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Samenvatting
Het afstuderen 'Van Snelweg naar Herinnering' is
een onderzoek naar landschap, funeraire cultuur
en architectuur in een tijd van groeiend mobiliteit
en plaatsloosheid. Het afstudeeronderzoek is
geformuleerd aan de hand van het boek House of
Leaves van Mark Z. Danielewski. Het boek gaat
over een gezin dat een woning betrekt waarin
zich een doolhof bevindt. De doolhof is zowel een
fysieke entiteit als een psychologische manifestatie . In het boek wordt het ontstaan hiervan
dan ook als een typische 'unheimliche' ervaring omschreven. Volgens Freud is dit dan ook
een angst die veroorzaakt wordt door iets wat
verdrongen is, maar plotseling weer het Iicht ziet.
Aan de hand van dit thema is er gekozen voor
de ontwerpopgave waarin de dood een hoofdrol
speelt aangezien de dood het meest met een
'unheimlich' gevoel wordt geassocieerd .
De omgeving waarin de 'unheimliche' ervaring in
de literatuur wordt ervaren is een typische huiseljjke setting waarin men zich veilig voelt, maar
waarin deze rust opeens wordt verstoord door
een onverwachte gebeurtenis van binnenuit het
huis of meer metaforisch, de ziel. Het buitensluiten van de omgeving is daarmee geen garantie
voor de innerlijke rust. Het is een ontkennen van
de omgeving maar deze manifesteert zich onvermijdelijk toch.
In deze zin kan men ook kijken naar negatieve
functies zoals psychiatrische inrichtingen, vuilnisbelten en begraafplaatsen. Door deze functies zo
ver mogelijk van ons vandaan te houden hoeven
weer ook niet bewust mee bezig te zijn. Dit uit
zich in een geografische dislocatie van centrum
naar periferie. Deze locaties zijn gekozen omdat
de kwaliteit van deze plaatsen over het algemeen
te wensen overlaat. Rondom de snelweg ontstaat
veel gebied dat niet als aantrekkelijk word! beschouwd.
De locatie is dan ook gevonden rond de A 13 bij
afslag 8. Aan de westzijde ligt Delft en aan de
oostzijde de Vinexwijk Ypenburg. Deze zogenaamde restruimte word! veroorzaakt door het
aantakken van de snelweg op de locale infrastructuur. Hierdoor ontstaan er eilanden van

ruimte om de snelweg die ingeklemd zijn door
infrastructuur. Op deze locatie wordt een geluidswal gerealiseerd zodat de achterliggende wijk
ontlast wordt van de geluidshinder.
De geluidswal heeft een enorme potentie in zich
voor ruimtes met verschillende karakters. Op de
geluidswal heeft men overzicht over de omgeving
en in de geluidswal is een naar binnen gekeerde
wereld mogelijk. De geluidswal kan gezien worden als een verticaal element in het landschap
wat refereert naar de kosmische berg. Deze
maakt de verbinding tussen de aardse wereld en
de hemel, waar de goden Ieven, zichtbaar. Deze
denkbeeldige wereld-as, axis-mundi, representeert het middelpunt van de wereld waar a lies
omheen is georganiseerd. Deze as wordt in het
antwerp versterkt door de aula die zo het gehele
ontwerp om zich heen structureert. Het andere
aspect van de geluidswal, de naar binnen gekeerde wereld, kan opgedeeld worden in twee delen
namelijk; de ondergrondse ruimte en de omsloten ruimte. Het eerste aspect, de ondergrondse
wereld ofwel de onderwereld, is verbonden aan
mythische en religieuze concepten . Dit geeft het
entreegebouw met de aula's en mortuarium zijn
specifieke beklemmende karakter.Voor de begraafplaats is er gekozen voor het tweede aspect,
de omsloten ruimte. Deze ruimte sluit zich af van
de omgeving, wat ruimte biedt tot contemplatie,
maar is Ievens oneindig door zijn relatie met de
hemelkoepel.
De organisatie van het ontwerp word! bepaald
door de restruimte die om de snelweg is gelegen. De locatie bestaat uit twee gebieden die
gescheiden zijn van elkaar door de snelweg. De
verbinding tussen deze twee gebieden geschiedt
door een brug. Deze brug kan gezien worden
als een symbolische oversteek van de profane
wereld naar een sacrale wereld. Deze scheiding
qua symbolische ruimte resulteert in een condoleance gebouw met kantoren aan dekant van
Delft en aan de andere kant, in de geluidswal, de
begraafplaats met de aula's en het mortuarium.
Deze sferen worden versterkt door de fysieke en
symbolische oversteek van de snelweg .

'We dwell in space, to be sure, but we
dwell first and foremost within the limits
of our own mortality.'
R. P. Harrison, Landscape and Power
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lnleiding
Het afstudeeratelier Grenzen, tussen Letterkunde
& Bouwkunde, beoogt te onderzoeken wat de
relatie kan zijn tussen de schrijver en architect,
wat de analyse van de blik van de schrijver kan
opleveren voor de architecuur. Met deze insteek
hebben de studenten van het atelier een voor
hen inspirerend boek gekozen. Het boek wat door
mij is gekozen is House of Leaves van Mark Z.
Oanielewski. Aan de hand van fragmenten uit dit
boek is er een analyse gemaakt van het thema
Unheimlich.
Met de resultaten van het onderzoek van dit
thema is er gekozen voor de ontwerpopgave van
een uitvaartcentrum. Het thema kan omschreven
worden met het woord 'Unheimlich.' Met het oog
op dit thema is er gekozen om het antwerp te
situeren langs de snelweg. Het onderzoek richt
zich dan ook op de invloed die de mobiliteit heeft
op het landschap en de architectuur die daardoor
be"invloed wordt. De herdenking van doden vindt
het beste plaats in een pieteitsvolle omgeving.
Aangezien de snelwegzone dit zeker niet is wordt
er onderzocht of het situeren van het uitvaartcentrum in een geluidswal de gewenste sfeer kan
opleveren.
Het afstudeerverslag begint met een analyse
van het thema "het unheimliche". Waarna er de
hiermee verband houdende ontwerpopgave is
gekozen, namelijk het uitvaartcentrum. Verolgens wordt de geografische locatie van de dood
onderzocht en de architectuur. De locatie wordt
daarna geanalyseerd en de daarmee verband
houdende architectuur. Na dit onderzoek volgt
het antwerp.
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Het Unheimliche
House of Leaves
Het boek vertelt het verhaal over een film van de
familie Navidson, The Navidson Record . De familie betrekt een op het eerste gezicht doodnormaal
huis. Het huis blijkt echter verre van normaal te
zijn doordat het een doolhof herbergt. De opbouw
van het boek is niet doorsnee omdat het een
verhaallijn betreft die op meerdere lagen werkt.
De teksten die in het boek staan worden vanuit
het standpunt van drie personages gegeven. De
verhaallijn waar alles om draait is de beschrijving
en analyse door Zampan6 van de filmfragmenten die gemaakt zijn door de hoofdpersoon Will
Navidson. Deze film bestaat uit fragmenten die
zijn opgenomen door camera's die opgehangen
zijn in het huis en de exploratie van Will Navidson
in het doolhof. De beschrijvingen en andere informatie van Zampan6 zijn gevonden door Johnny
Truant. Hij probeert deze informatie te ordenen
en is op zijn manier weergegeven in het boek.
Zijn prsoonlijke verhaallijn wordt door middel van
voetnoten gekoppeld aan de geordende teksten
van Zampan6.
Er wordt geexperimenteerd met de structuur van
het verhaal, de fabel. De fabel dient door de lezer
te worden gevormd aan de hand van verschillende bronnen van informatie, namelijk; beschreven
film fragmenten, commentaar op deze fragmenten, wetenschappelijke analyses, citaten uit
populaire tijdschriften en bijlages met schetsen,
gedichten, stukjes ... en beetjes. ' Het discours, de
manier waarop deze informatie wordt gebracht,
speelt hierbij een essentieel onderdeel. Zo kunnen er objectieve afstandelijke wetenschappelijke analyses voorkomen, maar ook subjectieve
gevoelige passages. Het discours zet door de
configuratie het verhaal kracht bij.
Het boek valt in de categorie van de Gothic novel,
en specifiek het subgenre de Homely Gothic, en
de American Gothic. De Gothic novel typeert zich
door het oproepen van een wereld van angst en
wreedheid . Het decor is hierbij zeer van belang
aangezien deze de sfeer versterken. Nachtelijke
landschappen, grafkelders, ru·ines en woeste
landschappen zijn hierbij favoriet. De verhalen

handelen dan meestal ook over bovennatuurlijke gegevens zoals geesten, mystieke gaven
en geheimzinnige verdwijningen. De gotische
roman appelleerde hiermee aan de romantische
hang naar de nachtzijde van het bestaan, het
irrationele en de sadistische elementen in het
onderbewuste van de mens.2 1n het subgenre, de
homely gothic, boezemt de vertrouwde omgeving
angst in, precies zoals in het huis van Navidson
gebeurt. De gotische roman heeft zich ontwikkeld naar de mod erne American Gothic waarin
taboes als mentale instabiliteit, drugs, alcohol en
afwijkende seksualiteit belangrijke thema's zijn.
Het gothische gaat dus altijd 'over een of andere
vorm van transgressie en exces, over het verstoren van gevestigde culturele grenzen en waarden
en over het wilde ongetemde aspect van de
menselijke geschiedenis. ' 3

Etymologie
Gekozen is er voor het thema 'het Unheimliche.'
Dit thema is als basis genomen om te komen tot
een ontwerpopgave die een gevoel als beginpunt
neemt tegenover een praktische oplossingsgerichte opgave. Het thema is gekozen aan de
hand van de verstortende gebeurtenissen die in
het huis plaatsvinden. Het gevoel dat de bewoners ondervinden nadat ze terugkomen van een
vakantie en ontdekken dat er een nieuwe kamer
is ontstaan tussen de slaapkamer van de ouders
en die van de kinderen wordt hieronder geexemplificeerd.
In their absence, the Navidsons' home had become
something else, and while not exactly sinister or
even threatening, the change still destroyed any
sense of security or well-being. (Danielewski: 28)
What took place amounts to a strange spatial violation which has already been described in a number
of ways - namely surprising, unstelling, disturbing
but most of all uncanny. (Danielewski: 24)

In het boek wordt deze situatie uitvoerig geanalyseerd aan de hand van het woord uncanny.
Ook wordt er verwezen naar de vertaling van
'uncanny' in het Duits, namelijk 'unheimlich'. De
betekenis van unheimlich kan dus gevonden
worden door de negatie van het woord heimlich

Hel Unheimliche
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op te zoeken.
Eerste betekenis: Heimlich, adj., subst. Heimlichkeit (pl. Heimlichkeiten): I. Also heimelich,
heimelig, belonging to the house, not strange,
familiar, tame, intimate, friendly, etc.4
Tweede betekenis: Concealed, kept from
sight, so that others do not get to know of or
about it, withheld from others. 5
De eerste betekenis valt samen met het Nederlandse huiselijk, wat een positieve en vertrouwde
betekenis heeft. De tweede betekenis is meer
metaforisch en betekent vrij vertaald verborgen,
geheim, clandestien , bedekt.
Architectonisch gezien kan men ten aanzien van
het huis in relatie met de betekenis van heimlich
dus een onderscheid maken tussen binnen en
buiten. De eerste betekenis van heimlich, het
huiselijke, kan van zowel binnen als buiten worden ervaren, de grens tussen beide wordt hierin
niet als hinderlijk ervaren maar communiceert
hetzelfde gevoel naar binnen als naar buiten. De
tweede betekenis echter scheidt beide werelden
van elkaar. Het interieur wordt gescheiden van
de blik van de buitenstaander. Voor diegenen die
binnen zijn wordt dit ervaren als de beslotenheid
van de eigen kring, maar voor de buitenstaander
wordt dit gezien als een teken van geheimzinnigheid en samenzwering.
In dat opzicht is het ook nog interessant om te
kijken naar het Duitse woord Heimisch. Oat betekent in het Ouits inheems, eigen, gewend, thuis6
terwijl het in het Nederlands ook gebruikt wordt
maar dan op een negatieve manier namelijk
griezelig, akelig, eng.7 Heimelijk en geheim zijn
woorden die hiervan zijn afgeleid. Heimelijk wordt
geassocieerd met gevoelens die geheim moeten blijven. Geheim betekent dat iets verborgen
gehouden moet worden of moet blijven.
Het vreemde is dat de negatie van het woord
Heimlich bijna gaat samenvallen met de negatieve betekenis van Heimlich, maar als ontkenning hiervan zou dit dus betekenen dat datg~ne .
maar al te vertrouwd is, maar niet als zodamg wrl
worden erkend, dus verdrongen wordt.

14

I Van Snelweg naar Herinnering

Among cases of anxiety, Freud finds the class of
the uncanny, "in which the anxiety can be shown to
come from something repressed which recurs." But
this 'unhomely' might as well be called 'the homely,'
he observes, "for this uncanny is in reality nothing
new or foreign, but something familiar and old-established in the mind that has been estranged only by
the process of repression ...a

Homely Gothic
De ervaring van het Unheimliche kan worden
opgedeeld in twee gebieden namelijk het gevoel
in het dagelijkse Ieven en dat gevormd wordt
door het lezen van een literaire tekst. In Freud's
essay over Oas Unheimliche wordt duidelijk dat
het gevoel in fictie vaak niet als dusdanig wordt
ervaren maar juist wei als het in de werkelijkheid zou plaatshebben.Verhalen kunnen veel
eigenschappen hebben die met het Unheimliche
geassocieerd worden, geestverschijningen,
bovennatuurlijke verschijnselen, maar doordat
het een onrealistische situatie is waarin deze
effecten plaatshebben worden ze te niet gedaan.
Dit komt doordat er geen conflict optreedt in de
beoordeling of de gebeurtenis daadwerkelijk kan
gebeuren, het past in de trant van het verhaal.
Een realistische of huiselijke sfeer geeft dan ook
de meest intense Unheimliche effecten in de
literatuur, zoals deze voorkomt in de homely gothic. Het verhaal in de homely gothic speelt zich
at in een landhuis of kasteel die de veilige grens
tussen de binnen- en buitenwereld representeert.
Echter wordt het huis, het heimliche, unheimlich
doordat het fantastische, het magische en het
ongehoorde in de alledaagse werkelijkheid infiltreert en zodoende de bestaande orde verstoort.9
De gecreeerde verwachtingsfeer wordt op dat
moment doorbroken en geeft deze gebeurtenis
zijn 'unheimliche' karakter.

Oeze verandering van het heimliche naar het
unheimliche wordt ook ervaren in het boek op
het moment dat er een doolhof ontstaat in de
huiskamer, wat wordt weergeven in de getekende
schematische voorstelling bij de tekstfragmenten.

In the living room, Navidson discovers the echoes
emanating from a dark doorless hallway which has
appeared out of nowhere in the west wall. (Danielewski: 57)
Sadly, even with the unnatural darkness now locked
behind a steel door, Karen and Navidson still continue to say very little to each other, their own feelings
seemingly as impossible for them to address as the
meaning of the hallway itself. (Danielewski: 61)

De grens tussen het beschermde interieur wordt
doorbroken door een indringer, de doolhof. De
grens word! gevormd door de deur maar deze
barriere tussen de beide invloedssferen geeft
geen bevredigende oplossing voor de bewoners.
De invloedssfeer van de doolhof dringt door tot in
het huis doordat de grens overschreden word!.

schets woonkamer Navidson

De dood
In de alledaagse werkelijkheid speelt het thema
ook een rol. Over het 'unheimliche' gevoel in het
dagelijkse Ieven schrijft Anthony Vidler in het
boek The Architectural Uncanny.10 Rond de 18de
eeuw worden de steden steeds groter waardoor
er een vervreemding ontstond van het individu
van de maatschappij. De eigen woning dat als
bastion gold tegen de geheimzinnige en gevaarlijke klassen bood geen bescherming tegen de
epidemieen en plagen die zonder aanzien des
persoons elke klasse konden treffen. Dit onheilsgevoel maakte zich kenbaar door allerlei angsten

die gepaard gaan met ruimtevrees, zoals agorafobie en claustrofobie. Deze neurosen en fobieen
werden gezien als een manier om afstand te
nemen tot de werkelijkheid onder druk van deze
zelfde werkelijkheid . De ruimte waar het onheil
zich presenteerde was het interieur van de geest,
een interieur dat onbeperkte speelruimte bood
aan projectie of introversie. De materiele wereld
boezemt ook angst in doordat door de technologische ontwikkeling er een dusdanig snelle verandering van de leefwereld plaatsvindt waardoor er
geen houvast meer word! geboden.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de plaatsen waar deze gebeurtenissen zich afspelen zelf
niet 'unheimlich' zijn. Het zijn de gebeurtenissen die er plaatsvinden die deze plaatsen dat
karakter geeft. Er bestaat in die zin dus geen
'unheimliche' architectuur maar wei plaatsen
waaraan onheilspellende eigenschappen worden
toegedicht omdat ze een historische of culturele
rol spelen als representaties van vervreemding .11
De projectie van denkbeelden op plaatsen en
gebouwen maken ze unheimlich, daarom noemt
Freud dit dan ook een "slippage between waking
and dreaming".12
Maar het meest nog wordt het gevoel, zowel in de
fictie als in de werkelijkheid, gewekt in relatie met
de dood en dode lichamen, met het terugkeren
van de doden, en met geesten en spoken. Ernest
Becker zegt hierover in zijn boek The Denial of
Death, dat het menselijk dier door niets zozeer
in beslag genomen word! als door het denkbeeld
van de dood, de angst ervoor; het is een van de
voomaamste bronnen van menselijke activiteit
- een activiteit die er grotendeels op is gericht
aan de fatale dood te ontkomen, deze te overwinnen en te ontkennen dat hij het noodlot van de
mens is.13

Het Unheimliche
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Ontwerpopgave
De dood maakte vroeger een wezenlijk onderdeel
van de samenleving uit. De uitvaartdienst vond
plaats in de kerk en de overledene werd in de
kerk of op he! kerkhof begraven. De gemeenschap werd dus dagelijks geconfronteerd met de
dood aangezien de kerk ook he! fysieke middelpunt van de samenleving was. De confrontatie
met de dood werd minder door he! ontstaan van
de begraafplaats die gelegen was aan de rand
van de gemeenschap. De uitvaartdienst werd
nog gehouden in de kerk en een nieuw ritueel
ontstond, namelijk de rouwstoet . Deze maakte
de relatie tussen de kerk en de begraafplaats wei
duidelijk zichtbaar. Maar in een steeds verder
seculariserende samenleving is de kerk niel meer
de meest logische plaats waar de uitvaartdienst
word! gehouden. Tegenwoordig vinden daarom
veel uitvaartdiensten plaats in hiervoor ontworpen
uitvaartcentra die gelegen zijn bij een begraafplaats. Hiermee is de dood definitief uit he! openbare Ieven verdwenen.
Deze verdwijning word! Ievens ingezet met he!
opkomen van de crematie. De crematie werd gezien als een rationeel milieu onlastende methode
om zich te ontdoen van he! stoffelijke overschot.
De weerstand van de Katholieke Kerk tegen
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deze heidense rite is echter enorm, aangezien de
wederopstanding zonder he! lichaam onmogelijk
zou zijn. Het eerste crematorium word! dan ook
in Nederland in 1913 illegaal gebouwd op he!
landgoed Westerveld. 14 Oil gebied is gelegen in
de duinen en zodoende ver van de bewoonde
wereld verwijderd. De relatie van he! cremeren,
en dus de dood, en de samenleving is dus van
meet af aan aan een repressieve mach! onderhevig geweest. Na he! gelijkstellen van crematie
aan begraven door de Katholieke Kerk, neemt de
crematie in de loop der jaren toe (tegenwoordig
geschat op 50%). Maar he! crematorium blijft
gebouwd worden op perifere locaties. Oil heeft
Ievens te maken met de goede bereikbaarheid
die nodig is aangezien he! crematorium een regionale functie vervult. Een belangrijke vestigingsplaats word! dan ook gevonden dicht bij een afrit
van een snelweg. Maar terwijl de kantorenparken
en de massavoorzieningen de snelweg omarmen
als een plek waar reclame gemaakt kan worden
voor de eigen vestiging, en zo dus in grote mate
he! beeld bepalen vanaf de snelweg, stelt he!
crematorium zich onzichtbaar op.
De ontwerpopgave bestaat er dan ook uit om een
uitvaartcentrum te ontwerpen dat zichtbaar is en
zo een betekenisvol ritueel kan bieden aan de
nabestaanden. De verschuiving van de dood naar

Dodendans, Ntoke, B., 1463, LObeck, Duitsland

een perifeer gebied, in feite de verdringing van de
dood, en de daarmee gepaard gaande verdwijning uit de mental map kan worden doorbroken
door de grens op te zoeken. De grens is gevonden in een fysieke grens, namelijk de snelweg.
De confrontatie met deze grens maakt dat de
dood weer zichtbaar wordt in het landschap en
een plaats inneemt in de mental map.
In het huis van Navidson wordt de rust aanzienlijk
verstoord door de inbreuk in het private Ieven.
Het aan het Iicht komen van de doolhof in de
woonkamer van de familie Navidson in het boek
symboliseert datgene wat verdrongen is. Zo
maakt het uitvaartcentrum zich kenbaar in het
door consumptie gedomineerde landschap.

Het Unheimliche
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schildering van het Cimeliere des Innocents, c. 16de eeuw

Begraalplaats Pere Lachaise c. 1804

De dood en de samenleving
ln/eiding
Er is een duidelijke relatie tussen de secularisering van de samenleving en het verplaatsen van
de dood naar de rand van de gemeenschap. In
het Frame magazine van 2003 staat geschreven
dat het Westen steeds meer vooringenomen is
met jeudigheid, gezondheid en vitaliteit , terwijl
er weinig plek over blijft voor de suggestie dat
een ieder van ons een beperkte tijd hier op aarde
heeft. 1 De dislocatie van de begraafplaats is
kan ook met deze gedachte worden verklaard .
Nieuwe begraafplaatsen worden gerealiseerd in
sub-urbs of ver weg van het centrum van de stad.
Door het verdwijnen van de begraafplaats uit de
mental map, verdwijnt tevens elke suggestie van
onze eigen sterfelijkheid. Aan de hand van een
korte historische ontwikkeling wordt er gekeken
naar deze dislocatie en welke betekenisverandering hiermee gepaard gaat.
Van kerkhof naar begraafplaats
Met de opkomst van de christelijke cultuur werden belangrijke personen geeerd met tombes .
Deze gingen dienst doen als heilige plaatsen
voor de aanbidders. Er kwam een hele hierarchie
op gang van waar de mensen bij dit heiligdom
begraven werden omdat de graven het dichtst bij
de martelaar de beste kans zouden geven tot wederopstanding. De heiligheid van deze martelaar
zou namelijk afstralen op de omliggende graven.
Toen het mogelijk werd om openlijk het christendom te belijden werden er steeds grotere bouwwerken geplaatst over deze heilige plekken. In
de 8ste eeuw na de kerstening komt dan ook het
begraven in de kerk op gang . De geografische
plaatsing van de kerk werd dus bepaald door de
plek waar een belangrijk iemand begraven was.
De mensen werden vervolgens tussen de muren
van de kerk begraven nabij de heilige die zo zeker verzekerd waren van een plaats in de hemel.
Door het groter worden van de steden , werd de
tijd die tussen verschillende begrafenissen zat
kleiner en was het tijdens de diensten meestal
zo dat er een graf openstond voor de volgende
begrafenis. Estetisch was dit zeker niet maar
erger nog was dat de stank in de kerk ondraaglijk
werd . Op een gegeven moment was de over-

last te groot en werd het praktisch niet meer
haalbaar om iedereen in de kerk te begraven .
Hierdoor ontstond het begraven rond de kerk,
het zogenaamde kerkhof. Hier kwam dezelfde
eerdergenoemde hierarchie op gang qua ligging
van het graf. Hiermee werd het kerkhof een
representatie van de sociale orde in het dagelijks
Ieven aangezien er bij de locatie van het graf ook
een financieel plaatje hoorde. In die tijd was het
hoogstgebruikelijk om in massagraven begraven
te worden . In deze tijd werden er ook voor het
eerst plaquettes in de kerk geplaatst van de overledenen die buiten de kerk waren begraven en
was er dus geen directe relatie tussen de plaats
van de plaquette en het graf. Het ging dus om
de dood en de wederopstanding in plaats van de
gevoelens van de nabestaanden.
Het kerkhof was in deze tijd een open bare
ruimte en had nog niet de betekenis zoals we
die nu kennen . Het kerkhof was een belangrijke
stedelijke ruimte waar de samenleving samen
kwam . Uit bronnen over het Parijse kerkhof Les
Innocents wordt bekend dat er op het kerkhof
feesten werden gehouden maar ook religieuze ,
juridische, politieke en economische bijeenkomsten. Het kerkhof functioneerde overdag als
markt- en ontmoetingsplaats voor volwassenen
en als speelplaats voor kinderen. 's Avonds en 's
nachts was het, het domein van hoeren, gokkers
en zwervers .
In de loop van de 18de eeuw ontstond door het
opkomen van de rationaliteit een mentaliteitsverandering. Zo stelden verlichte hervormers voor
het eerst het verband vast tussen slechte hygienische omstandigheden, ziekte en dood . Maar
ook rezen er vragen op over de rol van de kerk
in de samenleving. Met de Zwarte Dood , die veel
slachtoffers eistte, werden de kerkhoven overvol
en ging men op zoek naar alternatieven. Hierdoor
wordt in het begin van de 19de eeuw de plek van
begraven onder het mom van hygiene buiten de
stad geplaatst, de zogenaamde begraafplaats.
Het Franse woord voor begraafplaats, cimitiere,
geeft duidelijk het karakter weer van deze nieuwe
plaats. Dit woord is namelijk afgeleid van het
Griekse koimeterion, slaapplaats, van koiman te
slapen leggen .2.
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Boold bij oon gral van P. Gareau op Pere Lachaise, 1815
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M. Poel, crematorium Westerveld

Pere Lachaise
De Franse staat stelde dan ook in 1763 dat het
verboden was om nog binnen de stadsmuren
te begraven. Aan de rand van de stad verschenen grote nieuwe, landschappelijk aangelegde
begraafplaatsen. Pere Lachaise is hiervan een
voorbeeld en werd in 1804 ten oosten van Parijs
aangelegd. De afstand tot de stad was vrij groot
voor die tijd en daarom was de begraafplaats niet
echt populair. Maar met het overbrengen van de
stoffelijke overschotten van bekende Parijzenaren
werd deze impopulariteit snel doorbroken. Op
de begraafplaats kon men nu dus naast grote
namen begraven worden waardoor de plaats van
begraven weer gekoppeld werd aan een financieel kaartje. Het Franse ideaalbeeld van een tuin
van gelijkheid werd dus niet bereikt.
Met de opkomst van de Verlichting kwam het
geloof in 'de waardigheid van het zelfbeschikkende individu' op. 3 De massagraven en knekelhuizen van het kerkhof waren verleden tijd.
Men kreeg nu een eigen graf in een rustige en
stille omgeving met een stemmig grafteken. Pere
Lachaise diende in respect te worden aangelegd
voor de glooiingen en de aanwezige beplanting.
Het ontwerp voor Pere Lachaise was gebaseerd
op de Picturesque-beweging in Engeland. Dit
uitte zich in een zeer zorgvuldig gecreeerd en
geensceneerd beeld van de natuur. Het was niet
de natuur zelf maar een ge"ldealiseerd beeld van
wat natuur zou moeten zijn. Naast de standaard
tekenen van melancholia: cypressen, taxussen,
treurwilgen en klaprozen dienden er ook geurende planten en struiken te worden geplaatst.
De begraafplaats werd zo een weemoedige tuin
waar het prettig vertoeven was.
Crematie
De verwijdering van de dood uit het stadshart
wordt tevens met de komst van crematie ingezet.
De crematie wordt in de tijd van de Romantiek
een onderwerp van studie aangezien met de
bestudering van de antieken ook de interesse in
de lijkbezorging van antieke culturen onder de
aandacht komt. De voorstanders vonden dat er
met begraven kostbaar land werd verspild en
dat er een overvloed aan geld en materiaal werd
verkwist aan grafmonumenten. De crematie bood
hiervoor een uitkomst. Het antiklerikale karakter

van de crematie maakte deze dan ook populair
bij andersdenkenden, zoals de vrijmetstelaars.
De eerste Nederlander die gecremeerd werd is
Multatuli, criticus van allerlei misstanden in de
Nederlandse maatschappij. Hij werd in 1887
in Duitsland gecremeerd. Hieronder volgt een
tekstfragment met zijn pleidooi voor de 'lykenverbranding.'
"lk noemde in dit nummer 't woord 'christelyke
begrafenis'. De sedert opgekomen beweging
voor 't lykenverbranden, heb ik met vreugd
begroet. Jammer dat de voorstanders van die
verbetering met zovee/ moei/ykheden te kampen hebben. Maar vreemd is 't niet. Sedert
eeuwen vonden de vromen in de ake/igheden
en spokeryen hunner kerkhoven, de trouwste bondgenoten voor hun bygeloof. Maar
des te gebiedender eist het p/ichtbesef van
welmenenden en ontwikkelden, dat ze den
vyand dat wapen uit de hand slaan, en dus op
't invoeren - of althans op 't fakultatief veroor/oven - van crematie blyven aandringen. De
zaak is van hygienischen aard, o zeker! Maar
ze is dit niet minder voor 't denkvermogen van
de levenden, dan voor hun /ichamen. Oat er
uit kerkhoven verpestende dampen opstygen,
is ook a/s beeldspraak de volle waarheid."4
De weerstand van de Katholieke Kerk tegen de
heidense rite van cremeren is enorm, aangezien
de wederopstanding zonder het lichaam onmogelijk zou zijn. Het eerste crematorium wordt dan
ook in Nederland in 1913 illegaal gebouwd op
het landgoed Westerveld. Dit gebied is gelegen
in de duinen en zodoende ver van de bewoonde
wereld verwijderd. De relatie van het cremeren,
en dus de dood, en de samenleving is dus van
meet af aan een repressieve macht onderhevig geweest. Na het gelijkstellen van crematie
aan begraven door de Katholieke Kerk, neemt
de crematie in der loop der jaren toe. Maar het
crematorium blijft gebouwd worden op perifere
locaties. Dit heeft ook te maken hebben met het
feit dat het crematorium een regionale functie
vervult en daardoor goed bereikbaar dient te zijn.
Een belangrijke vestigingsplaats wordt dan ook
gevonden dicht bij een afrit van een snelweg.
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Symbo/ische ruimte
De betekenis van de plek waar mensen worden begraven verschuift dus in de loop van de
geschiedenis. Vanaf het moment dat de mensen
op het kerkhof worden beg raven is het een plek
die vertrouwd is bij de mensen en een publieke
functie vervult. Met de Verlichting wordt de
begraafplaats buiten de stadsmuren verplaatst.
De begraafplaats representeert op dat moment
een tegenpool van de stad, de dodenstad. Met
deze tegenstelling veranderen ook de codes van
gedrag op deze plek. Doordat herdenken van de
overledene centraal gaat staan, en daarmee dus
de nabestaanden, wordt de plek een sacrale plek
waar met eerbied dient te worden gehandeld.
Met de loskoppeling van de begraafplaats van
de kerk is de keuze voor de locatie niet meer
ingegeven vanuit de religie maar kan deze
theoretisch gezien op elke willekeurige locatie
worden gevestigd. De plek van de begraafplaats
heeft dus op voorhanden geen betekenis maar
zodra de begraafplaats gebruikt gaat worden,
verandert deze ruimte. De herdenking van een
overledene word! op dat moment gekoppeld aan
een specifieke plek. De plek geeft dan gestalte
aan de herinnering. Michel de Certeau maakt het
onderscheid tussen 'lieu,' de materiele ruimte en
'espace,' de symbolische plaats. Ofwel 'lieu' is
plaats en 'espace' is ruimte. De ruimte is in deze
zin geen fysieke realiteit maar meer een geestestoestand die door de plaats word! opgelegd . De
fysieke aanwezigheid van het stoffelijke overschot vervormt deze ruimte tot een symbolische
plaats zonder dat de ruimte om het graf verandert.
Heterotopie
Tegenover de normale en "dominante" plaatsen
bestaan er plaatsen die de normale sociaal-culturele waarden representeren maar ze Ievens
ondervragen of zelfs omkeren. Deze plaatsen
noemt Foucault in zijn essay "Des Espace AuIres," heterotopieen.6 Bepaalde plaatsen maken
andere gedragsnormen mogelijk die in alledaagse ruimte niet zouden worden getolereed. Zo is
de begraafplaats ook te typeren .
Deze retorische kracht van de begraafplaats stelt
de dominante waarden van onze samenleving ter
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discussie. Het is dus niet aileen de dood die ons
angst inboezemt, maar eerder nog het inzien van
onze eigen sterfelijkheid en daarmee de invulling
van ons Ieven. De begraafplaats is 'inviolable
and timeless, possesing a moral order of its own,
and exerting a corrective to the preoccupations of
daily life.'7 Deze sfeer is goed herkenbaar op de
begraafplaatsen die nu door de stedelijke groei
weer onderdeel worden van de stad. Zo is bijvoorbeeld Pere lachaise een rustpunt geworden
in de stad. De hectiek en vluchtigheid van de stad
komen dan tegenover de rust en eeuwigheid van
de begraafplaats te staan.
Het is niet aileen de rust die van de begraafplaats
uitgaat maar ook de referentie naar de eigen
dood die een kortstondige verandering in de
eigen mentaliteit teweegbrengt. Dit gevoel staat
bekend onder de naam catharsis. Catharsis is het
latijnse woord afgeleid van het Griekse Katharsis
wat een loutering of zuivering betekent. Het is
een plotselinge emotionele ineenstorting of climax die een overweldigend gevoel teweegbrengt
van medelijden, smart, gelach of een andere
vorm van verandering in emotie die resulteert
in de vernieuwing, herstel en revitalisatie voor
het Ieven. Het refereert naar de sensatie die het
publiek zou voelen na het kijken van een !ragedie. Het feit dater iemand bestond die een erger
lot had dan zijzelf was voor hen een verlossing,
en aan het eind van het toneelspel, voelde men
extase. Terwijl het dicht bij Schadenfreude lijkt te
liggen is dat niet zo, er wordt geen blij gevoel op
geroepen door het ongeluk van anderen, maar de
geest wordt verfrist door een grotere appreciatie
voor het leven. 8

Architectuur van de dood
Wenn wir im walde einen hUgel find en, sechs schuh
lang und drei schuh breidt, mit der schaufel pyramidenformig aufgerichtet, dann werden wir emst und
es sagt etwas in uns, hier liegt jemand begraben .
Das ist architektur.
Adolf Loos, Architektur9

Axis-mundi
De architectuur van de dood begint bij het opwerpen van een teken, het in cultuur brengen van de
natuur. De in cultuur gebrachte natuur, bijvoorbeeld de opeenstapeling van stenen, steekt af
tegen de omliggende natuur. Deze stapeling
van stenen of opeenhoping van grand komt in
allerlei variaties voor, varieert van grafheuvels tot
piramides. Maar in beide gevallen ontstijgen deze
graven hun materiele vorm omdat ze symbolen
zijn. 10 Symbolen in de grafcultuur dienen er voor
om met een andere wereld te communiceren en
om te bemiddelen tussen de aardse werkelijkheid en het bovenwerkelijke. Deze verschillende
manieren van opwerping van tekens zijn afgeleid
van de kosmische berg. De kosmische berg verleent zijn symbolische betekenis aan de veronderstelling dater 3 niveaus bestaan, namelijk de
aarde, de hemel en de onderwereld. De symbolische verbinding tussen de aarde, als woonplaats
van de levenden, en de heme!, de woonplaats
van bovennatuurlijke wezens of goden, kan
worden verbeeld met een verticaal element zodat
er tussen deze twee werelden kan worden gecommuniceerd . Deze verticale as kan zich uiten
door middel van een zuil, een berg, een boom of
een ritueel gebouw - allen equivalenten van de
kosmische berg . Aangezien deze elementen een
middelpuntvliedende macht representeren, is de
samenleving hier concentrisch om heen georganiseerd. Deze verticale elementen worden dan
het centrum van de wereld - axis mundi - het
draaipunt van het heelal. 11 Deze verbeelding
van de as die hemel en aarde verbindt zien we
in allerlei heiligdommen terug zoals kerken , minaretten, en heiligdommen die boven op bergen
worden gezet.
De verticaliteit in heiligdommen resulteerde
vroeger dan ook in een visuele dominatie van
de omgeving. De piramide kan dan ook gezien
worden als een denotatie van de mach!, glorie en

Piramide Chefren, Gizeh, Egypte

Grafheuvets Gamla Uppsala, Zweden

duurzaamheid van een samenleving . Zo wordt de
gedachte aan de overledene in stand gehouden
maar tevens zijn gedachtegoed .
Grafmonumenten
Om de plek waar iemand ligt begraven aan te
duiden word! er een teken opgericht. Zo wordt
de symbolische plek voor een ieder duidelijk.
Naast het fysiek maken van de herinnering aan
een persoon , door het oprichten van een grafmonument, kan in een gelovige samenleving deze
tekens ook gezien worden als een representatie
van 'the quest of immortality and the concretisation of the notion of death as a rite of passage,
where the tomb is both a transitory resting place
in which the body undergoes the beginnings of a
journey to the next, more real sacred world, and
a monument to that world's existence.' 12 Maar in
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een tijd waarin het geloof in een andere wereld
steeds minder aanhangers heeft, wordt de betekenis van het grafmonument langzaam afgevlakt
tot aileen een teken van het persoonlijke verdriet.
De grafmonumenten geven dan ook steeds meer
uiting aan wie er begraven ligt. Waren de grafmonumenten vroeger nog somber en eenstemmig,
tegenwoordig is het een bonte verzameling van
monumenten geworden. Er worden doorgaans
nog wei regels gesteld aan de grootte van het
grafmonument maar voor de rest wordt de keuze
vrijgelaten.
Met de crematie is elk spoor van de doden
uitgewist. Er is geen tastbaar bewijs meer van
de overledene. Zeker als men de as uitstrooit.
De meeste mensen kiezen er dan ook wei voor
om iets tastbaars te hebben. Dit uit zich in urnen
waarin de as van de overleden wordt gedaan.
Men kan deze urnen kunnen door de nabestaanden mee naar huis genomen worden of een plek
krijgen op de begraafplaats. Doorgaans is er een
columbarium waar de urn in gezet kan worden,
maar het begraven van de urn komt ook voor.

Landschap van de dood
De relatie van de individuele graven met het landschap geven de begraafplaats zijn karakter. Er is
een wisselwerking tussen de verschijningsvorm
van de individuele graven en het omliggende
landschap. Daar waar het landschap de persoonlijke beleving van de dood niet in de weg staat
is er een vermenging tussen de geen duidelijke
grens aan te geven van de begraafplaats. De
grens van de begraafplaats reikt dan zo ver het
oog reikt. Dit is duidelijk te zien in de begraafplaats van Finisterre waar de horizon de grens is.
De graftombes zijn als losse abstracte volumes in
het landschap geplaatst waardoor deze onderdee! van het landschap worden en doen denken
aan de opgerichte tekens van onze voorouders .

Cesar Portela, begraalplaats van Finisterre, Spanje

Het landschap in de Woodland begraafplaats
maakt tevens dat de natuur de overhand krijgt.
Het bos neemt de individuele graven in zich
op en zorgt voor een zware donkere sfeer. De
individuele grafstenen zijn door de afmetingen en
materiaal gebruik uniform van karakter. Hierdoor
onstaat een geheel en op deze wijze een verstild
landschap.
Op de Mukhalla begraafplaats zien we een
heel ander verschijnsel. De graftekens zijn hier
nauwelijks herkenbaar. Echter ze onderscheiden
zich doordat ze zijn opgericht op de korte kant
waardoor ze naar boven wijzen. De begraafplaats
wordt op deze wijze onderdeel van het landschap . Door een lage orthogonale omkadering
wordt de begraafplaats gescheiden van zijn
omgeving .

Erik Gunnar Asplund, WOOdland begraalplaats, Stod<holm, Zweden

De perifere plekken waar tegenwoordig de begraafplaatsen worden gevestigd is de omgeving
vaak rommelig . Deze omgeving kan dan ook niet
bijdragen aan de sfeer die een begraafplaats zou
moeten hebben . De begraafplaatsen zijn dan ook
omgeven door een groene barriere die de visuele
relatie met het omliggende landschap verbreekt.

lslamilische begraalplaats, AI Mukhalla, Jemen

DOOd en architectuur

12 7

Dodenstad
Een extreem voorbeeld van de manier om met de
doden om te gaan kunnen we vinden op begraafplaatsen die gedomineerd worden door graven.
De graven nemen een dusdanige vorm aan zodat
ze als een echte stad ook straten krijgen, ofwel
de Necropolis. Dit kan op verschillende manieren
gebeuren. Zoals op Pere Lachaise vormen de
mausolea straten. Een andere ruimtelijke manier
is de muurgraven die we voornamelijk terugvinden in het mediterrane gebied. het inzetten van
deze muren in relatie met het landscap komt naar
voren in het ontwerp van Enric Miralles in lgualada begraafplaats. De begraafplaats is vormgegeven als een weg die afdaalt in het landschap.
In de grondkerende wanden zijn muurgraven
opgenomen.
In Nederland zien we ook een steeds groter wordende vraag naar dit type graven. Echter is men
hier wat terughouder ten aanzien van de hoeveelheid mensen boven elkaar. In het ontwerp is de
keuze gemaakt om twee graven boven elkaar te
plaatsen zodat de mensen nog direct bij het graf
kunnen komen. Men kan opeens heel dicht bij
de overledene komen wat een zeer bijzondere
ervaring is.

Traditiooele muurgraven, San Michele, Venetie

Mausolea, Pere Lachaise. Parijs
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Enric Mlralles, lgualada begraafplaats, Spanje

Funeraire architectuur
Terwijl vroeger de uitvaart plaatsvond in de kerk
is het nu niet meer vanzelfsprekend dat de dienst
daar plaats vindt. Meestal vindt de dienst dan oak
plaats in een aula op de begraafplaats of in het
crematorium. Terwijl de kerk een duidelijk sacraal
karakter heeft zien we deze sfeer niet terug bij
de aula's. De crematoria missen een duidelijke
beeldtaal. In Nederland lijken deze plekken nag
het meest op een buurtcentrum of partycentrum.
Dit probleem lijkt te zijn ontstaan uit de gedachte
dat de architectuur niet mag verontrusten. Daarmee wordt deze architectuur identiteitsloos.

Moscow uitvaarcentrum, Amhem

Zwaarte, duisternis, tijdloosheid zijn tach wei de
eerste woorden die geassocieerd worden met de
dood. Deze aspecten Iaten zich volgens Boullee
vertaling in een architectuur die er als volgt uit
ziet:
It does not seem possible to me to conceive
anything sadder than a monument composed of a
smooth, naked and unadorned surface of a light
absorbent material, absolutely bare of details and of
which the decoration is formed by a composition of
shadows still darker.
Etienne-Louis Boullee 13

Deze aspecten komen duidelijk terug in het
antwerp voor de Tombeau de Spartiates. Om het
antwerp nag meer te Iaten spreken van de dood,
heeft het gebouw de vorm van een een sacrofaag.
De zwaarte van een gebouw kunnen we oak
terugzien in het antwerp van Scarpa voor de
Brion graftuin. Deze zwaarte komt terug in het
materiaalgebruik en de relatie van het gebouw
met de omgeving. Het gebouw is opgetrokken
uit zichtbeton waar duidelijk het bekistingsmateriaal te zien is. Hierdoor ontstaan er horizontale
lijnen op het beton, dat de zwaarte reflecteert.
Voor zowel het gebouw als de muur, de poort
de tuin is dit materiaal gebruikt. Deze betonnen elementen,lijken uit het landschap voort
te komen; ze komen soms aan het Iicht, zijn
overwoekerd of liggen onbereikbaar onder een
waterspiegel .

Tombeau des Spartiates, Boullee !Otienne-Louis

Ca ~o

Scarpa, Brion graftuin, San Vito d'Aitivole
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Ervaring van de ruimte
De ondergrondse ruimte voedt ons met allerlei
angsten door zijn alomringende duisternis die
ons doet herinneren aan de nacht waarin allerlei
demonen uit de aarde tot Ieven komen. Deze manifestatie van allerlei droombeelden die opgeroepen worden door de ruimte, is de ervaren ruimte
ofwel de innerlijke ruimte. Deze innerlijke ruimte
is de ruimte die wordt beschreven door fenomenologen. Bachelard, een bekende fenomenoloog,
schreef een verhandeling over deze ruimte,
genaamd 'La Poetique de l'espace.' De ruimte
waarin we Ieven is een ruimte die door geleefde
ervaring wordt bepaald. De architect wordt op
deze manier gevraagd te denken over hoe de
ruimte ervaringen teweeg kan brengen in plaats
te kijken welke afmetingen een ruimte strikt dient
te hebben.
Tindaya, Eduardo Chillida, Kanarische Eiland en

Bachelard stelt het huis voor als een ruimte die
opgespannen is tussen twee polen namelijk,
de kelder en de zolder. Deze twee polariteiten
hebben hun eigen associaties. De kelder is de
ruimte waarin men de irrationaliteit vindt. Het
terugtrekken in de kelder is een terugtrekken uit
de samenleving. De kelder is de plaats waar de
dromen uit de nacht naar voor komen. De kelder
is dan ook een plek die niet verandert, het is
er altijd nacht. Waardoor de ervaring van deze
ruimte als dusdanig is valt te herleiden tot de
mythische ondergrondse wereld.
Ondergrondse were/d
De ondergrondse wereld wordt voornamelijk
ontleent aan de onderwereld of schimmenrijk.
De onderwereld in de Griekse mythologie is de
wereld die wordt geassocieerd met de dood. De
doden moesten namelijk de symbolische rivier
de Styx oversteken waarna men in het dodenrijk
kwam. Deze was onderverdeeld in drie delen,
namelijk: de Taratos, de affodillenweideen en de
Elyse·ische velden. De eerste is de woonplaats
van de zondaars, de tweede van de goede mensen en de derde van de heiden. Het concept hel
komt uit de Germaanse mythologie waarin Hel
de koningin van de Onderwereld is. Zij had een
burcht in het diepste punt van de wereld, Niflhel
ofwel Nevelhel. Echter een groot verschil met het
Christendom is dat iedereen die dood ging, hier
tereht kwam. Maar had je slecht geleefd dan was
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Le Corbsier, Notre Dame du Haul, Ronchamp, Frankrijk

het er een straf. In het Christendom is de Hel,
terugbracht tot een plek van kwelling . Hiermee is
een ondergrondse ruimte al snel gekoppeld aan
negatieve religieuze en mythologische implicaties.
Het te diep in deze wereld binnendringen is
onvermijdelijk een flirt met de dood doordat we
niet in deze ruimte kunnen Ieven. De gedachte
om levend te worden begraven geeft de ondergrondse ruimte misschien nog wei het meest
zijn unheimliche karakter. Er heerst dan ook snel
een beklemd gevoel in een ondergrondse ruimte
aangezien deze omgeven is door grond. De
ondergrondse ruimte die tegenwoordig gecreerd
wordt in shoppingmalls heefl deze beklemmende
werking schijnbaar niet aangezien hier de illusie

wordt gewekt dat men bovengronds is. Plafonds
worden compleet aangelicht om een schijnhemel
op te werpen.
De positieve eigenschap van de ondergrondse
ruimte is dat men zich er in kan terugtrekken uit
de samenleving. Hier lijkt de tijd stil te staan. Er is
namelijk geen verschil tussen dag en nacht. Like
the cave, the interior is in its essence a place of
darkness and retreat. 14 De ruimte die ons afsluit
van onze omgeving maakt het mogelijk dat we
kunnen dromen van een andere wereld. Deze
'faux caves', zoals kerken en bioscopen , verwijderen ons van de rationele structuren van ons
alledaagse leven.15

III

I Locatie en infrastructuur

Locatieonderzoek

Every road changes the appearance of the
country through which it passes and advances the
decentralisation of the cities. The influence of the
railways in this respect remains largely limited to
the surrounding of the stations. In the case of the
motorway, the whole area in a broad band on both
sides of the road will undergo the influence of the
new traffic possibilities and to more or less the
same degree.
T.K. van Lohuizen, 19241

Ontstaansgeschiedenis van de A 13

De voor mijn locatie van belang zijnde snelweg,
is de A 13. De A 13 scheert tangs de oostzijde van
Delft en is de verbinding tussen Den Haag en
Rotterdam . Door de snelle groei van het gemotoriseerde verkeer in de jaren '20 en '30 kwam er
de noodzaak voor wegen die slechts voor auto's
bestemd waren, de zogenaamde autosnelweg.
Deze vervingen de rijkswegen die toen nog voor
aile verkeer bestemd was. De A 13 was eerst een
rijksweg die in 1933 aangelegd was tussen Delft
en Overschie. Het betrof hier 2x2 rijbanen zonder
een middenstrook en met een ongelijksvloerse
kruising. Pas in 1938 werd er na uitbreiding van
de Rijksweg er een stuk snelweg gerealiseerd
tussen Delftgauw en Nootdorp wat een Iengie
had van 3 kilometer. In 1960 word! de gehele A 13
pas een autosnelweg en werd de weg uitgebreid
naar 2x3 rijstroken en kwam er een middenberm. Met de komst van knooppunt Ypenburg
en knooppunt Kleinpolderplein is het gehele stuk
tussen Den Haag en Rotterdam snelweg.
De stad wordt door de mobiliteit opengebroken. Door de ver reikende mobiliteit is er geen
koppeling meer met het centrum van de stad
vereisl, sterker nog de stad is een grote opstopping geworden die averechts werkt ten opzichte
van de bereikbaarheid. De vestigingsplaats voor
bedrijven die dan ook vanuit de regio bereikbaar
dienen te zijn, vestigen zich aan de rand van de
stad. De afstand tussen verschillende plekken
is niet meer van belang maar de tijd die nodig is
om bepaalde plaatsen te bereiken. De gebieden
tussen verschillende punten worden niet meer
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Rijksweg A 13 in 1959 2x2 banen

Vliegveld Ypenburg in de 60-er jaren

Huidige situatie knooppunt

beleefd en maken dat de ervaring van de ruimte
niet meer bestaat. De ruimte verandert in een
aaneenschakeling van entiteiten. Plaatsloosheid
is dan ook het gevolg van de mobiliteit aangezien
er geen koppeling meer bestaat met het stedelijk
veld.
Stedelijke groei
Het ontstaan van de woonwijk Ypenburg vindt
plaats in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, kortweg Vinex uit 1993.
Deze ontwikkeling typeert zich door grootschalige
woningbouwprojecten in uitbreidingsgebieden
aan randen van steden. Op het voormalige terrein van het militaire vliegveld Ypenburg wordt
een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het stedenbouwkundige masterplan wordt gemaakt door het
stedenbouwkundige bureau Palmboom en Van
der Bout. Het gebied ligt ten zuidoosten van Den
Haag en wordt omsloten door de snelwegen A 13,
A4 en A12. Om de woonwijk ligt een wijkontstluitingsweg die het gebied opdeelt in twee delen.
Het woongebied binnen deze weg en het gebied
tussen de wijkonsluitingsweg en de snelweg
waar zich andere functies kunnen vestigen. Aan
de noordzijde van Ypenburg is dit gedeelte al
deels in gebruik genomen door Iichte industria en
distributiebedrijven.
De komst van een geheel nieuwe wijk met ca.
30.000 inwoners en nieuwe bedrijven betekende
dat de infrastructuur in de omgeving diende te
worden aangepast. Zo wordt in 1999 knooppunt
Ypenburg omgebouwd, een viaduct aangelegd
en de locale weg bij de afslag 8 vanaf Den Haag
verbreed zodat het toegenomen verkeer kan
worden verwerkt.
Negatieve functies
Met de uitbreiding van de stad in het perifere gebied langs de snelweg wordt de woonwijk geconfronteerd met negatieve functies. Deze negatieve
functies zijn onder andere psychiatrische instellingen, gevangenissen, asielzoekerscentrum en
vuilstortplaatsen. Deze worden het liefst ver weggestopt van de alledaagse ruimte, en daarmee
ergens in de snelwegzone. Dit gebeurt onder het
mom van de voordelen die dat biedt voor diegenen die gebruik maken van die functies. Er lijkt
echter uit puur eigenbelang gehandeld te worden.

1989

2003

2020
Den Haag A4/A 12 Uitbreiding bebouwd gebied rood
knooppunten. bron: Bloeiende bennen, RPB
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Het acroniem NIMBY, Not In My Backyard,2 drukt
deze houding ten opzichte van deze functies
het beste uit. Alhoewel de functies noodzakelijk
zijn, zien de omwonenden de kwaliteit van hun
leefomgeving worden aangetast en praberen het
vestigen van deze functie met aile mogelijke middelen tegen te gaan.
Met deze uitbreidingswijk komen de functies die
doorgaans ver weg van de bebouwde kom liggen opeens midden in een wijk te liggen. In het
boek 'Op zoek naar nieuw publiek domein' wordt
er gesteld dat de consumptie van ruimte in het
stedelijke veld zich enerzijds richt op de massale toeloop op 'events' en positieve plaatsen, en
anderzijds op het al even massale ontwijken van
allerlei negatieve aspecten van de maatschappelijke ontwikkeling . Wie gaat winkelen of uitgaat,
wenst vermaakt te worden en niet verantrust.
Zeker in de wooncultuur zien we dit fenomeen tot
het afstand scheppen tot allerlei maatschappelijke prablemen.3
woongebied
psychiatrische installing

Architectuur van de snelweg
Bee/d van de snelweg
De snelweg verandert het aanzien van het landschap waardoor hij kruist. Enerzijds wordt er
een barriere gemaakt in het landschap waardoor
voorheen bestaande netwerken abrupt worden
afgebraken. Anderzijds worden er juist nieuwe
verbindingen gemaakt. Daar waar de regionale
structuur aantakt op de locale structuur ontstaan
plaatsen waar een grate mate van activiteit te
vinden is.

De functies die direct op de snelweg betrekking hebben om de"flow" in stand te houden
zijn; knooppunten, flyovers, tunnels, verlichting ,
signaleringen, bewegwijzering en benzinestations.4 De nieuw ontstane verbinding heeft echter
oak een grate aantrekkingskracht op niet voor de
snelweg noodzakelijke functies. Deze functies
profiteren van de nieuwe mogelijkheden van de
snelweg . Er kunnen hierin vier groepen worden
onderscheiden namelijk, functies ter bevordering
van de mobiliteit, grootschalige massavoorzieningen, kantoren en industriegebieden. In de eerste
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industria
planlocatie
geluidswal
waterpartij
Opzet wijk Ypenburg

graep vallen wegrestaurants, motels, transferia
en carpoolplaatsen dienen het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken op de snelweg deze dienen duidelijk zichtbaar te zijn vanaf de snelweg
om te kunnen functioneren. In de tweede graep,
de grootschalige massavoorzieningen, vallen
recreatiegebieden, sportcentra, ziekenhuizen ,
inrichtingen, discotheken en stadions. De bereikbaarheid speelt hierin een grate rol. In sommige
gevallen wordt oak de zichtbaarheid ingezet
om meer klandizie te trekken. De derde groep,
kantoren, benutten de optimale bereikbaarheid
en zichtbaarheid . De laatste groep, industrie, is
hier gevestigd omdat deze ongewenst is in de
woongebieden en zo voordel haalt uit goedkope
grand en goede bereikbaarheid. Uitvalswegen
die vanuit de stad aantakken op de snelweg Iaten
daarnaast langgerekte laagbouw zien, in de vorm
van linten met grootschalige detailhandel in auto's, caravans, antiek, bouwmaterialen, enz.. 5
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Zichtlocaties
Bebouwing die zich prominent manifesteert aan de
snelweg, zowel kantoren als recreatiefuncties .
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Bedrijventerrein
Kantorenpark
Recreatie
IKEA
Recreatiecentrum Delfse Hout
Wandelpark De Nootdorpseplassen
GGZ Delfland
Race Planet lndoorkarten
Campanile Hotel
McDonalds
Sportpark Brasserskade
lnstituut Defensie Leergangen
Ypenburg Caravans
Woonwagencentrum De Bras
Rijswijkse Golfclub
Psychiatrische lnrichting Craeyenburg
Leidschendamse Golfvereniging Leeuwen
bergh

stills van film btik vanal de snelweg tussen knooppunt Prins Clausplein Den Haag en Kleinpolderplein Rotlerdam
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De potentie die de snelweg heeft om goederen
en andere diensten aan te bieden blijkt wei uit de
vele reclame uitingen waaraan de automobilist
bloot staat. De communicatie met de automobilist
domineert de ruimte als een element in de architectuur, maar ook in het landschap.6 Het summum
van deze communicatie door middel van beelden
en andere tekens werd in de jaren zestig gevonden langs Route 66. Venturi beschrijft hieronder
de ervaring van deze weg.
The big sign leaps to connect the driver to the store
( ... )and the graphic sign in space has become the
architecture of this landscape( ... ) It is the highway
signs, through their sculptural forms or pictorial
silhouettes, their particular positions in space, their
inflected shapes, and their graphic meanings, that
identify and unify the mega texture( .. . ) Symbol
dominates space. Architecture is not enough.
Because the spatial relationships are made by
symbols more than by forms, architecture in this
landscape becomes symbols in space rather than
forms in space. Architecture defines very little: The
big sign and the little building is the rule of Route

66.
Robert Venturi, Learning from Las Vegas7

In zekere mate is de situatie die Venturi schets in
Learning From Las Vegas, ook van toepassing
op de snelweg. Van belang voor het beeld vanaf
de snelweg zijn de zichtlocaties. De zichtlocaties
worden gebruikt om reclame te maken. Ruimtelijk
vertaalt dit zich in reclamepalen, kantoorparken,
showrooms en de vrijetijds- en woonbelevingsindustrie.8 Herkenbaarheid speelt hierin een grote
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rol zoals we dit terug zien komen in de concerns
van McDonalds en IKEA. Deze functies gebruiken tevens billboards om de nodige aandacht
te trekken aangezien het gebouw dat zelf niet
voldoende doet. De gebouwen zijn of te klein of
slechts loodsen. Voor het samengaan van het
billboard met het gebouw noemde Venturi de
decorated shed ofwel de gedecoreerde loods.
Het beeld van de snelweg wordt dan ook snel als
rommelig ervaren. De bebouwing kenmerkt zich
langs de snelweg ook vaak in identiteitsloze blokken Dit leidt tot een verrommeling en aantasting
van het open landschap.
De gemeentes zijn in zekere mate verantwoordelijk voor de verstedelijking langs de snelweg. In
deze zones worden de grondprijzen namelijk relatief laag gehouden zodat deze plekken aantrekkelijk worden als vestigingsgebied van industrie
en andere functies zodat er een goed werkgelegeheid in de gemeente gewaarborgd is. Met deze
goedkope grondprijzen is de inrichting van deze
gebieden ook niet op efficiency gericht.

lconen
Binnen de beleving van de automobilist wordener oak plaatsen op de kaart gezet door middel van een brug. Als voorbeeld hiervoor is de
Erasmusbrug genomen. Bij het overbruggen van
een natuurlijke barriere kan het oversteken op
allerlei manieren gebeuren. De oversteek van de
ene naar de andere oever kan onbewust gaan,
maar kan oak als een specifiek moment worden
ervaren. lnfrastructuele werken overstijgen op dat
moment zichzelf doordat ze symbolische waarde
krijgen. Hiermee wordt de dubbele betekenis van
het woord kunstwerk in de praktijk gebracht. Van
Dale geeft namelijk twee betekenissen voor het
woord kunstwerk namelijk 'voortbrengsel van de
beeldende kunsten' en in weg- en waterbouwkundige zin 'bouwwerk waarvoor andere materia len
dan aarde en zand zijn gebruikt. ' 9
De Erasmusbrug is een verbinding over de Maas
tussen noord en zuid Rotterdam. Functioneel gezien is het geen belangrijke verkeersader, maar
de brug presenteert zich anders. Het representeert de symbolische verbinding tussen noord en

zuid. De keuze voor een opvallend beeldmerk
hield tevens in dater gekozen werd voor de duurste brug van aile ontwerpvoorstellen . De brug van
Ben van Berkel werd gekozen door de Raad van
Rotterdam aangezien deze "het best aansluit bij
de ambities der Gemeente bij de ontwikkeling van
de Kop van Zuid". 10 Deze kunstwerken dienen
dus niet aileen maar de infrastructuur te verbeteren maar hebben een duidelijk symbolische
waarde. Sinds de realisatie is de brug, oak wei de
zwaan of de waslijn genoemd , veelvuldig gebruikt
als het reclame plaatje voor de stad Rotterdam.
Op de website van UN Studio staat oak duidelijk aangegeven wat de intenties van de brug
waren, namelijk: "The bridge operates as the last
crossing point between the Northern and Southern areas of the city, whilst its structural scale
and design articulation has become a distinctive
landmark within the surrounding skyline." 11 De
infrastructurele werken worden dus herkenningspunten in de stad.

UN Studio, Erasmusbrug, Ro«erdam
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Geluidswal
De snelweg is voor omwonenden een bron van irritatie. Dit komt door de geluidsoverlast, luchtvervuiling en visuele vervuiling. In een dichtbevolkt
land als Nederland is het onmogelijk om iedereen
tevreden te stellen omtrent de geluidshinder. Er
wordt geprobeerd om de geluidsbelasting van
aile woningen langs de rijkswegen lager te Iaten
zijn dan 50 db(A). Verschillende maatregelen
kunnen genomen worden om de geluidsbelasting
te verminderen zoals bronmaatregelen (stiller
wegdek), maatregelen tegen overdracht van geluid (afscherming), maatregelen bij de ontvanger
(gevelisolatie)' 2 . De meest gebruikte middelen om
het geluid af te schermen zijn geluidsschermen
en geluidswallen. De ervaring van de ruimte van
de snelweg worden door deze elementen in hoge
mate bepaald. Afscherming is voor mijn afstudeeronderwerp van belang aangezien dit een
duidelijk visuele inpact heeft op de beleving van
de snelweg van de automobilist maar ook voor de
omwonenden.

Geluidsschermen worden toegepast daar waar
er niet voldoende plek is om een geluidswal te
plaatsen. Dit komt meestal voor op plaatsen
waar de snelweg later dan de bebouwing wordt
aangelegd aangezien er in het bestemmingsplan
geen rekening is gehouden met een toekomstige
snelweg. Geluidssschermen hebben als voordeel
dat ze dicht bij de bron kunnen worden gezet en
daarmee minder hoog dienen te zijn dan een geluidswal. Maar deze hebben als negatief aspect
reflecterende vlakken en kunnen daarmee een
hoger geluidsniveau aan de overkant van de weg
veroorzaken. Geluidswallen zijn minder effectief
doordat het hoogste punt verder van de snelweg
ligt. Om Ypenburg heen is al een deel van een
geluidswal gerealiseerd. Op de planlocatie wordt
er dan ook een wal opgericht die als voortzetting
hiervan beschouwd kan worden.
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De geluidswering van de snelweg kan meer zjjn
dan aileen een scherm of wal. In een geluidswal worden menigmaal woningen gerealiseerd
die zich afkeren van de snelweg door een wal
beroeid met gras of een vrij dichte gevel. Maar
tegenwoordig zien we ook de opkomst van
gebouwen die deze langerektheid als een heuse
reclame wand zien. Een voorbeeld hiervan is de
showroom van luxe autoverkoper Hessing van
ONL.
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Begraafplaats en infrastructuur
De relatie tussen de begraafplaats en infrastructuur is terug te voeren naar de tijd van de
Romeinen. Toen kregen de doden een plaats
langs belangrijke toegangswegen van de stad.
De overledenen werden geeerd met mausolea
waarin urnen werden gezet.
Maar in de loop! van de tijd krijgt de dood een
ander karakter en word! de infrastructuur als negatief ervaren. De dood word! verdreven van he!
publieke Ieven naar he! private Ieven. De dood
is niet meer midden in de samenleving te vinden
maar word! verplaatst naar de periferie. Hier is de
confrontatie met infrastructuur evident.

Via Appia. Rome, llalie

De manier waarop we omgaan met deze infrastructuur laat nogal te wensen over. Om dit te
exempliferen is er gekeken naar crematorium
Rijtackers. Deze is gevestigd in de kom van een
afrit van de snelweg. He! crematorium is niet te
zien doordat deze is omgeven door een groene
corridor en een geluidswal. Dit is gedaan omdat
de omgeving van het crematorium een bepaalde
beslotenheid vereist en omdat het geluid geweerd
dient te worden.
De plek is echter wei zichtbaar doordat mensen
die weten dat het crematorium daar zit altijd aan
een overledene of het crematorium denken. De
ontwerpopgave bestaat dan ook uit een gebouw
dat gezien kan worden als monument voor de doden zodat er bij de herinnering ook een duidelijk
beeld kan worden gevormd.

begraafplaats Katowice, Polen

crematorium Rijtackers, tangs de snelweg near Eindhoven
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I Ontwerp

Organisatie
Vormgeven aan een uitvaartrituee/
Het ontwerp dient het uitvaartritueel vorm te
geven. Het uitvaartritueel kenmerkt zich door verschillende stadia die doorlopen dienen te worden.
Echter door de individualisering en secularisering
van de samenleving gaan er steeds meer rituelen
verloren . Rituelen ontstaan van oudsher uit een
mythe of religie. De beperkingen van traditie en
religie aan de uiting van een ritueel is weggevallen en geeft daarbij de mogelijkheid tot allerlei
nieuwe gebruiken. Maar rituelen blijven belangrijk
voor keerpunten in het Ieven anders glijdt het
Ieven aan mensen voorbij. Rituelen bieden mensen de gelegenheid om diepe gevoelens of diepe
ervaringen in een symbolische taal uit te drukken.
Het is de symboliek die de poort opent naar een
andere belevingswereld: de wereld van het hart,
van de emotie, van de intu'ltie, van de ziel. 1

Bij de dood spelen zogenaamde overgangsriten
een rol. Arnold van Gennip noemde deze 'rites de
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passage,' ofwel overgangsrituelen, deze worden
opgevoerd op scharniermomenten in het Ieven,
zoals het wisselen van de seizoenen, de geboorte van kinderen, man of vrouw worden, trouwen
en sterven. Het ritueel is bedoeld om de overgang of verandering aan te duiden. Van Gennip
onderscheidt in het ritueel drie fasen , namelijk:
een fase van praktische en mentale voorbereiding, daarna de symbolische of rituele fase en
een afsluitende fase zoals een feest.2 Deze driedeling is duidelijk te herkennen in het Westerse
uitvaartritueel. De verschillende fasen kunnen
onderscheiden worden in een periode waarin de
praktische voorbereiding voor de begrafenis worden gedaan. Op dat moment kan de overledene
worden opgebaard thuis of in een uitvaartcentrum
zodat men persoonlijk afscheid kan nemen van
de overledene. De tweede fase is de rouwdienst
waarin men gezamenlijk afscheid neemt in een
daartoe bestemde ruimte en waarna de overledene wordt begraven of gecremeerd. De laatste
fase is het verder gaan met Ieven zonder de overledene. Deze nieuwe fase wordt op verschillende

manieren ingeluid. Dit verschilt van een uitbundig
feest tot ingetogen condoleance met koffie.
Functies
Deze opeenvolging van verschillende fases in het
uitvaartritueel is in de schematische voorstelling
weergegeven. De sequentie van het uitvaartritueel begint bij de parkeerplaats. Vervolgens is
er een plek waar de overledene uit de lijkwagen
wordt gehaald om vervolgens of naar de aula te
gaan waar de dienst plaatsvindt of, als de uitvaartdienst al elders heeft plaatsgevonden, direct
naar de begraafplaats of crematorium. Hierna kan
men naar de condoleance ruimte en gaat men
weer vanaf de parkeerplaats naar huis.

en sacraal gedeelte. In de profane ruimte begint
en eindigt de ceremonie. Hier komen dan ook de
functies te liggen zoals parkeren, condoleance
ruimte en kantoren . In het zogenaamde sacrale
gedeelte liggen de aula's, het mortuarium en de
begraafplaats.
De gebouwen reflecteren de ruimte waarin ze
staan. Het karakter dient zowel uiterlijk als innerlijk voelbaar zijn. De brug is het medium die de
beide werelden met elkaar verbindt.

Met het projecteren van deze sequentie op
de planlocatie is een twee-deling evident. Het
plangebied bestaat namelijk uit twee delen die op
een of andere manier verbonden worden. Deze
oversteek van de snelweg kan dan ook gezien
worden als een symbolische overgang naar een
andere we reid en wordt vormgegeven door middel van een brug. Dit in ogenschouw genomen
kan het gebied opgedeeld worden in een profaan
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De brug
Plaats
De wijze waarop de brug de krachten van water,
wind en regen voelbaar maakt, verwijst naar de
hemel. De brug verschaft doorgang aan stervelingen; ze verwijst naar de laatste brug in het Ieven de
brug tussen Ieven en dood en brengt aldus het goddelijke in herinnering. Daardoor maakt de brug het
mogelijk dat een plaats ontstaat, de plaats is niet
al voorhanden voordat de brug er staat. Wei zijn er
voordat de brug er is, langs de stroom, vele punten
die door iets bezet kunnen worden. Een ervan verschijnt als een plaats en wei door de brug.
Martin Heidegger, Bauen Wohnen Denkefil

Dit verschijnen van de plaats is van belang aangezien dit de geluidswal definieert en er een relatie ontstaat tussen de twee gebieden. Er wordt in
het midden van de geluidswal een punt gecreeerd dat organisatorisch werkt voor de geluidswal
vanuit dit punt wordt de begraafplaats betreden
en aangezien deze punten erg belangrijk zijn, zijn
hier tevens de gebouwen met de verschillende
functies aan gekoppeld. De brug zelf dient de
grootte van het achterliggende gebied te symboliseren. De brug is het teken wat een verwachting
schept over datgene waar de brug naar toe gaat.
Overgang van profaan naar sacraa/
Het betreden van de begraafplaats vindt plaats
door de brug. De brug is de verbinding tussen het
profane en sacrale gedeelte. De brug kan gezien
worden als het vertragingselement tussen deze
twee sferen. Deze vertraging is van belang om
een overgang te maken tussen de snelheid van
de snelweg naar een innerlijke rust. De relatie
tussen snelheid en vergeten, en traagheid en
herinnering wordt mooi verwoord door Milan
Kundera.
There is a secret bond between slowness and
memory, between speed and forgetting . Consider
this utterly commonplace situation: a man is walking
down the street. At a certain moment, he tries to
recall something, but the recollection escapes him.
Automaticaly, he slows down. Meanwhile, a person
who wants to forget a disagreeable incident he has
just lived through starts unconsiously to speed up
his pace, as if he were trying to distance himself
form a thing still to close to him in time.
Milan Kundera, Slowness'
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Labyrint

De vertraging vindt in het ontwerp plaats doordat
de begraafplaats niet direct is te betreden maar
men dient eerst een brug over te steken om er te
komen. De relatie tussen beweging en spiritualiteit komt samen in het labyrint. Het symboliseert
het Ieven en de onverwachte wendingen die in
het Ieven zitten maar die ons niet van ons pad
brengen. Van belang is dat er binnen een beperkte ruimte, de cirkel, een pad wordt gecreeerd. Dit
pad introduceert tijd en daamee tijd tot bezinning.
Deze tijd is van belang aangezien het komen in
een bepaalde gemoedstoestand niet van het een
op het andere moment kan plaatsvinden.

De grens
De grens tussen de sacrale en de profane wereld
wordt op verschillende manieren vormgegeven.
Naarmate de omgeving minder overeenkomt met
de beleveingssfeer van de begraafplaats, wordt
in de huidige praktijk de visuele relatie met het
omliggende landschap verkleind of zelfs verbroken .
Aan de hand van de volgende voorbeelden wordt
er ingegaan op deze methoden in het landschap.
In het Koreaanse landschap liggen de tumulus,
grafheuvels, deze maken deel uit van het landschap zonder dat er een grens wordt gedefinieerd. Deze heuvels zijn in een tijd opgeworpen
dat men het landschap mythische eigenschap
toedichte en daarmee is er geen overgang tussen
de grafheuvels en de omgeving.

Tumulus, Seoak·ri, Korea

Het bosrijke Zweden vormt de setting voor de
begraafplaats ontworpen door Erik Gunnar Asplund en Sigurd Lewerentz. Het dennenbos zelf
is een betoverende omgeving waarin slechts een
muur en een poort de overgang markeren tussen
de profane en sacrale wereld. Het dennenbos is
al een andere ruimte tegen over de alledaagse
ruimte en daardoor is de grens tussen het bos en
de begraafplaats zeer minimaal vormgegeven.
De Brion begraafplaats ligt te midden van ma"isvelden . Het dorp en de begraafplaats zijn door
een met cypressen beplante as verbonden. Deze
transitie ruimte bewerkstelligt de overgang tussen
de profane en sacrale wereld . Deze sequentie is
bedoeld als een duidelijke inleiding tot de heiUge
plek.

Enlreelaan, Brion begraalplaals. San Vito d 'AJUvole,

llali~

Muur mel poort, Woodland begraalplaals, Stockholm, Zweden
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Be/eving van de brug
De brug is de ruimte waar de zogenaamde 'actor'
en 'spectator' elkaar ontmoeten. De verschillende relaties die ontstaan zijn die tussen acteur
en ruimte, ruimte en toeschouwer, en de acteur
die bloat staat aan de blik van de toeschouwer.
De rol van de acteur en toeschouwer is inwisselbaar. De rol van diegene die de burg oversteekt
kan dus worden gezien als toeschouwer en als
acteur. Hetzelfde geldt voor de automobilist.
Voor de overledene is het het laatste moment in
de openbaarheid. Zo was er vroeger de rouwstoet door het dorp. Hier loopt de stoet over de
brug naar de laatste rustplaats . Bij deze symbolische oversteek zijn de automobilisten de toeschouwers. De stoet voert eigenlijk een performance op voor de automobilisten. Voor diegene
die over de brug gaan zijn de automobilisten ook
acteurs aangezien deze het voortgaan van het Ieven symboliseren . De brug is de ruimte die deze
relaties mogelijk maakt.

De brug bestaat uit twee routes . De routes kunnen door iedereen gebruikt worden maar de
middelste route is specifiek voor de rouwstoet
ontworpen. Deze route is vormgegeven als een
omsloten ruimte welke ontstaat doordat op een
hager gelegen niveau een andere, meer informele, route loopt. Om de brug een entree te Iaten
zijn van de begraafplaats is deze vormgegeven
als een luifel. Aan de kant van de begraafplaats
gaat de brug over in het entreegebouw.
In het midden van de brug is er de mogeljkheid
om van routes te wisselen. Hier komen de routes

concept doorsnede A-A
korte zichllijn

111/Ill////TITT/fl/1!l/ 7
schets aanzicht brug vanaf de snelweg

concept doorsnede B-B
lange zichllijn

bijna samen. Door middel van een paar treden
zijn de verschillende routes met elkaar verbonden. Het zicht op de snelweg verandert met het
oversteken van de brug. Eerst kan men naar de
omgeving kijken tussen de constructie door maar
daarna wordt het zicht ingeperkt tot de snelweg.
In het midden heeft men overzicht naar de omgeving en een beperkt gedeelte van de snelweg.
Daarna duik je als het ware weer naar beneden
en open! het zichtveld aan weerszijden zich weer
op de horizon.

zicht vanaf midden van de brug

doorsnede over middelpunt van de brug

bijna samen. Door middel van een paar treden
zijn de versct:lillende routes met elkaar verbonden. Het zicht op de snelweg verandert met het
oversteken van de brug. Eerst kan men naar de
omgeving kijken tussen de constructie door maar
daarna wordt het zicht ingeperkt tot de snelweg.
In het midden heeft men overzicht naar de omgeving en een beperkt gedeelte van de snelweg.
Daarna duik je als het ware weer naar beneden
en opent het zichtveld aan weerszijden zich weer
op de horizon.

zicht vanar midden van de brug

doorsnede over middelpunt van de brug

Het entreegebouw
De formele routing van de brug gaat 'ondergrands' over in het entreegebouw. Het entreegebouw wordt aangekondigd door middel van de
afgeknotte kegel, de aula, die duidelijk zichtbaar
is vanaf de brug en de snelweg. Aan het eind van
de brug betreedt men een ondergrondse ruimte
hier; kan er gekozen worden om naar de begraafplaats te gaan of het entreegebouw binnen te
treden. De beslotenheid van deze ruimte staat
in schril contrast met de ruimte van de brug die
een wijdsheid van de blik introduceerde door zich
boven het landschap op te tillen.
De entree van dit ondergrondse gebouw wordt
begeleid door de vorm van de aula. De ontvangsthal wordt betreden door een tochtportaal
dat bestaat uit dichte houten deuren waarlangs
ramen zijn geplaatst. Langs de aula loopt een
daklicht zodat deze ruimte vrij wordt gehouden
van het dak en de aula oak verticaal doorloopt.

karakteristieken entreegebouw

Deze ontvangsthal wordt opgedeeld in verschillende delen door de kleine aula vrij in deze ruimte
te plaatsen. Deze ontvangsthal kan op deze manier voor de twee aula's dienen. In de randen om
de ontvangsthal zitten doorgangen in de muur.
Hier bevinden zich de ondersteunende functies,
zoals garderobes, toiletblokken en bergingen.
Het gebouw waarin de aula's zich bevinden kan
gezien worden als de eerder omschreven ondergrondse ruimte. De steer wordt gerealiseerd door
de ontvangsthal aan te lichten door lichtstraten
die zich langs de aula's bevinden en de muur
die de beweging naar de uitgang begeleidt. Op
deze wijze krijgen deze elementen de importantie
die ze nodig hebben. Het verdraaien van de zan
maakt dat op geen moment van de dag de ruimte
hetzelfde wordt ervaren. De overspanning van de
lichtstraten had in principe oak gekund met het
glas zeit, maar door het inzetten van de stalen
profielen kan het glas dunner gehouden worden
en ontstaat er een mooi spel van Iicht en schaduw over de betonnen wanden.
Als men het gebouw uitgaat komi men op een
plein dat gelegen is aan een vijver. Het entreegebouw kan gezien worden als een pauze op
de routing. Na de dienst komi men namelijk

routing naar begreafplaats en gebouw

op hetzelfde plein aan de vijver terecht als de
doorgaande routing van de brug. Oil plein is de
verbinding tussen he! entreegebouw en de as
van de begraafplaats.
De route terug langs de informele route van de
brug word! betreden door een trappenpartij . De
trappenpartij leidt de bezoekers op he! dak van
he! entreegebouw. Hier heeft men overzicht over
de omgeving te midden van een abstract landschap wat gevormd word! door de aula's die door
de ondergelegen ruimte naar boven steken en de
grafkamers die verzonken liggen in de geluidswal.

schoonbelon met houlstructuur
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Daklicht Beetden aan Zee, Wim Quist

Het Mortuarium
De verplaatsing van het opbaren naar een gespecialiseerd centrum gebeurt steeds vaker ten
opzichte van het opbaren van een overledene
thuis. Het voordeel van het opbaren in een uitvaartcentrum is dat er thuis meer rust is en dat de
praktische verzorging door anderen kan worden
overgenomen. Echter is het oak steeds meer
gebruikelijk om zelf de laatste verzorging van de
overledene uit te voeren. Hiervoor is dan oak een
speciale aflegkamer ontworpen die gelegen is
aan een binnentuin.

De ruimte bestaat uit twee delen: de familiekamer
en de opbaarkamer. De familiekamer is gelegen
aan een gang die zicht geeft op de binnentuin.
De familiekamer is zo ingericht dat deze een
huiselijke sfeer ademt. Vanuit deze ruimte wordt
de opbaarkamer betreden. Deze ruimte is dubbel
zo haag en wordt met een daklicht aangelicht.
Dit geeft deze ruimte een symbolische verticale
gerichtheid in contrast met de familiekamer die
op de binnentuin is gericht. Beide ruimtes kunnen
worden samengevoegd tot een ruimte zodat de
overledene en nabestaanden oak samen kunnen
zijn als er bijvoorbeeld rituelen dienen te worden
uitgevoerd.
Het mortuarium dient 24-uur per dag te bezoeken
zijn. Aangezien de begraafplaats zoals gebruikelijk van ongeveer zonsopgang tot zonsondergang
open is, is het mortuarium buiten deze tijden niet
vanuit de ontvangsthal te betreden. Door middel
van een pasje, dat aileen bepaalde deuren opent
kan het mortuarium dan oak vanuit de servicepatio worden betreden .
gevel bekleding mortuarium

doorsnede over mortuariuim
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De begraafplaats
De begraafplaats is georganiseerd door middel
van een as. Deze as maakt de lengte van de
begraafplaats voelbaar. Aan de kant van de snelweg is het de as begrensd door een keerwand
van schanskorven. Aan de andere kant wordt
de blik langzaam ingeperkt door het glooiende
landschap en beplanting. De begraafplaats heeft
verschiilende soorten graven. Zo zijn er aan de
eindpunten van de as familiegraven te vinden en
strooiweides. In het landschap tussen bomen liggen graven die in terrassen liggen die de glooiing
van het landschap volgen. Maar het belangrijkste zijn de grafkamers die echt in de geluidswal
liggen. Deze grafkamers zijn ontworpen met het
oog op de omsloten tuin.
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In het landschap van de snelweg wat gedomineerd wordt door veel visueel geweld is het
creeren van een ruimte waarin men in aile rust
kan herdenken een noodzaak. Deze ruimte is gevonden in de omsloten tuin die uitgebreid wordt
behandeld in het boek 'De omsloten tuin' .6
De grafkamer kan gezien worden als de tegenpool van de as van de begraafplaats. Deze laatst
genoemde heeft een horizontale gerichtheid,
terwijl de omsloten tuin een verticale gerichtheid
heeft die de verbondenheid tussen de aarde en
de heme! symboliseert.
De ruimte die geschikt is voor contemplatie is
een ruimte die terughoudend is in het weergeven
van aspecten van het landschap, er heerst in
deze ruimte een orde die bepaald wordt door een
gestileerd beeld. De leegte en beslotenheid in de
tuin maken de veelheid aan beelden en de ruimtelijke uitgebreidheid van het landschap manifest.
De tuin wordt in de hortus contemplationis, ofwel
meditatietuin, tot een hoogtepunt opgevoerd.
Deze tuin komt voor in een klooster. Deze tuin
kenmerkt zich door autonomie van de ruimte,
middelpuntgerichtheid en een eenheid van de
tuin met de beweging er omheen. Het voortgaan
van de tijd manifesteert zich niet in het veranderen van het beeld maar in het herhalen ervan en
is daarmee niet lineair maar cyclisch. In het middelpunt lijkt aile beweging tot stilstand te komen.7
Deze stilstand wordt dan ook gesymboliseerd
door in het midden een verticale as te plaatsen
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als boom. De boom representeert niet de direct
waarneembare tijd maar de cyclische tijd die
zichtbaar wordt in de overgangen van de seizoenen. Door een pad om het middenvlak heen te
leggen krijgt het middenvlak een extra lading en
kan de beweging door deze ruimte oneindig zijn .
De elementen die de grafkamer maken zijn tot
een minimum beperkt. De grafkamer bestaat uit
twee evenwijdige wanden. Hiertussen worden
twee haakse wanden gezet die de ruimte omsluiten . Deze wanden zijn lager zodat de grens minder hard wordt. Deze verzachting van de grens is
ook gezocht door middel van evergreens die over
deze wanden heen woekert. In deze grafkamers
kunnen de eerder genoemde muurgraven worden
gerealiseerd zodat deze ook echt begraven liggen.

schanskorf

I

grafkamer

as van de begraafplaats

grafkamer
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Woordenlijst
Aula
hal of grote ontvangstzaal van een begraafplaats
of crematorium. Oorspronkelijk de voorplaats van
een Grieks-hellenistisch huis, die op den duur
met woonvertrekken en galerijen ombouwd tot
(binnen)hof werd. De term werd ook benut in de
vroegchristelijke tijd voor het gedeelte van de
kerk waar aileen leken kwamen.
Begraafplaats
terrein waar stoffelijke resten van overledenen
begraven, bijgezet of verstrooid worden, niet gelegen rond een kerk. In die zin te onderscheiden
van kerkhof.
Bovengronds graf
De wet staat toe dat er begraven wordt in boven
de grond gelegen ruimten- inschuif-, galerij- en
muurgraven, mits daarbij voldaan wordt aan
eisen in verband met de volksgezondheid. De
ruimte moet echter wei gelegen zijn op een begraafplaats, dat is een restrictie, tenzij er vergunning wordt verleend door het college van B&W
om een graf te stichten op eigen grond.

of liggen. Dit kan varieren van een paar kleine
steentjes op een graf tot een groot mausoleum
met een oppervlakte van meerdere graven.
Graftombe
praalgraf in de vorm van een sarcofaag. In kerken
toegepast als afdekking van een grafkelder.
Kerkhof
terrein om of nabij een kerk gelegen waar stoffelijke resten van overledenen begraven worden.
In de Middeleeuwen vaak met een grote economische en sociale rol als plaats voor vergaderingen, markten, bijeenkomsten en als speciaal
kerkgebied. Vanaf de 16de en 17de eeuw voornamelijk een plaats om de doden te begraven.
In de 20ste eeuw zijn veel kerkhoven in onbruik
geraakt.

Columbarium
aantal rijen van nissen boven elkaar om er umen
of lijkbussen in te plaatsen.

Mausoleum
Een mausoleum is vaak een grafkelder, welke
is voorzien van een opbouw. Het kan echter ook
een gebouw zijn zonder grafkelder, dat specifiek
is gebouwd voor het plaatsen van de stoffelijke
resten van een of meerdere overledenen.
Volgens de wet mag aileen bij een mausoleum
de ingang tot de grafkelder zich in het gebouw
bevinden.

Crypte
letterlijk verborgen plaats. Gebruikt om de ruimte
onder het koor van een kerk aan te duiden.
Crypten worden dikwijls gebruikt als grafkelder.
Zeer grote crypten hebben soms verschillende
(graf) kamers.

Sarcofaag
grote stenen lijkkist uit een blok steen gehouwen.
Gewoonlijk rijk versiert met beeldhouwwerk en
inscripties aan binnen- en buitenzijde. De term Is
afgeleid van twee Griekse woorden die vlees en
eten betekenen

Grafkelder
Een grafkelder is een gemetseld of een uit betonnen elementen bestaand graf. De ingang van een
grafkelder (graf) mag zich volgens de wet niet
in een kerk of een ander gebouw bevinden. Een
grafkelder wordt meestal afgesloten door een
betonplaat, welke wordt bedekt met aarde, grint,
en/of door een grafsteen.

Standaard graf
Een standaard graf is een kuil gegraven in de
aarde.

Grafmonumenten
Grafmonumenten zijn -naast de 2 genoemde
grafstenen- aile sculpturen die op het graf staan

Stele
Oit is een staande steen aan het begin of eind
van een graf. Meestal zijn ze rechthoekig of aan
de bovenzijde ovaal van vorm met een inscriptie
bestaande uit letters, motieven of figuren. De
soort en de vorm van de steen kunnen zeer verschillend zijn. Oat geldt ook voor de inscriptie.

Zerk
De liggende steen wordt ook wei zerk genoemd.
Deze steen bedekt meestal het hele graf. Ook
deze stenen zijn meestal rechthoekig met een
inscriptie uit letters, motieven en/of figuren. Soms
bestaat de inscriptie uit de afbeelding van een
familiewapen. Ook hier zijn de steensoorten zeer
divers evenals de tekst en de bewerking.
Referenties voor deze woorden komt van:
www.dodenakkers.ni
www.begraafplaats.org
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