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Voorwoord

V

Dit thesisplan is geschreven als afsluiting van het eerste (en vooruitblik op het tweede)
semester van de afstudeerrichting Stedebouw, dat gevolgd wordt bij de studio Explorelab.
Ik heb bewust voor Explorelab gekozen omdat deze studio de ruimte bood om mijn
methodologische fascinatie voor het verhaal in alle vrijheid uit te werken, (binnen de
kaders die gesteld zijn door Stedebouw). Met name het kiezen van een eigen pad (een
metafoor die vaker zal terugkomen in dit thesisplan) is erg leerzaam geweest.
Echter, zonder de begeleiding van mijn mentoren zou ik waarschijnlijk nog steeds in de
startblokken staan. Dankzij de frequente momenten met Egbert Stolk (Hoofdmentor,
Environmental Design) en Klaske Havik (Onderzoeksmentor, Methode/Analyse)
heeft mijn project zich ontwikkeld van een abstracte fascinatie tot een relevante
ontwerptoepassing (concept). Recent heeft Daniël Jauslin (Ontwerpmentor, Landscape
Architecture) zich bij het team gevoegd. Ik heb goede hoop dat, met hulp van de drie
mentoren, het project tot een verrassend ontwerp zal leiden en een waardevolle bijdrage
zal leveren voor de stedebouw.
Veel leesplezier!
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Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference
Robert Frost, 1916, The road not taken
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stelling, omdat ik niet direct werk vanuit een concreet
probleem, maar gedreven word door de mogelijkheden van het verhaal.

Probleem stelling

1

ProbleemStelling

De stad is een veld vol verhalen, bestaande uit levenspaden van inwoners maar ook de
biografie van de stad zelf. Deze verhalen staan niet stil, maar zijn in essentie in beweging,
zoals stedebouw ook bestaat bij de gratie van beweging oftewel ontwikkeling. Gerelateerde
-vluchtige- aspecten als vergankelijkheid en herinnering, laten zich echter slecht opnemen
in visueel georiënteerde ontwerp(benadering-)en (Havik, 2012). Het verhaal is een
middel om een relatie te leggen tussen ruimte en haar gebruikers, want zoals activiteiten
zich ontvouwen in de context van het verhaal, zo ontvouwen de activiteiten zich in de
stedebouwkundige realiteit stelt Havik. Gekoppeld aan het verhaal zijn de aspecten
‘beweging’ en ‘beleving’. Zoals verteld is een verhaal per definitie in ‘beweging’, het is
een aaneenschakeling van gebeurtenissen die zich ontvouwt in tijd en ruimte. Het aspect
‘beleving’ komt naar voren in de zintuiglijke beschrijvingen, die het mogelijk maken
de ruimte vanuit de geleefde (temporele) ervaring waar te nemen. De combinatie van
‘beweging’ en ‘beleving’, dat verder zal worden onderzocht in het literatuuronderzoek,
maken het verhaal tot een uiterst waardevol instrument in de stedebouw.

ik begin liever met het woord

Hypothese
Als we deze methodologische fascinatie voor het verhaal desgewenst koppelen aan
een concreet ontwerpvraagstuk (of “-probleem”), dan is het relevant om hier Sennett
(1990) toe te lichten. Er bestaat volgens Sennett binnen de reguliere stedebouwkundige
praktijk voornamelijk een kwantitatieve benadering van de ruimte, waarin het ‘probleem/
oplossings-’ en ‘plattegronddenken’ centraal staan. Dit denken leidt tot een lineaire
monofunctionele en bovenal starre stedebouw. Er bestaat bovendien een kloof tussen
kwantitatieve kennis en kwalitatieve toepassing in het ontwerp, zoals Van Schaick (2012)
detecteert.
Mijn hypothese is dat het verhaal leidt tot een kwalitatieve benadering van de
ruimte. De focus op de beleving van de alledaagse praktijk (de wandeling vanuit
‘ooghoogteperspectief ’), zorgt voor een dieper bewustzijn van het karakter van de stad.

Het verhaal zal daarmee leiden tot een geïntegreerde en dynamische stedebouw, of, om
Sennetts woorden te gebruiken, “een stedebouw die ruimte biedt voor meerdere verhalen”
(1990, p. 120).

Locatie/Mare
Het is belangrijk om de titel Mare; toe te lichten. Mare; is allereerst synoniem voor
‘verhaal’. Daarnaast verwijst het naar de Italiaanse vertaling van de projectlocatie/casus:
(Katwijk aan) Zee, locatie Binnenhaven. Katwijk aan Zee leent zich uitermate voor
een verhalende benadering. De eerste parallel met het verhaal betreft bijvoorbeeld de
manier waarop het vissersdorp in een eeuwenlange strijd tegen het water meerdere malen
deels is weggevaagd, zoals “in een verhaal het begin wordt uitgewist en weggevaagd (zo
komt ruimte in het hier en nu tot leven door elke keer uitgewist en weggevaagd te worden)”
(Sennett,1990). Het vraagstuk van kustverdediging zal in deze thesis niet worden
opgelost, maar uiteraard speelt het een belangrijke rol in de identiteit van het dorp.
Metafoor van het pad
In deze context is een korte reflectie op het oude thesisplan (najaarssemester 2012)
op zijn plaats, waardoor mijn benadering van dit thesisplan beter gepositioneerd kan
worden. In het vorige thesisplan ‘Writing the City’ probeerde ik grote thema’s als ecologie
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Motivatie
Het project bouwt voort op de conclusies uit het essay Constructive Narratives (Korst,
2012) wat ik in MSc2 geschreven heb voor het vak ‘Design and Research Methodology
for Urbanism’. Het was grotendeels geïnspireerd door de thesis Urban Literacy (Havik,
2012) over de (prescriptieve) kwaliteiten van de literatuur voor het ontwerp. In het essay
werden de verbale ontwerpmiddelen, met het verhaal in het bijzonder, in verhouding tot
de reguliere visuele methodiek besproken. Het essay werd afgesloten met een aanbeveling
om de taal meer onderdeel te laten zijn van het onderwijs. In deze thesis wil ik nu de
mogelijkheden van het verhaal onderzoeken op een concrete projectlocatie.
Daarnaast is het afstudeerproject niet los te zien van mijn bibliofilie. Boeken uit mijn
jeugd als Kruistocht in Spijkerbroek (Beckman, 1973), of recenter: Wolkenatlas (Mitchell,
2004) en non-fictieve romans als De oude wegen (Macfarlane, 2012) staan aan de wieg
van mijn fascinatie voor het verhaal. Wat deze boeken onder andere gemeen hebben is dat
de relatie van de mens tot zijn omgeving in een gegeven tijdsperiode centraal staat. De
ene keer is dit het veranderende landschap tijdens een pelgrimstocht; een chronologische
vertelling van één hoofdsperonage (Kruistocht in Spijkerbroek), de andere keer beslaat
een boek de gehele wereld gedurende een aantal era; een complexe matroesjkavertelling
die verschillende verhalen verbindt (Wolkenatlas). Een ander terugkerend element is
‘beweging’. Dit kan vrij vertaald worden als persoonlijke ontwikkeling, maar ook letterlijk
worden genomen zoals in het werk van Macfarlane, die gedurende wandelingen over oude
wegen allerlei relevante geobiografische beschouwingen doet. De relatie mens-ruimte en
beweging zijn aspecten, die verder theoretisch onderzocht zullen worden.
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en kustverdediging te verwerken in een holistisch kader van waarneming, gebruik en
verbeelding, die gekoppeld waren aan verschillende schalen (respectievelijk gebouw, stad
en landschap), gebaseerd op de driedeling van ‘Urban Literacy’ (zie fig. 2). Dit bleek
uiteindelijk een veel te grote klus, onder andere omdat het lastig was de stap te maken van
verhaal naar verbeelding (visualisaties). Nu heb ik besloten het schema te erkennen als een
basis en me allereerst te focussen op het gebruik, waarbij ik waarneming en verbeelding
niet uit het oog verlies. Waarneming is immers nauw verbonden met gebruik, terwijl
verbeelding een voorwaarde is voor het uiteindelijke ontwerpproces.
Daarbij maakt het feit dat ik vanuit de methodologie gedreven wordt en en niet vanaf
het begin een concreet ontwerpprobleem detecteer dat ik een minder rechttoe-rechtaan
pad afloop. Het proces tot P2 (en vooral tot P1) wordt gekenmerkt door een relatief
breed ‘explorerend’ onderzoek, in feite lopen onderzoek en ontwerp in elkaar over. Het
scheppen van een theoretisch/verhalend veld, waarbij de stip op de horizon soms ver
te zoeken was. Richting de P2 werd duidelijk dat ik deze stip op de horizon wel nodig
heb, om binnen de gegeven tijdslimiet naar een ontwerpwaardig product op P4/P5 toe
te werken. Ik heb ervoor gekozen om dit proces, deze ‘wandeling’, vast te leggen in een
logboek, zie Appendix - Logboek. Hier kon ik op meer subjectieve wijze reflecteren op
de verschillende onderzoeken en het hielp me ze met elkaar in verband te brengen. De
metafoor van het pad, zal als een rode draad door het thesisplan lopen en vormt ook de
structuur van de (voorlopige) opzet van de uiteindelijke thesis.

Fig. 2: Cirkelvormige diagram van het onderzoeks- en ontwerpproces van ‘Writing the City’,
illustratie door auteur, 2012

Doel

2
9
doel

is om de mogelijkheden van het verhaal
(vanuit de aspecten ‘beweging’ en ‘beleving’) te onderzoeken en toe te passen op een
concrete locatie. De focus zal liggen op het gebruik van ruimte, (in het totale kader van
waarneming, gebruik en verbeelding) in de tijd. Het streven is om vanuit de verhalende
benadering tot een innovatieve (complementaire) onderzoek- en ontwerpmethode voor
stedebouwkundige vraagstukken te komen.
Het uiteindelijke ontwerpdoel is om via de beschrijving/verbeelding van de kwalitatieve
geleefde ervaring (beleving) van de wandeling (beweging) tot een verhalende stedebouw
te komen: een stedebouw die ruimte biedt voor meerdere verhalen. Een ‘temporeel’
geladen ruimte, die bestaat uit zwakke in plaats van sterke muren (permeabele grenzen) en
multi- in plaats van monofunctioneel is (Sennett, 1990). Een stedebouw die niet bestaat
uit een blauwdrukplan, maar een richtinggevend kader, een ‘geladen veld’ waarbinnen
allerlei toekomstscenario’s mogelijk zijn. Concrete ontwerpvraagstukken komen voort
uit de verhalende en verbeeldende (gevisualiseerde) verkenning van de ontwerplocatie:
Katwijk aan Zee, met name het gebied rondom de binnenhaven (voormalige industrie,
verloedering). Ontwerpthema’s die verkregen zijn uit de verhalen/verbeeldingen zijn;
Morfologie: water-land, historie; Identiteit: schepping-water-mens, religie, visserij;
[ruimtelijke] Karakters: personages, perspectieven, seizoenen, vergankelijkheid; Perceptie:
waarneming, wandeling, verbinding, herinnering; Perspectief: toekomst, kustverdediging,
identiteit.
Het doel van het afstudeerproject

3
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Relevantie

Maatschappelijke relevantie

Het project past bij de huidige ‘opwaartse’ tendens binnen de stedebouw, in zoverre
dat het de positie van de gebruiker centraal stelt. Het project wordt voornamelijk
vanuit een kleine, acupuncturele schaal benaderd, maar daarnaast afgezet tegen een
aantal mogelijke toekomstscenario’s op grotere schaal. De kleinschalige benadering is
maatschappelijk gezien zeer relevant in een tijdsgewricht waar grootschalige aanpak
zonder maatschappelijk draagvlak èn gelden niet meer realistisch zijn. Dit proces is
goed zichtbaar op de locatie. Waar zich aan de kop van het Prins Hendrikkanaal in
het begin van het millennium een grootschalige stedebouwkundige vernieuwing heeft
voorgedaan, blijft de rest van de kade verlaten en leeg. Het ontwerp van een grootschalige
‘stempel’ met 5-verdiepingen tellende appartementengebouwen dat nog uit de jaren
negentig dateert, is al vervangen door een bescheidener plan met deels grondgebonden
woningen. Zelfs dit project wordt geplaagd door langdurige vertraging, wat de relevantie/
realiteitsgehalte aan de kaak stelt. Een bescheidener ontwerp lijkt dus maatschappelijk
gezien zeer relevant.
Belangrijk is om te vermelden dat het het project niet zozeer focust op publieke
participatie, maar wel uitgaat van de beleving van de gebruiker. Met de verhalende
benadering zal ook het karakter van het gebied beter tot zijn recht komen, wat een
kenmerk is van opwaartse stedebouw.
Bovendien zal een dergelijke stedebouw, die verschillende verhalen toelaat op de lange
termijn beter functioneren. Dit beantwoordt aan de maatschappelijke vraag naar
duurzamere ontwerpen.
Wetenschappelijke relevantie

De academische basis van het project ligt in de methodologische toepassing van
het verhaal. Dit bouwt voort op de thesis van Klaske Havik Urban Literacy (2012).
Wetenschappelijk gezien is het waardevol om deze theorie te onderzoeken in een
stedebouwkundig afstudeerproject. Zoals Havik formuleert: “Onze professie raakt aan
verschillende onderzoeksvelden, schalen en abstracte materie. Het gebruik van literaire

middelen, met het verhaal in het bijzonder, kan een vruchtbare manier opleveren om grote
thema’s als leven, dood en vergankelijkheid te verwerken in het ontwerp. Waar de visuele
middelen het vermogen missen om deze abstracte thema’s duidelijk te representeren, zou het
onderzoek van het gebruik van het verhaal als een alternatieve methode in [stedebouwkundig]
ontwerpproces zeer waardevol kunnen zijn voor de wetenschap.” (Vertaald door auteur, naar:
Havik, 2012, p. 25).
Vanuit het literatuuronderzoek (zie Appendix: Literatuuronderzoek) wordt een persoonlijk
zwaartepunt van deze academische benadering geformuleerd, namelijk: de concrete
toepassing van de wandeling, in combinatie met het begrip van multi-zintuiglijkheid. Dit
instrument zal richting de P3 verder gestalte worden gegeven, en zal mogelijk leiden tot
een innovatieve (complementaire) analyse- en ontwerpmethode voor stedebouwkundige
vraagstukken.
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Fig. 4: Projectlocatie Prins Hendrikkanaal, illustratie afkomstig van Google Earth, april 2013
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Theoretisch kader

van het project te duiden is het nodig om een aantal
concepten verder te onderzoeken door middel van een literatuuronderzoek.
Het doel van het project is om het gebruik van het verhaal in de stedebouw te
onderzoeken. De centrale theorie, naar aanleiding waarvan dit afstudeerproject is gestart,
is Urban Literacy van Havik (2012). Hierin worden drie centrale thema’s onderscheiden,
te weten: waarneming, gebruik en beleving, vertaald naar descriptie, transcriptie en
prescriptie, binnen literatuur en ontwerp. In het afstudeerproject zal de focus liggen op
het gebruik: transcriptie. Gerelateerde begrippen zijn: de relatie schrijver-lezer, sociaal
ruimtelijke theorieën, verhaal/karakter/experiment, etc. (zie fig. 5).
Om de ambities en scope

Het feitelijk startpunt van het theoretisch kader is dus het werk van Havik (2012), het
deel ‘Transcriptie’ dat onder andere focust op ‘beweging’ en ‘beleving’ en de rol van het
verhaal, vanuit de sociaalruimtelijke theorieën van De Certeau (1988) en Sennett (1990).
Vanuit mijn persoonlijke fascinatie voor het pad is de ‘beweging’ vervolgens verder
onderzocht in het veld van hodologie (leer van paden) door Jackson (1994) en Macfarlane
(2012) en het begrip geobiografie door Karjalainen (2003). De ‘beleving’ is beschouwd
vanuit theorieën over geleefde ervaring (fenomenologie) en multi-zintuiglijkheid door
Pallasmaa (2005) en Sepänmaa (2003).
Voor onderzoeksthema’s (-vragen), zie: Onderzoeksvragen, 1. Theorie
Voor uitwerking, zie Appendix: Literatuuronderzoek.
Het theoretisch kader wordt echter niet alleen gevormd door de bronnen die
onderzocht zijn in het literatuuronderzoek. Voor de methode Verhaal-Verbeelding, het
locatieonderzoek, is ook gebruik gemaakt van vele bronnen, zoals kustwerkkatwijk.nl en
boeken als In Katwijk is alles anders (Deursen, 2012), zie: Voorlopige Literatuurlijst
In het parallelle achtergrondonderzoek, dat (op informele wijze) is opgenomen in het
logboek en dat na P2 -mogelijk- zal worden verdiept, wordt ook gebruik gemaakt van
andere, meer toepassingsgerichte bronnen.
Onder Biobibliografie wordt verder onderzoek gedaan naar elementen uit het verhaal,
zoals tijd, plot, slot en raamwerk (Richardson, 2002), vanuit een analyse van een aantal
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invloedrijke literaire werken, die mij gevormd hebben. Deze elementen kunnen dienen als
input voor de methode verhaal-verbeelding.
Onder Verbeeldingstechnieken is er onderzoek gedaan naar de body of knowledge
over verbeeldingsmethoden van ‘beweging’ en ‘beleving’. De theorie van
tijdruimtegeografie (Hägerstrand, 1966) vormt daarbij de basis voor de verbeelding
van de seizoensbiografieën. In dezelfde context is de thesis van Van Schaick (2012) en
geovisualisatie vanuit ‘Urbanism on track’ (Schaick, Spek, 2008) onderzocht. Daarnaast
is het werk van Appleyard/Lynch (The view from the road, 1964) en Cullen (The concise
townscape, 1961) en Tschumi (The Manhattan Transcripts, 1981) geanalyseerd.
Dit verbeeldingsgerichte onderzoek was een opstap voor het creëren van een eigen
‘vormentaal’ waarin het begrip beweging en beleving vanuit het verhaal in verbeeld kon
worden.
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Fig. 5: Samenvatting uit Urban Literacy; illustratie door Klaske Havik, 2012
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Onderzoeksvragen

door een driedeling van
Theorie (Literatuuronderzoek) – Methode (Techniek) Verhaal-Verbeelding en
Achtergrond(onderzoek). De onderzoeksbenadering zal verder worden uitgewerkt onder
Methodologie (zie fig. 6).
Het onderzoek wordt gekenmerkt

De hoofdvraag:
Hoe kan het verhaal in samenhang met verbeelding verwerkt worden tot een methode, ten
einde een verhalende, gelaagde stedebouw te ontwikkelen, casus Katwijk aan Zee, locatie
binnenhaven?
1. theorie

Vraag Theorie: Wat is de betekenis van het verhaal in de stedebouw, vanuit concepten
beweging en beleving?
Subvraag Beweging:
Wat is de relatie tussen paden, wandelen, schrijven, verbeelding en hoe draagt de
verhalende benadering (geobiografie) bij tot een inzicht in de relatie mens-		
omgeving?
Subvraag Beleving:
Hoe draagt (multi-)zintuiglijke waarneming bij voor een geleefde ervaring van de
stedebouw en welke bijdrage levert een verhalende benadering voor dit		
bewustzijn?
Subvraag Verhaal:
Wat is de relevantie van het begrip verhaal/verhalende stedebouw in sociaal-		
ruimtelijke vraagstukken?
2. METHODE VERHAAL-VERBEELDING
Naast het ontwikkelen van het theoretisch kader, door middel van het literatuuronderzoek
is er gezocht naar een manier om de projectlocatie Katwijk aan Zee te onderzoeken en
uiteindelijk te ontwerpen. Om structuur te geven aan dit specifieke onderzoek zijn een

3. ACHTERGROND
Gedurende het theoretisch onderzoeken en het verhalend-verbeeldend locatieonderzoek
ontstonden een aantal parallelle, meer algemene vragen die beantwoord werden in het
logboek. Vragen Achtergrondonderzoek:
Biobibliografie: Welke verhaaltechnische elementen (vanuit verschillende boeken) zijn
implementeerbaar in het ontwerp?
Referentieprojecten: Welke elementen maken de stedebouwkundige referentieprojecten
en uit eigen portfolio verhalend?
Verbeeldingstechnieken: Welke verbeeldinsgtechnieken bestaan er binnen stedebouw om
beweging/beleving weer te geven?
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aantal vragen gesteld. De methode is onderverdeeld in verhalend onderzoek (t/m P2) en
verhalend ontwerp (vanaf P2). Voor verdere uitwerking, zie Methodologie.
Vraag Methode: Hoe is de locatie onderzoekend-ontwerpend te benaderen vanuit verhaal en
hoe is deze te verbeelden?
Subvraag Morfologie:
Wat is het verhaal van het landschap, de ontstaansgeschiedenis van de kust en het
dorp?
Subvraag Identiteit:
Hoe is de identiteit van (het volk van) Katwijk aan Zee verbonden met het 		
het water, via religie en visserij?
Subvraag Karakters:
Wat zijn de perspectieven van de karakteristieke bewoners van Katwijk, gekoppeld
aan de seizoenen?
Wat is de onderlinge (ruimtelijke) verhouding van de verschillende wijken 		
(Boulevard, Princehaven, projectlocatie Prins Hendrikkanaal)?
Subvraag Perceptie:
Op welke zintuiglijke manier is de projectlocatie, via het water, 			
verbonden met het duinlandschap?
Hoe zijn locatie-landschap, landschap-locatie, locatie-dorpskern, dorpskern-locatie
met elkaar verbonden in een zintuiglijke route?
Subvraag Perspectief:
Wat zijn mogelijke toekomstscenario’s voor Katwijk aan Zee 2113 (gebaseerd op
verschillende perspectieven?
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VERHAAL- VERBEELDING

3. A C H T E R G R O N D

Fig. 6: Projectpad, Onderzoek-Ontwerp, methoden en producten, afbeelding door auteur

Methodologie

6

Het project is ontstaan vanuit de belangstelling voor de methodologische toepassing van
het verhaal. Zoals verwoord in de stelling was er bij aanvang geen ‘stip op de horizon’
die het project op systematische -kunstmatige- wijze tot een ontwerp leidde. Er was geen
uitgestippeld pad dat van A tot Z naar een ontwerp leidde. Er is bewust gekozen in het
begin het ‘veld’ van het verhaal breed te onderzoeken, enerzijds vanuit de literatuur,
anderzijds vanuit de projectlocatie. Dit exploratieve onderzoek is gedocumenteerd in het
logboek.
Uit het literatuuronderzoek is een (persoonlijke) richting ontstaan (beweging/
beleving), waaruit thema’s voor het toekomstig ontwerp uit voortkomen. Ook in het
literatuuronderzoek zelf zijn vrij uiteenlopende gerelateerde velden (van odologie tot
fenomenologie) beschreven, die door de metafoor van het pad/verhaal met elkaar zijn
verbonden. Door het verhalende-verbeeldende locatieonderzoek, van het vierluik van
water en land tot aan het karakter van de wijken in een trialoog; wordt een compleet
overzicht van Katwijk aan Zee gegenereerd. Hierbij zijn verschillende verhalende (verhaal,
gedicht, dialoog) en verbeeldende methodes (collage, houtskooltekening) uitgeprobeerd.
Door het samenkomen van literatuuronderzoek en het onderzoek verhaal-verbeelding is
er richting P2 een duidelijke weg ingeslagen, namelijk die van de verhalende/verbeeldende
wandeling (beweging) en zintuiglijke waarneming (beleving) als onderzoeks-/
ontwerpmiddel in de stedebouwkundige praktijk.
Hieronder zullen de verschillende methodologieën afzonderlijk diepgaander worden
beschreven.
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binnen het onderzoek zijn geïntroduceerd in het vorige
hoofdstuk (zie fig. 6). Het is belangrijk hier eerst de begrippen ‘pad’ en ‘veld’ toe te
lichten, die in de methodologische benadering een belangrijke rol spelen. Vanuit dit
raamwerk is het vervolgens mogelijk de verschillende methodes te bespreken. De
methodologische benaderingen van de verschillende onderdelen zijn namelijk niet los te
zien van elkaar en worden via het begrip pad en veld aan elkaar gelinkt.
De drie onderdelen

methodologie
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Fig.7: Morfologie: historische kaartenreeks [under construction], afbeelding door auteur
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1: Andreaskerk / Oude Kerk / Witte kerkje aan de zee (1461)
2: Nieuwe Kerk (1886)
3: Vredeskerk (1905)
4: Gereformeerde vrijgemaakte kerk (1948)

5: Bethelkerk (1958)
6: Ichthuskerk (1964)
7: Triumfatorkerk (1969)

A: Algemene begraafplaats / Ouwe Graf (1791)
B: Nieuwe begraafplaats / Duinrust

a: Universel Murad Hassil / Soefi-tempel (1969)

A: Oude Visserijschool
a: Schuitemaker’s vishandel
b: Vis&zo
c: v.o.f. Rederij H. Messemaker
d: v.o.f. Vishandel P. v.d. Plas
e Vishandel John Haasnoot
f: Zeevishandel Romkes
g: v.o.f. Hartevelt’s vis

Fig. 8: Identiteit: zichtbare elementen uit religie/visserij, afbeelding door auteur

1. THEORIE
Voor het literatuuronderzoek wordt een stap terug genomen van het theoretisch
framework van Urban Literacy. Sociaal-ruimtelijke theorieën uit het hoofdstuk
‘Transcriptie’ worden uitgediept en in verband gelegd met andere gerelateerde theorieën
als odologie (leer van paden) en fenomenologie (geleefde ervaring) en begrippen als
respectievelijk geobiografie en multi-zintuiglijkheid (zie 4.Theoretisch kader).
Op die manier is het mogelijk om het discours over het verhaal in relatie tot ontwerp
en planning in een ander perspectief te plaatsen. Het literatuuronderzoek geeft een
academische lading aan van zowel het onderzoeks- als ontwerpproces. Het geeft de
positie van het afstudeerproject tussen verschillende vakgebieden weer en toont haar
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie aan.
Instrumenten: Literatuuronderzoek
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Morfologie
In het vierluik ‘Over Water en Land’, is de morfologie van de locatie, de
ontstaansgeschiedenis van het kustlandschap en het dorp onderzocht. Hierbij werd
het water steeds als personage genomen, waaruit het ‘karakter’ van respectievelijk

methodologie

2. METHODE VERHAAL-VERBEELDING
De ontwikkeling van deze methodiek is de essentie van het afstudeerproject. De methode
is geïnspireerd op het vak ‘Readings of the Public Realm’, een MSc2 Architectuur-vak, dat
in het najaar van 2012 is gevolgd, waar gevraagd werd een reeks teksten te produceren die
gelinkt waren aan ruimtelijke interventies.
In het afstudeerproject worden de mogelijkheden van het verhaal onderzocht, door toe te
passen op locatie en te zoeken naar passende verbeeldingstechnieken. Belangrijk is hierbij
te vermelden dat er geen duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen onderzoek en
ontwerp, er is een wisselwerking tussen onderzoek en ontwerp (onderzoekend ontwerp,
ontwerpend onderzoek). Het is geen voorgeschreven methodiek, maar juist een methode
die gaandeweg op experimentele wijze wordt ontwikkeld. Zo zijn er verschillende
schrijvende vormen uitgeprobeerd, zoals verhaal, gedicht en dialoog. Bovendien is de
zoektocht naar een passende verbeeldingsmethode niet eenvoudig geweest, zoals al verteld
is in de inleiding. Deze zoektocht begon vrij richtingloos, maar het referentieonderzoek
naar bestaande verbeeldingstechnieken (o.a. Appleyard/Lynch, 1964 en Cullen, 1961)
zorgde voor een duidelijkere koers (de verbeelding van de waarneming van de route).
Uiteindelijk heeft het literatuuronderzoek, het begrip van wandeling en zintuiglijke
waarneming, het laatste zetje in de goede richting gegeven. Vanuit perceptie en het
collectief van toekomstscenario’s zal in het vervolg de methodologie worden voortgezet
(zie ook 7.Planning). De tekstuele producten zijn opgenomen in Appendix – Verhalen. De
(voorlopige) verbeeldingen zijn hieronder opgenomen.
Instrumenten: ontwerpend onderzoek, onderzoekend ontwerp, locatiebezoek, gesprekken,
literatuuronderzoek.
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Rienk Gijzen

Klaas Varkevisser

Fig. 9: Karakters: tijdruimtediagrammen van Chantal, Klaas en Rienk, afbeelding door auteur
het
Het
kanaal
dorp - de
princehaven
boulevard
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0:00

chantal

dorien

rienk	

klaas

Aparte fietsstrook en kinderspeelplaats

Aantrekkelijke wandelboulevard (Kustwerk Katwijk)

Kunstzinnige referenties, beroemde voorgangers,
materiekunst

De kotters op het strand, de vissers en de -vrouwen

Onveilige, verpauperde omgeving: gevaar!

Herontwikkelingsmogelijkheden: vakantiehuisjes

Industriële inspiratie, vergankelijkheid

Voormalige pakhuizen, boetzolders en loggers

Brug over het Hendrikkanaal, tbv ontsluiting

Brug over het Hendrikskanaal voor levendige ruimte

Terugbrengen van visserijreferenties

Oorspronkelijk zicht op de Rode Buurt (dijk)

Fig. 10: Karakters: collages door vier verschillende brillen [under construction], afbeelding door auteur

zee, monding, kanaal (en buitenhaven) naar voren kwam. Deze tekst is gebaseerd op
informatie van websites, (zie 9. Voorlopige literatuurlijst). Zie Appendix – Verhalen: Van
Water en Land. In de verbeelding zal het historische karakter van de tekst zal worden
bijgestaan door een historische kaartenreeks (zie fig. 7, under construction).
Identiteit
In het korte verhaal ‘Het scheppend vermogen van water’ wordt de strijd tussen water en
land bekeken vanuit de religieuze en visserij- identiteit van het dorp. Zie Appendix –
Verhalen: Het scheppend vermogen van water. In de verbeelding is gekozen om respectievelijk elementen uit religie en visserij ruimtelijk te lokaliseren in Katwijk (zie fig. 8).

Deze drie karakteristieke punten, te weten: boulevard, nieuwe ontwikkeling Princehaven
en de verloederde binnenhaven, zijn aanleiding geweest om de Trialoog van de wijken te
schrijven. Hier hebben de verschillende wijken een stem gekregen en wordt gereflecteerd
op de verschillende nieuwbouwprojecten die op stapel staan en wat ruimtelijke kwaliteit
nu precies is, zie: Appendix - Verhalen: Trialoog van de wijken. Deze vingeroefening maakte
de onderlinge ‘verhouding’ tussen de wijken inzichtelijk, maar resulteerde tot op heden
nog niet in een passende verbeelding.
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Karakters
Vanuit ‘Identiteit’ ontstond eens eerste inzicht in de sociale dimensie van het dorp en
vormde het een opstap naar een diepere karakterstudie van de inwoners en de wijken.
In de biografische verhalen van één dag Biografie van Katwijk, worden vier verschillende
inwoners van Katwijk genomen, die, afhankelijk van hun levensfase, aan de verschillende
seizoenen worden gekoppeld. Op die manier worden meerdere vliegen in één klap
geslagen: zowel het gebruik als het karakter van het dorp (zoals waargenomen wordt
vanuit verschillende perspectieven) wordt inzichtelijk gemaakt. Deze teksten zijn
gebaseerd op het boek In Katwijk is alles anders, (Deursen, 2012), locatiebezoek en
gesprekken met bewoners. Er is bewust gekozen om geen interviews af te nemen, zodat
bewoners vrijuit konden spreken. Bovendien diende de gesprekken slechts als achtergrond
voor de personages, waarbij ik mijzelf enige dichterlijke vrijheid heb gegund, zie Appendix
– Verhalen: Biografie van Katwijk.
In de verbeelding zijn op basis van de verhalen en de theorie van Hägerstrand (1966)
allereerst verschillende tijdruimtediagrammen gemaakt (zie fig. 9). Zo werd het mogelijk
om het gebruik van de ruimte uitgezet tegen de tijd van de verschillende personages
inzichtelijk te maken en eventueel te vergelijken. Uiteindelijk blijkt dit niet geheel de
gewenste lading van de tekst weer te geven. De meerwaarde van de verhalen lag namelijk
in de innerlijke expressie van waaruit de persoonlijke verhouding tot de omgeving
bleek. Dit principe, en de rol van herinnering, is verder theoretisch onderzocht in het
literatuuronderzoek onder ‘geobiografie’. Om deze laag te verbeelden zijn er uiteindelijk
op drie karakteristieke punten in het dorp vanuit de vier verschillende persoonlijke
perspectieven een collage gemaakt (zie fig. 10).

methodologie
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Fig. 11: Perceptie: psychogeografische kaart, afbeelding door auteur

Toekomstscenario voor Katwijk aan Zee - 2113
De inleiding
Zoals je misschien wel weet doe ik voor mijn afstudeerproject onderzoek naar het
gebruik van het ‘verhaal’ binnen de stedebouw. Door het schrijven van verhalen (van
zintuiglijke teksten tot meer narratieve verhalen) probeer ik mij de gebruiker en de
plek eigen te maken. Daarbij richt mijn onderzoek en ontwerp zich voornamelijk op
de relatie tussen de gebruiker en de beleving van ruimte-tijd.
Ik heb het verleden en heden al goed in de vingers, maar ben voor het toekomstperspectief op zoek naar een aantal originele invalshoeken.
Ik zou het heel leuk vinden als je zou willen bijdragen aan mijn project door een kort
stuk te schrijven over jouw toekomstvisie voor Katwijk aan Zee.
De context
De projectlocatie bevindt zich in het religieuze vissersdorp Katwijk aan Zee, bij de
monding van de Oude Rijn, nabij Leiden.
In 1913 legden de karakteristieke bomschuiten er voor het laatst aan op het strand.
Door de komst van de dieper varende loggers verdween de vishandel op het strand.
De visverwerking en nevenindustrie (netten boeten, kuiperij) bleef bij de binnenhaven (de eigenlijke projectlocatie). De industrie werd via de rivieren bevoorraad
vanuit de zeehaven van IJmuiden, Katwijk lag voortaan 60 km van zee. De oude boulevard (of “wurf ”) was erg geliefd bij kunstenaars als Willy Sluiter en Jan Toorop. In
de Tweede Wereldoorlog werd de boulevard samen met een 250 meter brede strook
bebouwing aan de kust gesloopt ten behoeve van de Atlantikwal. Bij de naoorlogse
herontwikkeling werd een echte boulevard naar franse standaard ontworpen. Na
deze ontwikkeling is het hele vooroorlogse stedebouwkundige weefsel van het dorp
op de schop gegaan. Op het moment wordt het gedeelte rond de binnenhaven herontworpen, terwijl aan de boulevard een versterkt duinlandschap wordt aangelegd
voor de kustverdediging. Ondanks de nieuwe architectuur blijft het kleinschalige
dorpse karakter grotendeels behouden, een enkele uitzondering daargelaten. Het
gebruik van het dorp is echter veranderd, ingegeven door een veranderende samenleving.
In 2013 is er ten opzichte van 1913, ruimtelijk gezien, veel veranderd, maar tegelijkertijd heeft de identiteit van Katwijk als religieus vissersdorp grotendeels stand
gehouden. Hoe zou het dorp er in 2113 aan toe zijn?

binnenhaven

boulevard

Locatie Katwijk aan Zee en projectlocatie binnenhaven

?
Boulevard anno 1913

Boulevard anno 2013

De opdracht
Beschrijf jouw toekomstscenario voor Katwijk 2113 vanuit een wandeling door het
dorp.
De illustraties hiernaast kunnen je helpen een beeld te vormen van Katwijk in 1913
en 2013. Aan jou de vraag hoe het er over honderd jaar is!
De lengte van de tekst is vrij (tot een maximum van ongeveer 500 woorden, ruwweg
een A4tje), maar ik zou het graag voor 7 juni willen ontvangen.
Het zou geweldig zijn wanneer je jouw unieke visie zou willen loslaten op dit project!

Boulevard anno 2113

?
Binnenhaven anno 1913

Binnenhaven anno 2013

Binnenhaven anno 2113

Fig.12: Perspectief: opdrachtbeschrijving Collectief van Perspectieven, afbeelding door auteur

Perceptie
Eén van de eerste verhalen was de zintuiglijke beschrijving van Wandeling langs het water.
Hierin werd een zintuiglijke route afgelegd tussen binnenhaven en het landschap. De
wandeling langs de haven, het uitwateringskanaal naar het nabijgelegen duinlandschap
werd beschreven met focus op zicht (kleur) en geluid. Zie Appendix - Verhalen: Wandeling
langs het water.
In de verbeelding is dit weergegeven in een psychogeografische kaart in combinatie met
foto’s (zie fig. 11).

Perspectief
De toekomstverhalen (perspectieven) hebben een bijzondere positie in de Methode
Verhaal-Verbeelding.
Het schrijven van bovenstaande verhalen heeft geleid tot een bewustzijn van beleving en
gebruik (respectievelijk 1.Descriptie en 2. Transcriptie uit Urban Literacy), gekoppeld
aan de kleinere schaal van de ingreep tot de schaal van de wijk. De verbeelding (3.
Prescriptie), het daadwerkelijke ontwerpen, waarbij ook toekomstscenario’s op grote
schaal van invloed zullen zijn, zal richting P3 en P4 steeds belangrijker worden.
Voor de toekomstscenario’s op grotere schaal is het concept Collectief van Perspectieven
opgezet, geïnspireerd door het afstudeerproject van Theng (2007). Voor het collectief zijn
verschillende mensen benaderd om, gebaseerd op een korte omschrijving van Katwijk
aan Zee (1913-2013) een wandeling te beschrijven in 2113 (zie fig. 12). Het collectief
levert een van buitenaf gegenereerd denkkader op. De eerstvolgende stap zal zijn om
(een selectie van) de toekomstscenario’s te verbeelden. Opvallend zijn de uiteenlopende
perspectieven die gekozen zijn, van realistisch tot science-fiction, resulterend in
zintuiglijke beschrijvingen tot meer afstandelijke observaties. Uiteindelijk zullen de
inzichten helpen om het ontwerp een richting te geven. Zie Appendix - Perspectieven.

23
methodologie

Bovenstaand verhaal is de inspiratie geweest voor Langs de Assen, een concept dat
recent is bedacht, onder andere gebaseerd op de conclusie uit het literatuuronderzoek.
De wandeling langs het water van binnenhaven naar duin loopt van zuid naar noord
(oriëntatie van de kaart). Het is interessant om deze -landschappelijke- wandeling ook
andersom te maken, om te zien wat de sequentie, de herinnering voor invloed heeft op
de waarneming van de omgeving. Daarnaast is er ook een interessante -stedelijke- route
mogelijk vanaf het strand, door de historische kern oostwaarts richting de binnenhaven,
en weer terug. Deze twee maal twee routes, die zich langs de kompasassen uitstrekken
koppelen het begrip van heen en weer en herinnering, rond de binnenhaven en omgeving.
Door de letterlijke eenduidige beweging en beleving te combineren en ditmaal vanuit de
verbeelding van de route tot een verhaal te komen wordt de essentie van de methodiek
bereikt.

In dit verhaal wordt het universum van kleine beer, die bang is voor het donker,
stapsgewijs vergroot van slaapkamer, naar huis, naar het heelal, om te zien dat
er altijd ergens een lichtje brandt.

Can’t you sleep little bear? - Martin Waddell/ Barbara Firth
1990

1989

Een gezin gaat op berenjacht, en doorkruist velden, bossen, rivieren om door
de beer weer teruggejaagd te worden via rivieren, bossen velden naar de
veiligheid van het eigen huis.

We’re Going on a Bear Hunt - Helen Oxenbury/ Michael Rosen

Dolf reist per teletijdmachine naar de middeleeuwen, waar hij samen met een
leger aan kinderen een moeizame kruistocht aflegt naar het beloofde land.

Kruistocht in spijkerbroek - Thea Beckman

Reinout monstert om aan het rasphuis te ontsnappen aan op een VOC-schip.
Later neemt hij deze over als piratenschip en bevaart daarmee alle zeeën.
Uiteindelijk wordt hij gevangengenomen en keert weer terug naar Amsterdam
om berecht te worden.

Bloedgeld - Simone van der Vlugt

De edele Eleonor en haar beloofde kruisvaarder Thomas leggen een pelgrimstocht af naar Santiago de Compostella, en leren zichzelf en elkaar kennen.

The Ramsay Scallop - Frances Temple

Grenouille wordt als verschoppeling zonder lichaamsgeur geboren maar
compenseert dit met een merkwaardig goed reukvermogen dat hem in een
zintuiglijke reis langs de adel, tot aan het schavot brengt.

Das Parfum - Patrick Süskind

In ‘De tuinman en de dood’, laat een meester zijn knecht naar Isfahan reizen op
vlucht voor de dood om vervolgens van de dood zelf te vernemen dat hij hem
die avond nog in Isfahan zal opwachten.

Herwaarts - P.N. Van Eyck

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

In een hemels raamvertelling wordt de lotsbestemming van Quinten Quist als
messiasfiguur van geboorte tot dood gevolgd.

De ontdekking van de hemel - Harry Mulisch

2003

2002

In de lijvige Reiziger-reeks reist Claire af naar de tijd van de Schotse opstand en
leert daar Schot Jamie kennen. We volgen haar reis, en die van hun dochter
Brianna van Engeland naar het Nieuwe Land en tussen het heden en verleden en
hoe deze in verband staan met elkaar.

Outlander - Diana Gabaldon

In korte niet-chronologische notities volgen we het verhaal van Clare en haar
geliefde Henry. Laatste lijdt aan teletijdtransportatie, waardoor hij van het ene
op het andere moment naar een andere tijd verplaatst, met alle problemen van
dien.

The time traveler’s wife - Audrey Niffenegger

Gedurende alle seizoenen bezoekt Freriks de laatste stukken ‘verborgen
wildernis’ van Nederland. Aan de hand van oude kaarten en persoonlijke
observaties, koppelt hij de geschiedenis aan het karakter van de plek.

Verborgen wildernis - Kester Freriks

Detective Borlú uit de stad Beszél probeert een moord op te lossen dat verband
houdt met de stad Ul Qoma. De twee vijandelijke steden nemen geografisch
grotendeels dezelfde plaats in, maar inwoners zijn verplicht elkaars fysieke
bestaan te negeren, wat tot complexe problemen lijdt.

The city & the city - China Miéville

In deze inventieve matroesjka-vertelling ontvouwen verschillende afzonderlijke
verhalen van het verre verleden tot aan het einde der tijden. Uiteindelijk blijkt
alles en iedereen met elkaar in verband te staan.

Cloud atlas - David Mitchell

Aan de hand van een aantal wandelingen over oude paden, doet Macfarlane een
aantal diepzinnige geobiografische beschouwingen, die vertellen over de
historie van het pad en haar bewandelaars en hun relatie.

The old ways - Robert MacFarlane

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Fig. 13: Veld van biobibliografie, afbeelding door auteur

Fig. 14: Veld van referentieprojecten, afbeelding door auteur

3. ACHTERGROND
De achtergrondonderzoeken maakten het mogelijk om begrippen gaandeweg het proces
snel helderder te krijgen. Deze onderzoeken zijn als ‘velden’ -informeel- opgenomen in
het Logboek, dat onder andere voor dit doel was ontstaan. In verder onderzoek zouden de
onderdelen verder met elkaar in verband gebracht kunnen worden.
Instrumenten: referentieonderzoek, (literatuuronderzoek).
Biobibliografie
Hier is een catalogus aangelegd van invloedrijke boeken gedurende mijn leven, vanwaaruit
het mogelijk was om overlappende thema’s te destilleren (zie fig. 13). Inhoudelijke
elementen als persoonlijke ontwikkeling, verhouding mens-ruimte en verhaaltechnische
aspecten als tijd, plot, slot en raamwerk zijn mogelijk interessant voor het ontwerp.

Verbeeldingstechnieken
Hier is een catalogus aangelegd met verbeeldingstechnieken van kwantitatief naar
kwalitatief, van objectief naar subjectief, van beweging en beleving (zie fig. 14).
Sleutelwoorden: GPS tracking, geovisualisatie, mental maps, multimediale visualisaties.

Fig. 15: Veld van verbeeldingstechnieken, afbeelding door auteur
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Referentieprojecten
Hier is een catalogus aangelegd met projecten die voor mij ‘verhalend’ waren (zie fig.
14). Sleutelwoorden: Fantasie, vergankelijkheid, evolutie, hergebruik, monumenten,
samenwerking, opwaartse stedebouw, grid.
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3. A C H T E R G R O N D

Fig. 16: Planning, afbeelding door auteur

Planning

7
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planning

De planning (zie fig. 16) is gebaseerd op de voorgenoemde methodes, onderscheiden in de
paden 1. Theorie, 2. Methode Verhaal-Verbeelding en 3. Achtergrond. Deze paden staan
sterk met elkaar in verband, zoals in voorgaande hoofdstukken is aangetoond. Pre-P2
zijn de paden nog hoofdzakelijk gescheiden. Vlak voor P2 is de theorie geïmplementeerd.
Het streven is om de achtergrondonderzoeken post-P2 met elkaar in verband te brengen
en in samenhang met het uitwerken van de Verhaal-Verbeelding (Perceptie/Perspectief )
te werken naar een verhalende-verbeeldende benadering richting P3, waarbij het direct
wordt uitgeprobeerd op de ontwerplocatie. Tussen P3 en P4 zal de benadering tot een
ontwerp leiden. Post-P4 zal het ontwerp desgewenst worden aangepast. Er is dan ook tijd
gereserveerd om het onderzoeks- en ontwerpproces te evalueren (welke vragen zijn nog
niet beantwoord?) en algemene aanbevelingen voor toekomstig (ontwerp-)onderwijs te
formuleren.

verwacht eindproduct
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Fig. 17: Schematige opzet thesis, afbeelding door auteur

Verwacht eindproduct

8

Inhoud

Opzet thesis

Door het schrijven van het thesisplan kwamen de verschillende onderzoeken die ik
‘veldmatig’ was gestart samen in een verhaal. Het lijkt mij uitermate interessant en
relevant om de opzet af te stemmen op het thema ‘verhaal’.
Goedbeschouwd is het project als volgt te verwerken: het literatuuronderzoek vormt een

verwacht eindproduct

Het streven is om uiteindelijk tot een verhalende stedebouw te komen, zoals is
omschreven onder 2. Doel: een duurzame stedebouwkundige ingreep die mogelijkheden
biedt voor verschillende interpretaties. Oftewel: “Om ruimte te laden met tijd en
mogelijkheden, zal de stedebouwkundige eerder zachte grenzen moeten ontwerpen in plaats
van sterke muren,” (Sennett, 1990, p. 196). Factoren die een rol spelen in de verhalende
benadering zijn: morfologie, identiteit, karakters, perceptie en perspectief.
Het is nog niet mogelijk uitspraken te doen over concrete ontwerpen, wel is het mogelijk
om de ontwerplocatie en -details aan te wijzen, van waaruit ontwerprichtingen en fysieke
eindproducten (schaalniveau, representatietechniek) -voorlopig- gekozen kunnen worden.
De ontwerplocatie is, (zoals beschreven in 1. Stelling en verder in 3. Relevantie), de
binnenhaven in Katwijk aan Zee, voornamelijk het gedeelte aan de monding van de
uitwatering. Het ontwerp richt zich op de relatie van de haven met het landschap, het
dorp en verder ingezoomd: de invulling van het gesloopte gebied, en de verbinding aan de
randen. Aandachtspunten zijn er de barrièrewerking van de Woldringh – van der Hoopbrug, en de barrièrewerking van het niet-bestaan (!) van een brug tussen de Rode Wijk en
‘t Witte Hek (ooit een tijdelijke brug). Het hele gebied zal langs de wandelingen ‘Langs de
Assen’ worden geanalyseerd en in verband gebracht met de omgeving door wandelingen,
schaalniveau 1:2000. De uiteindelijke invulling van het gebied schaal 1:1000 en de details
van de bruggen 1:100. Eindproducten zijn wandelingen in axonometrieën, en maquettes,
met verschillende inzetstukken om de verschillende interpretaties van het verhaal te
verbeelden. Het onderzoek en ontwerp zal uiteindelijk in het thesis worden verwoord in
een verhaal, zoals is beschreven onder ‘Opzet’ (zie fig. 17).
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soort voorwoord op het uiteindelijke project, namelijk een inleiding, inspiratie voor het
uiteindelijke thema. Vervolgens komt de methodologie voort uit een aantal bronnen, en
vormt het een raamwerk voor het uiteindelijke verhaal: het ontwerp op de locatie Katwijk
aan Zee. Deze verhalen zullen afgewisseld worden met de achtergrondonderzoeken, die de
verhalen respectievelijk plaatsen tegen de achtergrond van de biobibliografie, het begrip
‘verhalende stedebouw’ en ten slotte het onderzoek naar verbeeldingstechniek [hoewel
dat wel heel nauw verbonden is met het kader methodologie]. Het precieze verhaal moet
nog uitgewerkt worden, maar het zal globaal neerkomen op dit: In het verhaal komen
verschillende schalen samen, en wordt ingezoomd van landschap (ontstaan) via stad
(karakters) naar de projectlocatie. Hierbij zal de wandeling het hoofdthema zijn.
De verbeelding van de perspectieven maken het mogelijk de wandelingen af te zetten in
een groter kader (zowel in tijd als in ruimte). Aan de hand van deze perspectieven is het
mogelijk de buigzaamheid (weerbaarheid/flexibiliteit/duurzaamheid) van het ontwerp te
toetsen.
Vervolgens is het goed om weer terug te stappen naar het raamwerk van de methodologie
om te onderzoeken of het wat heeft opgeleverd. Heeft het beantwoord aan de
verwachtingen/doelen?
In het nawoord kan de methode en het hele ontwerpproces/-project afgezet worden
tegen het bestaande kader van de stedebouw en wordt de meerwaarde besproken. Wat
heeft het project opgeleverd als inzichten in onwerpproces? Wat zijn zaken die nog verder
onderzocht moeten worden?

Voorlopige literatuurlijst
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De stad en het verhaal zijn verbonden vanuit het overkoepelende begrip van beweging. Dynamische begrippen als
herinnering, zintuiglijkheid en vergankelijkheid laten zich minder goed vangen in beeld. De ambitie is om in deze
context de rol van het (avisuele) verhaal in de stedebouw te bestuderen via de aspecten beweging en beleving.
Het paper zal uiteindelijk proberen antwoord te geven op de vraag: Wat is de betekenis van het verhaal in de stedebouw,
vanuit concepten beweging en beleving?
Het literatuuronderzoek is opgebouwd rond de concepten beweging en beleving en het uiteindelijke verhaal. De
analogie met het pad is een belangrijke onderlegger voor de structuur. De leer van paden (odologie) vormt het
startpunt van het onderzoek onder ‘Beweging’. In ‘Beleving’ wordt de (multi-)zintuiglijke waarneming vanuit de
geleefde ervaring (fenomenologie) besproken. Het onderzoek wordt in ‘Verhaal’ ondersteunt door sociaalruimtelijke
theorieën, van waaruit het belang en toepassingsrichting van een verhalende benadering van de stedebouw volgt.
Verhalen en stedebouw zijn in essentie in beweging. Bewustzijn van aspecten als beleving en beweging en de rol van
het verhaal, is essentieel voor de bewustwording van de geleefde ervaring van de alledaagse praktijk. Het verhaal blijkt
een effectief instrument om inzicht te verkrijgen in deze veranderlijke, zintuiglijke werkelijkheid van de stad.

Trefwoorden - paden, wandelen, geobiografie, geleefde ervaring, (multi-)zintuiglijke waarneming,
transcriptie, alledaagse praktijk, verhalende stedebouw

1. Inleiding
De stad is een veld vol verhalen, verhalen van inwoners
maar ook van de stad zelf. Deze verhalen staan niet stil,
maar zijn in essentie in beweging, zoals stedebouw ook
bestaat bij de gratie van beweging oftewel ontwikkeling.
Gerelateerde -vluchtige- aspecten als vergankelijkheid en
herinnering, laten zich echter slecht opnemen in visueel
georiënteerde ontwerp(benadering-)en (Havik, 2012).
Het verhaal is een middel om een relatie te leggen tussen
ruimte en haar gebruikers, want zoals activiteiten zich
ontvouwen in de context van het verhaal, zo ontvouwen
de activiteiten zich in de stedebouwkundige realiteit stelt
Havik. Het doel van dit paper is om, vanuit de concepten
‘beweging’ en ‘beleving’, de rol van het verhaal binnen de
stedebouw verder te onderzoeken. Het streven is om een
denkkader te ontwikkelen, waar vanuit het mogelijk is om
-in verder onderzoek- ontwerpuitspraken te doen.
Het feitelijke startpunt van het literatuuronderzoek is Urban Literacy van Havik (2012),
voornamelijk het deel ‘Transcriptie’ dat onder andere

focust op beweging en beleving en de rol van het verhaal,
vanuit de sociaalruimtelijke theorieën van De Certeau en
Sennett. De ‘beweging’ is vervolgens verder onderzocht in
het veld van odologie (de leer van paden) door Jackson en
MacFarlane en het begrip geobiografie door Karjalainen.
De ‘beleving’ is beschouwd vanuit theorieën over geleefde
ervaring (fenomenologie) en multi-zintuiglijkheid door
Pallasmaa en Sepänmaa. Om het onderlinge verband
tussen de velden te duiden, worden er tussentijdse
conclusies getrokken. Daarnaast is het goed om te
vermelden dat vanwege de literaire invalshoek er gekozen
is om niet alleen gebruik te maken van academische
bronnen, zo doen schrijvers Kundera, Macfarlane en
Carpelan een waardevolle bijdrage.
In de opbouw van het paper is er voor gekozen
om de concepten van ‘beweging’ en ‘beleving’ eerst toe
te lichten en af te sluiten met het ‘verhaal’. In ‘Beweging’
wordt de historie van het pad als startpunt genomen.
Vervolgens wordt er gezocht naar de verbinding tussen
wandelen, schrijven en verbeelding, wat resulteert in het
begrip ‘geobiografie’. In ‘Beleving’ wordt het belang van

1

zintuiglijke waarneming besproken vanuit de ‘hegemonie
van het oog’ en begrippen als geleefde ervaring en multizintuiglijkheid. Ten slotte wordt in ‘Verhaal’ het begrip
‘transcriptie’ geïntroduceerd, waarna de relatie tussen
sociaalruimtelijke theorieën en het fenomeen verhaal
duidelijk wordt. Het paper wordt afgesloten met het
begrip verhalende stedebouw, als eerste voorzet voor
een concreet ontwerp. Het paper begeeft zich als een
wandeling door vrij uiteenlopende velden, wat zal worden
samengevat en beschouwd onder ‘Conclusies’. Onder
‘Aanbeveling / Positionering’ zullen de uitkomsten van het
literatuuronderzoek in het kader van het gehele project
besproken worden. Op die manier wordt duidelijk welke
vervolgstappen voortkomen uit het literatuuronderzoek
en blijkt de invloed van het paper op de zoektocht naar
een verhalende benadering.

2. Beweging

2.2 De relatie tussen wandelen en schrijven
Macfarlane (2010) beschrijft een aantal langeafstandwandelingen op een tactiele en tegelijkertijd reflectieve
wijze. Hij onderzoekt het verband tussen paden, wandelen
en verbeelding. Volgens Macfarlane is het pact tussen
lopen en schrijven namelijk bijna zo oud als de literatuur
zelf. Paden zijn daarbij niet alleen middelen om een ruimte
te doorkruisen, maar ook manieren van voelen, zijn en
weten. De bewering dat cognitie zowel plaatsgebonden
is als gevoelig is voor beweging dateert van voor de
romantiek, hoewel filosoof Rousseau haar beroemd heeft
gemaakt, zo vertelt MacFarlane. Denkwerk is daarbij
volgens hem uitsluitend te voet mogelijk, waarbij hij
Wittgensteins ‘Denkbewegungen’ aanhaalt. Macfarlane
vindt het intrigerend hoe mensen zichzelf door middel
van het landschap beschouwen, welke topografieën van
ons wezen we met ons meedragen en welke kaarten we
maken door die innerlijke gebieden te trekken. Hij is met
name geïnspireerd door de ‘pastorale pscychogeografieën’
van Edward Thomas, een vroeg-twintigste eeuwse
(depressieve) dichter die met zijn poëtische teksten over
het pad de weg heeft vrij gebaand voor Macfarlane’s
onderzoek. Het boek eindigt met een ode aan Edward
Thomas: een geobiografische hervertelling van zijn
levensdomein.
2.3 Geobiografie als representatie van relatie mensomgeving
Volgens Karjalainen (2003) is een geobiografie een
samenspel van plaats, herinnering en de verhalende zelf.
Het verhalen op zich is het construeren van ervaringen tot
betekenisvolle episoden. In een verhaal wordt de betekenis
van een afzonderlijke ervaring namelijk pas duidelijk door
de positie ervan in het geheel. Het element tijd rijgt het
verhaal aaneen. De menselijke belichaming vind plaats
in de ruimte: de geleefde ervaring van tijd is de geleefde
ervaring van ruimte.
Als voorbeeld van geobiografie haalt Karjalainen
de roman Urwind (1993) van Carpelan aan. Hoofdpersoon
Daniel Urwind schrijft er in 53 wekelijkse dagboeknotities
aan zijn vrouw over zijn belevenissen thuis, terwijl zij
op reis is. Urwind verhaalt over plek en herinnering, de
2
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2.1 De geschiedenis van paden en wandelen
“Which came first, the house or the road leading to the
house?” ( Jackson, 1994, p. 189).
Jackson (1994) beschrijft de relatie tussen de geschiedenis
van paden en de samenleving. Paden en wandelen zijn
belangrijk omdat ze ons voor het eerst samenbrachten in
een groep of samenleving, het pad is daarmee de eerste en
meest publieke openbare ruimte, aldus Jackson. Door de
geschiedenis heen is de functionele en maatschappelijke
betekenis van paden veranderlijk maar steeds belangrijk
gebleken. Jackson toont aan hoe bij primitieve volken als
bij de Indianen het fenomeen ‘paden’ essentieel onderdeel
is van de cultuur. Een ander kenmerkend voorbeeld is
die van het Romeinse Rijk, dat nooit zo uitgestrekt zou
zijn geworden zonder de aanleg van een netwerk van
wandelpaden. Verder in de geschiedenis, in de 17e eeuw
tot vlak voor de industrialisatie werden wandelaars (zij die
zich niet per koets - of later per trein - verplaatsten) gezien
als de lagere klasse, letterlijk het voetvolk. Opmerkelijk is
dat een paar eeuwen later Benjamin (1927/1992) de weg
terug wees naar de (stads)wandeling om het alledaagse
leven in de door industrialisatie getransformeerde stad
te verkennen. Het begrip van de flâneur, de stedelijke
observant, bedacht door dichter Baudelaire en verder
uitgewerkt door Benjamin, baande de weg vrij voor de
latere psychogeografie van Debord (1958). Volgens
de psychogeografie zou het rusteloos richtingloos
ronddwalen, dérive of drift, tot een verhoogde
bewustwording van de stad leiden.
In de huidige maatschappij heeft het concrete
pad wederom een nieuwe betekenis gekregen. Kundera
(1990) beschrijft de vervreemding van mens met
landschap door de opkomst van (geasfalteerde auto-)
wegen en het verdwijnen van (zandige voet-)paden.
Volgens Kundera leven we in een wereld van wegen die

ons van A naar B leiden, de ononderbroken schoonheid,
de zin, van het pad is niet meer. Het pad is een ode aan
de ruimte, elk stuk ervan heeft zin en spoort ons aan
om stil te staan. Jackson (1994) benadert de wegen op
een positievere wijze. Volgens Jackson worden de wegen
namelijk steeds meer het decor van werk, ontspanning,
van sociale interactie en opwinding. Ons gebruik van
paden/wegen is dus door de eeuwen heen veranderd,
samen met onze wereldovertuiging. Onveranderlijk is
echter de metaforische betekenis die we toekennen aan
wegen, zoals het begrip ‘levenspaden’. Het is waardevol
om daarbij in te gaan op het werk van Macfarlane.

zintuiglijke waarneming speelt hierbij een grote rol. De
identiteit van Urwind manifesteert zich in de vervagende
(ruimtelijke) werkelijkheid van zijn herinneringen. Het
voortdurend rusteloos schakelen tussen zijn ervaringen,
heden en verleden, maken het meer tot een onderzoek van
het innerlijk narratief dan een feitelijke geo(bio)grafische
representatie, zo vertelt Karjalainen. Daarbij zijn de
representatie van huis en stad niet los te zien van Urwind’s
stemmingen. Beschrijvingen van een heldere geometrie
van straten en warrige kaarten wisselen elkaar namelijk af.
Uiteindelijk toont Karjalainen aan dat het schrijfproces
leidt tot een existentiële bewustwording van Urwind. Op
deze manier is een waardevolle relatie tussen de mens en
zijn omgeving te begrijpen, namelijk: hoe de ruimte zich
manifesteert in de herinnering van de gebruiker, en hoe
het schrijven van verhalen hieraan bijdraagt.
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3. Beleving
3.1 Hegemonie van het oog
In de roman Urwind speelt de zintuiglijke ervaring van
de stad een grote rol. Immers: de manier waarop we onze
omgeving waarnemen wordt als eerst bepaald door hoe
onze zintuigen geprikkeld worden (Pallasmaa, 2005).
Pallasmaa ziet zichzelf als voorvechter van een totale
menselijke ervaring in de architectuur. Hij beschrijft hoe
in de huidige westerse samenleving het zicht domineert:
‘de hegemonie van het oog’ (Pallasmaa, 2005, p. 130).
De overige zintuigen, met uitzondering van het gehoor,
worden gereduceerd tot overblijfselen van een primitieve
oorsprong. De geleefde ervaring van de ruimte, door
Pallasmaa ‘existentiële ruimte’ genoemd, wordt voor
een groot gedeelte bepaald hoe de mens de ruimte in
zijn totaliteit (met alle zintuigen) ervaart. Door de focus
op het beeld ontstaat er een kloof tussen het ontwerp
en de beleving. De existentiële laag, verbonden met het
zijn, het fysieke lichaam, de allesomvattende perceptie:
het daadwerkelijk ‘geleefde’ maakt hierdoor vaak geen
onderdeel uit van moderne architectuur, aldus Pallasmaa.
3.2 Multi-zintuiglijkheid als concept
Sepänmaa (2003) onderzoekt het begrip multizintuiglijkheid in de stad. Sepänmaa streeft naar een
model van een totale synthese van de zintuigen, die nauw
samengaat met kennis over zintuiglijke waarneming
(‘ideo-sensoriness’). Hiervoor wordt eerst verwezen naar
het Gesamtkunstwerk van Wagner, waar architectuur,
schilderijen maar ook de geur van kaarsen bijdragen
aan een totaalervaring. Dit concept is vanzelfsprekend
een kunstzinnige benadering, terwijl de stedelijke
omgeving niet beschouwd kan worden als gangbare kunst
(‘art’), maar als een artefact. Een moderne versie van
Gesamtkunstwerk dat beter aansluit op de zintuiglijke
beleving van de omgeving is volgens Sepänmaa virtual

reality. Bij virtual reality speelt bovendien het begrip ‘ideosensoriness’: de geleefde kennis van de zintuigen waarop de
ontwerper kan inspelen een grote rol. Omgeving en kunst,
realiteit en virtualiteit lopen in elkaar over en zintuiglijke
manipulatie/stimulatie zorgt voor een totale zintuiglijke
ervaring van de omgeving. Zowel de waarneming van de
gebruiker als ontwerper spelen een rol in het ontwikkelen
van de identiteit van de stad.
Maar de stad is meer dan de zintuiglijke
ervaring, stelt Sepänmaa. De stad is in zichzelf kinetisch
(beweeglijk) en biedt kinetische ervaringen, alleen al door
interactie van bewoners. Esthetische betekenis ontstaat
niet alleen door het passief onderzoeken van de stad, maar
door er actief onderdeel van uit te maken. Een leeg plein
is bijvoorbeeld vanuit zintuiglijke oogpunt niet direct
waardevol, de aanwezigheid van mensen brengt het pas
tot leven.
Net als Pallasmaa pleit Sepänmaa voor een totale
zintuiglijke ervaring, die naast het overheersend zicht
ruimte biedt voor andere zintuigen. Dit wordt abstract
uitgewerkt in het idee van een totaalwerk, maar een
concreet middel (naast het virtual reality-concept) wordt
niet gegeven.

3.3 Taal voor bewustwording multi-zintuiglijkheid
De Portzamparc (2008) verwijst naar taal als eerste
vereiste voor een bewustzijn, essentieel voor de beleving:
“Language is an eye, an ear, a sense of smell.” (De
Portzamparc, 2008, p.90). De tekst als middel biedt
volgens De Portzamparc een nieuw perspectief en zorgt
ervoor dat de ontwerper meer begrip heeft voor de
geleefde ervaring, de existentiële basis van architectuur.
Om ons bewust te maken van de overige zintuigen is het
belangrijk voor de ontwerper zich een taal eigen te maken
die loskomt van de visuele representatie: de taal zelf. Het
schrijfproces biedt toegang tot dit onderbewuste, maar
essentiële aspect van de beleving, aldus De Portzamparc.
Waar beelden het denkproces reduceren, lijkt de taal het
dus juist te openen. Door dit bewustzijn is de ontwerper
vervolgens in staat dit te vertalen naar een ontwerp, dat in
staat is een gewenste ervaring op te roepen. Waarover je
niet kunt tekenen, daarover moet je schrijven.

4. Verhaal
4.1 Transcriptie, beweging als relatie ruimte-verhaal
Hoe kan de taal, of specifieker: het verhaal, worden ingezet
binnen de stedebouwkundige praktijk? In ‘Urban Literacy’
onderzoekt Havik de zogenaamde scriptieve benadering
van het ontwerp in een totaal raamwerk, onderscheiden
in drie delen: beleving (descriptie), gebruik (transcriptie)
en verbeelding (prescriptie) (zie fig. 1). Vanzelfsprekend
maken descriptie en prescriptie onderdeel uit van de
stedebouwkundige praktijk, maar voor dit onderzoek
3

4.2 Alledaagse praktijk en het verhaal
De Certeau (1988) benoemt het belang van de alledaagse
praktijk en de rol die het verhaal speelt in de representatie
hiervan voor de stedebouw. De alledaagse praktijk van
het wandelen door de stad is volgens hem essentieel voor
de bewustwording van de beleving van de stad. Dit is een
concept dat nauw verwant is met het begrip ‘geleefde
ruimte’. De Certeau pleit voor een gepraktiseerde,
geleefde ervaring van de stad gezien vanaf ooghoogte,
in tegenstelling tot een conceptuele benadering
vanuit vogelvluchtperspectief. Als voorbeeld geeft hij
Manhattan, waar mensen op de straat actief deelnemen
aan de stad, terwijl de planner in de hoge torens slechts
passief observeert. Uiteindelijk zijn het de inwoners
die door paden te bewandelen als het ware het stedelijk
weefsel schrijven stelt De Certeau. In het begrijpen van
de geleefde ervaring binnen de sociale praktijk verwijst
De Certeau naar het verhaal. Het verhaal is daarbij een
aaneenschakeling van gebeurtenissen, waarbij ruimtelijke
transformaties ondersteund worden door de herinnering.

4.3 Verhalende stedebouw
Het bovengenoemde pleidooi refereert ook aan het
gedachtegoed van Sennett (1990). Sennett hekelt de
lineaire (monofunctionele) ruimtes die volgens hem
een letterlijke vertaling zijn van ‘form follows function’.
Verhalende ruimtes daarentegen zijn niet stationair,
maar juist beweeglijk door de tijd heen. Om temporeel
geladen ruimtes te creëren, moet de stedebouwkundige
volgens Sennett in plaats van sterke, juist zwakke muren
opwerpen. De planoloog van de moderne humane stad
moet verschillen samenbrengen, in plaats van ze splitsen,
bijvoorbeeld door het overlappen van programma.
Volgens Sennett ligt de sleutel in een verhalende
benadering van de ruimte, door de relatie tussen plaatsen
en gebeurtenissen te beschouwen als een verhaal. Een
verhaal over transgressie en herinnering, een verhaal dat
zich ontwikkelt wanneer gebruikers de grenzen opzoeken.
Het gaat bij de verbinding van de ruimtelijke en het
sociale om de ervaring van de limieten (grenzen). Daarbij
is het onderscheid tussen het ‘binnen’ en het ‘buiten’
4
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Fig 1. Theoretisch raamwerk onderscheiden naar drie
benaderingen. Bron: Havik, Urban Literacy, 2012, p.21

Verhalen zijn daarnaast ruimtelijk en bakenen
tegelijkertijd af. Het eerste belangrijke kenmerk dat De
Certeau onderscheidt is dat het verhaal een veld schept,
waarbinnen actie kan plaatsvinden. Dit veld mag niet
opgevat worden als een permanente neutrale representatie
van de werkelijkheid. “Daarentegen is het gefragmenteerd,
waardoor verschillende sociale groepen erop kunnen
reageren; sociaaleconomisch begrensd, waardoor naast grote
groepen ook verhalen van individuen een rol krijgen; en
veelzijdig, met ruimte voor verschillende verhalen die naast
elkaar kunnen bestaan.” (vertaling van auteur, Havik,
2012, p. 109). Het tweede kenmerk – wat min of meer
relateert aan de beweging door het veld – is dat het verhaal
de ruimte begrenst. Het is daarbij zowel te vergelijken met
een grens als met een brug. Het verhaal is voor De Certeau
een reis, een transportmiddel (zie ‘metafoor’ afgeleid van
‘metaphoros’, Grieks voor vervoersmiddel), dat de lezer
door de -imaginaire- ruimte leidt.
Het aspect van beweging is essentieel wanneer
we het verhaal aan de ontwerpdiscipline willen verbinden
stelt Havik (2012). Het bewijst namelijk zowel het
ruimtelijke als het temporele aspect van het verhaal. Het
verhaal ontvouwt zich in de tijd-ruimte, zoals het leven
in een stad dat ook doet. Opmerkelijk is dat juist het
temporele aspect vaak over het hoofd gezien wordt in
het ontwerpproces, aldus Havik. Dit aspect, oftewel de
daadwerkelijke geleefde ervaring in de alledaagse praktijk,
staat vaak ver af van de visueel georiënteerde ontwerpen.
Havik definieert ruimte niet als ding, maar als een relatie
tussen dingen. Ontwerpers zouden dit relationele aspect,
wat in essentie tot uitdrukking komt in het verhaal, als
uitgangspunt moeten nemen. Havik pleit daarbij voor
een architectuur/stedebouw die een veld schept, waarbij
transformaties over de tijd kunnen plaatsvinden.

is met name het hoofdstuk ‘Transcriptie’, gericht op de
dynamiek van de stad interessant. In ‘Transcriptie’ wordt
de relatie tussen literatuur en het sociale aspect van het
ontwerpen onder de aandacht gebracht. Volgens Havik
is het verhaal een constructief middel om een relatie
te leggen tussen ruimte en haar gebruikers. De manier
waarop activiteiten zich ontvouwen in de context van
het verhaal, zo ontvouwen de activiteiten zich in de
stedebouwkundige realiteit. Hierbij verwijst Havik naar
sociaalruimtelijke theorieën van De Certeau en Sennett.

ook van belang. Het ‘binnen’ (of het huis) staat voor het
permanente, het precieze, volgens Sennett een destructieve
dimensie. Het verhalende manifesteert zich echter in het
‘buiten’ , waar verscheidenheid en vergankelijkheid elkaar
ontmoeten en een constructieve dimensie vormen.
Sennett is geen ontwerper, maar weet wel de vinger te
leggen op een aantal fundamentele ontwerpvraagstukken
en wijst de richting naar mogelijke ontwerpoplossingen.

5. Conclusies
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Verhalen en stedebouw zijn beiden in essentie in beweging,
verbonden door de analogie met paden. Het wandelen
staat via het schrijven in een constructieve verbinding
met de verbeelding, zoals in de geobiografie. Hierin is
het mogelijk om de existentiële relatie tussen mens en
omgeving, namelijk zoals de ruimte zich manifesteert
in de herinnering van de gebruiker, te onderzoeken. De
zintuiglijke waarneming speelt hierbij een grote rol in de
beleving. Het begrip van totale (of multi-) zintuiglijke
waarneming is onmisbaar voor het bewustzijn van de
geleefde, existentiële ervaring. De (a-visuele) taal maakt
het mogelijk los te komen van de overheersende visuele
benadering van de ruimte. Het dynamische karakter van
het concept transcriptie, vertaald naar het verhaal, maakt
het vervolgens mogelijk de beweeglijke, sociale dimensie
van de stedebouw te includeren. De bewustwording van
de alledaagse praktijk, de ontplooiing van activiteiten in de
stad (vergelijkbaar met het ontvouwen van gebeurtenissen
in het verhaal), is essentieel voor stedebouw. Het
temporele aspect is een belangrijk onderdeel van zowel
verhaal en stad. Een verhalende stedebouw ten slotte is een
temporeel geladen ruimte, multi-interpretabel, gelaagd en
permeabel.
Vanzelfsprekend is de term ‘verhalende
stedebouw’ nog te abstract om direct te kunnen
implementeren in de stedebouwkundige praktijk, maar
dit was ook niet het doel van het paper. Daarentegen
heeft het wel tot een bewustzijn gecreëerd van aspecten
als beweging en beleving en de rol van het verhaal, voor
de bewustwording van de geleefde ervaring, de alledaagse
praktijk. Het verhaal blijkt een effectief instrument om
inzicht te verkrijgen in deze veranderlijke, zintuiglijke
werkelijkheid van de stad.

6. Aanbeveling / Positionering
Het literatuuronderzoek werkt op verschillende niveaus
door in het afstudeerproject. Allereerst bood het de
gelegenheid om mijzelf de theorie van Urban Literacy
eigen te maken en zelf een zwaartepunt te zoeken. Daarbij
heeft het me, zoals hierboven besproken, geholpen een
breed denkkader te vormen, van waaruit ik het verhaal
kan beschouwen. Door het schrijven van het paper ben ik
me bewust geworden van de potentie van het verhaal en
de manier waarop ik een ontwerpproject wil benaderen,
namelijk vanuit de aspecten beweging en beleving, met
aandacht voor thema’s als herinnering en zintuiglijkheid.
In het vervolg zou ik de uitkomsten willen verwerken in
de methode die ik parallel aan het schrijven van het paper
heb ontwikkeld: verhaal-verbeelding. Ik ben me er ter
dege van bewust dat er een wisselwerking moet bestaan
tussen verhaal en verbeelding. Ik miste echter voorheen
nog een eenduidige manier om verhalen ruimtelijk
te analyseren en verbeelden. Hiervoor heb ik een
referentieonderzoek naar verbeeldingstechniek gedaan,
waarbij ik de concepten beweging en beleving uit het
paper als criteria heb gebruikt. Hieruit heb ik een eigen
voorlopige verbeeldingstechniek gevormd. De analogie
met het pad, de wandeling en het belang van herinnering,
die tijdens het schrijven van het paper naar voren kwamen,
zijn vrij letterlijk vertaald in de methode. In de toekomst
zal deze methode verder aangescherpt dienen te worden
en vormt het een startpunt voor het ontwerp.
Daarnaast is de wijze waarop ik het
literatuuronderzoek heb aangepakt exemplarisch voor
mijn gehele afstudeerproject, en heeft het me tot een
belangrijk inzicht gebracht. Zowel het theoretisch
onderzoek als het gehele project ben ik in eerste
instantie begonnen vanuit een fascinatie, van waaruit
ik verschillende velden heb ontgonnen. In plaats van
met een (maatschappelijk relevant) ontwerpprobleem
te beginnen, wilde ik de mogelijkheden onderzoeken
en bewust geen ‘stip op de horizon’ zetten. Echter, in
het ruimtebestek van 3000-4000 woorden, wordt je
gedwongen deze stip te zetten en letterlijk ‘to the point’
te komen. Het literatuuronderzoek is een verhaal, een pad
met een begin en een einde, waarbinnen verschillende
velden aan elkaar worden gekoppeld. Net zoals dit paper
moet mijn afstudeerproject ook een pad worden en is de
stip op de horizon dus onontbeerlijk. Echter, zoals met
het schrijven van het paper, is de stip op de horizon vooral
richtinggevend. Of om met een citaat van Jackson af te
sluiten: “(...) it’ s only in the course of the journey that we
discover our true destination” ( Jackson, 1994, p. 204).

5
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Morfologie: Van water en land
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De zee
Ik speel met het zand. Het land en ik zijn in een eeuwigdurende dans. Door de zon
vervliegt een gedeelte aan de oppervlakte en drijft naar het vasteland waar het uitstort over
de vlakte. Daarna verzamelt het weer via sloten, kanalen, rivieren om verenigd te worden
met mij aan de kustlijn. De kustlijn, de scheiding tussen zee en land heeft zich niet altijd
opgehouden waar het nu ligt.
Ooit had ik mij teruggetrokken tot achter de Britten. Toen het ijs op het vasteland smolt,
vond het zijn weg naar mij. Mijn massa verveelvuldigde en ik verzwolg het tussenland.
De gure vlakte tussen de Nederlanden en Groot-Brittannië nam ik over. Het zand
spoelde mee en werd door mij afgezet langs de kustlijn, zo ontstonden de strandwallen.
Hoge duinen die mij buiten hielden en het achterland beschermden. Behalve bij storm,
landwaartse wind en maanstand, weet ik nog een bres te slaan in de zandige wachters.
Stukje bij beetje brokkelt de verdediging af tot ik met een laatste machtige golf een gat
weet te slaan. Daarna ben ik niet meer te stoppen en wring me door het gat, hol het uit en
stort me op het achterland. Ik stuw het water op door de rivieren, wallen breken, dijken
verpulveren en polders stromen over. Beetje bij beetje neem ik het land in, totdat ik tot
bedaren kom en me weer terugtrek.
De kustlijn die ik ooit schiep en vervormde naar mijn grillen, sluit nu haar front. De
wallen die ik opwierp, waarop de eerste bewoners zich vestigden, worden vastgelegd.
Vergankelijkheid is niet meer.
De monding
Ooit was ik breed en wild en vormde ik de grens van het Romeinse Rijk. Een grens die
bijna net zo belangrijk was als die tussen water en land. Op het uiterste westelijke punt
werd Brittenburg aangelegd, een fort dat het Rijk moest beschermen tegen de barbaren.
Het gebied rondom mij was toen nog woest land, met een aantal nederzettingen van
Germaanse stammen op de hogere duinen. De overblijfselen van de burcht liggen
inmiddels diep in de zee, omdat de kust gedurende de eeuwen vele honderden meters
oostwaarts is opgetrokken.
Ook mijn karakter is veranderd. De Oude Rijn werd kalmer en verloor haar
oorspronkelijke kracht, waardoor het mondingsgebied nooit van grote betekenis is
geweest, en gelijk de bakermat legde voor de gesloten vissersgemeenschap. Door een grote
overstroming in de Middeleeuwen en de vorming van jonge duinen verzandde ik. Dit
leidde tot overstromingen in Holland, omdat het achterland zijn water niet kwijt kon.
Later gebeurde het tegenovergestelde. Door mensenhanden werd de Oude Rijn in het
achterland (Wijk bij Duurstede) afgedamd, vanwege een conflict tussen de graafschappen.
Hierdoor verlegde de rivier zijn hoofdstroom naar een oorspronkelijke aftakking en
verloor de Oude Rijn zijn belangrijke functie voor het land. Toch bleef ik, de monding,
belangrijk voor de waterhuishouding van de provincie. Voor een goede afwatering
ontstonden verschillende initiatieven om de afwatering te reguleren.

De binnenhaven – het Prins Hendrik Kanaal
Rank van gestalte (zeshonderd bij drieëntwintig, van kop tot staart) strak ingekaderd,
hoewel bij de kop de laatste jaren afgerond.
Mijn fysieke verschijning is misschien beperkt, maar mijn aanwezigheid is van grote
betekenis. Mijn komst, een kleine anderhalve eeuw geleden, markeert een kentering in de
geschiedenis van het dorp. Al vanaf de middeleeuwen viste men met bomschuiten, platte
bodemschepen die op het strand werden getrokken. Vissersvrouwen verzamelden zich op
de boulevard om de mannen na weken wachten te verwelkomen. Meiden, rieten manden
wiegend op hun hoofd, kochten de vissen per stuk direct van het strand. De vuurtoren
keek vanaf de boulevard toe. Dit alles veranderde met de komst van de diepere loggers.
Door het gemis van een buitenhaven verplaatste de vloot zich naar IJmuiden. De vangst
werd er overgeheveld op binnenvaartschepen die het naar mij verscheepten. Katwijk lag
voortaan zestig kilometer van zee. Door mij in één krachtige lijn neer te zetten, werd
bepaald hoe het dorp zich nu verhield tot de visserij. Gelijk met de verplaatsende vloot,
werd het water, weliswaar in een zijdelingse beweging, in het dorp gekerfd. Ik sloot haaks
aan op de vroegere drukke tramstraat en vormde het nieuwe vissershart van het dorp.
Mijn kades barstten van bedrijvigheid. Pakhuizen, koelhuizen, kuiperijen, boetzolders.
Kuiperijen waar houten vaten werden gemaakt, boetzolders waar ongehuwde vrouwen de
netten vlechten. Het rook er naar teer, hennep, vis, olie, ook naar hout, zweet, zout. Maar
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In 1500 begon men aan een doorgraving van de Oude Rijn naar de kust, maar door
geldgebrek en oorlogsomstandigheden is deze nooit doorgegraven. Spottend werd ik toen
ook wel het ‘Mallegat’ genoemd. Door inspanningen van Lodewijk Napoleon ontstond
uiteindelijk in 1808 het huidige uitwateringskanaal, destijds een technisch hoogstandje.
Via een spuisluis en boezemgemaal wordt het water gereguleerd afgevoerd van het
achterland naar de zee. Het gebied tussen de gemalen laat duidelijk zijn kunstmatige
karakter zien, de steile grashelling, verstevigd door beton en asfalt. Mijn oorspronkelijke,
natuurlijke en weerbarstige karakter, soms aanwezig, soms verstopt onder het zand, al naar
gelang de rivier en de zee zich gedroegen, werd gereguleerd.
Ik ben getuige geweest van de eerste nederzettingen van voor de jaartelling. Het dorp
Katwijk aan de Rijn ontstond rond de elfde eeuw, vanuit deze kern ontstond een
nederzetting aan zee: Katwijk aan Zee. De oude kern, gelegen in een lagergelegen
duinkom verspreidde zich over de duinen richting het venige achterland. Even liep de
bebouwing terug, door de sloop van de Boulevard door de bezetters in de oorlog. Maar na
de oorlog rolde het weefsel zich uit naar het achterland, alsof het om een dijkdoorbraak
gaat. Daarbij nam het ook bezit van de vruchtbare tuingrond van de kern van Katwijk aan
de Rijn.
Mijn oevers werden gedefinieerd in deze woelige periode. Nu wordt ik vergezeld door
ijle appartementenplakken in de naoorlogse uitbreidingswijk aan de noordzijde. Bij
de monding, aan de zijde van de oude kern, staat een merkwaardige typologie van een
hofje van de traditioneel kleinschalige vissershuis, geflankeerd door een modernistisch
appartementengebouw aan de kanaalzijde. Statige wachters aan het water.

de vluchtigheid van de visserij deed zich hier ook gelden op den duur. Toen de visserij
industrialiseerde, bleek het vervoer naar en de verwerking aan mijn kades achterhaald.
De havenpanden werden verlaten, mijn aanblik verslonsde. De gemeente knipte mij
in tweeën. Het gedeelte aan de monding staat nog op het programma, het deel aan de
tramstraat werd al rond de eeuwwisseling aangepakt. De pakhuizen maakten plaats voor
een rijzige architectuur, van colonnades en trappartijen. Het natuurlijke hoogteverschil,
veroorzaakt door de duinen wordt versterkt door de kunstmatige verhoging aan mijn kop.
Dit is het gevolg van de kustversterking, die zich nu nog ophoudt rond de oude kern.
Door de getrapte architectuur en de ronde afwerking wordt ik ingekapseld. De zwaaikom,
waar voorheen boten keerden, is opgehoogd verworden tot een zichtvijver met alg. Ik ben
verworden tot een punt, een einde van het water. Tot hier en niet verder.
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De buitenhaven
Mijn bestaan is onzeker. Ik besta vooralsnog alleen in het hoofd van mensen. Maar dat
maakt me niet minder relevant. Ik ben de langverwachte, de schakel die Katwijk opnieuw
verbindt met de zee. Weliswaar geen vissershaven, maar een jachthaven die inspeelt op de
huidige behoefte. Ik lig buitendijks aan de monding van de Oude Rijn. Een arm strekt
zich in een bocht wel zeshonderd meter uit in zee, een afmeting die doet denken aan de
binnenhaven. Maar waar de waterlijn van de binnenhaven zich het land op richting de
kern begaf, maakt de zandige arm van de buitenhaven een gebaar naar de zee van de kern
af. Het volgt daarbij de knik in het uitwateringskanaal.
Hotel Savoy zou niet meer het einde van de Boulevard markeren. Het strand strekt zich
erna in een bocht uit richting de horizon.

identiteit: Het scheppend vermogen van water

Op de tweede dag schiep God het hemelgewelf, het uitspansel, dat de watermassa onder het
gewelf scheidde van het water erboven.
(Genesis 1)
Welbekend is dat God na de tweede dag, na het scheppen van licht en donker, het
hemelgewelf en het water, niet ophield. Uit het water schiep Hij de aarde, bomen en
planten, de sterren, vogels en vissen, landdieren en aan het eind van de zesde dag schiep
Hij de mens naar Zijn evenbeeld.

De zee geeft vis maar neemt land en levens. De berusting dat dit onderdeel is van een
vooropgezet plan is typerend voor Katwijk. Het dorp stelt zich nederig op tegenover
de zee, wat ook zichtbaar is aan de sobere boulevard, waar de oude Andreaskerk het
beeldbepalende element is. Betonnen kolossen als in Noordwijk en Scheveningen passen
hier niet.
Pas de laatste eeuw weet de mens zich enigszins te verweren tegen de eeuwige vraatzucht
van de zee. Deze kentering word ook langzaam duidelijk in Katwijk. De Andreaskerk
stond ooit aan de andere kant van het dorp, maar markeert nu samen met de vuurtoren
de meest noordelijke grens. Deze grens wordt in de toekomst versterkt door de aanleg van
een door beton versterkt zandlichaam. Daarmee verschuilt de bebouwing zich voor het
eerst sinds eeuwen weer achter een duin.
Terwijl het dorp zich op het land verzekert weet van de betonnen bescherming, zijn
de Katwijkse schippers nog steeds overgeleverd aan de zee. De enige manier om zich te
wapenen is het uitvoeren van een aloud ritueel. Voordat het visserschip KW34 in alle
vroegte vertrekt wordt er door schipper Klaas voorgelezen uit de Bijbel. In plaats van de
favoriet: Jona, over de gelijknamige ongehoorzame die uit de kolkende zee wordt gered
door een potvis, wordt gekozen voor een -kortere- psalm 150:
Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn
en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof
Hem met luid klinkende cimbalen. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Het kan nooit kwaad om de goden gunstig te stemmen.

45
appendix - verhalen

De mens verspreidde zich over de aarde. Daarbij zochten ze bij voorkeur de veiligheid van
de hoge, droge gronden op, buiten het bereik van de grillen van het water. Toch was het
water nooit ver weg. Zondvloeden en andere stormen bedreigden de mens, tegelijkertijd
is de aanwezigheid van water van vitaal belang voor elk leven. Het water doet misschien
nog wel het meest herinneren aan het bestaan van een God, die beslist over leven en dood.
Het is niet vreemd dat een godvruchtig volk als de Katwijkers zich eeuwen geleden aan de
zee vestigde, en zich staande heeft weten te houden.

karakters: biografie van katwijk

Verwachting - lente
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Chantal en Peter zijn beiden echte Kattekers. Ondanks dat hun werk zich buiten Katwijk
bevindt, hebben ze hun visserswoning in de Rooie Buurt niet willen verlaten. Aan Zee
was de compromis tussen Noord en Aan de Rijn. De kleinschaligheid van Aan de Rijn,
met de nuchtere mentaliteit van Noord. Daar voegt Katwijk aan Zee het element rust
aan toe. Iedereen volgt zijn gebruikelijke plan, afgestemd op het seizoen. Aan Zee weet je
waar je aan toe bent. De gemeenschap houdt stand, ongeacht de kou of de hitte, ongeacht
crisis of welvaart.
Elk ochtend volgt hetzelfde ritme. Chantal brengt Merel en David naar de Christelijke
kinderopvang om de hoek, waarna ze op weg gaat naar Leiden voor haar werk bij
een accountantskantoor. Peter is inmiddels al een paar uur op voor zijn werk als
vrachtwagenchauffeur voor rederij Van der Plas, het familiebedrijf. In de middag komt
Chantal thuis om de kinderen op te halen. Als al het werk in huis gedaan is, neemt ze
de kinderen in de buggy mee naar het strand. In de zomer zitten ze de hele dag op het
strand. Ze hebben er al een aantal jaar hun eigen strandhokje, bij opgang 19, strandpaal
85.550, vlakbij de Uitwatering. Hoewel het verraderlijke water er niet ideaal is voor de
kinderen, zouden ze nog geen vijftig meter verderop willen zitten. Ze hebben er een plaats
naast de buren. Zo hebben ze op een aantal meter aanspraak en eventueel een oppas.
Waarom zouden ze de moeite nemen op vakantie te gaan?
Helaas is het nog geen zomer, het winterweer houdt lang aan. De paviljoens zullen
volgende week worden opgezet. Chantal groet een voorbijganger en vervolgt de weg
langs de boulevard naar het winkelcentrum Zeezijde waar ze boodschappen doet voor het
avondeten. Laat in de middag levert ze de boodschappen en de kinderen af. De afspraak
is dat Peter kookt, zodat zij nog voor het eten naar de fitness kan. Ze hijst zich op de
fiets. Ondanks dat de fitnessruimte zich hemelsbreed op nog geen honderd meter van het
huis bevindt, moet ze omrijden door de barrière van het Prins Hendrikkanaal. Een paar
jaar terug was er een tijdelijke brug aangelegd, vanwege de bouw aan de Zwaaikom. Op
last van de rederij Triton is de brug na de werkzaamheden weggehaald. Zonde, want de
horecabedrijven aan de Zwaaikom, zoals haar zus’ pannekoekenrestaurant zouden er veel
voor hebben, om van hun gebied een ommetje te maken in plaats van twee doodlopende
kades.
Na een uurtje spinnen en een spaghetti bolognaise thuis begeeft Chantal zich op de fiets
naar het Kerkhaventje in het Andreashof vlak achter het witte kerkje aan zee. Ze vergadert
er wekelijks met een club vrouwen van de kerk. Volgende week is het bijbelstudie, waarbij
ze zich zullen verdiepen in het Woord. Om achten nemen ze afscheid van elkaar. Hopelijk
is het volgende week al licht genoeg om te voet te gaan.
Chantal (25), Peter (27), Merel (3) en David (1) van der Plas – Jong gezin, forensen, religieus

Spil – zomer

Dorien, 39, Ondernemer, eigenaar strandpaviljoen
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Al om vijf uur staat Dorien op de visafslag in Scheveningen, de beste vis uit te zoeken
voor die avond. Ze wrijft de slaap uit haar ogen, die ochtend staat een gesprek met
een mogelijke investeerder op schema. Na een lading tarbot goedgekeurd te hebben,
zet ze haar handtekening en spoedt naar huis om zich om te kleden. De zon komt al
op, wanneer ze de bocht omslaat naar haar appartement in Den Haag. Ze gooit haar
visafslagtenue uit en wurmt zich in een representatieve zomerjurk. Ze haalt een aantal
documenten uit haar tas om nog even door te nemen voor het gesprek. Om stipt negen
uur staat de investeerder op de deurmat bij haar paviljoen De Strandloper op de Katwijkse
boulevard. Bij een kop koffie presenteert ze het businessmodel. Een aantal jaar terug
heeft ze het kleine paviljoen voor een fooi kunnen kopen en het langzaam omgetoverd
van een doorsnee cafetaria naar een elegant restaurant. Nu wil ze de stap maken naar een
totaal slowfoodconcept, wat aansluit bij de tijdgeest. Volgens Dorien is er in Katwijk een
markt voor. Maar om de hele beleving aan te kunnen bieden, zal ze wel een slag groter
moeten groeien. Na anderhalf uur onderhandelen, lijkt de investeerder verzadigd en laat
Dorien hem uit. Normaal gesproken zou ze nu in bed liggen en pas laat in de middag
opstaan om de lunchbrigade bij te staan. Nu twijfelt ze. Over een uur gaat het paviljoen
al open, daarom besluit ze een frisse neus te gaan halen. Dorien loopt door het zand naar
de monding. Door haar oogharen ziet ze de contouren van een jachthaven, mensen die
van hun bootje naar haar paviljoen lopen. De ontelbare in het zand verzakte strandhokjes,
zijn nog verlaten. Overdag worden ze bevolkt door de inheemse bevolking. Van hen
moet ze haar omzet niet hebben, want zij nemen hun eigen besmeerde boterhammen
mee. Alleen voor een ijsje komen ze binnen, als het mogelijk was, zouden ze die zelf
nog meenemen. Achter de duinen ligt de camping, waarvan de seizoensgasten een
belangrijk deel van haar huidige clientele vormen. Aan de overkant van de monding staan
strandhuisjes, stacaravans, direct aan het strand. Wanneer de hokjes plaats zouden maken
voor deze huisjes zou haar winstmarge snel stijgen.
Ze slaat bij de monding af richting het kanaal. De lege kade ligt vol mogelijkheden.
Ze ziet luxueuze vakantiehuisjes aan het water, op loopafstand van het strand. Jonge
gezinnen, bovenmodaal, haar nieuwe doelgroep. Via de dorpstraat loopt ze terug naar
de boulevard. Hier en daar kan het wel een likje verf gebruiken, het winkelgebied mist
een duidelijke identiteit, op enkele zichzelf onderscheidende plaatselijke middenstanders
na. Het personeel lijkt verrast om Dorien zo vroeg te zien. Loom kijkt ze toe hoe de
middagploeg de boel opstart. Parasols worden uitgeklapt, zand wordt van de tafels
geveegd. De middagopbrengst valt tegen, maar die avond hebben ze een mooie bezetting.
Tachtig procent bezetting, twee shifts. In Scheveningen zou ze er makkelijk drie kunnen
halen, maar dan moet ze inboeten op de kwaliteit. ‘s Avonds laat krijgt Dorien het
verlossende telefoontje: de investeerder gaat akkoord! Uitgeput, maar tevreden gaat ze
naar huis. Morgen is het zondag, rustdag, deze keer komt het goed van pas.

Vergankelijkheid - herfst
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Rienk staat die ochtend relatief laat op om zijn schetsen uit de werken op de boetzolder
aan de Oude Rijn. Op een zachte herfstdag als deze wordt het in de middag te warm op
zolder en dan verplaatst hij zijn werkterrein naar buiten. Het is nog druk op de boulevard
en aan het strand. Aan de Oude Rijn heerst een heel ander soort bedrijvigheid. Van
oudsher is het een ‘werkrivier’, waar verschillende ambachten zich hebben gevestigd. De
kleine bedrijfjes aan de Haringskade en het Prins Hendrikkanaal zorgen voor een prettige
levendigheid.
Getooid met schilderskoffer en doek gaat Rienk op pad. Hij haalt een vers gerookte paling
bij Schuitemakers, voordat hij zich richting het strand begeeft. In een paar snelle vegen
zet hij daar het scenario neer, zoals zijn voorgangers Blommers en Sluiter een honderd jaar
terug deden. Maar waar de vissers en hun vrouwen ooit zwoegden om de botters op het
strand te trekken en de verse vangst aan wal te krijgen, spelen nu nog een aantal kinderen
in de branding. In plaats van vissen ligt er een enkeling te bakken in de zon.
Er waait wat zand over zijn doek, maar dat vindt Rienk niet erg. Hij is gefascineerd
door de vergankelijkheid en de vluchtigheid die zich in Katwijk in het bijzonder doet
gelden. De herfst inspireert hem het meest. Het strand loopt leeg, de paviljoens worden
afgebroken, en laten sporen na. Houten planken, plastic emmers, gevlochten touw,
staalkabels, vlaggen tot flarden verwaaid. Rienk verwerkt het in zijn objecten. In Katwijk
leeft men met de jaargetijden, misschien minder dan vroeger maar toch. Hoe anders
is het in de grote steden, waar de seizoenen zich slechts aankondigen door een nieuwe
garderobe in de etalage. Er valt hier niet te ontkomen aan het visseizoen, de opening
van de strandpaviljoens, de strandhuisjes en de daaraan gekoppelde mensenstroom.
Vroeger namen de Katwijkers toeristen in huis om zelf te verhuizen naar het veredelde
tuinschuurtje in de achtertuin. Ook nu zie je veel bed&breakfasts, maar de meeste
toeristen zijn dagjesmensen geworden.
Wanneer de zon halverwege zijn reis naar de horizon is, besluit Rienk terug te gaan naar
zijn atelier. Totdat de zon onder is werkt hij in zijn atelier en galerie. Daarna gaat hij
uit eten aan de boulevard. In het café zijn er behalve enkele toeristen geen bewoners te
bekennen. Ook niet vreemd, want van het vroege voorjaar tot in het late najaar zijn de
vissers voornamelijk op zee. Met het weggaan van de laatste toeristen in de herfst, komen
de mannen permanent naar huis om te overwinteren. De gure winterwind is Rienk
echter te koud. De kou gaat in zijn vingers zitten en dan wil het schilderen niet meer. Hij
overwintert in Spanje.
Rienk Gijzen, 53 jaar – Kunstenaar, niet-religieus

Weemoed – winter
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De klok slaat acht uur.
Klaas staat op met de zon, een luxe die hij zich gunt sinds hij niet meer op de vaart zit.
Vanaf zijn elfde tot zijn zestigste, jaar in jaar uit wekenlang overgeleverd zijn aan de
willekeur van de netten, heeft weerslag op zijn bioritme. Eenmaal aan wal kon hij niet
wennen aan een 9-tot-5 ritme, liever laat hij zich leiden door de zon. In de zomer lange
dagen, in de winter korte. Toch is de winter het getijde waar hij zich het meest thuis
voelt in Katwijk aan Zee. Het was het seizoen van de winterstop van de zeevisserij. Het
is rustig in de winter, de straten zijn leeg. Het strand ook. Hoewel... hopelijk is er wat
aangespoeld! Klaas is al sinds jaar en dag strandjutter. Vroeger jutte hij om zijn kost bij
elkaar te schrapen in de winter, nu is het voor hem de perfecte start van de dag. Zeker in
de winter, want woelig water wil nog wel eens wat opleveren.
Klaas staat naast zijn bed en steekt zich in zijn winterkleding, sjaal, dubbele wanten en
gevoerde laarzen. Een karretje voor zich uit duwend sjokt hij door het oude centrum
richting het strand. De oude gevels en klinkers herinneren hem aan vroeger, toen kleine
kruideniers en andere plaatselijke zelfstandigen het straatbeeld bepaalden. Door de
vooruitgang hebben de originele puien plaatsgemaakt voor felle homogene etalages van
nationale ketens, die hem, ondanks zijn slechtziendheid, pijn doen aan zijn ogen. Toch is
hier ook, wrang genoeg, de nationale trend van leegloop te ontdekken. De troosteloosheid
van de vele lege panden lijkt af te geven op de overgebleven winkels. Met de opening van
het winkelcentrum van Nieuw-Valkenburg zal het nog wel verder teruglopen.
De klok slaat negen uur.
Op het strand loopt hij in één lijn naar de branding. Daar doet hij zijn ogen dicht en
haalt diep adem. De zilte lucht doet hem denken aan zijn beste jaren aan boord. Bij die
gedachte recht hij zijn rug en met hernieuwde kracht loopt hij naar het zuiden. Zijn ogen
gericht op de branding, het karretje achter zich aanslepend.
Vanuit zijn ooghoek neemt hij de boulevard als een waas waar, de Oude Kerk en de
trotse vuurtoren die al lang het dorpsgezicht bepalen. Klaas heeft nog meegemaakt
dat de kerk eigendom was van rederij “Katwijk aan Zee”. Zeil- en blokkenmakers
beneden op de kerkvloer en de nettenboetsters op de kerkzolderplaats leefden de ultieme
vereniging van de visserij met de kerk na. God is voor Klaas een constante in zijn leven.
De reguliere missen en de avondmalen, gekoppeld aan het vissersbestaan, maar vooral
de allesoverheersende werkelijkheid op het water. Op die momenten legde hij zijn lot in
God’s handen. Op het land heeft men de zaken meer in eigen hand, getuige de naoorlogse
appartementenblokken in Noord. Het toekomstige kustwerk is ook een goed voorbeeld
van hoe het volk zich verenigt in een strijd tegen het water. Toch vraagt Klaas zich af of
de nieuwbouw langs de Zwaaikom niet met meer oog voor menselijke schaal en inbreng
gerealiseerd had kunnen worden.
De klok slaat tien uur.
Na lange tijd langs de vloedlijn te hebben rondgedwaald bestaat de vangst uit enkel
wrakhout. Klaas besluit dat het genoeg is en trekt zich terug in zijn favoriete strandtent
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om met een kop koffie op te warmen. Vanuit zijn plaats aan het raam heeft hij zicht op de
recente uitbreiding van het zeehospitium in de Zeeduinen. Als het aan zijn familie lag was
hij daar waarschijnlijk al lang geleden weggekwijnd. Nee, in plaats van opgesloten te zijn,
scharrelt hij liever op eigen houtje wat rond. Dat hij zijn appartement moet onderhouden
en zijn eigen kostje moet koken neemt hij voor lief. Hoewel het natuurlijk verre van
ideaal is.
De klok slaat elf uur.
Klaas komt omhoog uit zijn stoel en trekt zijn karretje met zich mee naar huis. Met een
omweg, voor de boodschappen, komt hij bij zijn huis aan. Daar legt hij het wrakhout te
drogen, kookt een potje, en installeert zich in zijn leunstoel aan het raam. Uitgeput van
de inspanningen soest hij weg, klaar om familieleden op te vangen, totdat de zon onder
gaat.
De klok slaat twaalf uur.
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Klaas Varkevisser, 92 jaar – Gepensioneerd visser, strandjutter, religieus

Karakters: Trialoog van de wijken

In deze trialoog zijn Wurft (boulevard), Prince (ontwikkeling Princehaven aan de kop van het
Kanaal) en PH (oud industriegebied langs Prins Hendrikkanaal aan de Uitwatering) aan het
woord.
PH: Wat hoor ik nou? Ze laten je ook niet met rust, wel?
		
Wurft: Pfff, spreek me er niet van. Alsof ik nog niet genoeg te verduren heb van de 		
Atlantikwall en die vervelende zee. Het schijnt dat de dijk het trouwens moet
voorkomen, dat die laatste me wegvreet. Ach, ik zal deze verandering ook wel te
boven komen.
PH:

Van historisch besef hebben ze hier in ieder geval geen kaas gegeten. Misschien
eten ze alleen haring op hun brood, haha!

PH:

Hoe bedoel je?

Wurft: Nou, toen de visserij van het strand verdween, trok alle levendigheid weg. Waar
was de bedrijvigheid, voortaan te vinden? Bij jou! In plaats van de stoere vissers
moet ik het nu doen met de lillende lichamen van toeristen. *Zucht*
PH:

Wat kan ik daaraan doen? Heb je trouwens gezien hoe ik er nu bij lig?

Wurft: Boontje komt om z’n loontje, of beter nog: bootje legt weer ‘t loodje! Nèt goed.
Prince: Hallo, kunnen jullie niet ophouden met dat gezever? Jullie lijken wel een 		
getrouwd stel!
Wurft en PH (in koor): O, als we daar “Pronte Prince” niet hebben.
Prince: Jullie zijn gewoon jaloers op mijn voorname voorkomen, komaan!
Wurft: Bedoel je dat we jaloers moeten zijn op je misplaatste Mediterrane uiterlijk?
Om het over je slecht gemaskeerde buitenproportionele schaal maar niet 		
te hebben. Je “expressieve” uiterlijk trekt alle aandacht weg van de bestaande
karaktertrekken. Je torens verhullen de unieke hoogteverschillen, en ontnemen het
zicht op de Rode Wijk.
PH:

Bovendien stimuleert je architectuur nu niet bepaald om vanuit het dorp het
kanaal te bezoeken. Je bent een front tussen het dorp en de haven!
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Wurft: Ja, lach jij maar!
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Prince: Amai! Ik probeer nochtans aan te sluiten bij de omliggende bebouwing. Dat
daarbij gezocht is naar een meer eigentijdse vormentaal, getuigt alleen van smaak.
Ik ben diegene die het riekende gat gedicht heeft, ìk ben het sieraad van Katwijk!
Wurft: Maar dan wel één die uit de mode is. Echt waar, jouw proporties zijn zó jaren nul,
die kunnen nu ècht niet meer. Sterker nog: ze zouden het niet eens meer willen.
PH:

Dat is dan ook mijn redding.

Prince: Awel, kan ik er wat aan doen dat ze toen nog geld hadden? Ge zult het met mij
moeten doen!
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Wurft: Hmm..
Prince: Ik bedoel: het heeft geen zin om elkaar af te rekenen op het uiterlijk, wel? 		
Verschillen in heersende opvattingen en budget maken dat we er nou eenmaal
anders uit zien. Maar uiteindelijk is de intentie van ons bestaan het zelfde: het
voldoen aan bepaalde behoeftes. Dat daar het een en ander voor moet opgeofferd
worden. Soit.
PH:

Ik hoop gewoon dat er nog wat van mijn karakter overblijft. Dat er ruimte 		
geboden wordt aan verschillende verhalen, en dat daarbij de onderliggende 		
historie niet vergeten wordt. Dat het aansluit op de omgeving...

Wurft: Maar misschien ligt daar de sleutel! Als er nu een verbinding gezocht zou worden
tussen de verschillende ontwikkelingen. Niet alleen fysiek, maar ook in een 		
overkoepelend verhaal, wellicht komen we dan nader tot elkaar!
Prince: Interessant... maar hoe denk je dat voor elkaar te krijgen? Uiteindelijk zijn we
overgeleverd aan de willekeur van het alledaagse leven.
PH:

Ach, uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.

perceptie: Een wandeling langs het water

De kleuren van de monding
Om de bouwplaats, langs de vervallen industrie bij de Digros en bij de brandweer
naar boven, naar de Rijnmonding. Opvallend hoe de kleuren verschuiven. Eerst de
puinkleuren grijs, geel en bruin, de aardetinten ook van het dorp, de kleine huisjes, de
grauwe gevels van het gesloten industrieterrein dat half op instorten staat (asbestgevaar!)
Vanaf het Kanaal de dijk op naar de Oude Rijn, verschuift het palet naar een frisgroen
van het dijktalud en witblauw van de tevreden schommelende bootjes in de jachthaven,
ook de kleuren van de Reddingsbrigade. Naarmate ik het uitwateringskanaal volg naar de
zee, veranderen de kleuren weer. Het frisse grasgroen maakt plaats voor een dorre variant
en de bewolking lijkt neer te dalen en alles met een grijs filter te overdekken. Hoe anders
zijn de kleuren bij een onbewolkte zonovergoten dag!
Het dorp aan de zee
De zee doet alles verstommen. Eerst hoor ik nog het geklots, onwennig in de monding,
dan alleen het geruis van de zee en wind. Net als ik op het strand verschijn, wordt er een
stacaravan van een truck getakeld en in het gelid bij zijn broertjes gezet. Getrokken door
het majestueuze gezicht van Noordwijk besluit ik erheen te lopen en Katwijk achter me te
laten. De zee verandert alles. Schuimkragen blijven fier achter op het strand. Ik ga er met
mijn vingers doorheen. In brede stroken zijn scheermesschelpen afgezet die gezellig onder
mijn laarzen knerpen. Ik blijf zo nu en dan staan om zeerelieken op te rapen. Iets wat op
een steen lijkt, blijkt zo licht als een spons en verschilfert spontaan. Opvallend is ook het
effect van zout water op hout. Verschillende stukjes, in diverse kleuren, van terracotta,
mosterd tot diepbruin/zwart, allemaal zo licht als een veertje en enigszins buigbaar. Ik
besluit de volgende strandopgang te nemen omhoog. De wereld achter het duin is van een
andere planeet. Het grauwe palet wordt opgefleurd met helgroen gras, dieprode, paarse
struiken en helgeel helmgras. Over een halfuurtje in Noordwijk.
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Het lawaai aan het Kanaal (binnenhaven)
Ik stap uit de bus, halte Tramstraat. Vanachter de jaren-nul-nieuwbouw hoor ik lawaai.
Bij de smederij leidt een trap naar beneden. Van daaruit kijk ik op een bouwplaats,
of beter: een sloopplaats. Ik loop naar beneden, naar de zuidwal van het Kanaal, waar
een groot gedeelte is afgezet met hekken. Ik zie een oranje graafmachine op de resten
van een gebouw. Puinhopen van twee meter hoog, aardetinten. Allesoverheersend is
het mechanisch geronk van een machine die al het puin verpulvert. Schep voor schep
verdwijnt de hoop grof puin in de maalmond van de lawaaimaker. Stukjes herkenbaar
gevelwerk, gele baksteen verworden tot stof. Vrachtwagens, bestelbusjes, brommers,
kinderwagens rijden voorbij, maar gaan op in het lawaai van de maler. Achter het hek,
een vlakte, één gebouw staat nog overeind. Donkerbruin, rode baksteen, drie etages hoog,
de helft van de ramen vervangen door een multiplex plaat. Bovenop prijkt een antenne
(bliksemafleider?) getooid met het silhouet van een schip. Een onderdeel van de vroegere
visverwerking. Zou het gespaard blijven?

Perspectief: voorwaarts naar het verleden

Koos Korst, 69 jaar, Tilburg - Voormalig redacteur van werknemersblad en secretaris OR van
Interpolis

appendix - collectief perspectieven

54

In 2113 - en veel eerder al - zijn mensen in staat alle gewenste virtuele omgevingen,
ervaringen en sensaties de intimiteit van hun eigen huiskamer binnen te halen. Virtual
realty-technieken, holografische projectie, 3D-printers, multi-sensory-internet, cyberseks
en andere high tech-ontwikkelingen (waarvan vorige generaties nog niet eens konden
dromen) maken het volstrekt overbodig je huis nog uit te gaan om op zoek te gaan naar
zintuiglijke kicks. Been everywhere… seen everything!
Verveeld en afgestompt door deze vanzelfsprekende overdaad aan genotsprikkels, ontstaat
bij de 22e-eeuwers een toenemende hang naar authenticiteit in combinatie met een sterke
retro-cultuur. Geïnspireerd op de titel van een succesvolle filmreeks uit de jaren tachtig
van de 20e eeuw, wordt deze stroming ook wel aangeduid als Forward to the past.
In het van oudsher traditionele Katwijk, welks calvinistische roots nog steeds diep in
de geestgronden wortelen, wordt deze trend goed begrepen. Een groepje visionaire
Katwijkers neemt het initiatief om hierop in te spelen en draait - met instemming van
de bevolking - de klok in Katwijk een paar honderd jaar terug. Het dorp wordt in zijn
oude staat teruggebracht en beroepen als dorpsomroeper, koperslager, marskramer en
lantaarnopsteker worden in ere hersteld. De zwarte-kousenkerk bloeit als nooit tevoren,
compleet met rivaliserende stromingen en afsplitsingen die elkaar met onheilstijdingen en
donderpreken naar de troon steken.
De Katwijker vissersvloot vaart weer uit, uiteraard ontdaan van alle technische
nieuwlichterij, die de kotters steeds meer tot drijvende visverwerkingsfabrieken hebben
gemaakt. De klederdracht van weleer wordt heringevoerd en het katteks (het lokale
dialect) is een verplicht vak op school. Consequentie daarvan is dat buitenstaanders
er geen touw meer aan vast kunnen knopen, maar dat draagt alleen maar bij aan de
mythevorming.
Want de hype neemt inderdaad mythische vormen aan. Katwijk blijkt met deze formule
puur goud in handen te hebben. Hunkerend naar echtheid, nostalgie en romantiek
stromen de bezoekers toe. Op grote, aan het gezicht onttrokken, transferia aan de rand
van het vissersdorp verlaten ze hun zweeftreinen en supersonische jetmobiles om plaats
te nemen in de paardentram, van waaruit zij zich kunnen laven aan hartverwarmende
taferelen van een pastorale idylle, waarvan zij in het dagelijkse leven totaal vervreemd zijn
geraakt.
Natuurlijk is het slechts een vlucht en een illusie, maar wel een dierbare illusie, die energie
geeft om de onpersoonlijke en gerobotiseerde werkelijkheid weer even aan te kunnen.
En Katwijk… dat floreert als nooit tevoren.

perspectief: katwijk - 2113

Remco van Schadewijk, 24 jaar, Leiden - Student Life Science and Technology, fotograaf

Mijn blik zwerft terug naar het dansende water. Ver, ver op zee is de vorm van een
containerschip te ontwaren. Zuidwaarts, richting de haven van Rotterdam. Rotterdam is
kleiner nu, minder belangrijk dan vroeger ook, een resultaat van het ijsvrij worden van de
noordelijke scheepsvaart routes, vlak langs de poolcirkel.
Met enige tegenstribbeling zetten mijn benen zich weer in beweging, terug naar de stad.
Misschien is stad ook niet het juiste woord, daar de huizen nu niet bepaald de allure
hebben van hun glazen en stalen tegenhangers in de Randstad. Beneden gekomen bij
de wal loop ik langs het gedenkteken. Een blauw-groene plaat glas, als ware het een
scherf van een gigantisch raam, staat recht overeind. De uitgefreesde letters lezen: ‘Ter
ere van de voltooiing van de Tweede Fase van de Nationale Kustwering Verzwaring ,
zoals uitgevoerd door de Derde Delta Commissie. Overeenkomstig de NEN-normen
bedraagt het risico op doorbraak heden 1:10.000.’ Ik kan een lichte grinnik niet
onderdrukken, het fiere optimisme van de gedenkplaat over de normen steekt bleek af bij
de huidige risicoanalyses. Enfin, denk ik terwijl ik terug sjok naar de bebouwing met zijn
bedrijvigheid, het lijkt Katwijk aan zee niet te deren.
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Ik kijk uit over de boulevard. De zee is woest, wind raast over de golfbrekers. De koude
winterlucht vult mijn longen. Geen zand onder de voeten, gek eigenlijk. Toegegeven,
ik sta ook niet op het strand. Nee, ik geniet van het uitzicht, zo’n 15 meter boven de
zeespiegel, al slenterend over de boulevard. De vermoeidheid in benen brengt me tot
stilstand. Leunend met mijn rug tegen de ruwe en roestige reling, kijk ik uit over het
achterliggend land. Zo’n 100 meter landinwaarts beginnen de huizen, ver weg van deze
wal. Alsof de stad zich heeft teruggetrokken van het zeefront, ingegraven voor wat zou
kunnen komen. De verlatenheid van de boulevard contrasteert met de verkeersgeluiden
uit de stad. Mensen komen sowieso niet vaak meer naar het strand, de kunstmatigheid
van een dijk schrikt toch af. Ook niet de mooiste dijk, wat dat betreft. ‘Boulevard Katwijk
aan Zee’ zegt een verdwaald bordje nog. Wie dat eufemisme heeft bedacht weet ik ook
niet. Het verandert in ieder geval niets aan het feit dat het zicht op zee vanuit de stad
wordt ontnomen door de massief verstevigde dijk die er nu staat. Zelfs de Atlantikwall
kon daar nog wel een puntje aan zuigen. Verderop staat in de schaduw van de dijk nog
wel een frietkot, dat dan weer wel.

perspectief: Wandeling door katwijk aan zee

Matthijs van Oostrum, 22 jaar - Student Stedebouw & Hoofdredacteur Atlantis, Tijdschrift
van Stedebouw, TU Delft
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Een wandeling door de wijk Katwijk aan Zee begint in 2113 bij het nieuwe metrostation
langs de kust. Reizigers kunnen vanuit de metro direct het strand op lopen. Vanaf het
strand is het mogelijk om de oude windturbines uit 2037 te bewonderen. In die tijd
dachten mensen nog dat windenergie een goede methode was om energie op te wekken.
Tegenwoordig zijn de reusachtige windturbines de belangrijkste toeristenattractie van
de wijk. Vanaf de oude haven vertrekken logge boten naar de platforms in zee, waar de
turbines op staan. Aangezien de turbines niet meer functioneel zijn, is het mogelijk de
windmolens te beklimmen en een blik te werpen op de gehele Zuid-Hollandse kust.
Vanaf de windmolen is ook goed de nieuwe skyline van katwijk aan zee te bewonderen.
Naast enkele kerken is er een groot nieuw stadsdeelkantoor verrezen en vele nieuwe
minaretten. Leegloop van de kerken en de sterke vergrijzing in het begin van de 21e eeuw
maakte Katwijk aan Zee, zoals zo veel andere dorpen in Nederland, een aantrekkelijke
plek voor nieuwe islamitische migranten om zich te vestigen. Wandelend vanaf de haven
landinwaarts is de intrek van de nieuwe bewoners duidelijk zichtbaar. Naast de prachtige
moskeeën bruist de wijk van de islamitische winkels en restaurants. De geur van kebab en
waterpijp vullen de wijk. Als je je verplaatst door de wijk hoor je Nederlands, Engels en
Arabisch door elkaar. De nieuwe islamitische middenklasse mengt gemakkelijk met jonge
mensen die zich aangetrokken voelen tot de levendige wijk. Het karakter van de wijk is
er veranderd. Voortuinen hebben plaats gemaakt voor nieuwe uitbouwtjes waar nieuwe
winkels hun etalage hebben. In de vernauwde straten van katwijk kan je uren ronddwalen
zonder twee keer dezelfde winkel te zien. Veranda’s geven toegang tot small trappartijen
die de hogere verdiepingen van de huizen ontsluiten. Hier op de verdieping vind je
de vreemde producten en obscure diensten die op de begane grond geen plek kunnen
krijgen. Het is inmiddels al laat en de duisternis valt over Katwijk. Het is eigenlijk pas nu,
dat de wijk volledig tot leven komt. Iedereen is klaar van werk en verkiest de straat en het
plein boven de zitkamer om de avond door te brengen. Jong en oud geniet van het eten,
de muziek en de optredens in de straat. Gelukkig hoeven we ons niet te haasten want de
metro rijd hier in 2113 de hele nacht door.

perspectief: katwijk - 2113

Hanneke Stuart, 60 jaar - Opleiding tot docent narratief schrijven
Katwijk aan Zee heeft zich ontwikkeld tot een geliefde badplaats voor alle seizoenen.
Als een van de weinige steden in Nederland heeft het ook in de winter zijn
aantrekkingskracht versterkt. De grootschalige uitbreiding in de Noordzee (die Katwijk
de naam Neus van Nederland heeft bezorgd) is zeker de doorslaggevende factor geweest.

De Randstadrail, met ook een station in Katwijk aan Zee, brengt mensen uit Amsterdam,
Hilversum, Utrecht enzovoort binnen 15 minuten op hun bestemming.
Als je via de boulevard naar de binnenhaven door het oude centrum wandelt, zie je dat
bijna overal de gevels weer in originele staat zijn teruggebracht, na het instorten van de
landelijke ketens als Zeeman, Kruidvat, Blokker enz., die rond 2000 alle binnensteden
van Nederland een identiek aanzicht gaven. Vanaf het begin van de vorige eeuw
verdrongen internetwinkels van lieverlede al hun fysieke concurrenten uit de markt. In
de gevelstenen zie je veel verwijzingen naar het oude vissersdorp Katwijk aan Zee. Achter
deze gevels bevonden zich ideale vakantiewoningen of tijdelijke verblijven.
Voor kunstenaars blijkt het een inspirerende omgeving. Het verval van vele huizen uit
de jaren 50 tot 70 van de 20ste eeuw, de zogenaamde Revolutiebouw, bood Katwijk aan
Zee rondom het centrum de kans te bouwen volgens de eisen van de tijd. Stevige hoge
fundamenten als verdediging tegen de zee.
De klokken van het witte kerkje lokken de Katwijkers. Vanwege de alsmaar oplopende
onderhoudskosten heeft dit kerkje vaak op de nominatie gestaan voor afbraak tot door
een burgerinitiatief een stichting het onderhoud van het kerkbestuur overnam en de
bestemming daardoor ruimer werd. Katwijkers met diverse talenten bleken bereid en
in staat het pand te behouden. Zo is het witte kerkje een zeer geliefde plek geworden
voor allerlei religieuze, educatieve en culturele activiteiten. Vroeger lag het pal aan de
boulevard, maar door de uitbreiding richting Noordzee ligt het nu in het centrum.
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Zoutwaterbaden in de paviljoens en wellness centra met sauna’s en zonnebanken
leveren de toerist precies die opkikker die ze hartje winter zo hard nodig hebben. Vanuit
appartement of luxe penthouse direct zicht op de Noordzee. De hoge pieren boven het
water houden de stijgende zeespiegel ver onder zich. Sportaccommodaties voor alle
weer- en menstypen binnen handbereik. Eethuizen naar ieders smaak en portemonnee.
Vooral de ruimtes waar zelf kan worden gekookt met seizoensgebonden, exotische of low
budget ingrediënten zijn erg gewild. De grote nieuw samengestelde gezinnen en hun
bloedverwanten uit eerdere relaties, die soms gigantische vormen aannemen treffen elkaar
onbekommerd op de ‘Neus’.

perspectief: van protestant vissersdorp tot soefi enclave

Joost de Bont, 24 jaar - Afstudeerder Explorelab, (oud)medestudent Readings of the Public
Realm
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De verhalen gonsden natuurlijk nog wel, maar hoe het er ooit er uit moet hebben gezien,
daar kon hij zich nog maar weinig bij voorstellen. Ze noemden het blijkbaar de zwarte
kousen, naar aanleiding van de typerende donkere allesverhullende kleding die werd
gedragen (nu zou je dan toch eerder aan moslima’s denken). Ze kwamen samen in het
gebouw met de spitse toren met de klok. Als je van de binnenhaven richting de Tramstraat
loopt zie je het uiteinde van de spits nog fier boven alles uitbomen. Van de bijbehorende
traditionele levenshouding is echter weinig meer over in het straatbeeld van Katwijk aan
Zee. Het gebouw wordt ondertussen voornamelijk voor concerten gebruikt als hij zich
niet vergist.
Nu zijn het de soefies die hun pacifistische levenstijl in het straatbeeld verkondigen.
Het schijnt allemaal al lang daarvoor te zijn begonnen, rond 1970 zelfs, had hij wel
eens gehoord. De goeroe die de gemeenschap in eerste instantie stichtte liet een tempel
bouwen in wat toen nog een betrekkelijk onontgonnen duinlandschap was. De huisjes,
gemeenschappelijke groentetuinen, meditatiecentra en colonades, waaronder gezamelijk
gedanst en gezongen wordt, waren er toen nog niet. In eerste instantie liep het blijkbaar
ook nog niet zo’n vaart, het was pas vijftig jaar later ongeveer dat er steeds meer mensen
zich aangetrokken begonnen te voelen tot de spirituele stroming. Wellicht was het vooral
vanwege het feit dat religieuze onenigheden steeds verder uit de hand liepen, en het
universeel soefisme soelaas bood. Aangezien binnen deze spirituele stroming alle geloven
van de wereld een plek hebben trok het dan ook aanhangers vanuit alle windstreken aan.
Dit was dan ook te zien aan de bouwstijlen die waren toegepast in de nederzetting,
van tempelachtige bouwwerken uit het Verre Oosten, naar Zuid Europese elegante en
minimalistische woningen tot Subsahariaanse moskeebouw referenties. Hij loopt graag
rond in dit speelse en afwisselende landschap van multiculturalisme. De geuren die hem
toevallen voeren zijn geest weg naar verre oorden. Naar alle verschillende hoeken van de
wereld waar de bouwstijlen hun oorsprong kennen. Dan loopt hij plots tegen iemand op.
Het is een lange slanke vrouw, volledig in zwart gehuld. Beduusd kijkt hij haar even kort
aan. Zij doet hetzelfde, dan richt ze haar blik weer op de grond en vervolgt haar weg.
Zouden ze er honderd jaar geleden ook zo bij hebben gelopen? Zijn gedachten dwalen
weer weg naar het verleden. Eigenlijk is het vreemd dacht hij, dat er van die historie niets
meer terug te vinden is. Behalve de schrale herinneringen die de bouwwerken nog
aandienen.
Er zijn echter nog maar weinigen die de verhalen er achter kennen. Hoe de geur van vis
vanuit de haven langzaam het dorp binnendrong, nadat de schepen binnen waren
gekomen.Hoe het op zondag volledig stil was op straat, behalve tijdens de aanloop naar de
kerkdienst.Zou het niet mooi zijn als hij net zoals hij weg kon dromen naar verre oorden,
ook weg zou kunnen dromen naar het verleden van deze plek?

Perspectief: toekomstscenario Katwijk aan Zee 2113

Hermine Erenstein - Stedebouwkundige bij gemeente Katwijk
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Start: Vuurbaak, vuurbaakplein.
Als historisch landmark straalt de Vuurbaak nog wit aan het vuurbaakplein. De op één
na oudste vuurtoren van Nederland lijkt kleiner geworden achter de hogere duinen
langs de Boulevard. De Boulevard ligt nog glooiend te schitteren in de zon, van het
strand gescheiden door een breed duingebied. Ik steek de Boulevard over en volg het
houten wandelpad over de top van het duingebied, parallel aan de Boulevard. Met een
mooi uitzicht op het strand en de zee, in de verte de hoogbouw van Noordwijk en aan
de horizon Zandvoort. Opzij kijk ik naar huizen langs de Boulevard, nog in dezelfde
lijn als 100-150 jaar geleden, met dezelfde schuine daken. Een enkel huis is herbouwd
met een of twee extra verdiepingen. De huizen worden bij herbouw, nieuwbouw hoger
om het uitzicht op zee te bewaren van achter het duin. Het duin blijft groeien. In
2060 is de dijk opnieuw versterkt, het duin is opgehoogd en verbreed. De duinvoet
langs het strand is golvend; geen rechte lijn meer maar beschutte inhammen waarin
strandpaviljoens verscholen liggen. Verspreid staan korte rijtjes kleine duinhuisjes in het
duin: de slaapkamers aan zee. De witte Andreas kerk is nog de authentieke blikvanger,
als enige in Katwijk nog echt in gebruik als kerk, straalt de plek rust en eeuwigheid uit.
Ik nader de kop van de Voorstraat, het toeristisch centrum met op iedere hoek een
hotel, zes verdiepingen hoog maar in stijl van de karakteristieke boulevardbebouwing.
Het plein op de kop van de Voorstraat verbindt de hotelterrassen met het strand, de
duinen én het dorpscentrum. Ik loop de Voorstraat in. Winkels en reuring. Verderop
trekt bomschuit voor de deur bij het Katwijks Museum de aandacht. Ik sla linksaf en
verbaas mij bovenop de oude waterkering bij de Tramstraat over het uitzicht op het Prins
Hendrikkanaal. De oude witte appartementen gebouwen op de top zijn verdwenen, einde
aan de verloedering! In plaats daarvan een plein en balkon met uitzicht op het kanaal.
Beneden zie ik tientallen bootjes dobberen in het water. Statig liggen oude schepen langs
de Prins Hendrikkade. De plezierjachten aan de overkant steken mooi af tegen de groen
beboste helling. Het lijkt wel het buitenland! De kade onderaan de helling is vrij gemaakt,
de opslagloodsen en bedrijven zijn verdwenen. Het is een openbare plek om te luieren en
te spelen in de zon, beschut tegen harde wind van zee. Ik daal de trap af. Rechts nog de
hoogbouw zoals het was, met een arcade onder de woningen en kleinschalige afwisseling
van winkels en bedrijfjes. Verderop de woningen, minder kaal nu de bomen voor de deur
gegroeid zijn. Langs de Prins Hendrikkade bekijk ik de historische schepen die liggen
afgemeerd tot aan de nieuwe brug. Een elegante brug vervangt de massieve Woldring
van der Hoopbrug, onderlangs verbindt de doorgaande kade ongemerkt het kanaal met
de jachthaven. Daar is het opnieuw een stralend geheel van reuring met boten in de
jachthaven.
Wat een afwisseling, en plezier om hier rond te lopen!
Einde: Jachthaven Katwijk (binnenwater aan het Uitwateringskanaal)

perspectief: God, het Dorp, de Zee en een Eiland

Willem Baalbergen, 24 jaar - Architect (afgestudeerd bij Delft School of Design)
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Mijn gezicht werd langzaam nat. Wolken hadden zich snel samen gepakt tot een dichte
koude mist die nu over de oude binnenhaven hing. Het was alsof de troosteloze aanblik
van verlaten werkplaatsen en vervallen recreatie voorzieningen met de mist een passend
decor had gekregen voor de kilte die uitging van deze plek. Het deed me denken aan
een draaimolen zonder kinderen, in een poging te laten zien hoe leuk ze was haar eigen
faillissement tegemoet draaiend.
Ik had toch een trui mee moeten nemen, het zou weleens erg koud kunnen zijn op het
wad. De zeemist voelde extra koud nu de warmte van de felle voorjaarszon nog in mijn
botten zat.In de hoop de kou te verdrijven begon ik te lopen.
Het was haast ironisch om te zien wat er van het oude Katwijk was geworden. Freud had
er wel raad mee geweten. Het was niet dat er in Katwijk nooit sprake was geweest van
prostitutie, drugsgebruik en alle andere dingen die God verboden had maar met het
leeglopen van het dorp was het wel zichtbaar geworden. In ieder geval zichtbaarder
dan ooit tevoren. Het was toch hard gegaan met Katwijk nadat die eilanden hier voor
de kust waren opgespoten. Veel mensen hadden hun zorgen al geuit maar volgens de
computermodellen zouden de eilanden geen verstrekkende gevolgen hebben voor de
Nederlandse kust. De maakbaarheidsdrang van Nederland had, aan het begin van
de eenentwintigste eeuw, echter ongekende hoogtes bereikt en het opspuiten van die
eilanden had een vanzelfsprekend nieuw hoofdstuk in de overwinning van Nederland op
het water geleken.
Aan het eind van de haven moest ik enigszins uitkijken waar ik mijn voeten neerzette.
Ik had weliswaar mijn kaplaarzen aan maar het rubber zou het glas en de verdwaalde
heroïnespuiten waarschijnlijk niet tegen kunnen houden, waarschijnlijk had hier vannacht
in een van de loodsen een feestje plaatsgevonden. Alsof ik me in een mijnenveld begaf liep
ik voorzichtig maar gestaag achter de oude havengebouwen langs de dijk op.
De oude loodsen hadden in beter tijden dienst gedaan als werkplaats voor het onderhoud
van de vissersboten maar met het verdwijnen van de vissers waren ze leeg komen te staan.
De eilanden hier voor de kust hadden voor een onvoorziene stroming gezorgd die in hoog
tempo zand en slib vanuit de Noordzee had aangevoerd. Het oude Katwijk was daardoor
steeds verder van zee komen te liggen.
Eigenlijk had Katwijk haar positie aan de kust al tweehonderd jaar geleden verloren. Met
de opkomst van de loggers was de eigenlijke vissersactiviteit naar haven van IJmuiden
verhuist. Desondanks had Katwijk knap haar identiteit van religieus vissersdorp weten
te behouden. Dit was lange tijd aan de milde vorm van toerisme te danken waar Katwijk
steeds meer op was gaan leunen. Met de zee was Katwijk ook langzaamaan haar identiteit
verloren. Een paar jaar geleden was daarom de bouw van een nieuw Katwijk aan Zee
voltooid. Catwick was het genoemd. Alsof God terug had willen komen op het verwarren
van de taal bij Babel was Engels (of althans een Nederlandse variant erop) net als elders in
Europa de voertaal geworden. En net zoals de meeste steden tegenwoordig dan ook met

Fig. 18: God, het dorp, de zee en een eiland, afbeelding door Willem Baalbergen, 2013
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een Engelse variant op hun oorspronkelijk Nederlandse naam werden aangeduid was ook
Katwijk omgedoopt tot Catwick. In de volksmond werd met Catwick echter het verderop
gelegen Katwijk aan Zee, dat ook echt aan Zee lag, bedoeld en was dit Catwick simpelweg
Katwijk gebleven. Paradoxaal genoeg had de radicale verhuizing van het hele dorp de
enige oplossing voor behoud gebleken. In tegenstelling tot wat vaak gedacht werd was het
niet de plek en haar aangezicht dat een dorp haar identiteit bezorgde maar het complexe
samenspel van alles bij elkaar. Met de radicale verandering van de omgeving had Katwijk
haar identiteit dus niet langer vast kunnen houden. Het had uiteindelijk zelfs de visserij
weer terug naar Katwijk gebracht.
Ik liep nu waar vroeger ongeveer de Buitensluis had gelegen. Ze had altijd al een wat
vreemde aanblik gehad maar lag er nu helemaal verlaten en vreemd bij. Ze werd dan ook
geregeld aangezien voor een overblijfsel van de Atlantikwall die de Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog als verdedigingslinie langs de gehele West-Europese kust hadden aangelegd.
Op heldere dagen kon je vanaf dit punt Catwick zien liggen. Als de zeemist niet op was
komen zetten was vandaag zo’n dag geweest. De luchtspiegeling veroorzaakt door de
warme luchtlaag boven het wad had het doen lijken alsof de kerktoren van Catwick op
het water dreef. In een moeizaam galop waarmee ik probeerde te voorkomen dat er zand
in mijn laarzen zou komen, liep ik het duin af. Ik begon te lopen door het wad-achtige
landschap dat nu nog slechts eens in de honderd jaar volliep en daardoor met jonge
vegetatie was begroeid. Ik liep langs het stroompje dat door moest gaan voor de Rijn
en dat me uiteindelijk bij Catwick zou brengen alwaar het, na in heel veel nog kleinere
stroompjes te zijn afgetakt, alsnog in zee zou uitmonden.

Perspectief: Overpeinzingen tijdens een wandeling door Katwijk

Hilde Bleichrodt, 55 jaar - Vertrouwenspersoon Stichting Het Raamwerk te Katwijk
Hé, hé, ik ben klaar. De afspraak bij Het Raamwerk is goed gegaan. Heerlijk toch deze
werkplek middenin de duinen zo dicht aan de kust. Jammer dat ik hier niet vaker ben.
Het mijn laatste afspraak vandaag en daarom besluit ik om nog even te genieten van de
zon, de zee en het karakteristieke kustdorp dat Katwijk is.
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Ik loop via de Drieplassenweg via de Seinpoststraat richting de boulevard. Plotseling gaat
er door mij heen: hoe zou het er hier over 100 jaar uitzien. Zou Katwijk dan nog steeds
zijn karakteristieke uitstraling hebben? Tot nu toe is dat aardig gelukt in tegenstelling tot
veel andere kustdorpen die zijn bezweken voor projectontwikkelaars en het toerisme.
Ik loop langs de vuurtoren: de Vuurbaak. Ja, als ik 100 jaar vooruit denk dan weet
ik eigenlijk wel zeker dat die als beeldbepaler er nog zal staan. Ik loop verder over de
boulevard richting de Oudekerk\Witte Kerkje\Andreaskerk. Ja, 100 jaar later staat die er
ook nog. Vroeger stond hij midden in het dorp maar nu, door overstromingen waardoor
een deel van het dorp is weggespoeld, staat hij eigenlijk direct aan de kust. Plotseling is
het zondag 100 jaar later. Van alle kanten zie ik mensen, mannen, vrouwen en kinderen,
in een soort klederdracht naar de kerk lopen. Iedereen is stil, zelfs de kinderen lopen
rustig aan de hand van hun vader en moeder. De vrouwen hebben hun haar opgestoken
en dragen een hoed, hun rokken zijn lang. De mannen gaan stemmig gekleed. Op gepaste
afstand zie ik andere mensen die er flitsend, in zilverkleurige kleding, uitzien. Ik bedenk
dat mijn beeld van Katwijk overeenkomt met dat wat ik in de toekomst zie. Zou de tijd
stil hebben gestaan? Het Christelijke karakter van Katwijk is er over 100 jaar ook nog.
Die cultuur zal niet worden losgelaten. Maar, vraag ik me af wat doen die mensen daar,
in hun futuristische kleding? Ze blijven op afstand. Ik loop naar een van hen toe en vraag
hoe het komt dat ze zo gekleed zijn en waarom ze niet tussen de kerkgangers lopen. De
vrouw kijkt mij verbaast aan. Hoe ben ik hier binnengekomen vraagt ze? Ze legt uit dat
Katwijk een openluchtmuseum is maar dat er nog steeds echte inwoners wonen die hun
leven leiden zoals ze dat 100 jaar daarvoor ook hebben gedaan.
Ik haal opgelucht adem. Het dorp zal dus niet nog verder wegspoelen zoals eerder in de
geschiedenis is gebeurd.
Ik blijf nog even staan bij het beeld van de vissersweduwe uit 1930, ik vond dat als kind al
een intrigerend beeld. Die verdrietige blik in haar ogen kijkend naar de zee die haar man
niet meer terug heeft gebracht.
Ik loop nog even verder over de boulevard en ga daarna rechtsaf de Voorstraat in richting
Princestraat. De winkelstraat die is, grappig is dat ik de gedachte aan hoe het hier over
100 jaar zal zijn niet los kan laten, niet veranderd is. Ik zie de mensen weer lopen in
hun zilverkleurige kostuums. Ze gaan de winkels in, die winkels zie ik zijn eigenlijk nog

hetzelfde als nu. Ik begrijp nu dat dit komt omdat Katwijk veranderd is in een levend
openluchtmuseum
Ik loop weer terug de Princestraat door naar het Raamwerk, maar niet voordat ik bij Vis
en Zo op het Andreasplein kibbeling voor bij het avondeten heb gekocht. Teruglopend
verbaas ik me over de gedachten die het afgelopen uur tijdens mijn wandeling door mij
heen zijn gegaan. Hoe kom ik erbij om me voor te stellen hoe Katwijk erover 100 jaar uit
zal zien?
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toekomstige toekomstscenario’s:

Anja Korst-de Bakker, 54 jaar - opleiding Nederlandse Literatuur
Marianne de Bakker, 50 jaar - opleiding Narratieve Therapie
Toine de Bakker, 52 jaar - makelaar
Robert Reijns, 24 jaar - hoofdredacteur ‘Kerk in Den Haag’, opleiding Culturele
antropologie
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