van de tekening veranderd en ook is de diversiteit aan tekeningen 
toegenomen. Een tekening wordt door iedereen anders geïnterpreteerd en 
hiermee kan een dialoog ontstaan. De tekening is naast woorden een visuele taal 
welke een beeld communiceert. Een taal die Carlo Scarpa goed beheerst in zijn 
communicatie met de ambachtsman. 

2.1. VAN RENAISSANCE TOT NU
Het is niet de verandering in de stijl van bouwen wat de overgang naar de 
Renaissance aangeeft, het is de verandering in het denken en werken. De nieuwe 
manier van werken werd ontwikkeld door de ‘kunstenaars-’ architecten die rond 
1500 werkten in het noorden van Italië. Voorheen bestonden tekeningen uit 
fundamentele codes voor tekening en constructie. In de Renaissance was een 
nieuw soort tekening ontwikkeld; de studie tekening. Voor architecten zorgde de 
nieuwe manier van het gebruik van de tekening voor meer vrijheid en creativiteit 
in het ontwerpen. Helaas zijn weinig tekeningen bewaard gebleven waardoor de 
belangrijkste bron voor de kennis van tekenen de traktaten zijn. 

Een van de bekende traktaatschrijvers over de kunst en architectuur is Alberti. 
In De Pictura schrijft Alberti een instructie hoe een perspectief geconstrueerd 
moet worden zodat het verbeelde op een juiste manier wordt gerepresenteerd. 
Alberti heeft dan wel over het perspectief geschreven en de kennis verspreid, 
Brunelleschi wordt gezien als de ‘uitvinder’ van het eenpuntsperspectief. 
Brunelleschi begon zijn carrière als een kunstenaar en was geïnteresseerd in 
de perspectivische weergave van het ruimtelijk beeld voordat hij zijn eerste 
gebouwen ontwierp. Hij was de eerste die een correct eenpuntsperspectief van de 
Baptistery van Florence en de Piazza della Signoria maakte. De Pictura bestaat 
alleen uit tekst en niet uit tekeningen omdat Alberti wist dat door kopiëren een 
kans bestaat op fouten, interpretatie of toevoegingen. In tekst was er minder 
kans op fouten dan in tekeningen. Een tekst wordt geschreven met een alfabet, 
waarin de letters vaststaan. Een tekening bestaat uit een oneindig aantal tekens 
welke niet te herhalen zijn. Elke tekening is uniek door een complexe combinatie 
van lijnen. Alberti’s probleem lag vooral in het niet één op één kunnen kopiëren 
van een tekening, iets wat met de huidige technieken geen probleem is.  

Het idee, dat gevormd wordt in de geest, is imperfect volgens Alberti en moet 
verder worden ontwikkeld door te testen, te beoordelen en aan te passen van het 
ontwerp door middel van de tekening.4 Volgens Alberti is een samenspraak van 
de geest, het denken, en het lichaam noodzakelijk, wat zich uit in het tekenen 

4. Mallgrave, H.F. (2010) 
p. 13
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door de hand.5 In De Pictura probeert Alberti de tekening te onderbouwen met 
theorie en geometrie. Het tweede doel is het concept van ‘historia’, wat kundig 
betekent. Artiesten moeten door middel van creativiteit ontwerpen maken, 
welke dusdanig charmant en aantrekkelijk zijn dat het oog van de geleerde of 
ongeleerde toeschouwer getrokken wordt door een bepaald gevoel van plezier en 
emotie.6 Dit suggereert een emotionele waarneming door de toeschouwer.

De 20e eeuw heeft ingrijpende veranderingen met zich meegebracht. Terwijl de 
industriële revolutie zich snel verspreidde in de 19e eeuw in Europa, werd in 
Italië nog steeds het traditionele ambacht beoefend. De moderne ontwerpers 
voegden nog steeds een specifieke Italiaanse karakteristiek toe als een poging 
om de culturele traditie van het ambacht te combineren met de moderne 
industrie. De industrialisatie zette langzaam door omdat de ontwikkeling van 
industrieel ontwerpen afhankelijk was van de consument. Maar de consument 
had nog steeds een voorkeur voor de meer traditionele vormgeving. Na de 
Tweede Wereldoorlog was het duidelijk dat Italië achter lag op het gebied van 
technologische ontwikkeling in vergelijking met de rest van Europa. Na de piek 
van de economische groei in 1960 raakte Italië in malaise. Na een turbulente 
periode van massaproductie en -consumptie ontstond er een afkeer tegen 
de technologische progressie en een terugkeer naar de archaïsche, artistieke 
en traditionele vormen van productie. In de tijd van industrialisatie moesten 
ontwerpen snel worden gemaakt, omdat de markt niet kon wachten. Tekeningen 
lieten alleen het noodzakelijke zien en bestonden voornamelijk uit technische 
tekeningen met gebrek aan het traditionele creatieve proces. De nieuwe generatie 
vocht voor de terugkeer van het traditionele vakmanschap, maar tegen die tijd 
was veel van de traditionele kennis en vaardigheden verdwenen. 
In de jaren 80 kregen de kleine industrieën weer meer activiteit en de 
samenwerking tussen de producent en de ontwerper werd hersteld. Bij Scarpa 
(1906-1978) was deze nauwe samenwerking met de vakman nooit weggeweest. 

In de huidige tijd van massaconsumptie, globalisatie, wereldeconomieën en 
versnelde communicatie worden we overladen met visuele beelden. De nieuwe 
technologie heeft gezorgd voor nieuwe manieren van analyse en representeren 
van de werkelijkheid en is voor iedereen beschikbaar. Onze fysieke wereld en 
onze mentale wereld worden beheerst door de sector van digitale verbeelding 
en informatie.7 Terwijl het aantal verbeeldingen is toegenomen, zijn de 
afbeeldingen ook veranderd in stijl en karakter. Ze zijn geen representatie van 
de werkelijkheid, maar creëren hun eigen werkelijkheid.8 Kearney suggereert dat 
het begrip van de creativiteit van de verbeelding binnenkort verleden tijd is.9 De 
fragmentatie van informatie, de toegenomen snelheid van communicatie en korte 

5. Mallgrave, H.F. (2010)
P. 14
6. Mallgrave, H.F. (2010) 
p. 11
7.  Pallasmaa, J. (2011)  
p. 15 
8. Pallasmaa, J. (2011)  
p. 16
9. Pallasmaa, J. (2011) 
p. 16
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aandachtsspanne zorgen voor een vereenvoudiging van tekst en verbeelding. 
Het vermindert de nuances en beperkt de ruimte voor verbeelding. Verbeelding 
is essentieel voor perceptie, gedachtes, taal en geheugen. Onze verbeelding 
zorgt voor een bewustzijn van de wereld en het leven. Zonder verbeelding kan 
iemand zich niet inleven en is er geen idee van de toekomst. Tegenwoordig wordt 
onze toekomstige wereld verbeeld door commerciële plaatjes, die een wereld 
van fantasie ondersteunen zonder een gevoel voor de werkelijkheid. Kearney 
suggereert dat door het verzwakken van onze verbeelding een vermindering 
van ons begrijpend vermogen optreedt.10  Deze overname door het beeld kan 
zijn ontstaan door een onkritische houding ten opzichte van het gebruik van 
technologie. 

2.2. VISUELE TAAL VAN ARCHITECTUUR
Alberti suggereerde dat de architect moet ontwerpen en de bouwer het ontwerp 
moet realiseren. De tekening wordt als een belangrijk middel gezien in de 
Renaissance. Ten eerste was de tekening als communicatiemiddel nodig zodat de 
architect niet continu op de werkplaats aanwezig hoefde te zijn. Ten tweede was 
de tekening een instrument om de ideeën te testen. Ten derde werd de tekening 
in de Renaissance gezien als een intellectueel middel dat werd bestempeld als 
een equivalent voor schrijven en wiskunde. Vanaf de Renaissance gaf de tekening 
de architect de vrijheid om te experimenteren. De tekeningen representeren de 
gemaakte beslissingen door verschillende mentale processen. Ze hebben vaak 
geen theoretische basis en zijn niet gebaseerd op feiten. Tekenen is een vrij 
instrument, waarin intuïtie een belangrijke rol speelt. 

Ook al wordt dezelfde type tekeningen (plattegrond, doorsnede, gevels en 
perspectief) gebruikt als in de 16e eeuw en kan de tekenstijl overeenkomen, 
de tekening wordt niet op dezelfde manier gebruikt. In de Renaissance werd 
de schets gezien als een transparant middel en communicatiemiddel, terwijl 
tegenwoordig de schets als een privé middel wordt gebruikt. Er wordt steeds 
informeler omgegaan met de schets en wordt minder gebruikt in de representatie 
van een idee. In plaats van deze tekeningen worden veel formelere tekeningen 
gebruikt, waarin verschillende tekenafspraken en symbolen worden toegepast. 
Een andere tekenstijl heeft een andere expressie en kan hierdoor een andere 
verbeelding veroorzaken. 

In de studietekening kunnen twee types tekening worden onderscheiden: de 
basis tekening en de onderzoekende tekening.11 In de kleine onderzoekende 
tekeningen worden bepaalde aspecten van het ontwerp bestudeerd en 

10. Pallasmaa, J. (2011)  
p. 16-17
11. Herbert, D.M. (1998) p. 3
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onderzocht, waarna de beslissing wordt getekend in de basis tekening. De 
onderzoekende tekeningen zijn een soort visuele notities van het denkproces. 
Een ontwerper ondergaat een continu proces van tekenen en interpreteren; de 
schets integreert het cognitieve en het grafische proces. Elke tekening laat een 
persoonlijke manier van omgaan met de complexiteit van de architectuur zien. 
Minder persoonlijk zijn de zogenoemde werktekeningen, technische -, contract- 
of realisatietekeningen. Deze zijn gemaakt volgens bepaalde tekenafspraken 
en hebben een bepaalde precisie nodig, wat tegenwoordig met de computer 
eenvoudiger is. De computer is een goed hulpmiddel voor het tekenen van de 
definitief makende tekeningen zoals plattegronden doorsnedes en aanzichten. 
Hierin worden geen grote ontwerp beslissingen meer genomen en is een precies 
middel dat tevens eenvoudig is aan te passen. 

Filosoof David Kolb zegt dat architectuur zich gedraagt als een taal, maar 
dat deze taal niet kan worden omschreven door een grammatica. Tekeningen 
kunnen niet worden omschreven door andere tekeningen zoals woorden kunnen 
worden omschreven door andere woorden. Visuele informatie kan niet volledig in 
woorden worden uitgedrukt, er is een visueel middel nodig. Woorden beheersen 
ons dagelijks leven, maar niet iedereen is zich bewust van de invloed door middel 
van het beeld en het verbeelde. Overal om ons heen zijn beelden, zonder hier 
altijd bewust van te zijn. Onbewust worden beelden in ons hoofd gevormd en 
opgeslagen. Architecten behoren zich wel bewust te zijn van hun ruimtelijke 
omgeving en hun verbeelding van de ruimtelijke omgeving.

‘only the study of drawing will make  you sensitive to proportions, 
to those extremely subtle nuances that defy the compass yet yield to 
the eye; it will give you artistic richness, imagination, fertility. This 
is so true that, in what is a consistent phenomenon, we always see 
the most skilful draftsmen propose the most fertile compositions, the 
most imaginative and ingenious, not only in conceiving the layout of 

a plan but in designing a decorative facade.’ 
- Guadet, J. 12

Tegenwoordig zijn er steeds meer visuele hulpmiddelen beschikbaar, zoals 
een fotocamera. Een camera legt vast wat er werkelijk is, een schets laat 
een interpretatie van de werkelijkheid door de observeerder zien. Eisenman 
zegt dat ieders interpretatie van een uitgewerkte tekening is toegestaan.13 De 
interpretatie van de ontwerper zelf is hierin uniek: de ontwerper is de enige 
persoon van wie de interpretaties volledig betrokken zijn bij het ontwerp. Het 

12. Carpo, M. (2008) p. 150
13. Herbert, D.M. (1998) p. 4
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uiteindelijk gerealiseerde gebouw is slechts één van de mogelijke interpretaties. 
Elke tekening laat iets anders zien; een plattegrond laat de ruimte zien alsof de 
toeschouwer er boven zweeft, een aanzicht maakt de gevels plat, doorsnedes 
laten de relaties tussen verschillende ruimtes zien die normaal niet zichtbaar 
zijn, het perspectief komt het dichtst bij het werkelijke beeld van een ontwerp 
afhankelijk van het vluchtpunt en het standpunt. Daarnaast geeft de manier 
waarop en het materiaal waarmee wordt getekend de expressie aan de tekening. 
De inhoud en de opmaak van de tekening zijn samen belangrijk voor de visuele 
taal om een beeld te communiceren. De tekening is niet neutraal, maar bestaat 
uit vele assumpties die gemaakt zijn door de ontwerper. Het tekenen en het 
interpreteren van de tekening helpt de architect om de complexiteit van onze 
omgeving te begrijpen. 
De tekening werkt als een visuele taal welke zorgt voor een continu proces 
van observeren en interpreteren. Het idee wordt werkelijk wanneer deze tot 
uitdrukking wordt gebracht door middel van volumes, lijnen of woorden.  Met 
een werkelijke tekening kan een dialoog worden gestart omdat deze wordt 
geïnterpreteerd. Om het idee van de architect te communiceren en te ontwikkelen 
met andere kennis, moet de studie tekening semi-privé zijn in plaats van privé.  

2.3.  CARLO SCARPA
Carlo Scarpa is een Italiaanse ontwerper met een sterke culturele band met 
Venetië, waar hij in 1906 is geboren. In 1926 slaagde Scarpa voor de Academie 
van Beeldende Kunsten en ontving zijn diploma voor architectonisch tekenen, 
maar hij ontving nooit zijn officiële titel als architect. Nadat zijn aanvraag voor 
het architectenregister was afgewezen, isoleerde hij zichzelf met het traditionele 
ambacht van glasblazen op Murano. Scarpa werkte voor de Venini glasfabriek 
van 1926 tot 1947. Doordat hij de glastechnieken leerde van de vakmannen, 
versterkte hij zijn banden met de cultuur van Venetië. Scarpa heeft nooit 
gezegd dat hij tegen de industrialisatie was, in tegenstelling, hij heeft in zijn 
ontwerp voor Olivetti een groot oog voor industrieel ontwerpen in combinatie met 
architectuur.

Scarpa staat bekend om zijn samenwerking met ambachtsmannen en specifieke 
methode van tekenen. Scarpa had een team van ambachtsmensen om zich 
heen verzameld. Hij kreeg een idee in een middag, maar besteedde jaren om het 
te verfijnen. Marco Frascari, een student van een voormalige medewerker van 
Scarpa, is ervan overtuigd dat Scarpa door middel van het proces van gelaagd 
schetsen op dezelfde pagina een interactie tussen de zintuigen doet optreden.14 
De tekening zelf is een verhaal op zich, waarin je de gedachtes van de Scarpa 

14. Mallgrave, H.F. (2010) 
p. 175



27 2. Interpretatie van de tekening

kan zien. De compositie van verschillende tekeningen en schalen op één tekening 
veroorzaakt een sterke relatie tussen de diverse aspecten van het ontwerp; 
tussen de doorsnede, plattegrond en gevel, maar ook tussen het detail en het 
geheel. Scarpa’s oog voor de observatie van cultuur en traditie van Venetië en 
zijn interpretatie hiervan wordt verwerkt in een architectonische taal welke is 
ontstaan met behulp van bekwame vakmannen. 

Fig. rechts: Carlo Scarpa. 
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2.3.1. TOMBA BRION
In de schetsen van Scarpa van de Tomba Brion is de gelaagdheid van informatie 
zichtbaar. De tekening bevat de entree vanaf de publieke begraafplaats naar 
Scarpa’s ontwerp voor de tombes. Op de tekening zijn drie basistekeningen te 
vinden: een aanzicht, een doorsnede en een plattegrond. Allemaal met kleur 
benadrukt. Verspreid over het blad zijn kleine onderzoekende tekeningen 
gemaakt. De basistekeningen zijn als eerste in een lichte potlood opgezet, waarna 
enkele onderzoekende tekeningen zijn gemaakt. Vervolgens zal er in dikkere 
lijnen over de basistekeningen de beslissingen zichtbaar maken. Het proces met 
onderzoekende tekeningen herhaalt zich weer waarna de beslissingen definitief 
worden gemaakt in de basistekening. 
Deze tekening bevat één van de werken buiten Venetië en is tevens de rustplaats 
van Scarpa zelf. De eerste blik op het ontwerp van de Tomba Brion is een zicht 
door de twee ogen, gevormd door twee kruisende cirkels. Twee cirkels die elkaar 
kruisen geven een andere vorm dan wanneer ze los van elkaar staan. Het over 
elkaar leggen van vormen zorgt voor een compositie met een extra ruimte. Het is 
een symboliek voor de twee visuele zichtvelden welke gefuseerd worden in één. 
De twee cirkels zijn bekleed met vierkant Murano glas mozaïek tegeltjes. Eén 
roze cirkel en één blauwe cirkel refereren naar de vrouw en man die rusten in de 
graftomben. De twee cirkels zijn meerdere keren als exploratie tekening te vinden 
op het blad. Verder zijn er kleine detail studies, kleine perspectieven en andere 
geometrische vormen te vinden tussen de exploratie tekeningen. Nog meer dan 
in ander werk van Scarpa wordt het zigzag patroon ter articulatie gebruikt. Ze 
geven openingen en randen van bijna alle oppervlakken vorm. Deze patronen 
zijn horizontaal of verticaal, uitstekend of terugliggend. De houten bekisting is 
gebouwd met de precisie van een vakman. Hij imiteert de vormentaal van Scarpa 
in een negatieve vorm. Hij reproduceert de vormen die zichtbaar zijn gemaakt 
door licht en schaduw in de tekening. De integratie van het ambachtelijke 
detail als onderdeel van het geheel is duidelijk zichtbaar. Hiervoor is een goede 
communicatie tussen de vakman en Scarpa essentieel geweest.

“This is the only work I go to look at with pleasure because I feel I 
have captured the sense of the countryside, in the way the Brions 
wanted. Everyone is happy to go there; the children play, the dogs 

run around- all cemeteries should be like this.”
 - Scarpa, C. 15

15. McCarter, R., Scarpa 
(2013) p. 270 

Fig. rechts boven: Tekening 
van de entree van de Tomba 
Brion Begraafplaats
Fig. rechts onder: Analyse 
van basis tekeningen en 
verklarende tekeningen
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2.3.2. CASTELVECCHIO
Castelvecchio is een veertiende-eeuws kasteel van Verona dat Scarpa 
herontwikkelde tussen 1958 en 1974. Tegenwoordig huisvest het de Museo 
d’Arte. Het is een van de meest gecompliceerde ontwerpen van Scarpa waar 
hij het langst aan heeft gewerkt. Castelvecchio is een goed voorbeeld van een 
restauratie waarin het historische wordt gerespecteerd met een nieuwe laag 
in een nieuwe vormentaal die ervoor zorgt dat het gebouw functioneert in een 
andere tijd. 
In deze tekening zijn voornamelijk aanzichten en plattegronden te herkennen. 
Toch zijn er een paar kleine onderzoekende tekeningen te vinden op het blad, 
die het denkproces van Scarpa weergeven. In de schetsen voor de entree van 
het museum is duidelijk te zien dat Scarpa de ingang en uitgang van elkaar 
wil scheiden door middel van een wand die van binnen naar buiten loopt. De 
gelaagdheid van geschiedenis is zichtbaar in de tekening van de gevelopeningen. 
Waar de originele opening wordt gevormd door een gotische boog en zijn 
gedetailleerde kolommen, bevindt zich een nieuwe strakke ronde opening. 

Fig. rechts boven Tekening 
van de entree van 
Castelvecchio
Fig. rechts onder Analyse 
van basis tekeningen en 
verklarende tekeningen
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2.3.3. FONDAZIONE QUIRINERI STAMPALIA
In eerste instantie lijkt de tekening een bouwtekening van de doorsnede van een 
brug. Maar na bestudering van de tekening zijn er een aantal kleine tekeningen 
die de doorsnede verklaren zichtbaar. Het zijn een paar kleine tekeningen die 
Scarpa ter verduidelijking maakte. De brug is asymmetrisch omdat het maaiveld 
hoger is dan de opening in het gebouw. De brug leidt naar de nieuwe entree van 
het gebouw, welke vroeger een raam was, maar nu de functie heeft van een deur. 
De houten leuning wordt aan het eind beschermd door koper. De eerste treden 
zijn van steen zoals in de rest van Venetië en vormen de verbinding met het staal 
van de brug en het maaiveld. De kleine koperen details vormen de verbinding 
tussen hout, metaal en steen. 
In het detail van de brug van de Fondazione Quirineri Stampalia worden hout, 
steen en staal met elkaar verbonden en het koper gebruikt ter accentuatie van 
het detail van de handrail. Dit detail laat de kennis en de vaardigheid zien met 
behulp van een verfijnde en eenvoudige detaillering. Het gebruik van materialen 
laat de kennis en het vakmanschap zien. Het zijn in Scarpa’s ontwerpen vaak 
de kleine koperen details die de aandacht trekken en alle materialen en schalen 
verbindt. 

“Throughout, brass is the key for this metonymic transposition 
between stone and wood, since the inlaid picture rail, running 

around the gallery, recalls a similar use of brass connectors in the 
bridge handrail.”

 - Frampton, K. 16

16. Frampton, K. (1995) p. 
302 

Fig. rechts boven: Tekening 
van de brug bij Quirineri 
Fondazione Stampalia
Fig. Rechts onder: Analyse 
van basis tekeningen en 
verklarende tekeningen
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De sporen van een verwijderd balkon zijn zichtbaar in het verstoorde metselwerk. 
Dit balkon gaf Gonzaga zicht over de Piazza d’Armi, het plein waar het leger 
bijeenkwam en trainde. In het midden van de Galleria Degli Antichi bevindt zich 
het wapen van Sabbioneta. Het wapen bestaat uit een dubbelkoppige adelaar, 
die ook veel voorkomt op andere wapens van families, keizers en steden. De 
adelaar is een oud symbool voor overwinning. Onder de adelaar staat het woord 
‘Libertas’, wat vrijheid betekent. De open bogen onder het wapen geven zicht op 
een gebouw dat achter de Galleria Degli Antichi staat, gemetseld uit hetzelfde 
soort oranje bruine baksteen als de Galleria Degli Antichi en de muur van de 
stad. 
Na de dood van Vespasiano Gonzaga is het stadje in de vergetelheid geraakt en 
zijn veel mensen in de loop der jaren weg getrokken. Dat is ook de reden waarom 
er nog weinig grote interventies van latere tijden in het stadje te vinden zijn, 
maar de interventies die zijn gemaakt, hebben weinig rekening gehouden met de 
historische waarde. Zelfs delen van de vestingmuur zijn verdwenen of gebruikt 
voor nieuwe bebouwing. 

Bogen Galleria Degli Antichi met wapen, Sabbioneta
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Zicht op ontwerp door boog van galerij

In de 20e eeuw waarin de industrie de overhand nam, werd een industrieel pand 
gebouwd naast de Galleria Degli Antichi. Vervolgens is ook de industrie samen 
met inwoners vertrokken uit de kleine stad richting de grote steden. De mens is 
eerst vervangen door een machine, die vervolgens plaats maakt voor een robot of 
een computer. Door de ontwikkeling in de technologie zijn er meer mogelijkheden 
ontstaan, maar is ook een bepaalde kennis verloren gegaan zoals het oude 
ambacht. De gevel staat als een soort herinnering aan het industriële tijdperk in 
zijn omgeving.  
De galerij verlatend via één van de hoge rondbogen ontstaat er een beter zicht 
op het gebouw. De bakstenen muur lijkt te zijn verschoven naar het zuiden 
alsof het eruit is getrokken. De gemetselde gevel bestaat uit dezelfde stenen als 
de andere gevel, dezelfde stenen als die van de muur van Sabbioneta. Toen de 
muur zijn functie als verdedigingswerk verloor, de waardering voor de historische 
waarde verdween, werden de stenen van de muur gebruikt om mee te bouwen. 
Deze stenen zijn nu opnieuw gebruikt in de muur met een nieuw patroon. Als 
het gevolg van het draaien van de stenen ontstaat er een schaduwwerking. 
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Door bepaalde stenen te draaien, kan er een patroon of een afbeelding worden 
gecreëerd. Alle gedraaide bakstenen laten de contouren van de vestingmuur van 
Sabbioneta zien, refererend naar de context en de historie van de plek. Door de 
opening die is ontstaan door de verschuivingen van de gevel is een nieuwe gevel 
zichtbaar. Achter de bakstenen gevel staat een totaal nieuwe gevel van verticale 
lamellen. Drie gevels van verschillende tijden staan naast elkaar: de gevel van de 
Galleria Degli Antichi, de gevel van het verlaten industrieel pand en de nieuwe 
gevel. Ondanks dat we niet meer bouwen zoals in de Renaissance, kunnen we 
veel leren van het bestaande zoals op het Theatro all’Antica staat geschreven: 
ROMA QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET, hoe groots Rome was, zullen de ruïnes 
zelf onthullen. Hoe vervallen ook, we kunnen nog steeds van het bestaande leren.
De nieuwe gevel verwijst naar de traditionele ‘venstertralies’ voor de ramen in 
de originele bebouwing, welke de scheiding vormen van buiten en binnen. De 
lamellen met een decoratief patroon zijn niet alleen voor de sier. Ze zijn een 
scheiding tussen buiten en binnen, ze beschermen tegen te veel zonlicht en 
opwarming. Het patroon wordt gevormd door een bloemenmotief. Deze vervormt 
van een boterbloem naar een venusbloem naar cirkels. De geometrische cirkels 
laten meer licht door dan de delen met boterbloemen. Overdag, wanneer het licht 
door de grotere openingen naar binnen valt, is het patroon vanaf binnen goed 
zichtbaar. ‘s Nachts is juist vanaf buiten het patroon goed zichtbaar door de 
verlichting die naar buiten komt door de openingen. 
Wanneer de zon veel schijnt, waardoor het gebouw teveel opwarmt of hinderlijk 
lichtinval ontstaat in het gebouw, kunnen de lamellen worden gesloten. Wanneer 
ze open staan, is een patroon zichtbaar dat wordt gevormd door kleine koperen 
stukjes op de zijkant van de lamellen. Het verschil in kleur en reflectie zorgt 
ervoor dat het patroon zichtbaar wordt. Achter de ‘verschoven’ bakstenen gevel 
staat een tweede gevel gevormd door lamellen. In deze gevel is de oorspronkelijke 
vorm van het gebouw zichtbaar doordat de lamellen iets terugliggen. De lamellen 
van het nieuwe volume bevatten een patroon van boterbloemen, gevormd door 
de koperen stukjes op de zijkanten. Dit patroon loopt door op de lamellen van de 
oostgevel. Het patroon op de westgevel reflecteert de bestaande gevel; de koperen 
stukjes geven de positie van de openingen weer.  
Achter de gemetselde gevel met rechts de decoratieve stalen lamellen trekt 
een houten handvat de aandacht. Precies op de helft van de gemetselde gevel, 
gekenmerkt door één rondboog die de symmetrie aangeeft, is de entree van 
het gebouw. In veel traditionele openbare gebouwen is de entree te vinden in 
midden van het gebouw. Terwijl deze in moderne gebouwen op elke plek kan 
zitten. In de nieuwe gevel die achter de oudere gevel zit, bevindt de entree zich 
niet in het midden doordat deze is uitgebouwd naar het zuiden. In Sabbioneta 
maar ook in andere Italiaanse steden zijn veel dubbele deuren te vinden bij 
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openbare gebouwen. De buitenste vaak massieve deur beschermt tegen kou in 
de winter, warmte in de zomer en tegen ongenodigde gasten in de nacht. Door te 
duwen wordt de stalen deur geopend. Het scharnierend punt bevindt zich tien 
centimeter vanaf de zijkant waardoor er een lamel ontstaat welke onderdeel is 
van de gevel wanneer de deur volledig is geopend. Hierachter bevindt zich een 
tweede transparantere deur. 

Perspectief ruimt tussen oude en nieuwe gevel
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Westgevel 1:100
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Oostgevel lamellen 1:200
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Zuidgevel 1:100
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Zuidgevel baksteen 1:100
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Oostgevel 1:100





3. COGNITIE DOOR DE HAND
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Tegenwoordig is er een strikte scheiding tussen het fysieke en het intellectuele. 
Deze scheiding heeft zijn basis in de geschiedenis van de Westerse filosofie. Het 
lichaam wordt gebruikt in de sport en de zintuigen worden voornamelijk gebruikt 
bij de kunst. Maar ons lichamelijke zijn wordt nauwelijks gezien als de basis van 
onze interactie en integratie met de wereld of ons bewustzijn hiervan. Er is een 
continue samenwerking tussen onze ogen, hersenen en handen. Een ontwerper 
heeft een grafisch instrument nodig dat overeenkomt met het tempo van zijn 
eigen denken. Iets wat het meest dichtbij de eigen geest en denken staat, is de 
hand. Om de kwaliteit van de hand en de relatie met ons denken te begrijpen, 
is een begrip van de mentale en grafische processen noodzakelijk. Elke ervaring 
voegt een nieuwe laag informatie toe aan ons geheugen. Ons geheugen is niet 
statisch, maar dynamisch en voortdurend aan verandering onderhevig. 

3.1. DE VAARDIGHEID VAN DE HAND
Richard Sennett definieert in The Craftsman ‘vaardigheid’ als een getrainde 
routine. 17 De kwaliteit en de vaardigheid van het vakmanschap kan worden 
bereikt door veelvuldig te oefenen en te experimenteren met echte materie. 
Vakmanschap betreft de vaardigheid, maar betreft ook passie. Elke goede 
vakman ondergaat een dialoog van de praktijk en het denken, een proces van 
problemen vinden en oplossingen zoeken. Het werk van een vakman vereist 
samenwerking met het materiaal. De vakman werkt vaak met zijn handen; er is 
een fysiek contact met het object. De eigenschappen van een materiaal zorgen 
ervoor dat je een bepaalde vorm kunt maken of niet. Een vakman probeert grip 
te krijgen op de vorm en het materiaal. Het is een continu proces van observeren 
door zintuigen en het vergelijken met het beeld in het hoofd. 

Een architect probeert op een vergelijkbare manier grip te krijgen op zijn 
getekende vormen van de ruimte. Tekenen is een proces van observeren en uiten 
van verbeelding tegelijkertijd. De architect beweegt zich vrij rond in zijn eigen 
verbeelde wereld. Door te tekenen met de hand ontstaat er een perceptie van de 
werkelijkheid en van de verbeelding. Steven Holl omschrijft de perceptie van de 
architectuur als architectuur die de perceptie van tijd, plaats, licht en materialen 
verweeft.18 Door de architectuur is er bewustzijn van de geschiedenis van een 
plaats. Het licht en de schaduw zorgt ervoor dat vormen, texturen en kleuren 
kunnen worden gezien. Door te tekenen moeten deze aspecten goed worden 
waargenomen en begrepen om ze op papier te krijgen; er wordt precies gekeken 
naar de kleur, de vorm het contrast en de textuur. Het vakmanschap van 
architectuur betreft de perceptie van de werkelijke wereld, vormgegeven in een 
ruimte en materiaal welke gerealiseerd kan worden door kennis en beheersing 

17. Pallasmaa, J. (2009) 
p. 79
18. Mallgrave, H.F. (2010) 
p. 185
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van het materiaal.
Om deze perceptie te bereiken moet de werkelijke wereld worden waargenomen 
door ons lichaam. Hiervoor is interactie tussen het lichaam en het denken nodig. 
De computer vervangt steeds meer de handtekening in het proces. De computer 
is een precies en snel hulpmiddel, wat geschikt is voor analyses, het testen van 
de constructie en voor precieze werktekeningen. De perceptie van waarneming 
wordt minder goed gevangen in een computer gegenereerde tekening omdat voor 
het gebruik van de computer geen kennis van de waarneming nodig is. Hierdoor 
worden we steeds luier in het observeren en het begrijpen van de waarneming. 
Om vakmanschap te bereiken, is volgens Pallasmaa oog nodig voor precisie en 
observatie. Ten tweede heeft het vaardigheid van de hand nodig. Het hoofd voor 
het denken, maar dan een belichaamd denken waarvoor samenwerking met de 
andere zintuigen essentieel is. Ten slotte heeft een ontwerper een hart nodig om 
zich in te kunnen leven in de mens en zijn leefomgeving.  

The practice of architecture calls for the eye in the sense of requiring 
precise and perceptive observation. It requires the skills of the hand, 

which must be understood as an active instrument of processing 
ideas in the Heideggerian sense. As architecture is an art of 

constructing and physical making, its processes and origins are 
essential ingredients of its very expression. The architect needs his/

her head for clear thinking - great architectural works never arise 
from muddled thought. Yet architecture requires a special category 

of thinking, and embodied thinking through the very medium of 
architecture itself. Finally, the architect needs his/her heart in 

order to imagine situations of real life and to feel compassion for the 
human destiny. 

Pallasmaa, J. 19

3.2. PERCEPTIE EN IMAGINATIE DOOR HET LICHAAM
Een belangrijke eigenschap van de tekening is de eigenschap van innerveren 
tussen het fysieke en het mentale, onze hand en onze gedachten, onze perceptie 
en verbeelding. Tekeningen zijn een middel van de architect om gedachtes en 
gevoelens te structureren en om de perceptie van de werkelijkheid in beeld te 
brengen. Het woord ‘beeld’ wordt gebruikt voor een zintuiglijke waarneming, een 
afbeelding of een mentaal beeld. Het ‘poëtische beeld’ refereert naar gedachte, 
gevoel en een zintuigelijke waarneming welke gelaagd, associërend en dynamisch 
is. Het poëtische beeld zorgt voor associatie, emotie en gedachtes, zoals een 

19. Pallasmaa, J. (2009)  
p. 147
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gedicht dit ook kan doen. Het activeert onze zintuigen, ervaringen, verbeelding en 
emoties.

De bebouwde wereld is onderdeel van ons geheugen, dat onze ervaringen 
structureert en ze een plaats geeft. Een onderzoek van O’Keefe en Lynn Nadel 
in 1970 heeft de basis gelegd voor het inzicht in de zogenaamde ‘plaats cel’ 
in de hippocampus.20 Ruimtelijke perceptie zoals diepte en beweging zorgen 
voor activiteit in de occipitale, pariëtale en temporale kwabben van de cortex 
(hersenschors). Hierna wordt de informatie doorgegeven aan de hippocampus 
die later een ruimtelijke map creëert met ervaring. Op dit moment wordt er 
veel onderzoek gedaan naar dit deel van de hersenen vanwege de ziekte van 
Alzheimer. Met nog meer kennis over dit deel van de hersenen kan de ruimtelijke 
navigatie van de mens nog beter worden begrepen in de toekomst. 

De creatieve aspecten van het architectonisch denken zijn onderzocht in 
onderzoeken in de Neuroscience. Vijftig procent van de neurale plasticiteit van 
het brein wordt gevormd na de geboorte.21 Na de geboorte worden de ervaringen 
opgeslagen in de neuronen. Er worden tussen de neuronen verbindingen 
gemaakt waardoor in de loop van de tijd steeds complexere verbindingen 
tussen de neuronen ontstaan. Ons brein en de capaciteiten van de mens 
veranderen door de tijd als gevolg van veranderende externe invloeden. Een 
van de suggesties van het boek, The Architect’s Brain; Neuroscience, Creativity 
and Architecture, is dat het brein van de Renaissance architect of van de 19e 
-eeuwse architect verschillend is van de 20e -eeuwse architect.22 Volgens de 
fenomenologie is architectuur een multi-zintuigelijke ervaring, waarin een goed 
ontwerp zowel onze fysieke als mentale zintuigen prikkelt. De omgeving heeft 
invloed op de hersenen door de mate van de neurale stimulatie welke belangrijk 
is voor de ontwikkeling van de hersenen. Een groot deel van een menselijk 
leven wordt doorgebracht in gebouwen of de gebouwde omgeving. Zoals György 
Buzsáki de representatie van de externe werkelijkheid omschrijft als het continue 
aanpassen van de door de hersenen gegenereerde patronen die beïnvloed worden 
door invloeden van buiten af, het is een proces dat ‘ervaren’ wordt genoemd.23 
Het stimuleren van de neurale plasticiteit is belangrijk voor de ontwikkeling 
van de mens. Dit kan gedaan worden door met architectuur de zintuigelijke 
waarneming te prikkelen. Maar om architectuur te creëren welke de waarneming 
prikkelt, zal de architect zelf de wereld moeten waarnemen en deze waarneming 
moeten kunnen representeren in een beeld.

Traditioneel worden de hersenhelften verdeeld in analystische vaardigheden, 
logica en taalvaardigheden in de linker hersenhelft terwijl de creatieve, 

20. Mallgrave, H.F. (2010) 
p 195
21. Mallgrave, H.F. (2010)
p. 207
22. Mallgrave, H.F. (2010)
p. 207
23. Mallgrave, H.F. (2010) 
p. 128
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emotionele en ruimtelijke vaardigheden zich in de rechter hersenhelft bevinden. 
Door onderzoek naar de hersenen blijkt dat onze denkprocessen niet zo zozeer 
in één kant te plaatsen zijn.24 Onze bewegingen en gedachten bevatten veel 
plaatsen in het brein op hetzelfde moment. Maar opmerkelijk is dat wanneer de 
linker hersenhelft het niet op kan lossen, de rechter hersenhelft actief wordt. 
Tegenwoordig is bij veel mensen de linker hersenhelft sterker ontwikkeld, 
waardoor veel mensen vanuit een bepaalde logica en op een analytische manier 
naar dingen kijken. De verminderde focus en waardering voor het creatieve heeft 
misschien wel geleid tot de minder ontwikkelde creatieve kant van het brein. De 
invloed van de consumentenmaatschappij op de authenticiteit van het beeld en 
de autonomie van de menselijke verbeelding is verontrustend volgens Pallasmaa.  
Er moet kritisch worden omgegaan met het veelvuldig gebruik van verbeeldingen, 
maar ook het poëtische en het ‘echte’ beeld moeten de artistieke ervaring en 
gedachte verdedigen.25 Er is een slecht inzicht in het fenomeen van verbeelding. 
Volgens Pallasmaa is dit een van de redenen waarom creatieve uitingen vaak 
minder worden begrepen.26 De interactie tussen verbeelding en taal, perceptie en 
gedachte zijn nodig om het menselijke brein en de creativiteit te begrijpen. Terwijl 
er wordt gecommuniceerd met woorden worden er eigenlijk mentale beelden 
gevormd door de perceptie en de herinnering. 

‘The soul never thinks without an image’ 
- Aristoteles27

Een betekenisvol gebouw veroorzaakt zowel fysiek als mentaal een interactie 
tussen het gebouw en de bezoeker. De architectonische ruimte wordt door de 
zintuigen opgenomen aan de hand van zijn dimensies, details, tektoniek, licht 
maar ook geluid. Deze expressies tezamen roepen een gevoel, een associatie 
en een herinnering op. In een artistieke expressie zit vaak meer dan je 
zintuigen waarnemen. De realiteit wordt verrijkt met de verbeelding, ervaring 
en emotie. Architectuur bevindt zich in twee domeinen, met aan de ene kant 
de werkelijkheid van het materiaal en aan de andere kant het idee door de 
artistieke verbeelding. Een afbeelding of tekening van een gebouw stimuleert 
onze verbeelding. Het karakter en de manier van verbeelden heeft invloed op het 
door ons verbeelde. Ook een tekening is zowel in de werkelijke wereld als in onze 
denkwereld. Betekenisvolle architectuur zou het bewustzijn van de werkelijke 
wereld moeten verbeteren door de zintuigelijke waarneming en de mentale 
verbeelding. Voor een architect is het gebruik van de schets een belangrijk 
middel omdat het de interactie tussen de werkelijke wereld en de mentale wereld 
aangaat. 

24. Mallgrave, H.F. (2010) 
p. 217
25. Pallasmaa, J. (2011)  
p. 11-12
26. Pallasmaa, J. (2011) 
p. 33
27. Aristoteles in Pallasmaa, 
J. (2011) P. 32
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3.3. TECHNOLOGIE EN AMBACHT
Tegenwoordig is er veel meer informatie en technologie tot onze beschikking. 
Maar omdat destijds alles met de hand werd gemaakt, waren er meer 
vaardigheden en kennis van het maken en materialen. Nieuwe technologie zal 
een rol spelen in de toekomst van architectuur, maar de menselijke invloed is 
nog steeds belangrijk. De jarenlange ervaring en kennis worden onderdeel van 
onze kennis door het gebruik en het waarnemen van bestaande architectuur. 
Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe oplossingen, maar er valt nog veel te leren uit 
het bestaande.  Een voorbeeld voor het combineren van ambacht met technologie 
is de Nederlandse ontwerper Joris Laarman. Laarman maakte onder andere 
verschillende series van stoelen. Bekend zijn de ‘bone chairs’. De constructie is 
geïnspireerd op de constructieve werking van botten, die een hogere dichtheid 
ontwikkelen op plekken waar meer kracht op komt. Een bot vormt zich naar de 
krachten, welke afhankelijk zijn van de leefwijze. De stoelen worden gemaakt 
met behulp van 3D-geprinte mallen waarin vloeibaar metaal wordt gegoten. 
De andere serie van stoelen laat in het proces duidelijk de integratie tussen de 
ambachtsman en de technologie als hulpmiddel zien. Elk uniek gevormd stukje 
is gemaakt door een laser, waarna deze stukjes handmatig door de ambachtsman 
worden samengevoegd en afgewerkt tot een stoel. Het Joris Laarman Lab werkt 
ook aan een 3D-geprinte brug. Nadat een manier is gevonden om staal te 
printen, worden algoritmes ontwikkeld die de robots sturen om de constructie 
te printen. De brug zal in 2017 gerealiseerd worden in Amsterdam. Wanneer 
dit mogelijk is, zullen in de toekomst nieuwe technieken voor de uitvoering van 
architectuur ontstaan die ook invloed hebben op de vormentaal. Het zal niet 
betekenen dat alles zal worden vervangen door een 3D-printer, maar er is een 
extra mogelijkheid in het creëren van vorm en materiaal.
De bestaande principes kunnen opnieuw geïnterpreteerd worden en samen met 
nieuwe kennis op een andere manier worden toegepast. De interventies zijn geen 
nieuwe innovaties, maar hebben hun oorsprong uit de bestaande omgeving met 
eeuwenoude tradities van het vak. 

‘Architects don’t invent anything, they transform reality’.
- Siza, A.28

De ontwerp opleidingen focussen steeds meer op het beheersen van de software. 
De computer nivelleert de representatie technieken en dematerialiseert het 
denken wat in abstractie resulteert.29 De computer leidt tot het minder gebruiken 
van onze hersencapaciteit voor creatief denken. De computer is een hulpmiddel 
voor het snel genereren van precieze uitvoeringstekeningen, welke volgen na 
het creatieve proces. Het kan ingewikkelde constructies doorrekenen en testen. 

28. Frampton, K. ()p. 18. 
29. Mallgrave, H.F.  (2010) 
p. 214
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Fig. rechts boven: Foto 
Barok radiator, Joris 
Laarman
Fig. rechts midden: Foto 
stoelen serie, Joris Laarman
Fig. rechts onder: Rendering 
van 3D geprinte brug
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Maar ik denk dat technologie niet moet worden gezien worden als een vervanger 
voor de mens, maar als een hulpmiddel. Zoals Pierre de Meuron opmerkte: De 
computer is een belangrijk hulmiddel, niemand kan zonder, maar voor hem is 
het een hulpmiddel dat het denken niet vervangt. Het zorgt voor een afstand en 
dat is waarom hij altijd zegt “Haal het uit de computer, door te printen, papier 
te gebruiken, gebruik iets lichamelijks en maak modellen om te begrijpen en 
te anticiperen op wat het uiteindelijk wordt: iets fysieks, iets echts, iets voor 
mensen.”31 

The computer is an important tool – no one could do without it – but 
for me it’s only a tool and it doesn’t replace thinking. It can make 
you disconnected and autistic, and that’s why we always say, 

“Bring it out of the computer, print it up, use paper, use physicalities 
and models to understand and anticipate what this thing will be in 
the end: something physical, something real, something for people.”

- De Meuron, P.30

De architect moet zich onder andere bezig houden met de oorsprong van 
poëtische beelden die deel uit maken van het leven.31 Naast een beschermende 
ruimte moet de architectuur herinnering, perceptie en verbeelding veroorzaken 
van iets echts. Hiervoor is de interactie tussen het denken en het lichaam bij 
de architect noodzakelijk. Een computer kan de zintuigelijke waarneming en de 
verbeelding van de mens niet vervangen.
 

30. Mallgrave, H.F. (2010)
P. 220
31. Pallasmaa, J. (2011) p. 
138
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Vanuit de wereld van het ideaalstadje waarin je nog steeds even terug in de tijd 
gaat naar de 16e eeuw, brengt de entree hal je weer naar de huidige tijd. In de 
ruimte staat een trap met onderaan één opgang die uitkomt op bordes waarna 
twee gelijke trapdelen in tegenovergestelde richting van het eerste deel omhoog 
gaan. Hierdoor ontstaat er een opening in het midden welke zicht geeft op het 
decoratieve plafond. Het eerste trapdeel wordt verbonden door verticale koperen 
lamellen die tevens de trapleuning vormen
De gekleurde lichtinval wordt gecreëerd door een gekleurd translucent materiaal 
dat is gegoten in een patroon van staal. Het doet denken aan glas in lood, wat 
tijdens de gotiek veel gebruikt werd in ramen van kerken. Glas in lood werd 
destijds gebruikt omdat ze nog geen grote ramen uit één stuk konden maken. 
Een verdeling in het raam was noodzakelijk. Daarnaast was het mogelijk, door 
te spelen met lijnen en gekleurd glas, een afbeelding te creëren. De symboliek 
was een belangrijk element destijds. Het was een educatief middel aangezien veel 
mensen niet konden lezen. Ook in dit plafond is de historische symboliek terug 
te vinden in een wapen van Sabbioneta en de verbeelde boterbloem. Het glas in 
lood is niet op de traditionele manier toegepast, maar is vertaald in een nieuwe 
technologie. Een gegoten stalen constructie vormt de basis van het geheel. 
Zoals het lood de constructie voor het glas vormt. De mal kan bijna in elke vorm 
geproduceerd worden door het gebruik van een 3D printer. Constructielijnen 
moeten niet alleen mooi zijn maar ook slim gevormd worden, net als bij het glas 
in lood. Het is de kunst om de juiste lijnen te maken. Nadat de stalen constructie 
is gevormd, kan het kunsthars met kleuren worden gegoten over de constructie. 
Vanaf het eerste tussenstuk op de trap is de oorspronkelijke achtergevel van het 
industriële pand zichtbaar. De oorspronkelijke achtergevel, die bijna identiek 
is aan de voorgevel staat als een object in de ruimte. De oude gevelopeningen 
lijsten delen van de nieuwe gevel in. De houten kolommen bundelen houten 
gelamineerde liggers samen die uitwaaieren in een geometrisch patroon in 
het dak. Door de vlakken die hierdoor zijn ontstaan, valt gekleurd licht. 
Tegenwoordig zouden we het een decoratief of ornamentaal dak noemen. Bij 
het woord ‘decoratief’ wordt gedacht aan een sierlijk of geometrisch patroon op 
bijvoorbeeld gordijnen. Bij het woord ‘ornament’ wordt eerder gedacht aan een 
sierlijst in het plafond dat een hoek accentueert. Deze twee woorden betekenen 
volgens de meesters van de Renaissance niet hetzelfde, maar tegenwoordig 
gebruiken we ze door elkaar. Volgens de ideeën van de Renaissance architecten 
moet een constructie gedecoreerd zijn, maar een decoratie moet niet met 
opzet worden gecreëerd. Een goed voorbeeld is de constructie door middel 
van cassettes in een koepel, waarvan de vorm decoratief kan zijn maar ook 
gedecoreerd kan worden door vorm en reliëf. Het plafond in de entree heeft een 
decoratief, maar tevens constructief patroon. De details waarin de materialen 
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Maquette 1:33 entree
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met elkaar worden verbonden, worden als een ornament vormgeven.
De trap geeft zicht vanaf boven op de entree ruimte. Op acht meter hoogte, 
dezelfde hoogte als de bakstenen gevel, waaiert de constructie uit. De liggers die 
bevestigd zijn aan een rechte houten kolom waaieren uit naar buiten. Ze volgen 
de lijn van een cirkel met het middelpunt in de naastgelegen kolom op acht 
meter hoogte. De onderste ligger heeft de kleinste diameter en dus de sterkte 
kromming, boven deze ligger lopen nog vier liggers met een steeds grotere straal. 
Doordat de cirkels elkaar snijden ontstaat er een soort ruitpatroon. De liggers 
zijn verbonden door kruisverbindingen. Het hout dat voor de constructie is 
gebruikt, kan niet uit een stuk gemaakt worden. De gelamineerde liggers zijn 
verlengd door middel van slisverbindingen. Hiervoor worden de gebogen liggers 
gemaakt door middel van een mal waarmee het hout wordt gebogen en verlijmd. 
Na droging heeft de ligger de exacte vorm, waarna met precisie een hap eruit 
wordt gefreesd. Al deze liggers kunnen daarna als puzzelstukjes in elkaar worden 
gezet. Wanneer je één lijn van een ligger volgt, lijkt het alsof deze is geweven door 
de andere liggers heen. Bij de ene kruising gaat het onderlangs, bij de volgende 
bovenlangs. Na het vastzetten van de slisverbinding met een pen-gatverbinding 
zit de constructie vast. De gegoten constructie van staal en kunsthars wordt 
bevestigd aan de bovenkant van de houten constructie en zorgt ervoor dat het 
dak waterdicht is en een kleurrijk lichtinval geeft. 

Houten liggers met gekleurd dak
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Maquete 1:33 entree
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Bovenaan de trap is er links een open ruimte welke goed zicht geeft op de 
werkplaats op de begane grond. Vakmannen zijn bezig met het experimenteren 
met materiaal of werken aan een opdracht. Rechts van de trap bevinden zich 
twee ateliers. Twee vakmannen beoefenen hier hun vak in een eigen leefruimte. 
Tijdens het naar beneden lopen op de trap valt de mozaïekvloer in de entree op. 
Het is een compleet witte vloer met marmeren en glazen mozaïek tegeltjes. Door 
de weerspiegeling van glas, wordt het gekleurde plafond gereflecteerd en ontstaat 
een gekleurd patroon in de witte vloer. 
De marmeren tegeltjes zijn ruw en hebben textuur, terwijl de glazen tegeltjes glad 
zijn en reflecteren. 

Zicht op werkplaats
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Foto maquette 1:33
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Plattegrond1:200
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Fig. rechts: Analyse van 
moment waarop aan een 
tekening wordt gewerkt

De architect is meer een integrator dan een innovator. Een goede communicatie 
van het idee van een architect kan voor integratie van kennis zorgen. De kennis 
is versplinterd geraakt, terwijl juist het samenvoegen van kennis tot betere 
ontwerpen kan leiden. Door tijdens het ontwerpproces de interactie aan te gaan 
met specifieke vakmensen ontstaat er een extra laag van informatie. Een vakman 
interpreteert de tekening in het kader van zijn meer praktische vakkennis. Deze 
nieuwe kennis is uiteindelijk verweven in de tekeningen van het ontwerp.

4.1. CHRONOLOGIE
In het ontwerpproces worden steeds meer tekeningen gemaakt omdat er steeds 
meer aspecten in het ontwerp verder uitgedacht moeten worden. Na het maken 
van de nieuwe tekeningen wordt er uiteindelijk weer teruggegaan naar de eerdere 
tekeningen. Het is een onophoudelijk proces van ontdekken door middel van 
nieuwe tekeningen en reflecteren in de bestaande tekeningen van het ontwerp. 
Hiernaast laat een schema het voortdurende proces van de tekeningen zien.
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Fig. rechts: structuur van 
tekeningen

4.2. TEKENINGEN
Het figuur rechts geeft een visueel overzicht van alle tekeningen en de verdeling 
hierin. Het ontwerpproces begint met de eerste overzichtstekening waarna deze 
wordt uitgebreid met een aantal algemene tekeningen zoals plattegronden, gevels 
en doorsnedes. Vervolgens zijn er vier ambachten: hout, glas in lood, metaal en 
baksteen. Deze zijn afgeleid van de bestaande ambachten in Sabbioneta: houten 
constructies en houten plafonds in de paleizen, glas in lood raampjes, gesmede 
stalen venstertralies en het metselwerk van onder ander de Galleria Degli Antichi 
en het vestigingswerk. Vervolgens is met elke ambacht een ontwerp ontstaan 
welke zijn samengevoegd in het totale ontwerp.
De combinatie van woorden en tekeningen zal het proces van interactie en 
hiermee de tekeningen zelf verklaren. Ten slotte zal een vergelijking tussen de 
eerste en de laatste tekening de toevoeging door interactie en ontwikkeling door 
tekenen aanduiden.
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4.2.1. OVERZICHTSTEKENING I
Het ontwerpproces begint met een overzichtstekening van diverse tekeningen 
op hetzelfde blad. Deze tekening vormt de basis van het ontwerp. Door het 
voortdurend verschuiven van aandacht naar andere schalen en tekeningen 
ontstaat er een totaal beeld in de gedachte. In deze tekening ben ik begonnen 
met de plattegrond midden op de tekening. Vervolgens zijn er rechts boven 
kleine verkenningstekeningen te zien. Deze testjes zijn op een abstracte manier 
getekend om varianten in compositie te ontdekken. Hieruit is er één gekozen en 
toegepast in de plattegrond in het midden. Vervolgens is er een doorsnede over de 
Galleria Degli Antichi getekend en de locatie links onder op de tekening. Hiervoor 
zijn kleine verkenningen getekend in de rechter onderhoek. Tussendoor zijn 
kleine perspectieven getekend die informatie geven over de context waarin het 
ontwerp staat, getekend volgens mijn herinnering aan het bezoek aan Sabbioneta 
in combinatie met foto’s. De tekeningen zijn begonnen met lichte potloodstrepen, 
maar na steeds meer tekenen en beslissingen nemen, worden de lijnen dikker tot 
op gegeven moment een scherpere en duidelijkere lijn nodig is wat leidt tot het 
gebruik van een fineliner. Daarnaast is er ook kleur gebruikt om verschillen aan 
te geven. 
Het dak was in het eerste ontwerp in de andere richting gekromd, maar is later 
veranderd in sheddaken die op het noorden zijn gericht. Deze verandering 
is duidelijk zichtbaar in de doorsnede waarin met rood de nieuwe variant is 
aangegeven. Verspreid over de tekening worden de eerste gevels onderzocht, 
links in kleine verkennende tekeningen. Rechts worden in kleine verkennende 
tekeningen met kleur de verschillende materialen aangegeven. Links boven van 
de Galleria Degli Antichi is een tekening van de entree met een trap zichtbaar in 
een snelle perspectivische schets. 
Het ontwerp heeft een groot vrij indeelbare plattegrond met een duidelijke grid 
verdeling. De in elkaar stekende U-vormen zorgen voor twee lange ruimtes; één is 
onderdeel van de straat, de ander is onderdeel van de binnenruimte. De vorm van 
het dak is een referentie naar de industriële functie. 
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4.2.2. GEVELS I
De oude en de nieuwe gevel liggen achter elkaar. Om een verband tussen de twee 
te creëren, heb ik ze over elkaar heen getekend. Met het idee om lamellen met 
een patroon te gebruiken, ontstaat er een verrassend effect op de tekening. Het 
patroon is gebaseerd op bloemen. In de Renaissance worden veel bloemen en 
planten gebruikt ter decoratie. Ook komt de vorm van de vesting terug en wordt 
er een link gelegd met de boterbloem die in Sabbioneta vaker voorkomt in de 
plafonds van de paleizen en in het plafond van de Galleria Degli Antichi. Op deze 
tekening is ook al de eerste verkenningstekening te zien van een bakstenen gevel 
in een nieuw, opener verband.
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4.2.3. GEVELS, KOOI VAN LAMELLEN
Naar aanleiding van het effect van de lamellen voor de bestaande gevel, wordt 
de nieuwe gevel als een soort kooi om het gebouw gezet. Uiteindelijk wordt deze 
variant niet toegepast in het ontwerp. Ik heb ervoor gekozen om het bestaande 
straatbeeld te behouden en de interventie achter de bestaande westgevel te 
plaatsen. 
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4.2.4. DOORSNEDE MET GALERIJ
In de doorsnede over de werkplaats en een atelier is de relatie tussen de Galleria 
Degli Antichi, de straat, de bestaande gevels en het ontwerp zichtbaar. In deze 
doorsnede is zichtbaar dat aan de kant van de galerij het ontwerp binnen het 
bestaande volume wordt ontworpen, terwijl aan de achterkant deze over het 
bestaande volume heen wordt gezet. Hierdoor ontstaan in deze doorsnede twee 
smalle lange gangen langs de gevels met bogen: De ene gang achter de voorgevel, 
wat nu een overdekte buitenruimte is geworden. De andere gang bevindt zich 
achter de achtergevel, de ruimte was voorheen buitenruimte en is nu een 
binnenruimte geworden. 
Doordat de tekeningen voortdurend worden aangepast is de huidige constructie 
zichtbaar in de doorsnede.
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4.2.5. HERZIEN ONTWERP
Om het eerste ontwerp los te kunnen laten, heb ik een nieuw blad genomen voor 
het herontwerpen van het programma. Uiteindelijk zijn de veranderingen ten 
opzichte van het eerste variant getekend op overzichtstekening I. De grootste 
verandering is het gebruik van sheddaken die op het noorden georiënteerd 
zijn, welke refereren naar de voormalige industriële functie. Daarnaast is het 
programma van het gebouw vereenvoudigd. Deze is van een restaurant, expositie, 
werkplaats, ateliers en studieruimtes vereenvoudigd naar een werkplaats met 
ateliers. De verandering in het ontwerp heeft op alle aspecten invloed gehad.
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Fig. # 
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4.2.6. DOORSNEDE BREEDTE
De doorsnede over de breedte van het gebouw geeft een atelier weer. In deze 
doorsnede zijn de split levels in het ontwerp goed zichtbaar. Terwijl aan de linker 
kant de bestaande gevels en dak als een schil om het ontwerp zitten, vormt het 
nieuwe ontwerp aan de rechterkant een volume over de bestaande gevel. Links is 
er een buitenruimte welke in direct contact staat met de straat. De nieuwe gevel 
bevindt zich achter het bestaande, waardoor het bestaande straatbeeld bij de 
Galleria Degli Antichi niet wordt aangetast. Aan de achterkant van het gebouw 
ontstaat er eveneens een soort galerij waarbij de oorspronkelijke buitengevel een 
binnengevel is geworden. De gevel van lamellen geeft kleine doorkijkjes naar de 
buitenruimte. 
Op de begane grond bevindt zich een algemene werkruimte, die ook plaats kan 
bieden aan bijvoorbeeld cursussen en bijeenkomsten. Hierboven bevindt zich een 
atelier van een vakman of kunstenaar. Centraal in deze woning is het atelier, dat 
zich als een atrium in de atelierwoning bevindt. Op hetzelfde niveau als het atelier 
bevindt zich een klein hoekje met een bureau en een boekenkast. Vanachter 
het bureau is er door de oorspronkelijke gevelopening zicht op de begane grond 
en tuin. De woonkamer bevindt zich op split level boven op de bestaande gevel. 
Deze ruimte geeft zicht op de oranje daken in het oostelijk deel van Sabbioneta. 
Links van het atelier bevindt zich een kleine badkamer met daarbovenop een 
hoogslaper. Hierboven op split level bevindt zich een keuken met uitzicht op de 
Galleria Degli Antichi via oranje dakpannen van het originele dak. 
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Fig. # 
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4.2.7. DETAIL OUD-NIEUW DAK
Om het principe van zicht via de dakpannen te versterken, moet het kozijn niet 
zichtbaar zijn. Het kozijn moet net onder de dakpan vallen. Het oude dak wordt 
gedragen door de nieuwe kolommen die uitwaaieren in een ruitvorm.
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4.2.8. DOORSNEDE LENGTE
De tweede doorsnede over de 
lengte van het gebouw bestaat 
uit vier bladen. Het meest linker 
blad is voornamelijk gebruikt 
in de interactie voor de houten 
constructie. Het idee is om een 
decoratieve houten constructie 
als plafond te ontwerpen, wat 
verwijst naar de decoratieve 
houten plafonds in de paleizen 
van Sabbioneta. Tijdens het 
eerste gesprek op 24 maart 2016 
met meubelmaakster Angelique 
Hesseling van meubelmakerij An 
Wood in het Drentse Odoorn, komt 
de praktische kijk van vormgeving 
van een vakman naar voren. Welk 
materiaal wil je gebruiken? Welke 
verbindingen wil je gebruiken? Wil 
je hierin alleen hout gebruiken 
of hout in combinatie met 
staal? Ze verwijst vanwege haar 
kennis in traditionele restauratie 
naar gotisch traceerwerk, 
wat ornamentaal is en toch 
constructief. Deze verwijzing kan 
zijn beïnvloed door de plaats van 
de doorsnede. Doordat deze over 
de lengte is gemaakt, ontstaan er 
smalle en hoge ruimtes met een 
gebogen dak. Een lang, smal en 
hoog gebouw doet al snel denken 
aan een (gotische) kerk. 
Om de eigenschappen en 
kwaliteiten van het materiaal 
tot zijn recht te laten komen, 
prefereer ik het volledige gebruik 
van houtverbindingen boven het 
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Fig. # 

gebruik van bouten. Bij het maken van houten meubels worden diverse halfhout 
verbindingen gebruikt die worden verlijmd. 
Tegenwoordig kunnen sterke en gebogen constructies worden gemaakt door hout 
te lamineren. 
Het vakmanschap heeft invloed op het gebruik van houtverbindingen. Het enkel 
gebruik maken van hout om de constructie te vormen, laat een kennis van het 
materiaal zien. Zonder interactie had ik waarschijnlijk een andere constructie 
ontworpen en was er minder ontworpen met de houtverbindingen. 
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4.2.9. HOUTCONSTRUCTIE
Door de interactie met het meest linker blad van de doorsnede over de lengte 
is er verwezen naar traceerwerk zoals deze in kerken wordt gebruikt. Na een 
kort onderzoek naar traceerwerk is het opmerkelijk dat veel constructies op 
geometrische vormen, met name de cirkel, worden gebaseerd. Hierdoor ben ik 
verder gegaan met de cirkel als basisvorm voor de constructie. Cirkels met een 
verschillende diameter zijn in elkaar geplaatst en door de repetitie kruisen ze 
elkaar tot een ruitvormig patroon. 
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4.2.10. HOUTCONSTRUCTIE RUIT
Om de constructie verder uit te werken, heb ik een ruit uit de constructie op een 
kleinere schaal getekend. Voor begrip van de stapeling van deze liggers is een 
axometrie getekend links onder op de tekening. 
Voor de liggers moet een mal worden gemaakt waarmee de liggers in de juiste 
vorm kunnen worden gemaakt. Hout kan door het te weken beter buigen. 
Vervolgens worden de lagen één voor één op elkaar gelijmd. Klemmen drukken 
de lagen goed op elkaar. Nadat de liggers zijn gedroogd, kunnen de inkepingen 
worden gemaakt.  Tegenwoordig kan dit worden geprogrammeerd met een 
lasersnijder, maar een geoefende vakman gebruikt toch vaak de traditionele 
manier van verbindingen maken. 
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4.2.11. DETAIL HOUTCONSTRUCTIE
De kolommen bundelen de liggers die in een patroon uitwaaieren in het dak. 
Een van de drie kolommen op de gridlijn van de houtconstructie staat in de 
bakstenen muur. De kolom is smaller dan het metselwerk. Hierdoor loopt aan 
de oorspronkelijke buitenkant het metselwerk gewoon door, terwijl het aan de 
binnenzijde wordt onderbroken door de kolom. Op acht meter hoogte begint de 
kolom uit te waaieren in een geometrisch patroon. Vanaf een hoogte van tien 
meter begint de constructie in de tweede richting te buigen zodat een sheddak 
wordt gevormd. Deze tekening geeft de positie van de kolom weer ter hoogte van 
de bakstenen gevel. Dit is tevens het punt waarop de ligger van de constructie 
begint te buigen in één richting. 
De liggers worden gevormd door dunne plankjes hout die hierdoor in de gewenste 
vorm kunnen worden gebogen. Door de lagen op elkaar te lijmen in de gebogen 
mal ontstaat een gebogen ligger. Hierna worden de inkepingen gemaakt voor de 
benodigde verbindingen. Twee kruisende liggers worden met elkaar verbonden 
door een kruisverbinding, waarbij in elke ligger een inkeping tot de helft van 
de ligger wordt gemaakt. Wanneer je één lijn van het constructiepatroon 
volgt, weeft deze door het patroon heen. De ene keer gaat deze onder langs, de 
andere keer boven langs. Dit weefpatroon is te maken doordat houten liggers 
worden onderverdeeld in kleine stukjes. Na het verbinden van twee liggers door 
een kruisverbinding wordt de volgende kruis bevestigd door middel van een 
slisverbinding. Deze verbinding wordt weer vastgezet met een pen-gatverbinding. 
Wanneer deze pin in de constructie zit, kunnen de kruisverbindingen niet meer 
uit elkaar omdat ze geweven zijn. 
Aan de kolom moeten ook eventuele verdiepingsvloeren kunnen worden 
bevestigd. Een van de hoogtes is op acht meter, de hoogte van het metselwerk. 
Deze verbinding is gebaseerd op de slisverbinding. Er steekt één stuk hout boven 
de kolom uit met een gat erin. De constructie van de vloer bevat een inkeping aan 
het uiteinde zodat deze op de kolom kan worden geplaatst. Deze wordt vastgezet 
met een pin. 
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4.2.12. DAKPLAN
Het bovenaanzicht geeft een goed beeld van de overgang van het bestaande 
dak en het nieuwe gedeelte met de sheddaken. De sheddaken worden 
geconstrueerd met houten gelamineerde liggers. Het bestaande grid van de gevel 
is aangehouden en aan de zuidkant is één extra rij toegevoegd. 
Het meest opvallende in de tekening is de gekleurde aquarel in het midden van 
het gebouw. Dit is de entreehal van het gebouw. In het dak wordt een nieuwe 
interpretatie van glas in lood verwerkt. Het glas in lood accentueert de entree en 
geeft een bijzondere lichtinval. In Sabbioneta zijn in de paleizen voornamelijk de 
plafonds bewaard gebleven die het verhaal van Sabbioneta vertellen. Een plafond 
is niet alleen functioneel, maar er is ook aandacht voor de vormgeving van deze 
constructie. 
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4.2.13. GLAS IN LOOD I
In de plafonds van Sabbioneta worden diverse verhalen verbeeld. Ze herinneren 
aan belangrijke momenten uit de geschiedenis en ze hebben een educatieve 
functie zoals de Griekse mythologie. In het ontwerp herinnert het dak aan 
de geschiedenis van de stad door het terug laten komen van het wapen 
van Sabbioneta. De goudgele boterbloemen worden afgebeeld tegen een 
blauwe achtergrond zoals in de galerij. Het wapen van Sabbioneta wordt 
weer teruggebracht in het dak. Dit ontwerp is nog gecreëerd met het idee om 
traditioneel glas in lood te gebruiken tussen de houten liggers.  
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4.2.14. GLAS IN LOOD II
Het vakmanschap van glas in lood behelst het vinden van een goede lijn voor 
zowel de constructieve functie van lood als voor het figuratieve beeld, wat blijkt 
uit het gesprek met Josette Pijnenborg op 18 april 2016 in haar glas in lood 
atelier in Eindhoven. Het glas in lood is een arbeidsintensief en kostbaar proces. 
Ambacht zorgt voor een bepaald charme van het handgemaakte, maar in de 
huidige tijd wordt dit tijdrovende vakmanschap niet meer gebruikt omdat tijd 
geld is. Hierna zocht ik naar de reden voor het gebruik van het glas en lood in 
het ontwerp. Het traditioneel toepassen van glas in lood zorgt voor veel moeilijke 
punten. Elke stukje is uniek, door een andere ruitvorm, een bepaalde bolling van 
het sheddak en de illustratie. Vroeger was men niet in staat om ramen uit één 
groot glas oppervlak te maken. Vandaag de dag is het wel mogelijk om glas uit 
één stuk te maken.  
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4.2.15. GLAS IN LOOD III
Het principe van glas in lood kan worden omschreven als een decoratieve of 
illustratieve constructie dat een gekleurd transparant materiaal draagt. Eén 
van Laarman’s ontwerpen heeft een vergelijkbare expressie met een glas in 
lood constructie: de Leaf Table. Deze tafel bestaat uit gegoten RVS in een vorm 
geïnspireerd op de nerven van een blad. Dit patroon is zowel een aantrekkelijk 
patroon om te zien als constructief. Nadat deze constructie klaar is, kan de 
kunsthars vanaf de onderkant van de tafel erin worden gegoten. Hierdoor blijft 
aan de bovenkant het staal aan het oppervlak en ontstaat er een expressie die 
vergelijkbaar is met glas in lood. Ondanks dat er technologie is gebruikt, is de 
menselijke hand nog steeds nodig om het te maken. 
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4.2.16. VLOER PATROON
De lichtinval door het glas in lood dak zorgt voor een gekleurde reflectie op de 
vloer. Terug denkend aan de bezoeken aan diverse Italiaanse steden, is marmer 
een veel gebruikt materiaal. Scarpa gebruikte verschillende mozaïekvloeren 
in zijn ontwerpen. In het ontwerp worden kleine ongepolijste marmeren tegels 
afgewisseld met glazen tegeltjes. Door deze glazen tegeltjes in een patroon te 
leggen, ontstaat door reflectie van het dak een gekleurd patroon in de witte vloer.
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4.2.17. PLATTEGROND
In de plattegrond is te zien hoe het patroon van de vloer van de entree doorloopt 
naar de gang aan de achterkant van het gebouw. De lange gang aan de oostkant 
van het gebouw geeft toegang tot de diverse ruimtes. De langgerekte entree 
verdeelt de plattegrond in twee delen: aan de ene kant zijn er werkplaatsen 
voor specifieke ambachten en materialen, aan de andere kant bevinden zich de 
algemene ruimtes zoals een opslag, wc’s, keukentje en een algemene werkplaats 
voor bijvoorbeeld cursussen. 
Verder is op deze tekening een muur zichtbaar aan de zuidzijde van het gebouw. 
De zuidgevel van het oorspronkelijke gebouw is als het ware los gemaakt en in 
zuidelijke richting verplaatst. Deze verplaatsing van de gevel zorgt ervoor dat de 
ontstane buitenruimte onderdeel is van het gebouw.  
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4.2.18. BAKSTEEN GEVEL
De bakstenen van de zuidgevel worden opnieuw gebruikt in een nieuwe 
zuidgevel die op de scheiding met de straat staat. De nieuwe gevel krijgt een 
bijzonder patroon waardoor de gevel meer structuur krijgt. Het patroon wordt 
gevormd door stenen die worden gedraaid, waardoor niet alleen een patroon 
door schaduwwerking ontstaat, maar er tevens openingen in de gevel worden 
geceëerd. Deze openingen zijn zichtbaar wanneer je vanaf het oosten naar het 
westen loopt in de straat Via Rodolfini. Ze geven zicht op wat er zich achter deze 
gemetselde gevel bevindt. Dit zorgt voor een interactie vanaf de straat. Vanaf de 
andere kant is het een gesloten gevel. 
In kleine studie maquettes worden diverse patronen en verbanden getest. Door 
een model te maken, ontstaat er een betere voorstelling van de wijze waarop iets 
gemaakt kan worden en hoe het eruit komt te zien.
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4.2.19. GEVELS II
Het ontwerp is dusdanig veranderd ten opzichte van tekening gevels I, waardoor 
ik een nieuwe tekening met gevels heb gemaakt. De bakstenen zuidgevel is in de 
voorgaande tekening al toegelicht. Hierachter bevindt zich een tweede zuidgevel. 
Deze nieuwe gevel wordt gevormd door verticale lamellen. Het gebogen dak 
van het originele gebouw is zichtbaar door een verspringing in de lamellen. De 
nieuwe oostgevel, die eveneens bestaat uit lamellen, wordt voor de bestaande 
gevel geplaatst. Op deze gevel wordt met koper een patroon gecreëerd van 
boterbloemen. 
Voor de bestaande oostgevel wordt een nieuwe gevel geplaatst bestaande uit 
verticale lamellen. De nieuwe westgevel bevindt zich achter de bestaande 
bakstenen gevel en reflecteert de openingen van deze gevel met koper. 
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4.2.20. LAMELLEN GEVEL 
De nieuwe gevels worden gevormd door draaibare lamellen. De lamellen zorgen 
voor transparantie en gelaagdheid van de geschiedenis van de context in het 
ontwerp. Kleine stukjes koper aan de zijkant van de lamellen zorgen voor een 
subtiel patroon op deze lamellen. Het kleurverschil en de reflectie van het 
zonlicht maakt de goudgele boterbloemen op de gevel zichtbaar. De lamellen 
bevatten een patroon van een gedetailleerde boterbloem dat vervormt tot 
een Venusbloem en uiteindelijk tot cirkels. De Venusbloem is een bijzonder 
geometrisch figuur. Deze wordt gevormd door de afstand van aarde tot Venus 
in de acht omloopjaren van de aarde. Twee cirkels, met als straal de afstand 
van de planeet tot de zon worden in elkaar getekend. Op de cirkel van de aarde 
worden 365, het aantal dagen in een jaar van de aarde, punten geplaatst. Op 



101 4. Interactie door de tekening

de andere cirkel worden 225 punten geplaatst, de omlooptijd van Venus. De 
vloeiende lijn door de middelpunten, van de lijnen per dag tussen de cirkels voor 
8 omloopjaren van de aarde, vormt de Venusbloem.31 De Venusbloem ontstaat 
uit de verbindende lijn tussen de aarde en Venus door de tijd. Deze bloem 
vormt tevens een Pentagon door de vijf hoekpunten en bevat de Gulden Snede, 
een verhoudingensysteem dat al eeuwen wordt gebruikt in onder andere de 
architectuur.
 
4.2.21. SCHUIFPANELEN 
De bogen van de bakstenen gevel geven toegang tot de diverse werkruimtes. Om 
deze te kunnen afsluiten, worden schuifdeuren ontworpen, bestaande uit een 
metalen patroon zoals de lamellen in de gevel en een glasplaat. 

32. Kollerstrom, N. Venus 
The Rose & the Heart
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4.2.22. DEUR ENTREE
De deur is onderdeel van de lamellen westgevel. Doordat het scharnierpunt 
van de deur zich tien centimeter vanaf de zijkant bevindt, ontstaat er een extra 
lamel bij het opendraaien van de deur. Het koperen accent op de deur geeft het 
handvat aan om de deur te openen. Achter de gedecoreerde stalen constructie 
bevindt zich een transparante glazen deur welke toegang geeft tot de entree.
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4.2.23. DOORSNEDE ENTREE
Bij binnenkomst is de trap het eerste wat in het zicht komt. In de eerder 
behandelde doorsnede over de lengte van het gebouw zijn er nog lichte lijnen 
van een spiraal trap zichtbaar. Later heb ik dit veranderd in een rechte trap in 
het midden van de ruimte die halverwege draait en splitst in twee delen, zodat 
er bij binnenkomst direct zicht is op het dak. De traptreden hebben dezelfde 
witte kleur als de vloer. Een stalen ligger snijdt aan de onderkant door de stenen 
treden heen om ze te dragen. Koperen lamellen verbinden het eerste deel met het 
tweede deel van de trap en dragen tevens de handleuningen. 
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4.2.24. HANDLEUNING TRAP 
Terwijl ik nog nadacht over een spiraaltrap gemaakt van smeedwerk, die nog te 
zien is in de doorsnede over de lengte van het gebouw, heb ik ook nagedacht over 
een handleuning. Uiteindelijk heeft de trap een compleet andere vormgeving en 
materialisatie gekregen, waardoor de handleuning er ook niet bij past. Hierna is 
een nieuw ontwerp getekend.
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4.2.25. HANDLEUNING II
Omdat het ontwerp voor de trap is gewijzigd, is de trapleuning ook veranderd. 
Koperen spijlen verbinden het eerste deel met het tweede deel. Aan deze koperen 
constructie wordt de handleuning bevestigd. In de bovenste helft van de trap 
wordt het hout boven op de spijlen gemonteerd. In het onderste gedeelte is 
dit niet mogelijk omdat de spijlen doorlopen van onder tot boven. Een kleine 
uitsparing in de spijlen geeft ruimte voor de leuning en accentueert deze. 
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4.2.26. OVERZICHTSTEKENING II
De laatste tekening in het proces heeft bijna dezelfde compositie als de eerste 
tekening. De bouwkundige plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedes zijn 
getekend met fineliner. Deze tekeningen communiceren in een afgesproken 
bouwkundige taal. Naast deze veel gebruikte bouwkundige tekeningen is er een 
aanzicht van de houten constructie. Tussen deze bouwkundige tekeningen zijn 
er kleine perspectivische schetsen te zien van de verbeelding van het ontwerp. 
Deze geven een beeld van de ruimtes zoals die werkelijk ook zouden worden 
gezien. Tot slot zijn er nog architectonische details die informatie geven over het 
materiaal, de vormgeving en over het maken ervan, het patroon van de lamellen, 
de vormgeving van het ‘glas in lood’ dak, het draaien van de bakstenen en de 
houtverbindingen.  
 



108De dialoog van de tekening

4.3 VERGELIJKING OVERZICHTSTEKENING I EN II
Doordat overzichtstekening I en II bijna dezelfde compositie hebben, kunnen 
ze goed met elkaar worden vergeleken. Vanzelfsprekend is er een aantal 
veranderingen in de vormgeving te ontdekken, maar het grote verschil tussen 
de twee tekeningen is de mate van uitwerking van architectonische details en 
materiaal. 

Op de eerste tekening is er nog niet nagedacht over de houten gelamineerde 
constructie en de maakbaarheid hiervan. De houten constructie verwijst naar de 
gedecoreerde houten plafonds van de paleizen van Sabbioneta. 
De eerste aanzet tot lamellen is gemaakt in overzichtstekening I, maar in 
overzichtstekening II is deze uitgewerkt met een patroon gebaseerd op de 
boterbloem en met koper en staal als materialisatie. De boterbloem is een 
decoratief element dat veelvuldig terugkomt in Sabbioneta. De boterbloem heeft 
vijf goudgele bladeren. Het patroon, gevormd door het koper op de zijkant van de 
lamellen, verbeelden deze goudgele bloemen. Het patroon van de lamellen bevat 
tevens de boterbloem en een vervorming hiervan. 
Het patroon op de bakstenen zuidgevel wordt gecreëerd door de draaiing van 
bakstenen. Door bepaalde bakstenen te draaien, ontstaat er een beeld van een 
deel van de ommuring van Sabbioneta. Deze afbeelding refereert niet alleen naar 
de context waar het ontwerp in staat, maar het refereert ook naar de herkomst 
van de stenen. 
Als laatste verwijst het dak niet alleen naar de historie van Sabbioneta door het 
schild, maar ook naar het ambacht van glas in lood. Het principe van glas in lood 
is vertaald naar een nieuwe technologie en materiaalgebruik. 

De gelaagde manier van tekenen, diverse tekeningen en schalen op één 
blad, zorgt voor een verbeelding van het gehele ontwerp waarin het detail op 
kleine schaal onderdeel is van de architectuur op grote schaal. De gelaagde 
tekeningen hebben interactie met elkaar. De plattegrond wordt door middel 
van perspectivische schetsen verbonden met de gevels. Op de plattegrond zijn 
de kolommen van de houten constructie zichtbaar. De tekening van de houten 
constructie verbindt de informatie over de vormgeving van het dak en de vloer 
door middel van de doorsnede. De informele tekeningen geven extra informatie 
over de bouwkundige tekeningen. Zoals de tekeningen op het blad interacteren 
met elkaar, zorgen diverse opgeslagen informatie in het brein voor interactie en 
uiteindelijk de verbeelding. 
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VAKMANSCHAP VERBEELD



112

De vloer loopt door naar achteren, door de boog van de gemetselde gevel. 
Hierachter bevindt zich een lange gang. Rechts is de gang langer en hoger 
dan links en is de houten constructie zichtbaar. De vorm van de sheddaken 
is hier goed zichtbaar, zelfs in de gevel, die iets verspringt bij elk nieuw 
sheddak. Op de mozaïekvloer is een symbool van het vakmanschap 
zichtbaar. Het symbool bevat een passer een rechte hoek en een boog met 
graden. In de Galleria Degli Antichi is ook een wandschildering van de 
architect te ontdekken welke een vrouw met een passer afbeeldt. In de gang 
staan diverse gemaakte werken. De bogen van de bakstenen gevel geven 
entree tot de specifieke werkruimtes. Schuifdeuren met een ornamentaal 
raster zorgen ervoor dat het geluid niet door het hele gebouw galmt. Aan 
de andere kant van de gang geven de lamellen doorkijkjes naar de groene 
buitenruimte. Elke verspringing zorgt voor een smalle strook gevel op het 
zuiden. Deze stroken dienen tevens ter afwatering van de sheddaken. Het 

Perspectief gang
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water wordt opgevangen in een goot tussen twee sheddaken. Door een kleine 
helling stroomt het water richting de oostgevel, waarna het door een soort 
trechter detail naar beneden valt als een waterval langs de smalle gevelstroken 
van de verspringende sheddaken.

Het ontwerp herinnert aan diverse aspecten van de context van het ontwerp; 
de voormalig industriële functie, het ambacht van het glas in lood, houten 
plafonds van de paleizen, de boterbloem in de plafonds, de stalen venstertralies 
en het vestingwerk van Sabbioneta. Het maakt je als bezoeker bewust van de 
waarneming van de omgeving. 

Perspectief achtergevel
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Volledige verbeelding ontwerp
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Plattegrond begane grond 1:200
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Plattegrond 1e verdieping

Plattegrond 2e verdieping
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Plattegrond verdieping 1:200
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Plattegrond split levels atelier 1:100
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Doorsnede lengte 1:200
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Doorsnede breedte 1:200





5. CONCLUSIE
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Om de vraag, hoe kan de tekening van de architect het vakmanschap 
terugbrengen in de hedendaagse architectuur welke een verbinding maakt met 
de traditionele architectuur (van Sabbioneta), te beantwoorden, wordt de vraag 
eerst in twee delen gesplitst. 
Om het eerste deel, ‘hoe kan de tekening van de architect het vakmanschap 
terug brengen in de hedendaagse architectuur’ te kunnen beantwoorden, zijn 
drie elementen van belang: de tekening, het architectonisch vakmanschap en de 
wijze waarop dit wordt gedaan.

De tekening is gedurende de eeuwen een belangrijk middel geweest. De 
vrije en creatieve studietekening werd in de Renaissance geïntroduceerd en 
was een belangrijk communicatiemiddel. Een tekening wordt door een ieder 
anders geïnterpreteerd afhankelijk van onder andere de kennis waarmee 
naar de tekening wordt gekeken. Door een dialoog kan de interpretatie en 
informatie worden gedeeld. De toename van specialisaties in de bouw, hogere 
productiesnelheid en het toenemend gebruik van de computer in het ontwerp 
heeft ertoe geleid dat de directe dialoog door middel van de handtekening 
verdwijnt. Ontwerpen is een complexe opgave, zeker nu er steeds meer kennis 
beschikbaar is vanuit de verschillende disciplines. Een architect heeft creativiteit 
nodig om deze diverse bronnen van kennis samen te voegen in een ontwerp. 
Volgens wetenschappelijk onderzoek in de neurologie is er activiteit in de gehele 
hersenen bij het creatief denken. Door te tekenen met de hand worden de 
hersenen bewust van vormen en materiaal; ze worden geïnterpreteerd, verbeeld 
en tot uiting gebracht door middel van de tekening. Het tekenen zorgt voor een 
bewuste waarneming en het uiten van een interpretatie, een herinnering of een 
gevoel. De creativiteit, die nodig is voor een oplossing van een complexe opgave, 
kan gestimuleerd worden door de schets als hulpmiddel voor het denken.

Vakmanschap in het algemeen betreft volgens Sennet een relatie tussen het 
denken en de hand. Veelvuldig oefenen zorgt voor een vaardigheid welke een 
bepaalde kwaliteit laat zien. Het architectonisch vakmanschap betreft twee 
elementen: enerzijds het samenvoegen van kennis van de diverse disciplines 
binnen de bouwkunde in een tekening van het ontwerp. Anderzijds betreft het 
vakmanschap het uitvoeren van de vormgeving en materiaal. Een tekening is 
nodig om informatie te verzamelen, maar ook om creativiteit te ontplooien. De 
kennis en de vaardigheid van vormgeving en materialen laat het vakmanschap 
zien.

Scarpa is een bijzonder voorbeeld van een ontwerper die kennis en kunde van 
het ambacht en de historie in een nieuwe vormgeving uitte. Zelf bouwde Scarpa 
niet, maar hij had nauw contact met zijn vakmensen door middel van zijn 
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tekeningen. De zorgvuldig vormgegeven ontwerpen van Scarpa zijn een voorbeeld 
van architectuur die zorgen voor een waarneming en een gevoel. Er ontstaat een 
begrip van het maken, een gewaarwording van door te zien en te voelen. Zijn 
ontwerpen bevatten vaak een interactie tussen het nieuwe en het traditionele, 
een spel van licht en schaduw en het materiaal dat de detail als ornament 
accentueert. De gewaarwording en interactie is ontstaan door middel van de 
tekening, welke de verbeelding van Scarpa zelf en de toegevoegde kennis van het 
maken door de vakman bevat. Scarpa’s tekeningen bestaan uit basis tekeningen 
omgeven door visuele notities van zijn gedachtes, waarnemingen, herinneringen 
en aantekeningen. De methode van gelaagd tekenen en het gebruik van de 
tekening als interactiemiddel resulteert in vakmanschap van het uitgevoerde 
detail door de vakman. 

Het gebruik van de methode van tekenen heeft gezorgd voor een toevoeging van 
kennis van een vakman. Daarnaast zorgt een fysiek mi¬ddel voor een interactie 
tussen het denken en het doen. Het tekenen heeft gezorgd voor een totale 
verbeelding, waarbij steeds verder in details wordt nagedacht zonder het eerdere 
uit het oog te verliezen. De verbeelding van het ontwerp wordt gebaseerd op een 
herinnering en op een fysieke waarneming: op iets echts en iets van de mens. 
De (onbewuste) waarneming en interpretatie van de omgeving zijn belangrijke 
elementen in de architectuur. Daarom kan het architectonisch denken niet 
worden vervangen door een computer. 

Om het tweede deel van de vraag ‘hoe maakt de hedendaagse architectuur 
een verbinding met de traditionele architectuur (van Sabbioneta)’ te kunnen 
beantwoorden, is een verklaring van hedendaagse architectuur, traditionele 
architectuur in relatie tot vakmanschap en het verschil daartussen nodig.

Hedendaagse architectuur is een architectuur dat passend of gangbaar is bij de 
huidige tijd. Er is tegenwoordig niet één manier van bouwen of één bepaalde stijl 
of een maatsysteem dat wordt gebruikt zoals in de Renaissance. Typerend voor de 
architectuur in deze tijd is een standaardisatie van materialen en details door de 
automatisering van de uitvoering. 

De traditionele architectuur van Sabbioneta wordt gekenmerkt door oranje, 
gele of roze gepleisterde bakstenen gevels met venstertralies in de ramen, 
oranje dakpannen, stenen vloeren en trappen van steen en smeedwerk. De 
rijker vormgegeven details van de paleizen en de galerij zorgen voor een status. 
Details, gemaakt met de hand, accentueren bouwkundige elementen door reliëf of 
patronen. 
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Terwijl er meer kennis is, meer mogelijkheden in materiaal en technologie, 
lijkt veel van de hedendaagse architectuur eenvoudiger dan bijvoorbeeld de 
traditionele Renaissance architectuur. Technologie heeft invloed gehad op de 
hedendaagse architectuur door middel van automatiseren in standaardisatie, 
niet alleen op de uitgevoerde materialen maar ook op de methode van ontwerpen 
zoals hiervoor is beschreven. 

Het ontwerp is een voorbeeld hoe een verbinding tussen de hedendaagse en 
traditionele architect tot stand kan worden gebracht. 
De gelaagdheid in het ontwerp, zoals in de gevels, laat een relatie zien tussen 
het bestaande en het ontwerp. De restanten van de bakstenen gevels zorgen 
voor een laag van geschiedenis van de context. De bakstenen waren onderdeel 
van de vestingmuur. In het industriële tijdperk heeft de vesting haar functie als 
verdedigingswerk verloren en werden de stenen gebruikt voor het industriële 
pand. Het dak verwijst met de houten constructie naar de ornamentale plafonds 
in de paleizen van Sabbioneta. De ambachtelijke houtverbindingen zijn zichtbaar 
als kleine accenten op de constructie. De expressie van het gekleurde dak, 
gevormd door een nieuwe technologie, herinnert aan een traditioneel ambacht: 
het glas in lood. De lamellen, met een decoratief opengewerkt patroon gebaseerd 
op de boterbloem, vormen de nieuwe gevel als verwijzing naar de venstertralies. 
De goudgele boterbloem is een terugkerend element in de plafonds en staat voor 
rijkdom. Een verbinding met de traditionele architectuur kan gemaakt worden 
door deze oudere context fysiek te laten zien, maar ook door ernaar te verwijzen. 

Ik denk dat het vakmanschap niet alleen kennis en kunde inhoudt, maar 
tevens zorgt voor een begrip, een gevoel en een ervaring van de werkelijke 
wereld. Architectuur is de plaats voor veel van onze gemaakte herinneringen, 
maar het zorgt ook voor een herinnering. Architectuur ontwerpen begint 
met een observatie van de werkelijke wereld waaruit een verbeelding kan 
ontstaan. Het mentale beeld van de architect is een nieuwe interpretatie van 
de werkelijkheid en wordt toegevoegd aan het bestaande. Om een verbeelding 
te kunnen maken, worden bestaande herinneringen en ervaringen aan elkaar 
gekoppeld. Kennis van het materiaal van een ambachtsman krijgt vorm in de 
verbeelding van de architect. Om de verbeelding te testen is het gebruik van 
tastbare ontwerpmiddelen zoals een maquette of een tekening nodig, omdat de 
hand in direct contact staat met de hersenen en dus het denken. Het lichaam, 
in het bijzonder de hand is voor de architect het instrument dat de interactie 
vormt tussen twee werelden: de verbeelde wereld en de werkelijke wereld. Om 
tot oplossingen met behulp van vakmanschap te komen zal de starre scheiding 
tussen de uitvoering en het idee moeten worden doorbroken door middel van de 
schets. De dialoog van de tekeningen, de interactie tussen het denken en het 
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lichaam en de interactie van de architect en de vakman, zorgt voor een perceptie 
en een verbeelding van de waarneming, niet alleen bij de architect maar ook bij 
de (onbewuste) waarnemer van de architectuur.
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6. NAWOORD
Afstuderen heeft pieken en dalen, waarbij de frequentie en de amplitude aan het 
eind steeds groter lijken te worden. Om alles te kunnen doen wat ik wilde, vergde 
veel discipline en een strakke planning. Mijn trainingen bij de Eindhovense 
Studenten Atletiek Vereniging Asterix waren daarom een welkome afwisseling na 
een dag werken aan mijn afstuderen. 

Na een intesieve periode van 10 maanden is het zover. Met het schrijven van 
dit dankwoord leg ik de laatste hand aan mijn werkstuk. Het was een periode 
waarin ik veel heb geleerd, over het vakmanschap van de architectuur, maar 
ook op persoonlijk vlak. Het schrijven en het ontwerpen is niet vanzelf gegaan h 
iervoor wil ik graag de mensen die mij de afgelopen periode hebben gesteund en 
geholpen bedanken.

Ik wil graag mijn afstudeerbegeleiders Bernard Colenbrander, Wouter Hilhorst 
en Renato Kindt danken voor het op zich nemen vna de Studio Interactions. De 
Studio gaf de vrijheid om te doen waar mijn interesse ligt. De scherpe blik van 
Bernard op de methode, de kennis van het vakmanschap van Wouter en renato 
voor de relativerende en aan het denken zettende opmerkingen. 

Tot slot wil ik mijn ouders graag bedanken voor de wijze raad en luisterend oor.
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