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Afbeelding 1: Enrique Metinides (1979) in Schauspiel des
Tatsächlichen, Das Museum für Sepulkralkultur, 2011

VOORWOORD
Mensen spreken regelmatig over hun begrafenis. Iedereen heeft er wel een
mening over. De meesten weten al welke muziek er gespeeld zal worden.
Alsof de gedachte te zullen sterven minder angstaanjagend is zolang Tears In
Heaven maar op de achtergrond weerklinkt.
Openlijk spreken over de eigen sterfelijkheid wordt vaker vermeden.
Niet omdat het onderwerp ons maar matig kan boeien, de dood heeft een
bepaalde aantrekkingskracht die ervoor zorgt dat iedereen er wel eens over
nadenkt. Vermoedelijk wel omdat dit intieme gesprek een uiterst kwetsbare
opstelling van de gesprekspartners vereist.
Helemaal stil wordt het wanneer we de dood in al haar onrechtvaardigheid en
onomkeerbaarheid ervaren, de echte confrontatie: het ingevallen gezicht van
de ongeneeslijk zieke, het uiteengereten lichaam na het verkeersongeluk, de
hartaanval op een zomerse dag en het onmenselijk leed dat hierdoor wordt
veroorzaakt. Hiervoor lijkt er geen vocabularium te bestaan, we weten niet
meer hoe we moeten communiceren, enkel spreuken en een opeenstapeling
van clichés kunnen ons dan behoeden voor een oorverdovende stilte.
In oktober werd ik nietsvermoedend aan een tafel gezet met twee mensen
die ik nog nooit eerder had gezien. We dachten allen dat we naar een
theatervoorstelling over de dood gingen kijken, maar bleken uiteindelijk zelf
de hoofdrollen te spelen. We praatten over onze eerste confrontatie met de
dood, de manier waarop we willen sterven, de begrafenis en de rol van de
overledenen in ons dagelijks leven. De neutraliteit van de omgeving en het
besef dat we elkaar nooit meer zouden terug zien maakte een onverbloemde
eerlijkheid mogelijk. Het sterven als gespreksonderwerp toonde er zich als
een makkelijk te doorbreken taboe.
Een jaar onderzoek heeft me ervan overtuigd dat dit is wat een funeraire
architectuur hoort te doen. Een plaats maken waar de confrontatie wordt
aangegaan zonder clichés. Net zoals de muziek van Eric Clapton niet
meer is dan een pleister op een houten been, wordt de dood niet minder
angstaanjagend door een treurwilg in een landschap te plaatsen.

Maar dit herleidt het ontwerp van een alternatieve funeraire architectuur tot
een erg complexe ontwerpopgave. Het vereist een manier van kijken die voor
een 24-jarige niet altijd even vanzelfsprekend is.
Ik ben Dirk Somers en Maarten Van Den Driessche dan ook zeer dankbaar
voor de perspectieven die ze me doorheen dit jaar geboden hebben.
Ik dank ook de medewerkers van het crematorium van Wilrijk en de
werfleider van het bouwterrein op het spoorwegeiland te Zurenborg voor
de uitgebreide rondleiding. Evenals de theatergroep van X: een oefening
in verdwijnen voor de inzichten, Wim Cuyvers voor de referentie en
de medewerkers van de vakgroepbibliotheek, met in het bijzonder Rik
Vanmoerkerke voor de verzamelde opstellen van Martin Heidegger en de
teksten van Foucault.
En tot slot dank ik mijn familie voor het eeuwige begrip en de
onvoorwaardelijke steun, Theo De Coninck en Marc Bartholomeeusen om
studeren in moeilijke omstandigheden mogelijk te maken, Hilde Vanaenroyde,
Joke Vermeulen en Francis Catteeuw om te geloven in studenten op cruciale
momenten en niet in het minst Zelia Eylenbosch, Margo Ongena, Hong Wan
Chan en Carmen Van Maercke voor hun 24/7 online hulpverlening in tijden
van grote paniek.

TOEGANG TOT BRUIKLEEN
“ De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar
te stellen en delen van deze scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik.
Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in
het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te
vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie.”
“ The author grants the permission to make this thesis available for
consultation and to copy parts of this thesis for personal use. Every other use
is restricted by the limitations imposed by copyrights, especially concerning
the requirement to mention the source explicitly when referring to results
from this thesis.”
Jolein Bergers
Zwijndrecht, augustus 2013

DUIDING BIJ DE TEKST:
Hoewel de tekst niet opgevat werd als een wetenschappelijk schrijven, werd een groot deel van de inhoud
gebaseerd op het werk van andere auteurs. Deze ruimte onderaan de linkerpagina wordt vrijgehouden voor
eventuele verwijzingen.
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INLEIDING
Waar rouwen we om onze doden? Het ziet ernaar uit dat we het landschap
van kerken definitief hebben verlaten, en de toevlucht hebben gezocht tot
crematoria en rouwcentra gelegen langs gewestwegen en industrieterreinen.
Niettegenstaande de bedenkingen die men zich bij dergelijke lokaties kan
maken neemt de maatschappelijke vraag naar crematie alsmaar toe. De
bestaansreden van het crematorium is dan ook meervoudig: fundamenteel
beantwoordt het de vraag naar een alternatieve lijkbezorging - hierbij spelen
de kostprijs en het gebrek aan beschikbare begraafplaatsen een niet te
onderschatten rol - maar bovenal vormt het crematorium het enige gangbare
alternatief voor een niet-religieuze of anders-religieuze uitvaart.
Deze maatschappelijke context heeft ervoor gezorgd dat er de laatste jaren
– in hoofdzaak binnen de formule van de Open Oproep - een herwonnen
aandacht is ontstaan voor dit publieke gebouw. De moeilijke samengang van
het technische met het ceremoniële programma herleidt het crematorium
echter tot een ambigue ontwerpopgave, waarbij de beroerde situering
doorgaans als een onafwendbaar onderdeel van de opdracht wordt
verondersteld. Doordat strenge milieunormen een situering binnen het
stedelijk weefsel per definitie onmogelijk maken, wordt het enige alternatief
op een burgerlijke uitvaart zonder al te veel discussie veroordeeld tot een
artificieel landschap in de stadsrand.
Nu nieuwe technologieën zoals cryomatie en resomatie echter een andere
vorm van lijkbezorging mogelijk maken, werpt de vraag zich op of de huidige
situering van het crematorium wel de meest opportune is. Is de verbanning
van de dood naar de stadsrand enkel te wijten aan de strikte milieunormen?
Of kadert dit binnen een ruimere maatschappelijke context waarbij het
sterven zo veel mogelijk uit het dagelijkse geweerd wordt?
Vertrekkende vanuit een reflectie over verschillende types van funeraire
architectuur, poogt de thesis een positie in te nemen ten opzichte van
het complexe programma van de dood, het rouwen en de herinnering. Op
deze manier wordt er nagedacht over de situering en de typologie van een
alternatieve funeraire architectuur. Het eindresultaat is een ontwerp.

2

Afbeelding 3: werking resomator

KNIGHT, Helen, Depart this world with a green conscience, New Scientist, 6/12/2010, Vol. 206 Issue 2764,
p.8.
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ALTERNATIEVE UITVAARTTECHNIEKEN ?
De maatschappelijke vraag naar crematie neemt toe: in 1977 werd slechts
3 procent van de overledenen gecremeerd, in 2004 ligt dit aantal op
40 procent. Ondanks het grote succes kent het proces een belangrijke
tekortkoming: de CO2-uitstoot en de randstedelijke situering die hieruit volgt.
De perifere ligging geeft aanleiding tot een groot aantal verplaatsingen per
auto, wat met een gemiddelde van 80 bezoekers per ceremonie een niet te
verwaarlozen effect heeft.
Omdat crematie in Vlaanderen onafhankelijk is van religie of
levensbeschouwing, is het mogelijk om het als een (inwisselbare) methode te
beschouwen en andere alternatieve lijkbezorgingsmethoden in overweging
te nemen. Een ‘groene’ crematie heeft immers het grote voordeel dat het ook
een stedelijke context mogelijk maakt.
ALTERNATIEF 1: RESOMATIE
Resomatie of alkalische hydrolyse is een techniek waarbij men het lichaam
gaat ‘verwateren’ in plaats van verbranden. Wanneer de stoffelijke resten in
de resomator worden geplaatst wordt er alkali en water toegevoegd, op een
temperatuur van 150-180°C, die de verbindingen in het menselijk weefsel
verbreekt. Alle weefsel lost op in de vloeistof op deze temperatuur. Net zoals
bij crematie blijft enkel het beendergestel over, deze resten worden verwerkt
tot een witte as. Bij resomatie is er geen CO2-uitstoot, er komen er geen
schadelijke stoffen vrij en het energieverbruik ligt veel lager dan bij crematie.
ALTERNATIEF 2: CRYOMATIE
Cryomatie of promessie is een techniek waarbij het lichaam wordt bevroren
in vloeibare stikstof, waarna het door kleine trillingen in een organische
substantie uiteenvalt. Na de verwijdering van de lichaamsvreemde stoffen
kan het resterende poeder worden begraven of gecremeerd.
Ten opzichte van direct begraven heeft cryomatie als voordeel dat er geen
schadelijke stoffen in de bodem terecht komen. In tegenstelling tot crematie
is er geen CO2-uitstoot en zijn er dus ook geen filters nodig die na gebruik
vervuild in de afvalstroom terechtkomen.

4

Afbeelding 4: Door middel van een openschuivende wand wordt de
zaal zo efficiënt mogelijk van een nieuw decor voorzien.

Afbeelding 5: Dienstingang van het crematorium.

BRUYLAND, Karel, Een theatraal vaarwel. Typologie van het Crematorium., Gent: UGent. Faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2009.
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ZEVEN SITUATIES
Het crematorium dient als basis voor het onderzoek naar een alternatieve
funeraire architectuur, omdat het de enige referentie is voor een burgerlijke
uitvaart. Doordat het uitgebaat wordt door een intercommunale in plaats
van door de kerkgemeenschap, wordt de werking er voornamelijk bepaald
door praktische en economische eisen. Het ritueel in het crematorium dient
bovenal efficiënt en ergonomisch te zijn voor het personeel. De kist wordt
niet langer meer tot vooraan in de zaal gedragen, maar staat al opgesteld
bij aanvang van de ceremonie. De begrafenisondernemer heeft tussen twee
uitvaarten in een kwartier de tijd om de zaal van een nieuw decor te voorzien.
Deze parallel met het theater is ook op andere momenten aanwezig: in “Een
theatraal vaarwel. Typologie van het Crematorium” beschrijft Karel Bruyland
de uitvaart in een crematorium aan de hand van een scenario of typologisch
script. Dit script bestaat uit zeven situaties die zich sequentieel ontvouwen.
De zeven situaties - parking, ontmoeten, ceremonie, condoleance, crematie,
koffietafel en laatste rustplaats - schetsen een chronologisch verloop van de
uitvaart. Elke situatie vindt plaats in een daarvoor bestemd ruimtelijk kader.
KERKELIJKE UITVAART

BURGERLIJKE UITVAART

naar
ontmoeten
groeten
mis
condoleance
teraardebestelling
koffietafel
terug

naar
ontmoeten
/
plechtigheid
condoleance
koffietafel
verstrooien/bijzetten urne
terug

Omdat bij de burgerlijke en de kerkelijke uitvaart zowel het ruimtelijk
kader als het ritueel sterk kunnen verschillen wordt er door middel van
een beeldvergelijk nagegaan welke invloed de wijzigingen hebben op de
individuele en collectieve ervaringen van het rouwen.
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KERKELIJKE
UITVAART

BURGERLIJKE
UITVAART

naar

naar

naar/ontmoeten

naar

naar/ontmoeten

ontmoeten

toekomen/ontmoeten

toekomen/ontmoeten

ingang ceremoniële ruimte

ingang ceremoniële ruimte

groeten

scene staat klaar

afscheidsmis

plechtigheid

condoleance

condoleance

naar kerkhof

(naar cremator)

ingang kerkhof

(ingang crematorium)

interieur kerkhof

(interieur crematorium)

graf

(verbrandingsoven)

situering koffietafel

situering koffietafel

interieur koffietafel

interieur koffietafel

verstrooien/bijzetten urne
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13
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Afbeeldingen 6 en 7 (p.11 t.e.m. 14): vergelijk traject kerkelijke uitvaart en crematie (bewerking op
de schematische weergave van een script, zoals in BRUYLAND, Karel, Een theatraal vaarwel, p.2024)
“De sterkste scheiding brengen we aan bij het einde, bij wat onlosmakelijk van het leven is: de
dood. En de architecten, planners, designers en stedenbouwkundigen zijn de uitvoerders, de
lakeien van een maatschappij die vraagt de dood onder te brengen in een eigen, afgeschermd
reservaat.”
(CUYVERS, Wim, Tekst over Tekst, p.14)
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Op basis van het beeldvergelijk worden volgende bedenkingen geformuleerd:
(1) De afgelegen situering heeft een groot effect op de beleving van het
rouwtraject, voor zowel de rouwenden als de niet-rouwenden. Het zorgt
ervoor dat men zich naar grote waarschijnlijkheid met de wagen zal
verplaatsen. Hierdoor wordt vanaf het moment waarop de rouwende in
de wagen stapt alle contact met het dagelijkse verbroken. Het traject van
de burgerlijke uitvaart bestaat op deze manier uit een opeenvolging van
capsules: van de wagen naar het afgelegen crematorium om vervolgens
met de wagen terug te keren. Hierdoor wordt een confrontatie tussen het
dagelijkse en het rouwen onmogelijk gemaakt.
(2) In een streven naar efficiëntie wordt het wachten in een crematorium
zo veel mogelijk vermeden. Elk tijdsinterval dient nuttig besteed te worden.
De families worden voor aanvang van de ceremonie opgevangen in de
familiekamers, en de periode waarin het lijk wordt gecremeerd wordt
nuttig besteed door op hetzelfde moment een koffietafel te organiseren.
Het contrast met de klassieke begrafenis kan niet groter zijn, daar is de
koffietafel het moment waarop de spanning weg valt en het dagelijkse leven
hervat kan worden.
Het tijdsinterval waarin de verbranding zich voltrekt is nochtans
karakteristiek voor de crematie. Waar het graf jaren voor nodig heeft,
doet de verbrandingsoven slechts enkele uren over. De vraag kan dus
gesteld worden of het nuttigen van een maaltijd gedurende dit tijdsinterval
een weloverwogen keuze is of veeleer een noodoplossing bij gebrek aan
alternatieven.
(3) Door de afgelegen situering en de abrupte overgang van de wagen naar
de ceremoniële ruimte - het ontbreken van een herkenbaar traject - is het
voor de bezoeker moeilijk om zich te oriënteren in en te identificeren met de
omgeving. Doordat de orientatie in en identificatie ontbreekt neigt het naar
het plaatsloze, het is moeilijk om deze ruimte gevoelsmatig een geografische
plaats toe te kennen.

16

Afbeelding 8 en 9: de toren van Wilmarsdonck: vergelijk tussen de invloed van een dagelijkse
context ten opzichte van een vluchtige en inwisselbare omgeving.

ROSSI, Aldo, De architectuur van de stad, SUN architecture, Amsterdam, 2009.
AUGE, Marc, Non-places: an introduction to supermodernity, Verso, Londen, 2008.
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WAT DE STAD KAN BETEKENEN VOOR DE
FUNERAIRE ARCHITECTUUR
(1) De stad voorziet in een uitgebreide verkeersinfrastructuur, waardoor
er verschillende vervoersmodi gebruikt kunnen worden en een abrupte
overgang tussen het toekomen per auto en het betreden van het crematorium
vermeden wordt. Het toekomen verloopt geleidelijker: de verschillende
bezoekers arriveren per tram, trein, wagen of fiets in verschillende straten,
en treffen elkaar onderweg. De eerste ontmoeting verplaatst hierdoor terug
naar de straat, het plein, of het inkomportaal, en vindt niet langer meer plaats
op de parking van het crematorium.
(2) Wanneer ook het programma van het columbarium in de stad gehuisvest
wordt, wordt een bezoek aan het grafmonument achteraf ongedwongener
en toegankelijker, ook voor de bezoekers zonder wagen. Daarnaast hoeft het
geen doel op zich te vormen om naar het columbarium te gaan, men komt er
soms ook bij toeval terecht. Het columbarium – en bij uitbreiding de funeraire
architectuur - maakt op deze manier deel uit van de levendige publieke ruimte
van de stad, in plaats van een doodse positie in de stadsrand in te nemen.
(3) Het stedelijk weefsel is een betekenisvolle omgeving die dagelijks door
verschillende mensen voor uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt en
aangepast. Hierdoor accumuleert ze tijd en betekenis. De individuele en
gedeelde herinneringen aan de stad zorgen voor een emotionele buffer
die de huisvesting van het moeilijke, en erg technische programma van de
moderne lijkbezorging op een onverbloemde wijze mogelijk maakt. Dit in
tegenstelling tot de vaak zielloze randstedelijke omgevingen, waar men de
afwezigheid van een emotionele buffer compenseert door middel van een
pathetisch landschap, dat mijmering en stilte tracht te ensceneren, in plaats
van er de dood als een deel van het dagelijks leven weer te geven.
(4) De kerk stond symbool voor een tijd en maatschappij die zich steeds
verder van de onze verwijdert. Het was het gebouw waar men feestdagen,
zondagen, doop, communie, trouw en begrafenis vierde, en bepaalde in
sterke mate het levensritme van de omgeving. Daardoor vormde het zowel
emotioneel als ruimtelijk een belangrijk referentiepunt.
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Het crematorium staat enkel ten dienste van de uitvaart en los van religie.
Door de moeilijke omgang met de dood dreigt het crematorium al snel niet
meer dan een onvermijdelijk kwaad te worden, een anoniem gebouw waar
je best zo min mogelijk komt. Dit gevoel wordt versterkt door de perifere
inplanting. Een stedelijke context maakt andere relaties mogelijk, wat een
verrijking voor het programma kan betekenen.
(5) Tot slot is de relatie die de funeraire architectuur aangaat met de
omgeving essentieel voor de perceptie van de uitvaart. Wanneer de
relatie tussen funeraire architectuur, context en bezoeker onduidelijk en
ongedefinieerd is, dreigt het gebeurde bij wijze van spreken aan belang in te
boeten. Het gevoel dat de uitvaart zich ‘ergens anders’ of ‘nergens’ voltrekt,
zorgt ervoor dat de gebeurtenis buiten de maatschappij staat en eruit
verdwijnt.
Wanneer de uitvaart echter plaats vindt in een omgeving die we als de onze
beschouwen, bijvoorbeeld een stadscentrum waarmee de inwoners van een
hele provincie zich kunnen identificeren, erkennen we dat de dood, en bij
uitbreiding de dode, niet vergeten wordt en nog steeds deel uitmaakt van het
dagelijkse. We geven de dode, die tot voor kort toch nog een vader, moeder,
zus of kind was, terug een plek in het midden.
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Afbeelding 10: andere publieke programma’s ( v.l.n.r. een ziekenhuis, een school en een
gevangenis) die in het stedelijk weefsel als referentiepunt voor voorbijgangers dienen, maar
dewelke evengoed een belangrijke betekenis hebben voor de individuen die van deze instellingen
gebruik hebbben gemaakt.

HEKKEMA, Herma, Uitvaartcultuur als ontwerpopgave : situering en architectuur van funeraire functies in
een veranderende samenleving, Esselink stichting, Zwolle, 2002.
FOUCAULT, Michel, “Des Espaces Autres”, une conference inédite, Architecture Mouvement Continuité
(1984) nr.5, pp. 46-49 (lezing gehouden in Parijs, 14 maart 1967)
KRIER, Leon, The architecture of community,, Island Press, Washington, 2009.
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WAT DE FUNERAIRE ARCHITECTUUR KAN
BETEKENEN VOOR STAD EN MAATSCHAPPIJ
(1) Funeraire architectuur is een alternatief voor de spektakelcultuur, het
toerisme en de commercialisering van de binnenstad. Het zorgt voor een
vertragend element in een versnellende stedelijke dynamiek, en introduceert
een nieuw soort plaats. Dit gaat in tegen de ontworteling en het verlies van
centraliteit van de stad. Hoewel de burgerlijke uitvaart vatbaarder is voor
trends dan de kerkelijke uitvaart - na lifestyle bestaat er nu ook al deathstyle zal men niet snel een billboard plaatsen aan de ingang van een crematorium.
En hoewel ook kerkhoven toeristisch kunnen zijn, wordt het terrein ten allen
tijde hoofdzakelijk toegeëigend door de families van de overledenen.
(2) De combinatie van columbarium met crematorium overstijgt een
zuiver functioneel gebruik en neemt een monumentale rol op. Omdat het
columbarium een herinneringsmonument aan de doden is accumuleert
het tijd en markeert het een plaats, maar doordat het crematorium een
praktisch nut heeft krijgt het een dagelijkse gebruikswaarde. Op deze manier
introduceert de funeraire architectuur een publiek gebouw in de stad dat
dient als fysiek referentiepunt voor een grote groep van stedelingen, terwijl
het ook een belangrijke individuele betekenis draagt. Deze collectieve en
individuele dimensie maakt het gebouw het onderwerp van verschillende
uiteenlopende verhalen die samen het geheugen van de stad construeren.
(3) Het kerkhof is meer dan een dodenakker: het vervult een belangrijke
publieke functie. Het is een ontmoetings -en bezinningsplek die volgens een
voorspelbaar ritme werkt, op allerzielen blinkt men er niet alleen de graven
op ter nagedachtenis van de doden, maar ontmoet men er ook familie of
vrienden. Tegelijkertijd kan men er ook alleen zijn: het lokt een emotioneel
waardevol maar economisch waardeloos dwalen uit. Op deze manier
introduceert het columbarium een derde - heterotope - ruimte, die noch
publiek noch privaat is, waar men aan het dagelijkse kan ontsnappen.
(4) Memento Mori. Het funeraire gebouw is een gebouw dat wacht. De
aanwezigheid van funeraire architectuur confronteert de stedeling met de
eigen sterfelijkheid.
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Afbeelding 11: Cimitière des SS. Innocents te Parijs, gravure door Fedor Hoffbauer, ca. 1550.

CUYVERS, Wim, Oublier Père Lachaise: Dissertation sur la Certitude de la Mort, in HEKKEMA, Herma,
Uitvaartcultuur als ontwerpopgave : situering en architectuur van funeraire functies in een veranderende
samenleving, Esselink stichting, Zwolle, 2002.
METAYER, Christine, Une espace de vie: les charniers du cimetière des SS. Innocents à Paris, sous l’Ancien
Régime, Revue de la Sociéte historique du Canada, vol. 4, n°1, 1993, p. 183-206.
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EEN ALTERNATIEVE FUNERAIRE ARCHITECTUUR
ALS ONTWERPOPGAVE?
“De manier waarop in de westerse wereld met lijken omgesprongen wordt,
is uiteindelijk het gevolg van onze planningsdrang, erop gericht om de
verschillende aspecten van het leven uit elkaar te leggen, van elkaar te
scheiden.” (Wim Cuyvers)
Wanneer het argument van de milieunormen niet meer geldt, hebben stad en
funeraire architectuur elkaar te veel te bieden om een ontwerpvoorstel voor
een alternatieve funeraire architectuur in de stadsrand te situeren.
Er is geen keuze: de architectuur van de dood hoort de confrontatie aan
te gaan met de architectuur van het dagelijkse. Een verbanning van de
alternatieve architectuur naar de stilte en de pathetiek van het groen zou er
toe leiden dat de voornaamste en meest complexe opgave wordt ontweken.
De dood terug in de stad brengen vergt weliswaar een belangrijke
mentaliteitswijziging. De situering van de moderne crematoria is tekenend
voor de manier waarop we omgaan met de dood. De kerk - in wezen
een grafmonument - en het kerkhof vormden vroeger de kern van een
gemeenschap. Het sterven in het centrum plaatsen was mogelijk omdat
er een berusting was in de dood, het aardse was maar de voorbode
van het eeuwige in het hiernamaals. Nu de dood werkelijk het einde
betekent boezemt het een grotere angst in, wat ervoor zorgt dat dit uit een
maatschappij waar ontspanning de regel is maximaal wordt geweerd.
De Cimetière des SS. Innocents te Parijs toont als historisch tegenvoorbeeld
aan wat de waarde kan zijn van een kerkhof in de stad.
Gedurende het Ancien Régime werd het kerkhof er gezien als een
volwaardige publieke ruimte, waar er boven de knekelhuizen een hybride
ruimte ontstond waar het sacrale en het profane naast elkaar konden
bestaan. Het was niet alleen een plaats voor handel, boven de galeries des
charniers werd er evengoed gewoond, waardoor er een dens sociaal en
professioneel netwerk ontstond - la communauté du cimetière - waarmee elke
bewoner of bezoeker zich zowel individueel als collectief met identificeert.

24

SCHELDEOEVERS

GESLOTEN BOUWBLOK

SPOORWEGEILAND

GEBOUW ALS BOUWBLOK

R11

20E EEUWS PATCHWORK

PARK

INDUSTRIE

BRIALMONTFORTEN

MOD. HOOGBOUW

SINGEL

HALFOPEN BOUWBLOK

AUGE, Marc, Non-places: an introduction to supermodernity, Verso, Londen, 2008.

25

LOCATIEBEPALING MET ANTWERPEN ALS MIDDEN
Er werd de voorbije jaren een inhaalbeweging ondernomen om aan de
stijgende maatschappelijke vraag naar crematie te kunnen voldoen. Zo
heeft de open oproep ingezet op crematoria voor Sint-Niklaas, Kortrijk,
Aalst, Holsbeek, Zemst en Oostende. Voor de provincie Antwerpen staan en
stonden er geen open oproepen op het programma.
Dit maakt van Antwerpen een interessante locatie. Het ontbreken van een
open oproep zorgt ervoor dat de situering van een funeraire architectuur
er vrijblijvender is en maakt dat er zonder beperkingen over alternatieve
lijkbezorgingsmethoden kan worden nagedacht.
In de zoektocht naar een geschikte lokatie werd het stedelijk weefsel
volgens morfologie onderverdeeld in verschillende categorieën. Voor de
verschillende soorten weefsel werd nagegaan welke kwaliteiten ze een
funeraire architectuur te bieden hebben. Deze eenvoudige werkmethode
zorgde ervoor dat het voor een aantal locaties snel duidelijk werd dat ze niet
wenselijk waren voor een funeraire architectuur
Zo worden de weefsels die onder de noemer netwerkruimte of niet-plaatsen
ondergebracht kunnen worden buiten beschouwing gelaten, omdat dit
ruimten van doorreis betreft waarmee men zich als individu niet specifiek
verbonden voelt of kan identificeren. Voor een funeraire architectuur is een
notie van plaats erg belangrijk, wat volgens Marc Augé een herkenbare plek
is, met identiteit en betekenis. Een plek die inzicht geeft in de relatie tussen
haar bewoners en waar de geschiedenis is neergeslagen.
Het waternetwerk vormt als natuurlijke netwerkruimte hierop een
uitzondering, de stroom dient er als overkoepelende en eeuwige structuur
waarop de boot als (heterotope) ceremoniële ruimte kan dienen (zie bijlage).
Omdat op deze manier echter opnieuw de confrontatie met het dagelijkse
vermeden wordt en de uitvaart zich al snel naar ‘nergens’ verplaatst, wordt
ook deze context als minder interessant ervaren.
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De volgende selectie gebeurde op basis van afstand tot het centrum. Indien
we de binnenstad van Antwerpen als middelpunt nemen, kunnen we grosso
modo drie deelgebieden onderscheiden: het stadscentrum, de twintigste
eeuwse gordel en de wijde regio rond Antwerpen.
De provincie telt momenteel reeds twee crematoria: één in Wilrijk en één
in Turnhout. Het crematorium van Wilrijk dateert uit 1983, ligt het meest
centraal gelegen en bedient de stad Antwerpen en de wijde omgeving. Het
crematorium is gelegen langs de R11 en grenst aan de groene omgeving van
het Schoonselhof, de grootste begraafplaats van Antwerpen.
Op basis van beschikbare GIS-data werd de bestaande funeraire
infrastructuur van Antwerpen in kaart gebracht. Hoewel sommige kerken
ontbreken, valt het op hoe de funeraire infrastructuur een uitwaartse
beweging heeft gemaakt: de begraafplaatsen bevinden zich al gedurende een
langere periode in de stadsrand, maar nu ook de crematoria het programma
van het rouwen lijken over te nemen van de kerk loopt het centrum definitief
leeg.
Dit - in combinatie met de bedenkingen die uit het beeldvergelijk volgen
over de kwaliteiten die funeraire architectuur en stedelijk weefsel elkaar te
bieden hebben - maakt dat er voor het ontwerp van een alternatieve funeraire
architectuur voor het stadscentrum wordt gekozen.
Binnen het stadscentrum worden er drie locaties als potentieel interessant
ervaren, omwille van de aanwezigheid van een dagelijkse context, de
wijze waarop ze begrensd worden of het alreeds aanwezige uitzonderlijke
karakter van de plek: de linkerscheldeoever, het stedelijk bouwblok en het
spoorwegeiland te Zurenborg
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Uiteindelijk wordt het spoorwegeiland te Zurenborg weerhouden omdat het
de volgende kwaliteiten heeft:
(1) Het spoor is er geen storende randconditie maar kan er als troef ingezet
worden. Het zorgt voor een confrontatie tussen snelheid en traagheid,
tussen het dagelijkse en het uitzonderlijke, tussen het leven en de dood.
Daarnaast gaat reizen ook over afscheid nemen en onderweg zijn, en omdat
de wagon een ruimte is waarbinnen alles noodgedwongen stil staat is de
trein is misschien wel de bezinningsplek bij uitstek. Doordat de infrastructuur
ingebed zit in het stedelijk weefsel bewaart de context toch haar menselijke
schaal en betekenis.
(2) Men kan de site enkel bereiken via een doorgang onder de spoorweg.
Het spoor zorgt ervoor dat de site gevoelsmatig afgesneden wordt van
de traditionele tijd en ruimte. Doordat men vanop de site uitkijkt over de
rijwoningen uit de omgeving en de pendelaars die van en naar Antwerpen
sporen, blijft het contact met het dagelijkse er toch bewaard.
(3) Hoewel de plaats volledig omzoomd wordt door sporen, hoeft het niet aan
te sluiten op het spoorwegnetwerk om toegankelijk te zijn, in tegenstelling tot
de crematoria die voornamelijk exclusief op het autoverkeer gericht zijn.
(4) De ruimte werd sinds haar ontstaan slechts in beperkte mate toegeëigend.
Doordat het een restruimte is heeft het sinds de aanleg van de spoorweg een
groot gebied binnen de ring van Antwerpen kunnen vrijwaren. In dit opzicht
is het een wit blad, een onbekend terrein ten midden van het dagelijkse
leven waar niemand weet van heeft. Het toeval wil dat de ruimte volgens het
gewestplan alreeds bestemd werd voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen.
(5) Doordat het spoorwegeiland ingesloten zit in een stedelijk weefsel kunnen
er verschillende ingangen met een eigen adres voorzien worden voor de
ceremoniële ruimtes, en hoeft men zich niet te beroepen op weinigzeggende
namen zoals aster of chrysant om een richting aan te duiden.
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zicht van in de oostenstraat naar het spoorwegeiland

zicht van in de cuperusstraat naar het spoorwegeiland
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het spoorwegeiland in beeld

zicht van in de transvaalstraat naar het spoorwegeiland

zicht van op de draakplaats naar het spoorwegeiland
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zicht van op het spoorwegeiland naar de Stanleystraat en de cuperusstraat
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zicht van op het spoorwegeiland naar de transvaalstraat
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zicht van op het spoorwegeiland naar de achterzijde van de school en de gebouwen
van de lijn in de grotehondstraat
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opbouw ontwerp
Op de volgende pagina’s wordt het ontwerp stapsgewijs overlopen aan de
hand van de verschillende deelstructuren die met elkaar in interactie zullen
gaan binnen de grenzen van de site. Deze verschillende deelstructuren zijn:
° de drie ceremoniële ruimtes(A1, A2, A3)
° de drie columbaria (B1,B2,B3)
° het resomatorium (C)
° de tuin (D)
De ceremoniële ruimtes en het resomatorium bevinden zich op het niveau
van de straat, de tuin en de torens werken op een hogerliggend niveau.
De onderste niveaus van het columbarium verbinden het straatniveau met
het hogerliggende niveau, dat bestaat uit een netwerk van gangen die de
verschillende deelstructuren omzoomt.
Elke ceremoniële ruimte verkrijgt op deze manier een grotere autonomie en
een eigen toegang, respectievelijk aan de Draakplaats (A1), de Cuperusstraat
(A2) of de Stanleystraat (A3). Deze opbouw tracht een minder dwingend en
lineair verloop van de uitvaart te organiseren, waarbij het rouwtraject te
gepasten tijde zichtbaar wordt gemaakt en niet wordt ondergebracht in een
afgeschermd circuit.
Omdat het resomatorium zich binnen een stedelijke context situeert, en
er bijgevolg voldoende horeca in de omgeving aanwezig is waar men een
afzonderlijke koffietafel kan organiseren, wordt ervoor gekozen om binnen de
grenzen van het spoorwegeiland enkel een eenvoudig koffiehuis te voorzien
dat voor zowel de bezoekers van het columbarium als voor de genodigden
van de verschillende uitvaarten toegankelijk is. De achterliggende drijfveer
hiervoor is dat op deze manier de context terug een rol kan spelen in het
rouwproces, maar dat tegelijkertijd het koffiehuis van het spoorwegeiland
een aantrekkelijke omgeving maakt om te kunnen verpozen.

40

CUYVERS, Wim, Tekst over tekst, ...
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DE DRIE CEREMONIËLE RUIMTES (A)
De drie ceremoniële ruimtes worden als autonome volumes binnen de
contouren van het spoorwegeiland geplaatst. De reden hiervoor is dubbel:
enerzijds vergroot deze verzelfstandiging een gevoel van midden, anderzijds
maakt dit een enscenering van het binnendragen van de kist of urne
mogelijk.
Het paviljoen staat vrij op een binnenplaats. Hierdoor moet de kist zichtbaar
tot aan de ceremoniële ruimte worden gebracht, waardoor het ritueel een
grotere verwantschap toont met de traditionele uitvaart, waarbij de kist van
de lijkwagen tot in de kerk wordt gedragen, dan met de burgerlijke uitvaart
waarbij de kist via een afgeschermd netwerk op voorhand wordt klaargezet in
de ceremoniële ruimte.
De binnenplaats werkt als buffer tussen het resomatorium, de ceremoniële
ruimte en de overdekte wachtzone in de columbariumtoren. Op deze manier
worden verschillende graden van intimiteit gecreëerd zonder met afgelijnde
grenzen te moeten werken, het maakt een diffuser verloop mogelijk.
Omdat het aantal toeschouwers van een uitvaartsdienst karakteristiek is voor
de band die de toeschouwer met de overledene en de familie heeft, worden
de drie ruimtes volgens een andere definitie van ‘samen zijn’ ingericht. In het
kleinste paviljoen zit iedereen op de eerste rij rond de kist, maar naarmate de
groep toeschouwers groter wordt neigt het meer naar de typologie van het
theater.
Als gevelmateriaal wordt er voor hout gekozen: “Om dat huis van de pijn te
bouwen, lijken planken me almaar meer het ideale én actuele bouwmateriaal:
ze worden opgevreten door kevers en wormen, ze worden verteerd door
het vuur, ze trekken krom en scheluw, ze drijven weg op de zondvloed,
ze verrotten, ze vergrijzen, de verf en het vernis schilferen ervan af, ze
krimpen en ze zwellen, ze buigen en kraken en krullen, ze versplinteren en
ze splijten; het schurende geluid van de insecten die knagen en de stabiliteit
ondermijnen blijft ons herinneren aan de eindigheid.” (Wim Cuyvers over
Plank en (bak)steen in Tekst over Tekst)
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HET COLUMBARIUM (B)
“ Planken of (bak)steen: het is een dilemma, een bijna niet te maken keuze
tussen het monument van het vervlieden en het vervliedende zelf, kiezen
tussen de grafsteen en de wegdrijvende plank, die trekt en kraakt en piept
en schuurt en verbleekt, waar de knopen uitvallen en die opentrekt rond de
nagelgaten, of kiezen voor de evidentie en de traagheid en de verinnerlijking
van de baksteen, de verinnerlijkte traagheid van de baksteen, de naar
binnengekeerde, inwendige traagheid van de baksteen, die wacht en wacht
op de onverwachte inslag van de kogel of die het traag groeiende korstmos
of de langzaam aandikkende vervuiling van de stad verdraagt.”
Voor het columbarium en het netwerk van gangen wordt er voor baksteen
gekozen. In tegenstelling tot de ceremoniële ruimte die beschutting biedt
aan een beperkte groep van mensen tijdens een voorbijgaande ceremonie,
dient het columbarium een grotere groep van mensen, het eeuwige en de
herinnering.
Het columbarium zoekt dan ook de confrontatie op met de ruimere
context, en neemt hiervoor de vorm aan van een toren. De toren dient als
referentiepunt en is zichtbaar vanuit de aanpalende straten en vanop het
spoor. Het markeert de plaats waar het stoffelijk overschot bewaard wordt.
Daarnaast is een toren ook een voortreffelijke plaats om van op een afstand
naar het dagelijkse te kijken. Zo ontstaat er een dialoog tussen toren en
omgeving. Ook de gevel spiegelt zich aan de context: in de opbouw wordt
er gebruik gemaakt van speklagen, een motief dat in Zurenborg veelvuldig
toegepast wordt.
Hoewel een begraafplaats meestal geassocieerd wordt met een buitenruimte
kan dit evengoed een interieur zijn dat verschillende soorten gebruik toelaat.
Zo kunnen er herdenkingsdiensten, tentoonstellingen of kamerconcerten in
plaatsvinden of kunnen er zelfs stemcomputers worden opgesteld op de dag
van de verkiezingen. Dit zorgt ervoor dat het resomatorium niet alleen in het
teken staat van de dood.
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Afbeelding 12: tweerichtingsverkeer tussen toren en omgeving

Afbeelding 13: kamerconcert in de Chapel of the Chimes, Oakland
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Afbeelding 14: Speklagen worden veelvuldig gebruikt in de architectuur en publieke ruimte van de
omgeving en dienen als referentie voor de gevel van het columbarium.
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Afbeelding 15: de patronen verwerkt in de spoorwegberm dienen als referentie voor de gevel van
het resomatorium.
Afbeelding 16: Petrol Antwerpen, noAarchitecten
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HET RESOMATORIUM (C)
“Als we in het bos een heuvel vinden van zes voet lang en drie voet breed, die
met de schop piramidevormig is opgeworpen, dan worden we ernstig en iets
in ons zegt: hier ligt iemand begraven. Dat is architectuur.”
In tegenstelling tot het graf maakt de crematieoven gebruik van een
industrieel proces om het lichaam tot stof te reduceren. De associaties die
een oven dus oproept zorgen veeleer voor een gevoel van onbehagen dan
voor een gevoel van ernst.
Hoewel de plek van de verbranding niet de laatste rustplaats is, is het
desalniettemin de plaats waar er gevoelsmatig definitief afscheid wordt
genomen. Het lijkt dus gepast om dit moment te tonen en te markeren.
Petrol Antwerpen van noAarchitecten dient hiervoor als referentieproject.
Het toont aan dat architectuur voor een technisch proces - in dit geval een
onderstation - ook monumentaal kan zijn.
Andere inspiratie volgt uit de context. De spoorwegberm vormt in de
zijstraten een grootschalige structuur. met een herkenbaar patroon. Dit
patroon wordt herbruikt op de gevel van het resomatorium, en zoekt zo
aansluiting bij de reeds aanwezige monumentale structuur uit de omgeving.
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Afbeelding 17: kruidtuin in een stedelijke context van het Sint-Elisabethziekenhuis te Antwerpen
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DE TUIN (D)
“Maar het oudste voorbeeld van de heterotopie als contradictorische plaats
is misschien wel de tuin. Vergeet niet dat de tuin, deze al duizend jaar oude
verbazende creatie, in het Oosten zeer diepe en meervoudige betekenissen
had. De traditionele tuin van de Perzen was een heilige ruimte die binnen
zijn rechthoekige vorm vier delen moest verenigen, die op hun beurt de vier
delen van de wereld vertegenwoordigden. In het centrum, in de navel van die
wereld en zijn omgeving, bevond zich een nog heiliger ruimte, waar ook het
bekken met de fontein geplaatst werd en alles wat in de tuin groeide moest
zich in die ruimte verspreiden, in die microkosmos. De tuin is het kleinste
deeltje van de wereld, en tegelijkertijd is hij de hele wereld.” ( uit: Des
Espaces Autres van Michel Foucault)
Ten midden van het spoorwegeiland wordt er een tuin aangelegd.
Deze tuin verzamelt het koffiehuis, de bloemenwinkel en het onthaal
van het resomatorium rond zich, biedt tegelijkertijd een doorkijk naar
de binnenruimtes van de paviljoenen en kijkt uit op de gevels van de
Stanleystraat en de gevel van het resomatorium. Op deze manier verzamelt
de tuin verschillende soorten programma rondom zich, van sacraal tot
profaan, zonder door één van de programma’s absoluut toegeëigend te
worden.
De tuin wordt dus hoofdzakelijk gezien als een plaats om te verpozen,
zonder dat het een grafmonument is, hierdoor is het wellicht nog het beste te
vergelijken met de kruidtuin van het Sint-Elisabethziekenhuis.
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EEN ALTERNATIEF TRAJECT
Volgens dit voorstel voor een alternatieve funeraire architectuur verloopt het
script als volgt:
naar
ontmoeten
groeten (binnendragen kist)
plechtigheid
condoleance
resomatorium
koffietafel
bijzetten urne
terug

Een situatieschets gebaseerd op het beeldvergelijk en het rouwtraject zoals
geïllustreerd op p.7 t.e.m. 14 tonen aan dat het rouwen geïntegreerd kan
worden in een dagelijkse context op een manier dat zowel de context als de
alternatieve funeraire architectuur er baat bij hebben.
Het rouwen maakt op deze manier terug deel uit van het dagelijkse, het krijgt
geen eigen afgelegen en afgeschermd domein toegewezen, maar krijgt terug
een plaats in het midden en is zichtbaar in de straten, op de tram, vanuit de
trein.
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Afbeelding 18: “The Shaft of Ascension, waar euthanasie beschikbaar is voor degenen die een
aangename en pijnloze bon voyage uit deze wereld verlangen.” Achille G. Rizzoli, 1939
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NAWOORD
Indien Michel Foucault anno 2013 in een cultureel centrum in Vlaanderen
zijn lezing over ‘Des Espaces Autres’ had gegeven, zou hij naast rusthuizen,
psychiatrische klinieken, gevangenissen en bejaardentehuizen vermoedelijk
ook crematoria aan zijn oplijsting van heterotopieën van deviatie hebben
toegevoegd.
Doordat deze programma’s meer en meer uit het zicht verdwijnen verdwijnt
ook hun toegevoegde waarde en functie die ze binnen een ruimere context
vervullen. Hierdoor heeft onze dagelijkse omgeving vermoedelijk meer nood
aan de publieke programma’s die we liever niet zien - crisisheterotopieën dan aan de publieke programma’s die we met open armen verwelkomen.
Een alternatieve funeraire architectuur wordt om die reden een ambigue
ontwerpopgave. Niet alleen is het moeilijk om het technische en het
ceremoniële programma evenwichtig te laten samengaan, vooral is het een
onbekend zoeken naar een architectuur die zowel troostend als wrang kan
zijn. Dit wijkt gevoelsmatig af van de zachtaardige aanpak - met het oog
op verbetering en verfraaiing - waarmee een ontwerpopgave tot nu toe
doorheen de opleiding benaderd werd.
Toch slaagt ook dit voorstel voor een alternatieve funeraire architectuur er
niet in om het sterven werkelijk terug naar de stad te brengen. Het voorziet
weliswaar een plaats voor de dode, maar niet voor de dood als gebeuren.
Wanneer het sterven wel in de stad geschiedt wordt dit gebruikelijk gezien als
een ongeluk, het geplande sterven gebeurt immers bij voorkeur nog steeds
‘ergens anders’.
Afsluitend is het dus interessant om na te denken over de rol van bijvoorbeeld
palliatieve zorginstellingen of - hoewel behoorlijk discutabel - huizen voor
euthanasie of andere vormen van levensbeëindiging, plaatsen voor een al
dan niet geplande dood. Deze gebouwen in het bijzonder zijn mijns inziens in
staat zijn om het sterven terug naar de stad te brengen.
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Afbeelding 19: een uitvaart op een boot in het verspreid verstedelijkt gebied in de omgeving van de
Schelde?

Extract uit een opgave omtrent de Horizontale Metropool voor het Bijzonder Vraagstuk stadsanalyse -en
ontwerp I van prof. Michiel Dehaene, ism Jente van Damme:
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BIJLAGE: een resomatorium voor de
horizontale metropool
“Wat bepaalt stedelijkheid? Waar steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent
zich (onderling) onderscheiden door middel van onder andere kwalitatieve
en grootschalig uitgebouwde cultuurinstellingen, ligt dit voor de rest van het
Vlaamse territorium anders. Binnen de Vlaamse verspreide verstedelijking is
een vlotte toegang tot cultuur van een hogere kwaliteit geen evidentie.
In tegenstelling tot de centrumsteden ligt het inwonersaantal vaak te laag om
grotere infrastructuren te kunnen financieren, laat staan te rendabiliseren.
Hoewel er voldoende mensen in de nevelstad wonen, speelt de geografische
afstand vaak een te grote rol om de gelden te investeren in één gezamenlijk
plaatsgebonden project. De cultuurvoorzieningen die er toch zijn worden
bijgevolg versplinterd over het territorium en worden hierdoor dikwijls
gekenmerkt door kleinschalig -en middelmatigheid. Ook de bereikbaarheid is
niet altijd even optimaal.
Hoe kunnen we de kwaliteit en grootschaligheid van de culturele instellingen
uit de centrumsteden naar de nevelstad brengen? Allicht niet door de
archetypes die we in de steden terug vinden te reduceren tot de culturele
centra en wijkbibliotheken die we nu kennen. Indien we cultuur werkelijk naar
de mensen willen brengen is er een omvangrijkere ingreep nodig.
Het alternatief om cultuur letterlijk naar de mensen brengen lijkt het
onderzoeken waard. Concreet doen we dit met behulp van de water -en
spoorwegen, omdat deze in staat zijn grotere structuren te transporteren.
Deze grotere structuren kunnen zowel bibliotheken, musea, filmzalen,
concertzalen,… als bijvoorbeeld (resomatoria) zijn. De ene dag komen ze
aan in dorp A, de volgende dag zijn ze alweer op weg naar dorp B. Door de
steeds wisselende locatie lijkt het niet langer meer onmogelijk om voldoende
publiek aan te trekken, zodat een kwalitatiever en kostelijker programma
ook mogelijk wordt gemaakt op verschillende locaties in de nevelstad.
Het transport via het water of het spoor zorgt ervoor dat de cultuur uit de
nevelstad een eigen gezicht krijgt, ze is betaalbaar en laagdrempelig, maar
daarom niet van een lagere kwaliteit.(...)”
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afbeelding 8: www.jacktummers.nl
afbeelding 9: http://ekeren.skynetblogs.be/tag/wilmarsdonk
afbeelding 10: https://maps.google.be
afbeelding 11: http://www.landrucimetieres.fr/
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