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Dit werk is onderdeel van de afstudeerstudio
‘Behaviour in Shape’ van de Unit Architectural Urban
Design and Engineering van de Technische Universiteit
Eindhoven, en vertegenwoordigt het tweede onderdeel
(M4) van het afstudeertraject van de Master Architecture,
Building and Planning. De studio richt zich op de
expliciete en impliciete relatie tussen menselijk gedrag
en de architectuur in haar inclusieve aanwezigheid
“the protective or oppressive, influence of walls, doors,
porches and windows; of circulation patterns that control
movement; of tectonic expressions of enforced power.”
(Colenbrander 2013:1)
Om het bewijs van deze relatie grondig te analyseren,
is het onderzoek binnen de studio gericht op twee
gebouwfuncties die een belangrijke rol spelen binnen
directieve domein van de architectuur; ziekenhuizen en
gevangenissen. Vragen die bij dit onderzoek als product

Pagina 2: Citaat,

aan de oppervlakte zijn gekomen vormen de aanleiding

afkomstig uit de film

voor een individuele voorzetting in het tweede bedrijf

‘Brazil’ (1985)

van het afstudeertraject.

Pagina 6: Zus Lily
White, The Sphynx,
1993 Jean-Baptiste

Herdefinieert architectuur de medische of penitentiaire
programma’s of vice versa? Hoe verandert de typologie

Carhaix
De resultaten van het

door de tijd, en waarom? Is architectuur een oorzaak, of

onderzoek in kader

een gevolg? Deze vragen dienden hier als ondersteuning

van studio ‘Behaviour

van de “grote” vragen. Hoe beïnvloedt de architectuur

in een gelijknamige

ons gedrag? En, hoe werkt dit? Veroorzaakt een bepaalde

uitgave gepresenteerd
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in Shape’ (M3) zijn

omgeving een specifiek gedrag door ervaring, of
creëren ontwerpers en architecten expliciete ruimtelijke
atmosferen om een vooraf bepaald (gewenst) gedrag te
veroorzaken?
Zo wordt het conflict verkend tussen ruimtelijke
condities en configuratie enerzijds, en invloed van
onze ervaring en de manier waarop we ons gedragen
anderzijds.
In het verlengstuk van dit onderzoek, ligt in dit boek
een individueel onderzoek, naar het esthetisch domein
van het sublieme. Dit zal deel één zijn, van twee, waaruit
dit boek bestaat. Het zoeken naar ‘dat wat subliem
is’ vormt de schakel tussen het gemeenschappelijke
onderzoek van de studio, naar het individuele
ontwerpproces. Het doel van dit individuele onderzoek
is dan ook het formuleren van uitgangspunten voor een
specifieke relatie tussen mens, gedrag, en gebouwde
omgeving. Bij wijze van motief om deze uitgangspunten
ontwerpend te toetsen is een penitentiaire inrichting
ontworpen; deel twee van dit boek.
Bij wijzen van casus wordt zo een inhoudelijke en
vormtechnische positie ingenomen binnen het kader van
‘Behaviour in Shape’. Dit, als poging een expliciet bewijs
te kunnen geven van de voorgestelde relatie.

Laurence Bolhaar, 2014
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All Watched Over By Machines Of Loving Grace
Richard Brautigan
I like to think (and
the sooner the better!)
of a cybernetic meadow
where mammals and computers
live together in mutually
programming harmony
like pure water
touching clear sky.
I like to think
(right now, please!)
of a cybernetic forest
filled with pines and electronics
where deer stroll peacefully
past computers
as if they were flowers
with spinning blossoms.
I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal
brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace.

VRIJHEID EN DE MACHINE
Waarom de vrijheid en de machine? Omdat ze allebei
direct te maken hebben met gedrag en architectuur.
Een choreografische ordening van de programmatische
afwisseling van vertegenwoordigers van vrijheid,
en vertegenwoordigers van de vrijheidsontneming:
controle is macht. De romantische en machinale drang
naar totaalcontrole concretiseert zich bijvoorbeeld in
het panoptisch model, wat we terug zullen zien in het
ontwerp. Centraal-perspectief van het panoptisch model
is in de basis een puur machtsinstrument; architectuur
van dominantie en zelfs van vijandigheid.
“In het Panopticon wordt iedereen afhankelijk van z’n
plaats gesurveilleerd door alle anderen of door sommige
anderen. We hebben hier te maken met een instrument
van het wantrouwen dat absoluut is en circulerend, want
er is geen vast punt. De perfecte surveillance is het toppunt
van vijandigheid.” (Foucault 1977:201)
Pagina 14:
‘Douchetoren’ P.I.
Breda (Koepel), 1995
Onbekend

Waarom de machine? Metafoor of eufemisme?
Omdat ze symbool staat voor het gesloten systeem, de
onderlinge afhankelijkheid en de totaalcontrole.

Links:
Benadering van

Een relevante vraag is direct; is de machine synoniem

de vrijheid en de

voor gevangenschap? In de technologische dystopie

machine, op aanraden

wellicht wel. Maar er lijkt een worsteling te zijn met

van Archigram-lid
David Green (Cook

de benadering van het begrip. Een verschuiving in de

1999:110)

waardering. Zo ziet de modernist de machine juist als
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voorwaarde voor de vrijheid; van Le Corbusier’s “Une
maison est une machine-à-habiter” in zijn Vers une
architecture (1923) tot Vladimir Tatlin’s Monument to
the Third International (1919-20) zijn zo maar enkele
paradigma’s van een optimistisch en onaantastbaar
technologisch vooruitgangsgeloof; de machine als
utopische horizon.
Films als Brazil, A Clockwork Orange, maar ook
Chaplin’s Modern Times zijn bij wijze van toegankelijke
directe verbeelding een kleine greep uit het discours
van de postmodernist als reactie op deze ontwikkeling,
het illustreert een duidelijke analogie van de identiteit
van de machine en ”dysfunctional industrial world”
(Matthews 1996), “opdat de mens, ‘oog in oog met de
perfect functionerende machine, geen initiatief meer toont
en geen wil meer heeft om weg te rennen. De capaciteit
om de machine te vergeten is het ideaal van technische
perfectie.’ (Ellul, in Mulder 2014). Waar voor de moderne
geschiedenis het estehtisch karakter van het sublieme
gepositioneerd werd in de relatie tussen mens en natuur

Rechts: Beelden

valt nu diezelfde werking en beschouwing in de relatie

(links) uit de film

tussen mens en machine te verantwoorden, en is sinds

Brazil, en beelden

de bedenkingen over het moderne en technologische

Potemkin. Geen

vooruitgangsgeloof een relevante. Bovendien schept het

toevallige analogie;

voor mij de mogelijkheid om uiteindelijk het sublieme

film Brazil, uitwerking

en de vrijheid ruimtelijke aan elkaar te relateren en

vanuit een juxtapositie

bevragen. Dus, een synoniem? Nog niet.

en daaruit ontstane

uit de film Battleship

collagewerking in de

van verhaallijnen
vervreemding

Waarom de vrijheid? De tijd, de keuze en de
mobiliteit zijn advocaten van de vrijheid, alle drie
invalshoeken voor architectonische bemoeienis.
“Doing time”; Tijd. Tijd is relevant. Uit een gesprek
met Rein Gerritsen, wetenschapsfilosoof en exRein Gerritsen:
(1959)

gedetineerde, wordt dit duidelijk. Hij vertelt hoe tijd

Wetenschapsfilosoof

zijn betekenis verliest. Dit door het weinige contact

en ex-gedetineerde,

met daglicht, met het ontbreken van mogelijkheden die

studeerde
Wijsbegeerte,

je dagritme doen variëren, en door het ontbrekende

natuurkunde

contact met de seizoenen. Het dagritme is machinaal,

en theoretische
psychologie aan de

zonder na te hoeven denken, zonder enige beslissing te

Rijksuniversiteit

maken; alles wordt voor je bepaald.

Utrecht. Hij schreef
het boek ‘Filosoof
in de bajes’, waarin
hij kritisch kijkt

In het gesprek met Rein Gerritsen vroeg ik hem ‘Waar

naar de wording

voelde je het meest vrij [toen je zat ingesloten]? ’ Waarop

van ons huidig

hij zonder twijfel antwoordde “In mijn cel”. Paradoxaal

gevangeniswezen

genoeg, omdat daarvan de deur op slot zit, en hij aan
Links:
Voor mijn gevoel

de andere kant van de deur meer ruimte heeft om te

treffende defnitie

bewegen, te praten etc. Het geeft een treffend voorbeeld

van vrijheid, door

van de werking van de muur. Wie zit er opgesloten, wie

Archigram in het
project ‘Control

bescherm je van wie, en aan welke kant voel je je veilig?

and Choice’. (Cooke

Je veilig voelen en meer vrijheid hebben blijken dus geen

1999:69)
Vrijheid, bepaald

synoniemen.

in controle over
persoonlijkheid,
insluiting,
betrokkenheid,
gerieflijkheid
en beweging of
mobiliteit
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WERKELIJKHEID ≠ WAARGENOMEN
WERKELIJKHEID
“Het idee dat het één het ander uitsluit qua ruimtelijkheid
of qua –of het één in het ander past, is gebaseerd op onze
zintuiglijke notie van de werkelijkheid. Die zintuiglijke
notie is juist gebaseerd op alle beperkingen die gemaakt
worden door alle natuurwetten, En -nou ja- zodra
je je beweegt in de wereld, heb je te maken met die
beperkingen. Maar jouw bewustzijn is niet onderworpen
aan zulke beperkingen. Pas als je je beweegt in de wereld
heb je de beperkingen.” (Matthijs van der Meer 2012,
47:53min)
Vanuit de aanleiding, ‘Behaviour in Shape’ op pagina
8 en 9, komen drie belangrijke begrippen naar boven,
relevant voor het opstarten van het ontwerpproces;
gedrag, architectuur –en het woord dat die twee moet

‘De regels van

verbinden- waarneming. En dan in het bijzonder

Matthijs’: (2012)

de relatie tussen de concrete werkelijkheid, en de

Documentaire over

waargenomen werkelijkheid.

van der Meer. Matthijs

het leven van Matthijs
is autist en heeft
het Syndroom van

Werken als Eyes of the Skin en The Embodied Image

Asperger. Hij ziet

van Juhani Pallasmaa, betogen de bepaling en definitie

zijn psychologisch

van de kwaliteit niet enkel afhankelijk van het oog,

een gebrek én als

of een fotografisch centraal perspectief. Optische

begaafdheid. In deze

waarneming schept afstand, terwijl de kwaliteit van een

hij een interessante

ruimte eigenlijk alleen door lichamelijke aanwezigheid

invalshoek op het

beoordeeld kan worden. Zo wil het ook, dat door de

van de mens in zijn

scenario’s die zich in een ruimte voltrekken –in de

gebouwde omgeving
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aandoening als

overweging heeft

leven en de positie

relatie mens-mens of in de relatie mens-ruimte, dat de
ruimtelijke kwaliteiten duidelijk worden.
Los van de utopische inslag van de architect –immers,
nagenoeg elke architect gaat ervan uit dat zodra hij
of zij bij de situatie betrokken wordt, de situatie zal
verbeteren, daar niemand in een morele werkelijkheid
iets zal ontwerpen om de situatie te verslechteren, heeft
de architect in de basis een geometrische inslag. Hij
werkt aan de tastbare wereld; meetkundige ruimte. Maar
dit is echter de basis. De ruimte waarom het werkelijk
gaat is de ruimte van de lichamelijke aanwezigheid.
Hij kent geen afmeting, enkel verhouding, eventueel
afsluiting. Ruimtelijke concentratie, vernauwing,
verwijding. De bewegingssuggestie. De bevindelijkheid.
En zo, definieert Zumthor, “[is] architectuur het
creëren en vormgeven van ruimten van lichamelijke
aanwezigheid.” (Havik 2014:100)
Laten we ervan uit gaan dat dit waar is, dat de
menselijke aanwezigheid architectuur maakt en de
kwaliteiten van een ruimte bepaalt. Interessant is het,
hoe dit bij een penitentiaire inrichting precies andersom
is; de ruimte heeft een dwingende definitie van functie
en verblijfswaarde.
Segmentatie. Huisregels, rechten en plichten.
Formaliteiten. Autoriteiten. Het programma van een
penitentiaire inrichting manifesteert zich niet enkel
in deze vorm; het regime. Het is ook aanwezig in
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de typologie, de structuur en de andere ruimtelijke
paletten als sequentie, routing (sluizen) maar ook in
materialisatie. Personeel is duur, en technologie is ook
duur. Daarom ordent een penitentiaire inrichting zich in
een helderheid van zichtlijnen, en sterke hiërarchie. Alle
ruimtes hebben een bedoeling. En meestal maar één per
ruimte, waardoor er ook deze sterke hiërarchie nodig is.
Zelden staan ruimtes op zichzelf; om de ruimtes te laten
functioneren, zijn er veel dienende ruimtes nodig zijn.
Opslag, toezicht, controle. Dit leert zich in het genoemde
vooronderzoek ‘Behaviour in Shape’ en bezoek aan P.I.
Torentijd in Middelburg, P.I. Breda en TBS-Longstay in
Zeeland -De Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg
(LFPZ), van de Pompestichting.
Het is ook deze analogie, de nauwkeurige
afhankelijkheid van deelsystemen, die mij aanspoort de
gevangenis als een machine te benaderen.
In termen van ‘Behaviour in Shape’ is de
gevangenisarchitectuur dus opdracht-gevend.
Je gedraagt je naar de opgelegde functionaliteit.
In het ontwerp zal gezocht worden naar de niet
gespecialiseerde ruimte, de ruimte zonder opdracht,
generiek in functioneel programma, vrij voor keuzes.
Links:

De onderbreking van strikt en rigide. De ontwerpende

Freedom and the

oplossing zal niet alleen gezocht worden in het losweken

Machine

van het opdracht-gevende karakter van een ruimte, maar
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ook in de bepalingen van de grenzen van een ruimte zelf.
Waar dit in het programma mogelijk is, zou dit –dus van
twee kanten- al op kleine schaal een verbetering bieden
aan de kwaliteit van leven van de gedetineerde; keuzes
aanbieden binnen de regels van de normaliserende
macht.
Een kwaliteit van de hybride ruimte is niet alleen
functioneel bepaalbaar. Een belangrijk aspect er aan is
mogelijke wisseling in dimensies van de intimate space,
personal space, social space, en public space. Dit zijn
de vier zones die Edward Hall definieert in zijn werk
The Hidden Dimension (1990:47-50). Hierin bepaalt
hij de afstand van mens tot mens, en de beleving van
een andere persoon in een van jouw zones. Ik ben van
mening, dat één van de belangrijkste vertegenwoordigers
van vrijheid is, dat je zelf de regisseur bent over
de inrichting van deze zones. Dit standpunt zal ik
ontwerpend ook zoveel mogelijk in te zetten. Vrijheid
als absolutie van onafhankelijkheid van macht of wil van
een ander, krijgt zo ook een dimensie.
Ton Daans:
Medewerker DJI, oud-

De doelstelling, meer bewegingsvrijheid en meer

gevangenis-directeur

bewaking van de eigenwaarde van de gedetineerde

(van o.a. P.I. Tilburg)

(wat Ton Daans noemt: het stelsel van de minimale

Rechts:

beperkingen) samen met het normalisatieprincipe (de

Van binnen naar

situatie binnen de muren zo identiek mogelijk houden

personal space, social

aan de situatie buiten de muren) zijn afhankelijk van

space, en public space
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buiten: intimate space,
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de kwaliteit van de vrijheid. Met meer vrijheid komt
meer verantwoordelijkheid; de vrijheid die wordt
toegestaan binnen de vrijheidsontneming. De kwaliteit
is grotendeels afhankelijkheid van een regime en
kwaliteit van het personeel, alsmede het pedagogische
programma; goed gedrag belonen en slecht gedrag
bestraffen, zaken waar de architectuur alleen indirect
aan kan bijdragen.

MUUR = VRIJHEID
De discipline, het toezicht, de totaalcontrole zijn
onderdelen van een machinale, cyclisch systeem van
protocol, patroon en voorwaarde, de basis van de
antoniem van vrijheid, zonder dat daar überhaupt een
gevangenismuur bij komt kijken. De muur is er om
haar retorische rol te vervullen, als wel garanderen
van de fysieke vrijheidsbeperking. Toch zal ik in
mijn ontwerpende oplossing de muur in essentie als
grens benaderen en me niet neerleggen bij de huidige
maatschappelijke of ambtelijke conventies.
De muur is zo wel de interessantste plek. De
muur, de grens, is dat idee of object, dat ding, waar het
conflict tussen de vrijheid en de vrijheidsontneming
materialiseert. Hoe dichter de twee bij elkaar staan, hoe

Rechts:

hoger de “spanning” in het vlak van de grens; fysiek,

Schematische

mentaal, maar ook ceremonieel, esthetisch, retorisch.

thema vrijheid en

Het geeft het programma een gezicht.

machine
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juxtaposition van het
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Het is dan ook de spanning in dit grensgebied vrijheid en de vrijheidsontneming- dat ik (ontwerpend)
wil onderzoeken, of beter, dat ik gethematiseerd
wil onderzoeken, in de rolverdeling van de vrijheid
en de machine, en de architectonische bepalingen
van het binnen en het buiten, de afwezigheid en de
aanwezigheid, de massa en de leegte, privé en het
collectief; de overgang wordt het object.
Hoewel ik de gevangenis in thema als machine zal
benaderen, moet het duidelijk zijn dat het product
altijd een gebouw zal zijn; de regel, het protocol, de
keuzebeperking; ze functioneren enkel binnen een
fysieke context, zoals Matthijs van der Meer helder
ondersteunt in een fragment uit de documentaire De
regels van Matthijs, waarmee deze paragraaf begon. In
essentie gaat het hier dus om een ontworpen verhaal,
waarbij het ontwerp een voorbeeld is, of illustratie
ter verduidelijking. Dit, door toevalligheden in het
ontwerpproces, waarbij een alternatief ook mogelijk zou
zijn.
Meer dan 80% van de gevangenen in Nederland
vandaag de dag, zijn korter dan 30 dagen ingesloten,
zo stelt Ton Daans, oud gevangenisdirecteur. Hiermee
vermindert de kwestie van mogelijke ontsnapping
significant. Het gevolg is, dat de huidige penitentiaire
inrichtingen zwaar over-beveiligd en dus veel te duur
zijn. Dit is een sociaaleconomisch probleem. Geen
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architectonisch probleem direct, maar indirect is er wel
een rol voor de -ergens logische- inflexibele huisvesting
van het programma.
De agenda van het strafrecht bestaat uit drie
domeinen; vergelding, afschrikking en preventie (Daans
2013). Vergelding, in de zin van boetedoening voor een
misdaad –een misdaad; een daad die wordt afgekeurd
door de sociale conventies van een maatschappijwaarbij de straf berust op de vrijheidsontneming. Niet
meer dan dat. In Nederland werken we met het straf-nastraf principe, niet het straf-op-straf, zo leerden we van
Ton Daans.
Afschrikking; een retorisch domein. Niet enkel
de fysieke aanwezigheid van het instituut in een
samenleving moet hierop georganiseerd zijn, maar ook
de psychologische aanwezigheid. Hier ligt duidelijk
een rol voor de architectuur, alsmede het regime. Het
gaat uiteindelijk om reputatie: “Uit de Extra Beveiligde
Inrichting [in Vught] is nog nooit iemand ontsnapt. Is de
prijs daarvoor alleen niet te hoog? Het strenge regime zou
gedetineerden tot wanhoop drijven. “Ik ken grote, sterke
kerels die trillen als een rietje als je het over Vught hebt”.”
(Korterink 2006)
Preventie gaat in directe zin om het isoleren van
een individu –de dader- uit de situatie waarin de
misdaad is gepleegd, om herhaling te voorkomen; de
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fysieke insluiting. Samen vormen deze drie punten het
programma van eisen voor het gevangenisapparaat en
daarmee voor haar instituten.
Het ontwerpen van een penitentiaire inrichting
formuleert de noodzaak tot onderzoek naar de
randvoorwaarden van de juxtapositie van vrijheid
en gevangenschap (en van de waarde van de beide
begrippen an sig). Omdat ze zo evident is, wil ik deze
wederkerigheid mijn belangrijkste speerpunt maken
in de ontwikkeling van zowel een ruimtelijke structuur
voor het programma, alsmede als motief, om het
bevraagde esthetisch domein van het sublieme, met de
daaruit geformuleerde uitgangspunten –de elementen
die verantwoordelijk zijn, te toetsen.
De gevangenis, als schijnbare institutionele
onoverkoombaarheid, is altijd een product van een
maatschappij, in een maatschappij. Het drijft in essentie
op het principe dat er van zekere individuen de vrijheid
ontnomen wordt, ter programma van straffen, om de rest
van de maatschappij van een hogere mate van vrijheid te
kunnen garanderen. De volgende vragen komen voort
uit dit beginsel, en proberen tegelijkertijd een plaats te
geven aan de relatie tussen het gedrag van de mens in en
om een gevangenis.
Hoe kan het programma van een penitentiaire
inrichting retorisch aanwezig zijn in de samenleving,
die daarbij ook een toegenomen bewegingsvrijheid en
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kwaliteit van leven voor de gedetineerden garandeert?
Hoe kan een architectuur aan twee kanten van de
muur verschillende uitwerking hebben? Hoe komt het
esthetisch domein van het sublieme, in dienst van dat
wat intimideert, tot stand in gebouwde vorm? Deze
vragen staan in dienst van de vraag die ik formuleerde
voor het begincolloquium:
Hoe kan materialiteit, sfeer en ruimtelijke ordening
in dienst staan van een sublieme architectuur en een
programma van insluiting?
Dit gesteld, heb ik geprobeerd om het doel van de
gevangenis binnen haar toekomstige context te plaatsen,
sociaal en fysiek: een strafsysteem retorisch aanwezig
in de samenleving, met een hogere kwaliteit van leven
–het behoud van eigen waarde van de gedetineerden,
bewegingsvrijheid en ruimte voor ontwikkeling. Een
paradox, waar de ruwe buitenkant zijn oorsprong vindt
in het domein van het sublieme -alles wat ons bang of
ongemakkelijk zou doen voelen, en een transparant, licht
en verfijnd interieur. Een architectonische tegenstelling
die aan twee kanten van de muur menselijk gedrag poogt
te beïnvloeden.
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METHODE
Pragmatisch gezien ziet het traject er als volgt uit;
een literaire beschouwing van theoretische werken
over het sublieme. Dan: de lijfelijke ervaring van het
sublieme, het sublieme en ik, het bezoeken van projecten;
formuleren van uitgangspunten voor het ontwerp
uit deze ervaringen, gevolgd door een ontwerpend
onderzoek in de strategieën van de superimposition, de
juxtaposition, en de disjunction.
De eerder genoemde dialectiek van de leegte en de
massa, het binnen en het buiten en het aanwezige en het
afwezige, zullen hierbij als architectonische middelen
ingezet worden.

Rechts:
Schets bij Corbusier’s
La Tourette; opstarten
van het ontwerpproces
-object en omgeving,
de massa en
kwetsbaarheid
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onderzoek
architectuur en het sublieme
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INLEIDING
“Alle dingen die, op welke manier dan ook, gedachten
aan pijn en gevaar kunnen wekken, met andere woorden,
alle dingen die op een of andere manier angstaanjagend
zijn, of verband houden met iets verschrikkelijks, of een
vergelijkbare uitwerking hebben als angst en afschuw, zijn
een bron van het sublieme.” (Burke 2004:92)
Het lijf van dit beschouwend essay zal bestaan uit
twee leden, welke vanuit verschillende invalshoeken de
Pagina 36:

gedaante van het sublieme benaderen. Zo is het eerste

Lichtval Grand Central

lid een korte literatuurstudie en verkenning naar de

Station, New York

identiteit en karakter van het sublieme. Hierin wordt
Links: De Eerwaarde
Moeder Abdis: The

kort de definitie binnen de esthetica behandeld, en

Tear, juli 1984 Jean-

haar betrekking op de cultuur historisch ontwikkeling

Baptiste Carhaix

van haar positie. Stellingnames van Immanuel Kant,
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Edmund Burke, Hans den Hartog Jager en het -vanuit
de oudheid fragmentarisch overgeleverde- geschrift van
onbekend schrijver, pseudo-Longinus, over het verhevene
vormen het theoretisch raam voor de beschouwing;
wat is het subliem? Wat is haar bron? En, wat is haar
uitwerking? Ook wordt hier haar rol in de architectuur
ingeleid.
Het tweede bedrijf bestaat uit verschillende
ervaringen uit de praktijk, waarin als toerist het
sublieme wordt bezocht; directe relatie met de beleving
van plaats, sfeer, licht, materiaal, geluid en textuur
worden hier in een korte ‘dagboekvorm’ behandeld; het
sublieme en ik.

HET WAARNEMEN EN HET DUIDEN
Binnen het architectuurdiscours en haar zucht
naar expressie van de architectonische vorm, lijkt
de totstandkoming van het sublieme uit een tweetal
afhankelijkheden te bestaan; perspectief en object –
oftewel het traject van ‘waarnemen’, dat plaatsvindt
tussen het lijf van de beschouwer en het lijf van het
object verbonden in de bevindelijkheid -het zich ergens
fysiek bevinden van de waarnemer. Alsmede, de
feitelijkheid en bijvoeglijkheid van het object zelf; het
beloop tussen de waarnemer, het waarnemen an sig, en
hetgeen waar te nemen –met alle programma van dien.
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Daar de waarnemer, het subject, in de meest brede
zin een onbepaalde persoonlijkheid blijft, is het een
belangrijke schakel in de totstandkoming van de
sublieme toestand; het bepaalt een afhankelijkheid
van vermogen en oordeel. Want, hoewel een mogelijk
beding is dat ieder individu anders is, hebben ons
oordeelsvermogen en onze gevoelens een bepaalde
gemeenschappelijke grondslag. Zonder hier te verdwalen
in een filosofisch labyrint, dient zich hier wel degelijk
een –binnen het onderzoek- belangrijke bepaling aan.
Want, zo stelt Iers filosoof Edmund Burke, “de enige
natuurlijke menselijke vermogens die ons […] in contact
brengen met externe objecten, zijn de zintuigen, het
voorstellingsvermogen, en het vermogen tot oordelen.”
(2004:64)- iets wat wij dus allen bezitten en gebruiken;
een noodzakelijke veronderstelling die tot stand komt
uit de gelijke fysische bouw van de mens; “we gaan
ervan uit dat hetgeen in het ene oog licht lijkt te zijn, ook
in het andere oog als licht verschijnt; dat wat voor het
ene verhemelte zoet is, dat ook is voor het andere; dat
wat donker en bitter is voor deze persoon, ook donker
en bitter is voor die ander; en zo stellen we hetzelfde
vast voor gewaarwordingen als groot en klein, hard en
zacht, heet en koud, ruw en glad, en zo verder voor alle
natuurlijke eigenschappen en kenmerken van objecten.”
(2004:64) Burke besluit vervolgens een korte verkenning
van het begrip ‘smaak’, als som van de waarneming en
het oordeel, met een voorzichtige inclusieve definitie
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–“het vermogen, of vermogens, van de menselijke geest
die ontvankelijk zijn voor de werken van de verbeelding
en de schone kunsten, of ons in staat stellen daarover een
oordeel te vormen” (2004:63)- die moet aantonen dat
objecten bij alle ikken eenzelfde beeld en gevoel oproept,
“zolang het object langs natuurlijke weg, direct, en alleen
op eigen kracht zijn werking uitoefent.” (2004:64-65).

OBJECT, SUBJECT EN ADJECT
Het belang van deze gemeenschappelijkheid
in begrip van de relatie tussen waarneming en
oordeel, manifesteert zich inclusief in de relatie van
object en adject; “Iedereen is het er over eens dat iets
zoets aangenaam is, en dat zure en bittere smaken
onaangenaam zijn.” (Burke 2004:65). Dat dit zo is,
spreekt overduidelijk uit de positie in eensgezinds
gebruikte beeldspraak; “een zuur humeur, bittere
woorden, bittere vervloekingen, een bitter lot, zijn termen

Edmund Burke:

die iedereen goed en duidelijk begrijpt.” (Burke 2004:65)-

(1729-1797) Iers

met een hoofdrol voor het woord beeldspraak –in de

Burke schreef in

vorm van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord. Hierin

1757 Een filosofisch

ligt namelijk de sleutel tot het woord als middel om

oorsprong van onze

een beeld te bepalen, of om een beeld te beschrijven, in

denkbeelden over het

conditie en karakter. Het heeft als zodanig het vermogen

-origineel getiteld: A

een emotionele totaalindruk te beschrijven die uitgaat

Philosophical Enquiry

van een omgeving of een beeld; iets wat zich voorzichtig

Ideas of the Sublime

ook sfeer, of atmosfeer, laat noemen.

and Beautiful
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filosoof en politicus.

onderzoek naar de

sublieme en het schone

into the Origin of Our

Binnen de rede van onze taal heeft onze wereld
betekenis, althans, zo stel ik mij dat voor. De taal
beschrijft voor ons zo niet enkel een vooraf bepaalde
realiteit, maar de realiteit kan ook door de taal worden
geschapen. Zo wil het, dat het synesthetisch karakter,
de bewegingssuggestie en het bijvoeglijke naamwoord
danig geschikt zijn om een ruimtelijke sfeer te duiden,
maar ook om deze op te roepen. Gernot Böhme haalt in
zijn ‘Sfeer als bewuste fysieke aanwezigheid in de ruimte’
Christian Cay Lorenz Hirschfeld aan, welke in Theorie
der Gartenkunst beschrijft hoe ‘sfeer’ in een tuinachtige
omgeving zich als melancholisch manifesteert:
“Een zacht melancholische omgeving wordt gevormd
door het versperren van alle uitzicht; door moerasachtige
laagtes; door dicht struikgewas, kreupelhout en bosjes,
vaak alleen al door groepen van hoge, dicht bebladerde,
en kort op elkaar gedrongen bomen, waar in de toppen
een hol geruis hangende is; door stilstaand of gedempt
murmelend waterloopje, waarvan de aanblik verdekt is;
door het gebladerte van een donker en zwartachtig groen,
door diep omlaag hangende bladeren en op de meeste
plaatsen schaduw; door de afwezigheid van alles dat
leven en effectiviteit kan aankondigen. In een dergelijke
omgeving valt het spaarzame licht alleen door, om de
invloed van het donker te beschermen tegen het verdrietige
en het angstaanjagende. De stilte en de eenzaamheid zijn
hier thuis.” (Böhme 2013:33)
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De uitgesproken bepaling van deze synesthesie en de
bewegingssuggestie worden geformuleerd door middel
van werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, welke
karakter en identiteit van zelfstandigheden verbinden
aan het scenario. Door scenario’s die zich in een
ruimte afspelen, geeft die ruimte haar kwaliteiten –en
ook voorwaarden- prijs. Het palet aan benoembare,
kwantificeerbare en kwalificeerbare motieven en
ruimtelijke condities is verantwoordelijk voor een zekere
‘atmosfeer’ in die ruimte, maar zij lijkt groter dan de som
van de delen. Sfeer, of atmosfeer, -zo stelt Fins architect
(/theoreticus) Juhani Pallasmaa (2013:56)- laat zich hier
namelijk moeilijk presenteren als een optelsom van een
eindig aantal factoren, of als een uitputbare beschrijving
van verantwoordelijke elementen: “Wat ik daar gezien
en ervaren heb, heeft mijn veronderstelling bevestigd, dat

Gernot Böhme:

sfeer waarschijnlijk de meest omvattende en geïntegreerde

(1937) Duits filosoof

van alle architectonische kwaliteiten is - maar dan zo diep

en schrijver. Hij

en ingewikkeld verbonden met ons bewustzijn, ons gevoel

voornamelijk in het

van zelf en onze bio-culturele instinctieve reacties dat ze

domein van de filosofie

nauwelijks kan worden geconceptualiseerd of verwoord.”

theorie van de tijd,

manifesteert zich

van de wetenschap,
esthetiek, ethiek en de
antropologie

We moeten sfeer dus zien als een situatie in bredere
zin. Hoewel ik hier niet streef naar het bepalen van

Christian Cay Lorenz

een sluitende definitie van het (moeilijke dan wel niet

1792) was een Duits

pseudo-architectonische) concept ‘sfeer’, is het toch

landschap-theoreticus,

belangrijk enig inzicht te verkrijgen in de anatomie

docent filosofie en

van het begrip, daar het een motief is in het tot stand

kunstgeschiedenis
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Hirschfeld: (1742-

universitair

komen van een retorisch beeld, of ruimtelijke stemming;
bijvoorbeeld een die bijdraagt aan het tot stand komen
van het sublieme.

BEWEGINGSSUGGESTIES EN SYNESTHETISCHE
KARAKTERS
Terugkomend op het belang van het duiden,
vragen twee begrippen om verdere toelichting; de
bewegingssuggestie en het synesthetische karakter.
Bewegingssuggesties zijn fenomenen, suggesties van
beweging, die vooral voorkomen in het akoestische en
optische veld. Het is een concept dat Herman Schmitz
Rechts: Een (eigen)
beeld uit de workshop

introduceert in zijn drielaagse verhandeling van het

Plein 14: Atmosferen,

concept ‘ruimte’ -c.q. wijdteruimte, richtingsruimte en

Arnhem 2014

plaatsruimte. Zonder verder op deze tamelijk abstracte

45

beschouwing in te gaan, geeft Ralph Brodrück –assistant
professor Technische Universiteit Eindhoven- een
illustrerend voorbeeld, in zijn tekst ‘Bijvoeglijke
naamwoorden’, een begeleidend schrijven bij de
workshop Plein 14: Atmosferen -een initiatief van ArtEZ
Hoge School voor de Kunsten in Arnhem.
“Een melodie kan stijgen, vallen, rondcirkelen, en
stuwende, trage, langzame, of snellende klankvolgorden
hebben. De bewegingssuggesties komen niet alleen voor bij
melodieën, maar ook bij het geluid in het algemeen; Een
toon –bijvoorbeeld een fluittoon- kan op een manier, die
bij bijvoorbeeld kleuren niet op treedt, lang getrokken zijn.
Een toon kan zich ontwikkelen en ook deze ontwikkeling
ervaren we als een bewegingssuggestie; het geluidsvolume
kan aanzwellen of afnemen, kan fel of mar worden, licht
of donker.” (2014:1)

Juhani Pallasmaa:
(1936) is een

Een even zo treffende definitie stelt hij voor het

Fins architect en
voormalig hoogleraar

synesthetische karakter, een begrip uit de fenomenologie

architectuur aan

van Frans filosoof Maurice Merleau-Ponty:

de Technische

“Synesthetische karakters zijn kwaliteiten die zich vooral

Helsinki en een

tussen de verschillende zintuiggebieden presenteren, zoals

voormalig directeur

zachtheid, lichtheid, helderheid, zwaarte. Zachtheid

Finnish Architecture

lijkt op het eerste gezicht een specifieke kwaliteit van

Universiteit van

van het Museum of

Rechts: Afbeelding van

de tastzin, die met vervormbaarheid en het vermogen

The Weather Project

om bij druk mee te geven, maar er bestaat ook een

van Olafur Eliasson,

akoestische zachtheid, zoals bij medeklinkers: Het woord

van het het London

zacht klinkt zacht, en het woord hart klinkt hart. De

Modern Tate
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in de Turbine Hall

medeklinker “w” klinkt zachter dan de “r”. In het optische
veld komt zachtheid bijvoorbeeld voor bij schaduwen,
die zachter of harder vallen, en datgene wat belicht is,
kunnen omhullen. […] Verder kan men het zachte ook
ruiken, bijvoorbeeld als zachte vochtige zeelucht. […]
We spreken van helderheid bij het daglicht maar ook van
helder trompetgeschal of een heldere lach. […] Een diep,
donker geluid is groot, niet vast, losjes, zacht, stomp maar
ook sloom, stroperig en moeilijk beweegbaar en zwaar,
terwijl en helder hoog geluid klein, dicht, vast, compact,
geconcentreerd, hard en spits levendig, bewegelijk en
licht is. […] De diepe uitgesproken stilte heeft volume en
zwaarte en dichtheid.” (Brodrück 2014:1-2). Zo zijn ze
beide een treffend middel om fenomenen, acties en/ of
gebeurtenissen mee te beschrijven.

Herman Schmitz:
(1928) is een Duits
filosoof die tot zijn
emeritaat in 1993
als hoogleraar aan
de universiteit van
Kiel werkte. Hij is de
grondlegger van de
nieuwe
fenomenologie, die hij
’de fenomenologie van
de lijfelijkheid’ noemt
Links: Who’s Afraid of
Red, Yellow and Blue,
een kunstwerk(reeks)
van Barnett Newmann,
welke hij produceerde
in de jaren 1966 tot
1970
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Hiermee is de relevantie van de positie van de
waarnemer verantwoord, en zo zal deze positie als
zodanig sterk geabstraheerd worden in de toepassing
Maurice MerleauPonty: (1908-1961)
was een Frans

binnen het onderzoek; iedere ik is hier een andere en
dezelfde.

fenomenologisch
filosoof, sterk
beïnvloed door Karl
Marx, Edmund
Husserl en Martin
Heidegger. De kern
van Merleau-Ponty’s
filosofie bestaat
uit de idee dat de
waarneming een
fundamentele rol

DE POSITIE VAN HET SUBLIEME
Esthetica, als leer van de zintuigelijke waarneming
-sinds Alexander Baumgarten in de eerste helft van
de achttiende eeuw de ‘aestetica’ introduceert als
systematische filosofische discipline (Parret 2008:11)- is

speelt in ons begrijpen

onder te verdelen in verschillende domeinen. “Door

van de wereld als ook

de hele geschiedenis van de esthetica hebben het schone

onze interactie ermee:
De bewering dat ik

en het sublieme dienst gedaan als de centrale esthetische

een gezichtsveld heb,

categorieën.”, zo stelt Vlaams filosoof Herman Parret in

zegt dat ik door mijn
positie toegang heb tot

zijn werk Over de schoonheid. Hoe deze twee categorieën

en opensta voor een

ten opzichte van elkaar bestaan is in meerdere cultuur

systeem van bestaande
dingen, van zichtbare

historische kaders bepaald. In de brede beschouwing

dingen, dat deze op

van Hans den Hartog Jager, bestaat het sublieme als

grond van een soort
primordiaal contract

complement van het schone, wat zijn oorsprong vindt

en dankzij een gave

in de positie die Edmund Burke het toekent in zijn

van de natuur, zonder
enige tussenkomst

Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze

mijnerzijds, aan mijn

denkbeelden over het sublieme en het schone.

blik ter beschikking
staan, het wil dus
zeggen dat het zien
voorpersoonlijk
is.” (Merlau-Ponty

Lelijkheid wordt hiermee niet gekarakteriseerd als het
tegenovergestelde van schoonheid, maar als onderdeel
van het schoonheidsidioom.

2009:292)

49

51

“’Jezus, wat is dit subliem’ mompelde iemand (het zou
heel goed kunnen dat ik dat zelf was)” (Den Hartog Jager
2013:9)
Den Hartog Jager beschouwt in zijn Het sublieme;
het einde van de schoonheid en een nieuw begin (2013),
zogezegd, op brede wijze de gestalte van het sublieme en
haar rol in de esthetica door de moderne geschiedenis.
Aantrekkelijk in zijn werk is de continue redenatie
vanuit zijn eigen belevingswereld, zijn ik. Zo vangt hij
zijn verhaal aan met een beschrijving van zijn bezoek
aan een werk van Olafur Eliasson, The Weather Project,
in de Turbine Hall van het het London Modern Tate;
“Alles was overweldigend aan Eliassons werk: het formaat,
het licht en vooral, nou ja, de atmosfeer […] waarin
alles en iedereen, mensen en kunstwerken, al snel tot
stamelende nietigheid leek te zijn veroordeeld.”, aldus Den
Hartog Jager. “Groots en geel en imposant”, zo vervolgt
hij “maar ook geruststellend” (2013:8).
Dat laatste is interessant. Want dat is iets dat ik graag

Hans den Hartog
Jager: (1968) is

aan het sublieme toedicht, en vanuit de lering van Kant

kunstcriticus en

en Burke, die hier nog volgen, ook wel met zekerheid

schrijver

doe; de toestand van het sublieme heeft niet enkel

Pagina 51: Werk

te maken met beklemming, angst en overweldiging,

van Caspar David

maar juist ook met de afstand hiertoe, met een bepaald

am Meer” (1808-1810).

genoegen, een bepaald besef van veiligheid ten opzichte

Het kleine van de

van dat wat overweldigt, dat wat zich verheft.

ongenaakbare van de

Wat Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ooit zei over
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Friedrich “Der Mönch

mens tegenover het
natuur

dat wat unheimlich is, zou ik hier graag op het sublieme
projecteren; “‘[sublime] is the name for everything that
ought to have remained hidden and secret and has become
visible.” (Freud 2003:78)

WHO’S AFRAID OF RED, YELLOW AND BLUE
“In dat rood zat ook de link met het geel van Eliasson:
allebei monochroom, abstract en toch, nou ja, toch
oneindig zuigend en veelzeggend; [zo zijn ze allebei]
geïnteresseerd in gevaar, in het oproepen van een beeld
of een sensatie zo krachtig, dat je je geest níet meer onder
controle hebt.” (2013:10)
Den Hartog Jager voert mij langs de abstractie van
Barnett Newman en Anish Kapoor, maar ook langs
William Turner en Caspar David Friedrich, die allemaal
The Sisters of Perpetual

op hun manier de kwaliteit van het sublieme, het kleine

Indulgence: Deze

van de mens, weten te ketenen in een beeldende kunst.

groep van ‘nonnen
van de eeuw “werd

The Sisters of Perpetual Indulgence van Jean Baptiste

in 1979 opgericht in

Carhaix, worden níet besproken, maar zijn voor mij

San Francisco, in een
klimaat van vrijheid

subliem boven alles; een serie foto’s van mannen, gekleed

van de sekse en de

als nonnen, opgemaakt als prostituees, gefotografeerd

homoseksualiteit.
De beelden hebben
vandaag een grote
documentaire

in vervreemdende scenario’s, boven op een berg. Naast
de vervreemding van het object, the sisters, zijn zeker de

waarde: subversief,

berg -en de stad als achtergrond, van groot belang, als

ze weerspiegelen een

podium voor de ‘eeuwig durende mateloosheid’.

ander perspectief
op religie, dood en
tolerantie
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VERVREEMDING
“Met the weather project toonde Eliasson illusie en
afbraak in één. Een kunstwerk als paradox; alsof hij zoveel
mogelijk elementen met elkaar had willen verenigen
waarvan je van tevoren dacht dat ze niet te verenigen
zouden zijn.” (2013:18)
Den Hartog Jager landt hiermee vrij vroeg in zijn
boek op een motief wat ik erg belangrijk wil maken
voor het sublieme; juxtapositie en de daaruit acterende
vervreemding. Elementen, die op zichzelf geen vrees of
angst of gelijksoortige gemoedsbewegingen veroorzaken,
kunnen in geregisseerde samenstelling weldegelijk
een verontrustende atmosfeer oproepen. David Lynch
heeft dit gegeven door heel zijn oeuvre verwerkt, en zo
ook Lars von Trier. Neem bijvoorbeeld de, inmiddels
beroemde, konijnen scène uit de film ‘Inland Empire’
(2006) van Lynch. Zonder hier nog de anatomie van het
sublieme te hebben bepaald, is het vrij eenvoudig de hier
elementen aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor
de naargeestigheid, van wat enkel een scene is van drie
mensen in een woonkamer, gekleed als konijnen.
“’I am going to find out someday’
-‘When will you tell him?’
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‘Who could have known?’

Rechts: Beschreven

-‘What time is it?’

scenes uit de films

‘I have a secret.’

(boven) en de film

-‘There have been no calls today.’

‘Antichrist’ (2009)

‘Inland Empire’ (2006)

‘I hear someone.’
-‘I do not think it will be much longer now.’
Dit is de gehele dialoog die plaatsvindt in de scène
die drie minuten duurt. De schaduw, de duister, het
gejuich en gelach van blijkbaar aanwezig publiek en een
donkerzwarte brom toon op de achtergrond begeleiden
deze volledig willekeurige woordenwisseling tot een
waanzinnig beklemmende scène.
Eenzelfde beklemming creëert Von Trier in zijn film
‘Antichrist’, in een beeld met de three beggars –een raaf,
een vos en een hert. De film draait om een stel dat hun
kind is verloren en de mentale nasleep die dit verlies
veroorzaakt, en de manische en gewelddadige depressie
waar dit toe lijdt bij de vrouw. De vrouw verliest alle
realiteitszin en draait door als een ‘bezetene’. De verder
toedracht van de scène is hier even niet relevant, maar
het beeld dat Von Trier neerzet des te meer. Wederom

Rechts: Werk van

is de duisternis hier een hoofdrolspeler (in de hele film

Caspar David

overigens) en de lijkende willekeur van de aanwezige

Friedrich “Der

elementen; het hert, de vos, de raaf, de half naakte

Nebelmeer” (1818).

vrouw in een dramatische pose en de dieren die ons

“Kantian self-

recht aankijken. Waarom deze lijkende willekeur zo

2004). Een verheven

treffend vervreemdt, is moeilijk te zeggen, en ik beweer

positie van de mens

hier in geen geval dat willekeur altijd een recept is

en tegelijkertijd

voor vervreemding en of het sublieme, maar dat de

de nietigheid van

juxtapositie in deze twee beelden een naargeestigheid

grootsheid van de

bevorderen is ontegenzeggelijk.

natuur

56

Wanderer über dem

reflection“(Gorra

boven het landschap,

het individu in de
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UITWERKINGEN VAN HET SUBLIEME
De sublieme ervaring kent meerdere uitwerkingen,
die niet uitputtelijk beschreven kunnen worden. Toch
is er een aantal die vaak vertegenwoordigd zijn. Deze
punten vormen ook invalshoeken voor het starten van
het ontwerp. Eén van deze invalhoeken zal ik nader
bestuderen, omdat ze vrij direct toepasbaar is op het
object.

EERBIED
RESPECT
VERSCHRIKKING
BEWONDERING
MACHT

In zijn Seven Lamps of Architecure belicht John
Ruskin de architectuur vanuit zeven perspectieven.
Eén van die perspectieven is ‘The lamp of Power’,
waarin hij een impliciet een twintigtal ruimtelijke
condities benoemt die verantwoordelijk (kunnen)
zijn voor het totstandkomen van het sublieme, of het

N.B. De formulering

angstaanjagende, en een uitwerking kennen in het

van Ruskin is zodanig

manifesteren van macht.

inhoud dat ik het

Hier volgen de belangrijkste elementen, alsmede

belangrijk voor de
niet mogelijk (en
nodig) acht hier zelf

belangrijke waarschuwingen van ingrepen die de

een vertaling voor te

totstandkoming van grootsheid kunnen verstoren.

maken

58

DE RELATIE TUSSEN MENS EN NATUUR
Net als in de werken Caspar David Friedrich bepaalt
Ruskin de positie van de mens ten opzichte van de
natuur als nietig; het individu onderhevig aan de
grootsheid van de wereld en het natuurlijke. Van hieruit
ontstaat ook de positie van het sublieme als tegenhanger
van de schoonheid -een product van de natuur:
“[...]for whatever is in architecture fair or beautiful,
is imitated from natural forms; and what is not so
derived, but depends for its dignity upon arragement
and government received from human mind, becomes
the expression of the power of that mind, and receives
sublimity high in proportion to the power expressed.”
(1849:58)
Zo staat ook de orde in de natuur boven elke orde die
de mens kan scheppen:
“[...] that [...] of which reproves the pillars of the earth,
and builds up her barren precipices into the coldness
of the clouds, and lifts her shadowy cones of mountain
purple into the pale arch of the sky; for these, and other
glories more than these, refuse not to connect themselves,
in his thoughts, with the work of his own hand; the grey
cliff loses not its nobleness when it reminds us of some
Cyclopean waste of mural stone; the pinnacles of the
rocky promontory arrange themselves, undegraded, into
fantastic semblances of fortress towers; and even the awful
cone of the far-off mountain has a melancholy mixed with
that of its own solitude, which is cast from the images of
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nameless tumuli on white sea-shores, and of the heaps
of reedy clay, into which chambered cities melt in their
mortality.” (1849: 59)
GROOTTE
Een belangrijk ingredient voor de retoriek van
macht is grootte. Grootte in waarde van grootsheid,
niet enkel in volume, maat of gewicht, maar vooral de
gecombineerde waarde die het heeft als aanwezigheid
in het bewustzijn van de waarnemer. De grootsheid
van een object is een noodzaak voor het uitstralen van
macht, hoe klein het object ook is; ze intimideert. En
ze is bovendien een sterk uitgangspunt. Ze kan in haar
eenvoud het sublieme karakter besluiten:
“[...] mere size: it might not be thought possible to
emulate the sublimity of natural objects in this respect.”
(1849:59)
“The fact is, that the apprehension of the size of
natural objects, as well as of architecture, depends more
on fortunate excitement of the imagination than on
measurements by the eye.” (1840:60)
Het gaat dus om perspectief. Hier heeft de architect
een voordeel boven de orde van de natuur; de architect
heeft het vermogen om het perspectief van de
waarnemer te beïnvloeden, nee, zelfs te regisseren, om
de grootsheid van het object door het subject te laten
ervaren:
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“The fact is, that hills are not so high as we fancy
them, and, when to the actual impression of no mean
comperative size, is added the sense of the toil of manly
hand and thought, a sublimity is reached.” (1849:60)
Een voorbeeld hievan, zo noemt Ruskin, is de
Kathedraal in Beauvais (pagina 62):
“There are few rocks, even among the Alps, that have
a clear vertical fall as high as the choir of Beauvais;
and if we secure a good precipice of wall, or a sheer and
unbroken flank of tower, and place them where there are
no enormous natural features to oppose them, we shall feel
in them no want of sublimity of size.” (1849:60)
De grootsheid in maat en volume zelf, in absolute
zin, zijn niet altijd genoeg, het gaat met name om de
-relatieve- grootsheid van impact op het bewustzijn van
de waarnemer, al draagt de absolute maat altijd bij aan
deze uitwerking:
“[...] it is not to be supposed that mere size will ennoble
a mean design, yet every increase of magnitude will
bestow upon it a certain degree of nobleness.” (1849:60)
SCHAAL
Wederom, in het kader van mens tot natuur,
is de aanwezigheid van de menselijke schaal een
belangrijk element in uitstralen van macht. Of liever,
een afwezigheid hiervan. Schaal is het middel om in
mathematische zin de schaal van de mens te verkleinen
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en om haar zo te domineren:
“[...] not to be withheld by respect to smaller parts
from reaching largeness of scale; provided only, that it be
evedently in the architect’s power to reach at least that
degree of magnitude which is the lowest at which sublimity
begins, rudely definable as that which will make a living
figure look less than life beside it.” (1948:60)
De eerder genoemde grootsheid speelt ook in dit
aspect een rol, in het creëren van grootsheid van
aanwezigheid; de relatieve schaal, waarin het object zich
niet kwetsbaar maakt voor het incident van een zichtlijn
of doorkijk, al stelt Ruskin haar hardheid wel kwetsbaar
voor versiering en ornament:
“[...] mere weight will do this; it is a clumsy way of
doing it, but an effectual one, too; and the apathy which
cannot be pierced through by a small steeple, nor shone
through by a small window, can be broken through in a
moment by the mere weight of a great wall.” (1849:61)
-

“let the architect choose his point of attack first, and,

if he choose size, let him abandon decoration [...] all his
ornaments together would not be worth one huge stone.”
-

“[...] wether his arches should not have richer

architraves -let him throw them a foot higher, if he can. “
Links: De

-

overdonderende

him than a tessellated pavement; and another fathom of

verticaliteit in de
Kathedraal van

“A yard more across the nave will be worth more to

outer wall, than an army of pinnacles.” (1849:61)

Beauvais
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BENADERING
Een laatste bepaling die ik belangrijk wil maken,
en die ook direct bruikbaar is in het ontwerp, is de
benadering van het object. De duur van de aanwezigheid
van het bewustzijn van de waarnemer, in de benadering
van een bouwerk, en de compleetheid in contour of
haar lijnenspel naar de verdwijnpunten aan de horizon,
maken haar groter dan ze in meters, oppverlakte en
volume is:
“The appearance of a figure in any distant, more
especiallyin any upper, parts of it will almost always prove
that we have underestimated the magnitude of those
parts.”
“It has often been observed that a building, in order to
show its magnitude, must be seen all at once [...] bounded
much as possible by continuous lines, its extreme points
Links: Fragment
van Kathedraal van
Florence. Door Ruskin

should be seen all at once [...] one visible bouding line
from top to bottom and from end to end.” (1849:62)

aangehaald in context
van benadering van
het object; hij stelt
dat het gehele object,
of belangrijke delen

Alle bovengenoemde punten, hoe summier

ervan, lijnen moeten

beschreven dan ook, neem ik mee in mijn

hebben -in dit geval

ontwerpproces. Zo is bovengenoemd aspect een

verticalen- die in één
blik waarneembaar

belangrijke voor de keuze van mijn locatie, en eerder

moeten zijn, om

genoemde punten belangrijk voor de morfologische,

de uitwerking van
haar grootsheid te

typologische en esthetische karakterbepaling.

garanderen
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SUBLIEM
Verschillende theorieën bestaan over de gedaante
van het sublieme. In –detail- uiteenlopende definities
worden daarbij opgesteld en tegen elkaar weggezet;
filosofen, ontwerpers en historici werpen zich op het
ramen van dit domein van de esthetica. Zonder een
verdere verkenning te doen naar de filosofische plaats
van de esthetiek en daarin de positie van de mens,
lijkt het relevant iets van de oppervlakte hiervan te
beschouwen,
Overeenkomstig in nagenoeg alle bepalingen lijkt
er namelijk, aldoor, vanuit een cultuur historische
benadering, een constante wil om het sublieme te
positioneren ten opzichte van de schoonheid. Samen
met de categorie van het pittoreske, vormen het sublieme
en de schoonheid de allesomvattende veronderstelling
van de esthetiek.
Herman Parret stelt, “wanneer we iets mooi vinden,
hebben we een esthetische ervaring”; een vrij heldere en
toegankelijke bepaling. Echter, esthetische ervaringen
reiken verder dan enkel een ervaring van het schone. Het
begrip esthetiek houdt dan ook meer in dan schoonheid
alleen en omvat ook categorieën als het sublieme en
het pittoreske. “Het woord ‘esthetiek’ is etymologisch
verbonden met het Griekse aisthèma, dat ‘waarneming’
betekent en werd ooit beschouwd als kentheoretisch
tegengesteld aan ‘dat wat denkbaar is’.”, aldus Parret.
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LONGINUS
“De combinatie van bewondering en verbijstering
wint het altijd van wat enkel overtuigend en bekoorlijk
is. Of we ons laten overtuigen hangt doorgaans van
onszelf af, maar de kwaliteiten van het sublieme heersen
soeverein en overweldigen elke toehoorder met een
kracht die onweerstaanbaar is.” (Longinus 2000:22)
Hier introduceert Longinus één van de belangrijkste
dualiteiten welke het grondvest vormt voor de breedte
van het discours van het sublieme; de relatie tussen het
object en het subject; het –in het geval van Longinus’
betoogde- gesprokene en de toehoorder. Het is ook
deze dualiteit, of wederkerigheid, die essentieel is in de
vergankelijkheid van de definitie van ‘dat wat subliem
is’. Menig filosoof, historicus en ontwerper heeft zich
uitgesproken over het esthetisch domein van het
sublieme. De gemeenschappelijkheid in deze –in detailsuiteenlopende definities, over een tijdsspannen van
meerdere eeuwen en millennia, betrekt zich op de relatie
tussen het waarneembare en de waarnemer. Daarbij
introduceren zich aanvankelijk direct vraagtekens
en uitroeptekens omtrent aard en karakter van het
waarnemen an sig, alsmede de eigenschappen en
persoonlijkheid van hetgeen waar te nemen; dan wel
object, dan wel muziek, dan wel de (toe)spraak.
In al haar grootsheid en vermogen te overweldigen
–“[…] het jaagt met donderend geweld alles aan de kant
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en toont in één klap de volle kracht van de redenaar”
(Longinus 2000:22)- is de toestand van het sublieme een
kwetsbare, en kent de totstandkoming een breekbare,
danig onnadrukkelijke, procedure. “Grootheid loopt
gevaar wanneer ze ongecontroleerd en zonder steun
en tegenwicht aan zichzelf wordt overgelaten en de
speelbal wordt van louter impulsiviteit en roekeloosheid.
Grootsheid heeft vaak een prikkel nodig, maar even vaak
een teugel.”, zo stelt Longinus (2000:23). Dit suggereert
het bestaan van een stelselmatigheid, wetmatigheid
en verantwoordelijkheid voor de vervoering van het
sublieme zijn van staat.
De eerste vraag, hiermee, die Longinus aan de orde
stelt is –welke een behoorlijke relevantie kent voor mijn
afstudeertraject: “[…] bestaat er een methode voor het
bereiken van verhevenheid of diepte?” (2000:22). Met
andere woorden, bestaat er een autonoom, technisch,
programma -een geheel aan voorschriften- dat
verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het
verhevene? Volgens sommigen een grove misvatting,
voor anderen een feitelijkheid -zo beschouwt ook
Longinus;
“Grootheid, zo luidt de redenering, is aangeboren en
niet aangeleerd, en de enige methode die erheen voert
is aanleg”, tegenover een meer fysisch verband; “[…]
de natuur kent in uitingen van vervoering en emotie
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grotendeels haar eigen wetten, maar heeft niet de
gewoonte onwillekeurig en volkomen onsystematisch te
werk te gaan.”
Gegeven het kennelijk ambigue karakter van het
sublieme, kiest Longinus vervolgens een negatieve
benadering; wat is het sublieme niet? Wat kan de
totstandkoming verstoren? Of, wat kan de toestand
besluiten, met een pose of parodie tot gevolg. Daar
Longinus in eerste instantie poogt bij te dragen aan de
verhoging van de kwaliteit van de retorische productie
in spraak en geschrift, behandelt hij een aantal
perspectieven welke in eerste instantie betrekking
hebben op het woord, als onder andere stijl, stijlfiguren
en techniek; allen met ongemene vanzelfsprekendheid te
projecteren op de ontwerpende discipline.
Als genoemd, is stijl een belangrijk doch breekbaar
karakteristiek, waarin overdrijving de belangrijkste
valkuil is, zo “[…] is het vaak geen echte vervoering,
maar aanstellerij”, ten gevolge van –wat Longinus
noemt- ‘gezwollen taalgebruik’; “[…] iedereen die
naar grootheid reikt, laat zich in zijn streven om niet
slap of saai gevonden te worden op de een of andere
manier juist hiertoe verleiden, vertrouwend op het
spreekwoord ‘uitglijden in het grote is mislukken met
stijl.”; een belangrijke waarschuwing welke direct
implementeerbaar is op ontwerpen.
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KANT
“Waar we het schone kunnen denken als onderdeel
van de fenomenale wereld, met bovenal een begrensde
vorm, moeten we het sublieme bij Kant bedenken
als overweldigend, vormloos, en onderdeel van de
noumenale wereld.” (Dekker 2014) Noot hierbij, is de
noumenale wereld als gelijke gesteld met de wereld van
de ideeën die enkel door de filosofische geest gekend
kunnen worden. En in tegenstelling hiermee, staat de
wereld van de fenomenen, die als zodanig gelijkgesteld
wordt met de wereld van de zintuiglijke werkelijkheid,
zoals deze in dit essay vaker naar voren zal komen. Kant
grijpt het sublieme hier aan als motief om de relatie
tussen mens en natuur, en uiteindelijk ook de suprematie
van de mens boven de natuur 0door he vermogen van
het kunnen oordelen van een subject, te beredeneren:
“Bold, overhanging, and, as it were, threatening rocks,
thunderclouds piled up the vault of heaven, borne along
with flashes and peals, volcanos in all their violence of
destruction, hurricanes leaving desolation in their track,
the boundless ocean rising with rebellious force, the high
waterfall of some mighty river, and the like, make our
power of resistance of trifling moment in comparison with
their might. But, provided our own position is secure, their
aspect is all the more attractive for its fearfulness; and we
readily call these objects sublime, because they raise the
forces of the soul above the height of vulgar commonplace,
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and discover within us a power of resistance of quite
another kind, which gives us courage to be able to measure
ourselves against the seeming omnipotence of nature.”
“Schoonheid correspondeert met aangename
omgangsvormen en met alles wat het leven plezierig
maakt”, zo stelt cultuurhistoricus Wessel Krul in de
inleiding van het herdruk (2004) van Edmund Burke’s
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze
denkbeelden over het sublieme en het schone. “Naast
het genoegen dat door de schoonheid wordt opgewekt”,
zo vervolgt hij, “bestaat er een andere gewaarwording,
die samenhangt met angst, schrik en ontzetting. Dit is
de esthetische categorie van het sublieme. Subliem is
alles wat ons intimideert, bedreigt en ontzag inboezemt.
Het sublieme herinnert ons aan onze kleinheid en onze
afhankelijkheid […].”
Dit maakt de emotionele gedaante van het sublieme
echter nog niet compleet: “zolang wij niet werkelijk
gevaar lopen door het sublieme object te worden
vernietigd, ontlenen wij aan het besef van onze veiligheid
in het zicht van iets afschrikwekkends een gevoel van
genot.” Het sublieme manifesteert zich dus als een
dualiteit in de relatie van vrees tot genot.
Waaruit we mogen stellen dat het sublieme
hetgeen is dat in eerste instantie zo overweldigend,
krachtig en danig angstaanjagend is, dat het ons
voorstellingsvermogen -of beter verbeelding-

72

overmeestert. Wanneer, na de emotionele waarneming,
de rationele waarneming plaatsvindt, wordt de situatie
… bepaalt. Hierbij wil ik emotionele waarneming
en rationele waarneming overigens niet als nieuwe,
effectieve filosofische concepten introduceren, maar
wil ik enkel de betrokkenheid van de complexiteit van
de waarneming benoemen; het hellende vlak van het
‘bewuste’ en het ‘onbewuste’ in de ik.
Kant heeft zijn Kritik der Urteilskraft onderverdeeld
in een Kritik der ästhetischen Urteilskraft en een Kritik
der teleologischen Urteilskraft. Gezien de nadruk op
het sublieme Omdat we ons hier willen richten op het
schone en het sublieme in het werk van Kant en we
dit onder het esthetische oordeelsvermogen kunnen
scharen, zullen we ons hiertoe beperken. “Over het
schone zullen we spreken om het Sublieme te kunnen
verduidelijken.” (Dekker 2014); een veel gekozen positie,
zo blijkt door de jaren van de geschiedenis.
Er zijn twee vormen, zo schrijft Kant, een
mathematisch-Erhabene (KU, §25-27) en een
dynamisch-Erhabene (KU, §28,29). Het mathematische
Sublieme is kort samen te vatten als de overweldiging
van de natuur vanwege haar omvang: bijvoorbeeld
de omvang van het heelal – onvoorstelbaar voor
de mens, want er is niets groter te denken dan het
heelal. Het dynamisch Sublieme is betrokken op het
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begeertevermogen en ‘vanuit deze relatie is dynamischverheven de natuur die in esthetische oordelen als macht
verschijnt, die op ons geen geweld uitoefent’ . Het gaat
namelijk niet om geweld maar om vrees die in ons een
weerstandsvermogen opwekt en ons de moed geeft ons
te verzetten tegen die natuur, aldus Dekker
Juist het appèl op het gevoel is cruciaal, want het is
de aanwezigheid van dit menselijk kenmerk dat ons niet
alleen onderscheidt van de natuur maar ons ook boven
die natuur uit laat torenen omdat deze dat (morele)
gevoel ontbeert.
Zo concludeert hij; “Het sublieme staat in een
negatieve verhouding tot de natuur door eerst een gevoel
van onlust te hebben om die vervolgens om te kunnen
zetten in een euforisch gevoel van morele suprematie.”
Wat dreigt is een moeras van ingewikkelde begrippen
als het moraal en de waarheid, hier de beschouwing
afsnijden, omwille van het (onder)zoeken van het
sublieme. Het gevaar ligt ook bij het passeren van deze
filosofische metingen; het verdwalen in een uiterst
abstract en gelaagd positioneringsdebat van het schone
en het sublieme, welke niet relevant is in dit vraagstuk.
Hier wil ik het schetsen van de contouren van de debat
dan ook beëindigen en terugkeren naar de kern van de
vraag; niet aan welke andere karakters het sublieme zich
in verhoudt, maar hoe het zich zelfstandig manifesteert.
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“Een complexe mengeling van waarnemingen uit
verschillende zintuiggebieden, en ontelbare factoren
die ogenblikkelijk en gezamenlijk worden begrepen
als een algemene sfeer, gevoel stemming of ambiance.”
(Pallasmaa 2013:6)

DE BEVINDELIJKHEID
Vanuit het werk ‘Leibliche Anwesenheit in Raum’ in
het boekwerk Architektur und Atmosphäre stelt Duits
filosoof Gernot Böhme dat sfeer een cruciaal begrip is
om de relatie tussen ruimtelijke condities en configuratie
en de bewuste fysieke aanwezigheid in de ruimte, de
‘bevindelijkheid’, te kunnen duiden. In ‘Sfeer als bewuste
fysieke aanwezigheid in de ruimte’, als verkorte versie
van dit artikel als bijdrage aan OASE #91 Sfeer bouwen,
geniet Böhme een aantal passages die de aanwezigheid
van het concept ‘sfeer’ aanduiden, al tegen het einde
van de negentiende eeuw. (2013:22) Zo stelde Zwitsers
kunsthistoricus Heinrich Wölfflin al, dat “[…] ruimtelijke
vormgeving niet een kwestie is van wat je ziet, maar
eerder een ervaring die lijfelijk beleefd wordt, die zich ook
innerlijk bij de mens voltrekt” (2013:22); een fundament
voor de aanname voor beweging als essentieel onderdeel
van architectonische vorm.
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het sublieme en ik
ervaringen
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couvent sainte-marie
de la tourette

Het bezoek aan Le Corbusier’s La Tourette zal één
van de meest indrukwekkende zijn en blijven. In belang
van het project leidde het mij tot meerdere vragen,
waarvan ‘Wat moet het programma doen, en wat moet
Links: Beeld van
de textuur van het

de architectuur doen?’, en ‘Om welk licht vraagt welke

beton -wanden en

textuur?’, hebben daarbij het langste doorgewerkt in de

plafond- van o.a. de

ontwerpfase. Aantekeningen van de ervaringen in het

cellen in Sainte-Marie
de la Tourette van Le

klooster; beginnend met de ochtendmis, een wandeling,

Corbusier

(...), en de nacht volgen:

“Een souvereine duisternis. Duisternis en echo gaan
hier hand in hand. Samen leggen ze een vanzelfsprekende
stilte op. Toch is het aangename stilte. Een geruststellende.
Waarom is dat? Souvereine duisternis bewaakt de ruimte,
terwijl iedereen wacht op het licht. Het licht is hier de
baas.”
“De eenzame hoogte tot het enigszins dreigende en
rigide plafond. Dit is toch gewoon een betonnen bak.”
“Eén voor één. Steeds meer vlakken worden aangelicht.
Voorzichtig en kwetsbaar, in korte snedes boven mijn
hoofd en in mijn rug. Zacht. Lief. Ontwakend.
Tot,
op de muur tegenover mij een grootse, verticale bundel
zelfverzekerd de ruimte binnenstapt en de voorzichtigheid
en kwetsbaarheid overdondert; de chûte in dit sonnet. Het
licht is hier de baas.”
“Een oneindige beweging, soms een kleine, positieve
desorienatie. Het valt me op dat mijn passen, mijn
stappen, hier langer zijn dan normaal: de lichte glooiing in
de gangen? De zware deur. Dit is geen drempel meer. Deze
deur is zelf een ruimte. Ik stap er doorheen en overheen.
Het gezang dringt langs mij op, om de gangen achter mij
te vullen. Ratio of gevoel?”
Links: Lichtval en
-spel in oosterlijk
trappenhuis

“Het licht. Samen met de duisternis. Zij bepalen hier de
ziel van de ruimte, de toegankelijkheid van de ruimte, de
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kilheid, de warmte. Aanraken? Ja, ook de grofheid van de
muur. Grot.”
“Om welk licht vraagt welke tactiliteit, welke textuur?
Strijklicht? Hard licht? Zacht licht? De ochtendzon? De
avondzon? De bescheiden lamp op mijn nachtkastje
bakent de ruimte af om mij en mijn bed. Mijn kamer is ‘s
nachts kleiner dan overdag.”
“De echo en de stilte zijn hier indrukwekkend. Het
valt me op, dat de stilte hier zo veel toelaat. De stilte is
hier anders. Concentratie? Of, omdat het moet? Ik hoor
mensen langs mijn kamer lopen, ik hoor buiten een specht,
die maakt mij wakker. Ik ben hier zelf ook stiller dan
normaal denk ik. Dat frustreert me enorm. Komt dat door
het programma van het klooster-zijn, of komt dat door het
ruimtelijke van het klooster-zijn?”

Rechts: Spel van licht,
tactiliteit en interieur,
in het atrium

84

leitstand s414
scharenstand r671
nhw 599
diogenes

Bezoek aan verschillende verdedigingsbouwwerken
en bunkers uit de tweede wereldoorlog; als er iets een
vertegenwoordiging is van het estetisch domein van het
sublieme dan zijn het deze bouwwerken. Rhetorisch zó
Links: Scharenstand
Bunker R671 in

ingericht dat het letterlijk angst aanjaagt.

Scheveningen,
onderdeel van de
‘Atlantikwall’ van het

Zo heeft het wel een aantal belangrijke vragen

Derde Rijk. Letterlijk

geformuleerd: ‘Wat doen deze dingen, wie wordt er

gewapend beton

waarvan beschermd?’, ‘Wat maakt massa zo eng?’, en
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belangrijk voor deze machines, ‘Wat laat je zien? En wat
laat je níet zien?”.
“Kun je beschermen zonder af te schrikken? Moet je
afschrikken om te beschermen. Is be-schermen hetzelfde
als af-schermen?” Deze apparaten bieden het leven in hen
bescherming, of het houdt het leven in hen gevangen -een
opsluiting in een beschermende bunker die op een ander
niveau een vrijheid moet construeren of beschermen?”
“De vrijheid is afhankelijk van een zeker wegnemen
van vrijheid.”
De bunker in Culemborg, die bij wijzen van beeldend
kunstwerk door bureau RAAAF doormidden is geslepen,
of beter, waar een deel van de massa tussenuit is gehaald,
laat me kennismaken met de relatieve en de absolute
massa van aanvallend (of verdedigend) beton.

Rechts: (Links)
Leitstand Bunker
S414 te Scheveningen,

“Zwaar, en angstaanjagend. In dienst van de

tevens onderdeel van
de ‘Atlantikwall’

bescherming. Is deze zwaarte verplicht? Voor het sublieme
bedoel ik. Waarom lijkt het zo zwaar, ik kan het niet

Midden: Nieuwe

vasthouden, dus ik weet eigenlijk niet hoe zwaar het is. Ik

Bunker te Culemborg

kan de zwaarte zien Komt het door de grote hoeveelheid

aan de Diefdijklinie

massa en de kleine hoeveelheid leegte?”

Rechts: Bunker

Hollandse Waterlinie

Diogenes te
Schaarsbergen,

“En, wat is dan zwaarte? Zwaarmoedigheid?
Gewichtigheid? Donkerte? Gedrongenheid?
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vormalig Luftwaffe
commandocentrum
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Pagina 106:
Trappenhuis en

goetheanum

entreepartij van
Goetheanum.
Gedramatiseerde
verticale continuïteit
Pagina 107: Kleurrijke
romantische lijnen
in Noordelijke
trappenhuis
Pagina 108-109:

Dornach, een klein plaatsje vlakbij Basel, Zwitserland,
is het decor voor een indrukwekkend betonnen kolos;

Licht, kleur, vorm

Rudolf Steiner’s Goetheanum. Feitelijk, het tweede

Links: Dramatiek

Goetheanum -daar het eerste (houten) bouwwerk

van de lichtval in

afbrandde. Het is de internationale thuisbasis voor

het Goetheanum;
een samenspel

de levensbeschouwing van de antroposie, vernoemt

van geometrische

naar Johann Wolfgang von Goethe, Duits (o.a.)

(schijnbare) wanorde
en de geruststellende
soberheid van het
kale beton, en de

wetenschapper, schrijver, filosoof, dichter en staatsman.
Het gebouw staat op de flank van een bescheiden

aanwezigheid van haar

heuvel, waardoor het boven het stadje uit torent.

maakbaarheid

Het kent een klassieke oost-west oriëntatie; deze
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as is ook de belangrijkste as van de
benadering van het gebouw, hoewel
de gehele sequentie van toenadering
geesceneerd en ontworpen is, waarbij
het heuvellandsschap, de vergezichten
en de voortdurende aandachtswisseling
van gebouw naar omgeving, object naar
context, door doorzichten en oriëntatie
in de routing. De eerste aanraking met
het gebouw en het binnenstappen van de
entree moet deze ontworpen dramatiek
ook aansluitend ontmoeten, en dat doet
het:
“Wat een prachtig lelijk ding. Wat een
massa, wat een zwaarte, ik geloof dat ik
nog niet eerder zo een zwaar bouwwerk
heb gezien. De ontegenzeggelijke
onafhankelijkheid en autonomie van dit
ding is indrukwekkend. Het heeft iets weg
van een begin, het heeft iets weg van een
einde”
“De lompigheid van de detaillering,
deurgreep, kozijn, de gehele vormentaal,
de bijna vulgaire, wulpse en ook
moedwillige afwijkening van de
orthagonale orde, vouwen, welving, geen
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enkel vlak is hier parallel.
Misschien is dat ook de rede dat het
licht hier anders is, omdat de trappen, de
verticaliteit van de entreepartij, de stilte
en de leegheid hier anders zijn dan ergens
anders.
misschien is dat verantwoordelijk voor de
sacraliteit van het binnenstappen.”
“De betonnen frivoliteit van de
dromerige lijnen en kleuren in het
noordelijke en zuidelijke trappenhuis,
etaleren totaalbegrip van de relatie tussen
licht en vorm, het heeft iets familiairs,
iets bekends. De gematigde grofheid van
een massale hoeveelheid beton, de ruimte
voor de ambacht in al het houtwerk; in
volledige synergie.
De absolutie van lompigheid, tot in
de perfectie uitgewerkt tot in het laatste
detail, ik voel me nog niet kleiner dan
toen ik buiten stond; welkom.”
Is dit eng? Ja. Is dit vriendelijk? Ja.
Waarom allebei? De massa en de
massaliteit. De vormentaal. En de massa.
En de massaliteit. En de vormentaal. Je
mag haar voorzichtig aanraken.”
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radio kootwijk

Radio Kootwijk, een oud zendpark dat in de
eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke
communicatieverbinding vormde tussen Nederland en
Nederlands-Indië. Het bekendste gebouw van het cluster
is Gebouw A -het zendgebouw, ontworpen door Julius
Maria Luthmann, werd opgeleverd in 1923 en deed
Links: Oud
zendstation Radio

dienst tot 1998 (Spits 2008:). Haar toren domineert nog

Kootwijk (Gebouw A),

steeds trots de horizontaliteit van de Veluwe.’Waarom

door J.M. Luthmann

zoveel trots voor dit programma?’ En, ‘Waarom zoveel
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trots, en laat het zo weinig zien van haar binnenkant?
En, ‘Is dit noodzakelijk, deze verhulling of verzwijging?
Noodzakelijke mystificatie? Vragen die direct onstaan bij
de eerste kennismaking:
“Een monumentale oprijlaan, paleiselijke symmetrie.
Ja een betonnen paleis. Het gebouw begint al bijna een
kilometer voor haar voordeur. Bomenrijen begeleiden
mij, tot de twee poortgebouwen dit overnemen. De
vijver dwingt tot afremmen, ik mag blijkbaar niet direct
doorlopen naar de deur. De toren doet zich véél groter
voor dan ze is. Eigenlijk maar een klein ding. Het hele
gebouw lijkt groter dan ze is. Vreemd. Toch voel ik de
toren, als ik klink vastpakt.”
Een noodzakelijke uitvoering in beton die met een
ziel lijkt uitgebuit en -gebreid. Pieter Spits, schrijver van
Radio Kootwijk; monument in gewapend beton, beschrijft
het noodlot van Luthmann’s inspiratie: “Belangrijk
advies is: gebruik géén hout en spijkers. Want het eerste
houten zendgebouw in Nauen was binnen een half uur
Pagina 88: Fragment
van de toren van
Gebouw A - “De sfinx”
Pagina 89: Gelaagde

zenden afgebrand, Electrische inductie leidde ertoe dat de
spijkers gingen gloeien en het gebouwtje aan alle kanten
deden vlamvatten.” (1998:20) Zo min mogelijk staal dus,

aanwezigheid van de

waardoor de draagconstructie, de portalen, volledig

karakteristieke vloer

gedimensioneerd zijn op drukkracht; een overheerlijke

Links: Industriële

dominantie van de constructie in de machine en de

frivoliteit

machine in de constructie.”
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notre dame du haut

Links: Lichtval in
de kapel van Le

Het belangrijkste van dit object is niet alleen haar

Corbusier, synergie

lijnenspel, maar ook haar benadering; de geregisseerde

van tijd, plaats,

ontmoeting. Dit samen met het lichtspel binnen, een

orientatie en textuur

theater van licht, maken het zo dat de sfeer binnen een
Pagina 100: Een
antwoord op de vraag:

stilte oplegt; de lichtspleet onder het plafond laat zien

Welk licht heeft een

hoe het dak als een schaal over de ruimte ligt, en op

bepaalde textuur

je drukt. Het contrast van dit ‘op je drukken’ van het

nodig?

plafond, benadrukt het verhevene van de lichtkolommen
Pagina 101: Quasivoluptueuze rondingen

op de drie verschillende altaren in de kapel. ‘Welke

in fragmenten van de

ruimte vraagt om welke hoogte, en welk licht vraagt om

dakpartij van de kapel

welke hoogte, en hoe staat dit tot de andere ruimtes?’
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intermezzo
space for the adjective
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twee suggesties in de
stilte

“Een half uur stil zijn. Stil. Liggend op je rug. Ogen
dicht. Dertig man, in dezelfde ruimte.
De oneindigheid en dimensieloosheid van de ruimte
biedt zich aan, in al zijn kwetsbaarheid. Je hoort geluiden
van buiten, verder weg van je dan je vooraf realiseert.
Geluiden, ver buiten het bereik van de muren die de
ruimte waarin je ligt omsluiten. Grenzen.
Gesprekken, auto’s, vogels, een sirene. De een verder
dan de ander, maar hier even dichtbij. De textuur van
het geluid is voelbaar, is identificeerbaar...totdat,
iemand naast je een klein geluid laat ontsnappen; een
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hoest, een kuch, een loopneus. Of tot je je ogen opent.
Beiden beëindigen de dimensieloosheid van de ruimte,
die tot stand komt door de kwalitatieve suggestie van
geluid. Je hebt zwijgers nodig om de stilte te horen. Je
ogen verraden de dimensies van de ruimte.
Geen overzicht. Dat kan ook niet. Zo ordelijk is het
namelijk niet. Identificeren is één. Het vraagt om actie.
Dat is twee. Daar wordt het ook pas architectuur. Het
kunnen benoemen, kwantificeren en kwalificeren van
geluid is een motief, het doel is het daarna kunnen
implimenteren in een ruimtelijke conditie of kwaliteit.
Bevragen van je waarheid. Persoonlijke waarheid
leren ontdekken. Leren daarna te bevragen. Leren de
juiste vragen te stellen bij wat je ziet.
De natuurwetenschappelijke sluier over ons
waarnemingsvermogen, de natuurwetenschappelijke
staar.
Stilte is in de natuurwetenschap negatief gedefineerd
als het ontbreken van geluid, en duisternis is opgetekend
als het ontbreken van licht. Fenomenologisch
benaderd zijn het allebei op zichzelfstaande en positief
defineerbare entiteiten die eignschappen hebben en
daarom ook die eigenschappen benoembaar zijn; een
stilte kan drukkend zijn. Een stilte kan verlichtend
zijn. Een duisternis kan beschermend zijn. Of
angstaanjagend. Duisternis.”
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Stilte

The manifest, and qualitative relativity, of this black circle; It is a circle, so it is related to everything that is a circle and to everything that is not a circle, and related to all geometry. It is
a circle, so it is also related to pi and all things related to pi, and all things that are not. It is
shown to you on paper, so it is related to everything else shown on paper and therefore related to everything that’s not put on paper. It is on this page, so it is related to everything on
this page and therefore related to everything that is not on this page. But, this page is part of
this book, so it is related to everything else in this book and therefore related to everything
that is not in this book, and then, it is related to all books. It is printed, so it is related to the
technique of printing and therefore related to all other techniques. The circle is black, so it is
related to everything that is black and therefore related to everything that is not black, and so
related to all colors. The black of the circle is manifested by ink, so it is related to everything
that is established by means of ink, and therefore to everything that is not. It is one circle, and
so it has a relation with everything that comes in one, and is automatically related to the real
numbers, therefore related to the rational numbers, the numeric system, and so to all systems
and therefore all non-systems; chaos. The circle is in the middle of the page, so it is related
to everything that is situated in the middle, and therefore related to everything that is not in
the middle. As it is two-dimensional, it is related to everything that is two-dimensional and
therefore it is related to everything that is not two-dimensional, but hereby above all related
to our three-dimensional framework of perception. The page has a fine fiber, so it is related to
everything that has a fine fiber and therefore related to all fibers, everything that has another
texture, and anyhow related to everything with a surface and therefore related to everything
without a surface. It is a circle, and when you look at it, it has a relation with you, and therefore
it is related to everything and everyone that is not you. It is a circle, so its perimeter is related
to its own radius, a property of its own being, so it is related to all its properties, all things of its
own, and therefore related to everything that is not its own. The black contrasts heavily to its
white background, so it is related to everything that does not contrast with its surroundings.
So, it is related to its context, and therefore it is related to everything. It is related to everything
and therefore related to nothing. It is just a little black circle on a white page.
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p.i.rozenburg
ont w e r p, pro g ramma e n pro ces
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De benadering van de machine heeft mij vroeg in
het ontwerpproces veel geholpen; het heeft vooral de
beeldassociatie mogelijk gemaakt. Ik heb hierbij de
beelden in mijn hoofd, geprobeerd op papier te zetten,
om er daarna de ruimtelijke interessantheden uit te
vissen. Dit levert een breed scale aan kleine modellen
en grote tekeningen op. Op de pagina’s heboven, de
pagina rechts, en de pagina’s die hier onder volgen staat
hier een aantal beelden van. Parallelen met de werken
van Italiaans futurist Antonio Sant’Elia en tekeningen
van Russich constructivist Yakov Chernikhov zijn
snel getrokken. Ze betekenden voor mij niet alleen de
geboorte van het idee om met ‘de machine’ te werken,
maar ze boden ook gelijk een vormentaal.
Gedurende het proces ben ik deze twee aspecten
steeds meer gaan toespitsen op het huisvesten van
programma. Helaas, maar noodzakelijk. De romantiek
verdwijnt enigszins met de realiteit. Maar de kwaliteit
van de thematiek wordt des te groter als het echt een
gebouw wordt. Het opstarten van de programmapuzzel

Pagina 116-117:

heb ik gedaan aan de hand van superimposition; ik

Beeld vroeg uit het

heb de deelprogramma’s in haar eigen regelementen

ontwerpproces: de

(neem bijvoorbeeld de oriëntatie oost-west van

werken Sant’Elia

de kapel) over elkaar heen gelegd, met daarbij een

machine, analogie met

Rechts: Beeld uit het

behoorlijk toevalligheidsgehalte, wat resulteerde in de

ontwerpproces, waarin

schetsplattegrond op pagina 114. Van hieruit moest het

het sublieme haar

idee een gebouw worden.

vinden in hoogte en

oorsprong zou moeten
schaal
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Boven: Beeld uit
begin van het
ontwerpproces, snede
uit cellenblok, nadruk
op overgang tussen
binnen en buiten
Rechts: snede door
overgang tussen extra
beveiligde inrichting
en administratief blok
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LOCATIE
De huisvesting van het programma; vanuit het
benaderingsideaal dat Ruskin beschreef (pagina 65)
vraagt de context om een bepaalde nietsheid. De plek
moet eigenlijk niks zijn, een restruimte. Dichtbij de
samenleving of niet? -Dit is inmiddels overigens een
lastig begrip, nu alles naast het fysieke ook een digitale
gestallt heeft.
Landtong Rozenburg, nabij Rotterdam, in de Nieuwe
Waterweg: het is een populaire plek voor liefhebbers
van de scheepvaart. Ze biedt een waardig uitzicht
over de petroleumhavens van Rotterdam en in de
verte de uitmonding in de Noordzee. Het is stille plek,
met weinig identiteit, los van een rits windmolens en
halverwege, aan de noordoever van de landtong, de
stormvloedkering; ook een aantrekker van toerisme.
Wat zijn haar ruimtelijke kwaliteiten? Eenzaamheid;
vooral bij tijden van slecht weer.
Anonimiteit; de constante aanwezigheid van het geluid
van de zeewind domineert veel geluiden. Gesprekken
naast je verstommen. Alle geluiden worden er één.
Afwezigheid. Er is niks. De plek is op zichzelf niks; er
is niks. Haar aantrekkelijkheid heeft daar ook mee te
maken. Haar functionaliteit daarom ook. Ze is een plek
om te ontsnappen. Ze staat in schril contrast tot haar
direct omgeving –de havens van Rotterdam.
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Het is zogezegd een populaire plek voor botenspotters,
maar dat maakt haar ook afhankelijk van de
aanwezigheid van interessantheid ván die passerende
scheepvaart of andere redenen waardoor de dagjesmens
wordt aangetrokken (fietsen, wandelen, etc.) Het maakt
haar kwetsbaar in de wereld van gebouwde omgeving.
De gebouwde omgeving is haar niet vreemd, al is ze
zelf nauwelijks bebouwd. Wel wordt ze van twee kanten
geflankeerd door de meest dichtbebouwde weefsels van
Nederland.
Deze kwetsbaarheid geeft een mooie potentie voor
conflict en confrontatie.
Ze is zelf dus (nog) nagenoeg niks.
Een natuurlijke drang om naar het einde van het ‘eiland’
te gaan bieden een mogelijk conflict en confrontatie. Ze
laat toe het gebouw al van ver te kunnen zien. Al meer
dan een kilometer voordat je de gevel kunt aanraken
spreekt het bouwwerk tot je, in een monumentale
begeleiding van windmolens aan je linkerkant en
bomenrijen aan je rechter.
Het geeft mij de mogelijkheid, door de juxtapositie van
toerisme en gevangenis, de grens tussen vrijheid en
gevangenschap onder bepalingen van het sublieme te
toetsen.
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p.i. rozenburg
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200m

P.I. De Schie, Rotterdam

+

P.I. Torentijd, Middelburg

=

P.I. Rozenburg, Rozenburg

Ontstaan van de vorm
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Het ontwerp bestaat uit een groot programma van
verschillende penitentiaire regimes en daarbij alle
ondersteunende functies om het geheel als machine
te laten functioneren. Aan de basis functie van de
vrijheidsontneming, is daar bij wijzen van superpositie
van programma en elementen die haar eigen regels
dicteren en naleven, een aantal functies aan toegevoegd;
de rechtbank, met twee grote rechtszalen en eigen
entree, een reclasseringsbureau, een medische afdeling,
en een kapel. Eén van de belangrijkste toevoegingen aan
het programma is die van het toerisme –door middel
van een restaurant, waar gedetineerden werken, en twee
uitkijkposten die de liefhebber van de scheepvaart een
perspectief te bieden vanaf het water.
Hiermee ontstaat een bijna gedwongen confrontatie
tussen de maatschappij en de gevangenis, tussen de
vrijheid en de machine (uitgangspunt op pagina 29
weergegeven); in potentie een ongemakkelijkheid die
een voorwaarde is voor de ervaring van het sublieme.
Ik zal na hier de twee belangrijkste elementen van het
ontwerp toelichten.
SCHARNIER
Zonder de klassieke gevangenismuur toe te passen
die een belangrijke rol speelt in de retoriek van een
gevangenis, ontstaat er ruimte voor een zoektocht naar
een ander element dat die rol kan opeisen, om zo een

132

andere bijdragen te kunnen leveren aan de tegenstelling
tussen de machine en de vrijheid.
De luchtbruggen voegen een extra moment van rust
en naaktheid toe. De bruggen worden alleen door de
gevangenen gebruikt, als het kan zonder begeleiding. Ze
vormen op weg naar het gevangenisblok toe een laatste
blik op de maatschappij die de gedetineerde tijdelijk
verlaat (denk aan de Brug der Zuchten in Venetië), maar
op weg naar het administratief blok (middelste blok)
waarin ontmoetingen plaatsvinden met familieleden en
vrienden, of een bezoek aan een arts mogelijk is, een
verademing, alvorens de confrontatie met het thuisfront.
De brug is leeg, open aan de elementen, enkel met een
net verhuld, tegen ontsnapping.
Een non-space, a space to reset.
Ze vormt zo de belangrijkste ruimte van het ontwerp;
het scharnier. De kwaliteit van deze non-space, lopend
over ordinaire Stelcon-platen, geflankeerd door de
roostergevels waaraan zicht de ingang bevindt –de
anti-gevels die alle tekening van dynamiek en identiteit
van ruimte maken tot één- en de zichtlijnen tussen de
blokken door, zonder werkelijke ruimtelijke kwaliteit
en kale ongenaakbaarheid bepalen het binnenkomen in
deze machine, de confrontatie met deze machine en de
inwerking op het bewustzijn van de waarnemer van deze
machine. Ze siert in afwezigheid. Ik heb zoveel mogelijk
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Pagina 128-129:
Het scharnier (avond),

geprobeerd hier geen ruimte van te maken; nu vind ik

de loopbruggen

het zelf de sterkste ruimte van het ontwerp. Samen met

in gebruik, met

het administratieve blok, dat als machinekamer de twee

petroleumhavens van

cellenblokken aan elkaar knoopt en laat functioneren,

Rotterdam
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de zichtlijn op de

Pagina 130-131:
Langsdoorsnede over
hele complex; in de

vormt ze de essentie van dit ontwerp. De twee

ontwerpfase

cellenblokken zelf zijn daarin ondergeschikt. Hier zijn

Boven: Snede door

waarschijnlijk vele andere ontwerpoplossingen mogelijk.

de kapel
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Links: Tekenend
onderzoeken van de
benadering van het
geouw

Rechts: Pagina uit
schetsboek, beeld van
ontwerpproces van de
uitkijkposten
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GEVEL
Omdat het project zich richt op het toetsen van
uitgangspunten van het sublieme,
Door de twee verschillende beoogde karakters -de
buitenkant moet hard en ongenaakbaar zijn, en de
binnenkant een gevoel van ruimtelijkheid garanderen- is

Rechts: Gevelstudie

er veel gestudeerd naar de materialisatie en morfologie

in het ontwerpproces;

van de gevels, buiten en binnen het blok. Hierboven een

luchtplaats van de

beeld vanuit het ontwerpproces; dit moet het niet zijn.

lange vleugel
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binnengevel aan de

De gevel heeft teveel monumentaliteit, te verticaal, te
symmetrisch, een dubbelritmiek die alle dynamiek
achter de gevel verbergt. Dit is in tegenstelling met de
beoogde ruimtelijkheid en identificeerbaarheid van de
verschillende ruimtes (binnen en buiten) in het blok.
De vorige en volgende spread geven een vroeg
beeld van de buitengevel; strak, schoon, simpel, en
verticale accenten in de horizontaliteit van de bijna 300
meter lange gevel. Toch mist hier de verfijning die het
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toeval elimineert en de gelaagdheid van de gevel kan
garanderen.
Vanuit de theorie van het voorgaande essay heb ik
getracht een gevel te ontwerpen die ongenaakbaar is.
Hard. Simpel. En met strakke lijnen binnen een contour
dat alle gebouwdelen met elkaar verbindt. De kracht van
het vervreemdend element is hier groot. Geïnspireerd
door de eerder beschreven scene uit Inland Empire,
waaruit de kracht van een collage van alledaagsheid door
de toevoeging van een vervreemding van een aantal
elementen een zekere beklemming krijgt, ben ik op zoek
gegaan naar simpele alledaagse materialen en bouwdelen
om de vormgeving van de gevel op te starten. Om
hiermee ritme te maken. Om hiermee gelaagdheid, maar
ook grootsheid en ongenaakbaarheid te maken.
Vrij snel kwam ik uit op de materialiteit van beton; ze is
vrij vormbaar, maar komt ook in standaardelementen
die hun eigen regels hebben; maten, toleranties en
toepasbaarheid. Hierbij heb ik simpel gezegd gekozen

Rechts:

om kanaalplaten te gebruiken om mijn gevel mee op

Beelden uit de studie

te bouwen. Een alledaags bouwelement. Maar als haar

de binnengevel; het

context verdwijnt en er naar haar kwaliteiten word

uiteindelijke resultaat

gekeken, blijkt ze een aantal eigenschappen te hebben

op deze studies.

die sprekend kunnen zijn voor het karakter van de

De gevel kent veel

gehele gevel. Allereerst de zeeg, de opwaartse bolling

transparantie, en ook

onder invloed van de voorspanning van het element.

minder geleding
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naar morfologie van

staat bijna haaks

minder zwaarte, meer
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Door de bolling naar buiten te laten bewegen, ontstaat
een bewegingssuggestie van eigengewicht. Het object
dijt uit naar buiten onder invloed van haar eigen massa,
althans, dat is de suggestie.
Hierbij komen ook de verticale -in dit geval- kanalen
van de plaat; zij zullen dienstdoen voor de afwatering
van het complex. Door de platen op 2,5 meter boven
maaiveld op te hangen kun je in de platen kijken; zo
wordt de vervreemding van het element dat normaal
in vloeren wordt toegepast, kenbaar gemaakt aan
de waarnemer. Echter, op het moment dat ze haar
werkelijke functie vervult, ontstaat er een extra
gelaagdheid; door de regenwaterafvoer door de platen te
laten lopen, krijgt de gevel kolommen als het regent. Zo
beïnvloed locatie, oriëntatie en de weersomstandigheid
de naargeestigheid van de gevel.
Als laatste belangrijke karaktereigenschap van de
simpele kanaalplaat, is de ruwe bovenkant -in dit geval
buitenkant. Normaal wordt hier nog een druklaag
overheen gestort om alle losse platen met elkaar te
verbinden, maar door deze ruwheid in te zetten voor
geveltekening ontstaat de kans om in de grootste schaal
van het complex de gevels aan elkaar te verbinden:
opzettelijk toegelaten vervuiling. Door de toetakeling
van weer, alg, mos en andere natuurlijke elementen
krijgt het gebouw een laag die op alle bouwdelen
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absolute smerigheid garandeert; iets wat ik omarm en
gebruik als verheerlijking van het ongenaakbare van de
gevel.
Inspiratie voor het gebruiken van en vervreemden van
een vloerelement als gevelelement put ik uit de gevel die
Martien Jansen met zijn bureau M10 maakte voor de
bibliotheek van Universiteit Tilburg.
Hierbij heeft hij in het beginsel een vloerelement
gebruikt, die verticaal zijdelings tegen elkaar geplaatst,
en zo de schaduwlijnen en tekening van de gevel
neergezet.
Wat ik echter jammer vind, is dat hij het element
heeft geëvolueerd tot totaaloplossing. Alle kozijnen,
lekdorpels, en andere bouwtechnische benodigdheden
heeft hij laten implementeren in het element, waardoor
het nauwelijks meer te herkennen is als vloerplaat. De
gevelplaat is één betonnen monoliet als totaaloplossing
verworden.
Dit wil ik niet.
Ik wil het element pakken, en het beperkte pallet
aan kwaliteiten, naast de overduidelijke lompheid en
verticaliteit, inzetten. Pagina’s 140 en 141 tonen het
resultaat van de opbouw van de buitengevel. Pagina’s 156

Rechts: Beelden vroeg

to en met 163 lichten de indeling van het complex toe.

in het ontwerpproces,
vertrekkend uit het
esthetisch domein van
het sublieme
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celblok - groen regime, rood regime, huis van bewaring, sporthal, kapel, onderwijs
en werk (restaurant)

administratieblok - toegang personeel en bezoek, rechtbank, magsitratenkantoor,
receptie, remise en transporthof, management, administratie en personeelsruimtes

celblok - extra beveiligde inrichting

controlepunten
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lightwells

luchtbruggen - gebruik door gedetineerden en bewaking

luchtbrug - enkel gebruik bewaking

buitenruimtes personeel
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7

6

1
3
1

5

4

plattegrond administratief blok

begane grond

1:500

1 Entree personeel + overig bezoek
2 Entree bezoekers gedetineerden + ambtelijk bezoek
3 Portier + Controle post
4 Ontvangsthal rechtbank
5 Kantoor Magistraten
6 Bezoekerscentrum, groep
7 Bezoekerscentrum, spreekruimte individueel
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a Rechtszaal
b Wachtruimte publiek
c Kantoren magistraten
d Wachtruimte verdachten
1 Wachtruimte gedetineerden bezoek
2 Bezoekerscentrum, spreekruimte individueel
3 Administratie adfdeling
4 Medische afdeling
5 Management afdeling
6 Personeelskantine
7 Buitenruimte personeel
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2
1

5

4

3

c

c
d

d
a

6

a
b

b
7

vloer 1

vloer 2

vloer 3

vloer 0

vloer -1

vloer -2
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extra beveiligde inrichting

administratieve unit

plattegrond complex

begane grond

1:1250

m.d.k.m. rood regime, groen regime, huis van bewaring
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164

na
het einde

165

CONCLUSIE
Op de gestelde vraag - Hoe kan materialiteit,
sfeer en ruimtelijke ordening in dienst staan van een
sublieme architectuur en een programma van insluiting?
- lijkt geen sluitend antwoord te zijn. Er is nooit één
uitputtende beschrijving aan elementen op te sommen
die verantwoordelijk is voor het subliem zijn van
een ervaring van een moment of object. Ik heb met
zorgvuldigheid een aantal belangrijke uitgangspunten
gedestilleerd uit theorie, en daar op papier bij wijze van
voorspelling en aanname een ontwerp op gebaseerd.
Vervreemding, schaal, materialisatie, compositie,
toenadering van het object, zwaarte, afwezigheid, massa,
leegte, de muur, de grens; door deze aspecten aan elkaar
te relativeren, met als bindende factor ‘het ontwerpen
van een gebouw’ -in dit geval een gevangenis- en dit alles
zonder de overdrijving waar Longinus voor waarschuwt
te doen, heb ik geprobeerd een grens te ontwerpen,
waarbij beide kanten van de grens elkaar nodig hebben,
zich in elkaar verankeren, en daarmee die grens, de
architectuur, bepalen.
In deze grens kun je weldegelijk stellen dat de ene
ruimtelijke compositie ongenaakbaarder is, sprekender
is op ons vermogen om ons ongemakkelijk of
geïntimideerd te voelen, dan de ander. Een absolute
bepaling is, en dat is ook niet onlogisch, onmogelijk.
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De bepaling bestaat alleen, in betekenis, in relatie tot
andere ruimtelijke context.
Wat ik geprobeerd heb is om met een ruimtelijke
samenstelling van grenzen (binnen-buiten, massa-leegte,
verruiming-verenging, aanwezigheid-afwezigheid,
zwaarte-licht) met hulp van het verhaal van de vrijheid
en de machine, een structuur te creëren die een
dubbele belevingswaarde heeft; een waarschuwende,
afschrikkende invloed op de sociaal maatschappelijke
context -de vrijheid, en een humane, leefbare, en
zo vrij mogelijke ruimtelijke voorwaarden voor de
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vrijheidsontneming. De paradox.
De dialoog met het programma van de gevangenis
heeft het mogelijk gemaakt de door mij samengestelde
elementen te toetsen, tot zover de tweedimensionale
tekeningen en woorden en driedimensionale modellen
een representatie kunnen zijn van een potentiele
ervaring. Zo is het antwoord op de vraag niet alleen
afhankelijk van andere ruimtelijke context, maar het
object is zo ook onlosmakelijk verbonden met het
verhaal en het subject.
Mogen we de ervaring van het sublieme in de
architectuur dan als een grens benoemen? Ik denk
het wel. Zoals gesteld bestaat het uit een emotionele
ervaring van beklemming, angst, ongemakkelijkheid
opgeroepen door welke beeldende- lichamelijke- of
mentale ervaring dan ook, totdat de ratio bepaalt dat
datgene wat deze emotie opwekt ons niet werkelijk
bedreigt. Hierin bestaat dus een bepaald spanningsveld,
een kwetsbaarheid die de relativiteit van een ‘ik’ aan zijn
absolute omgeving verbindt, waarbij iedere ik een andere
is, en dezelfde. En hier wordt het architectuur. Emotie,
herinnering, subjectiviteit.
Het is de emotie van de ik
die de architectuur betekenis geeft.
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