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Engelen, zo weten we uit Wim Wenders’ ‘Der 
Himmel über Berlin’, mengen zich onder de 
mensen maar blijven onzichtbaar voor hen. 
Wenders’ film, wellicht de meest recente 
iconografie van de engel, bevestigt het 
vermoeden dat engelen op mensen lijken. 
Wel hebben ze andere zintuigen: kleuren zien 
ze niet, maar ze horen gedachten. Dat maakt 
hen empathisch. Ze horen zoveel dat ze alles 
begrijpen. Ze leggen hun onzichtbare arm 
om een schouder, hun onzichtbare blik rust 
ernstig en medelevend op de radeloze. Soms, 
maar niet altijd, volstaat dat om de wanhoop 
te verlichten. 
De film suggereert dat sommige kunstenaars 
gewezen engelen zijn. Dat zou hun aparte 
gedrag, in een directe dialoog met het andere, 
verklaren. Maar wat me het meest trof is de 
woonplaats die Wenders gaf aan de engelen 
van Berlijn: Hans Scharouns Staatsbibliothek 
aan het Kulturforum. We zien de engelen 
achterover leunen, met bungelende voeten op 
de borstweringen van de mezzanines, of hun 
gesloten ogen opwaarts gericht in de grote, 
lichte ruimte. Hun samenzijn met de mensen, 
lezend aan de studietafels, is volkomen 
natuurlijk. Lezers zijn het gewoon omringd 
te worden door personages die, ondanks 
hun onzichtbaarheid, op hen betrokken 
zijn. Zwijgend in hun lectuur verzonken, zijn 
ze niet alleen. Door de engelen de biblio-
theek als woonplaats te geven, suggereerde 
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fs Wenders een verklaring voor hun bestaan: 
ze zijn mensen uit een andere tijd en ruimte, 
ze zijn de personages uit boeken en films die 
onze onuitgesproken gedachten capteren en 
ons hun zwijgende bijstand bieden. 
Ook na sluitingstijd, als de lezers het gebouw 
verlaten hebben, is de bibliotheek bevolkt. 
De engelen blijven. Een ruimte vol boeken 
is nooit verlaten. Maar je kan nog verder 
denken. Geen enkele ruimte waar ooit mensen 
kwamen is leeg. De sporen zijn trivialer en 
minder ordentelijk gerangschikt, maar voor 
een empathisch persoon even onmiskenbaar. 
Wenders toont een kunstenaar, de acteur 
Peter Falk in dit geval, die op goed geluk 
lachend in de nacht praat met uitgestoken 
hand, gokkend dat in het onzichtbare iemand 
te begroeten is. Falk vertrouwt op zijn empa-
thie, die hij aan zijn verleden als engel heeft 
overgehouden. Er zijn meer voorbeelden. Ik 
denk aan schrijvers als W.G. Sebald of Georges 
Perec, onnavolgbaar in hun captaties van 
menselijk leven in een verlaten ruimte. 
Neem Perec, de auteur van ‘La Vie mode 
d’emploi’. Het boek, een turf, inventariseert 
de verhalen in en om een woongebouw in 
Parijs. De stof, die generaties overspant, is 
niet chronologisch geordend, maar per kamer 
en verdieping, alsof oude en nieuwe verhalen 
tegelijk aanwezig zijn. Bij deze obstinate 
eenheid van ruimte horen kalenders en lijsten 
om namen en feiten bij te houden. Daar nog 

onder zit een laag, dik als humus, van tot 
onpersoonlijke bestanddelen verteerde ver-
halen. Ze vormen de biotoop waarin de vele 
personages gedijen. Om hen heen, uit een 
vloerkleed, een affiche aan de muur, een krant 
achter het behang, de schikking van de stoe-
len, stijgen stemmen op. Als een engel van 
Wenders hoort Perec alle stemmen tegelijk. 
Het eerste personage uit ‘La Vie mode 
d’emploi’ dat ik leerde kennen, is Cinoc 
(7e etage, hoofdstukken LX en LXXXIV). Het 
was Ana Torfs die hem aan me voorstelde, 
toen ze haar concept toelichtte voor een 
kunstwerk in de bibliotheek die wij hadden 
ontworpen te Beveren (> A+228). Kunst in 
de bibliotheek, zo volgt uit het voorgaande, 
staat in de rekken. De kunstenaars, of hun 
scheppingen, vertoeven in de bibliotheek, 
onzichtbaar tussen hun lezers. Alles wat een 
kunstenaar aan de zichtbare kant van de 
wereld moet doen, een beetje naar het beeld 
van de uitgestoken hand van Peter Falk, is de 
ontmoeting met de hier zo talrijk aanwezige 
Onzichtbaren faciliteren. Een zetje geven. 
Boeken doen openvallen op de grond. Torfs’ 
voorstel pakte op een grondige en verras-
sende manier die intuïtie op en gaf aan 
een vage verwachting een scherpe, rijke en 
genereuze vorm.
Er zijn, noteert Perec, twintig manieren om 
de naam Cinoc uit te spreken, wat bij zijn 
buren tot hoofdbrekens leidt. Typisch Perec. 

Openvallende
boeken
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In het voorjaar van 2014 verschijnt het 
vervolg op de publicatie ‘Kunst in Opdracht’ 
(2006). Het nieuwe boek biedt een over-
zicht van alle projecten die door de kunstcel 
van het Team Vlaams Bouwmeester 
werden opgevolgd in de periode 2006-2013. 
Het boek omvat onder meer een volledige, 
geïllustreerde inventaris van al deze 
kunstprojecten, gesprekken met publieke 
opdracht gevers en een aantal bijdragen 
van diverse auteurs die specifiek ingaan 
op één bepaald kunstwerk. Bij wijze van 
voorproe!e hier alvast een essay van 
Paul Vermeulen over het werk ‘Cinoc’, dat 
Ana Torfs in opdracht van de gemeente 
Beveren realiseerde voor de Openbare 
Bibliotheek. De auteur verzorgde samen met 
Henk De Smet het ontwerp van dit gebouw.
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Over Cinoc
van Ana Torfs
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Het boek 
‘Cinoc’, onder-
deel van het 
gelijknamige 
werk van 
Ana Torfs 
(2008) voor 
de Openbare 
Bibliotheek te 
Beveren, een 
nieuwbouw ont-
worpen door De 
Smet Vermeulen 
architecten 
(Open Oproep 
0213)

Verzamelingen, permutaties, matrices, lijsten, 
procedures, angstvallig precieze spelregels 
om het creatieve proces niet te onderwerpen, 
maar juist te stimuleren. Al zijn geschrif-
ten wijzen het uit: Perec, notoir lid van de 
Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), 
is een spelletjesman. Wie anders schrijft een 
roman met een alfabet van maar vijfen-
twintig letters? ‘La Disparition’, het enige 
boek ooit zonder één letter e, is niet alleen 
dolkomisch en taalkundig succulent – de plot 
en de grammatica gieren halsbrekend om de 
verboden letter heen – maar ook filosofisch 
aangrijpend – de kloof tussen de taal en de 
wereld wordt in lyrisch, gehandicapt Frans 
bezongen – en tenslotte ook sinister, want 
deze farce gaat over willekeurige uitsluiting 
en verminking. Het werd mij duidelijk dat Ana 
Torfs’ keuze voor Perec geen toevalstreffer 
was. Ze zijn geestverwanten. Zijn speelse 
discipline, de virtuositeit die ervoor nodig is, 
de humor die eruit voortkomt, de subversieve 
strekking ervan lijken op de hare. Denk aan de 
smetteloze verkleedpartijen in haar ‘Elective 
Affinities/The Truth of Masks’ (2002), waarin 
steeds dezelfde man en vrouw oplossen in 
hun steeds wisselende kostuums: een ver-
rukkelijk en verontrustend spel. Of aan haar 
‘Ecran I / Ecran II’ (2002), waarin acteurs hun 
gelaat verstoppen achter een boek. 
Perec portretteert als een fotograaf Cinoc in 
zijn keuken: een dunne, vale oude man over-
stemd door de banale kalenders in vierkleu-
rendruk die over de leiding van de waterkraan 
hangen. Zou deze man, die nog geen duim-
spijker in de muur slaat, een spoor nalaten? 
Het is net zijn beroep om sporen te wissen. 
Als redacteur bij een uitgeverij van woorden-

Torfs’ tegenstander was de 
Nederlandse taal. Ze maakten 
er een mooie partij van. 

Dilbeek wenst een nieuw-
bouwproject te realiseren voor 
de voorpost van de brandweer, 
waarin ook enkele polyva-
lente ruimtes, een parking en 
een drietal wooneenheden 
voorzien worden. Het nieuwe 
gebouw zal intelligent moeten 
omgaan met de complexe mix 
van functies. Het neemt ook 
een belangrijke positie in het 
centrum van de gemeente in. 
Sprekende architectuur en 
kwalitatieve buitenruimte 
moeten de plek op de kaart 
zetten van het Dilbeekse col-
lectieve geheugen.

Brandweervoorpost, 
polyvalente ruimtes en 
wooneenheden
De manier waarop aansluiting 
wordt gezocht met de randen is 
tegelijk helder en verfijnd. De 
drie pleinvormen zorgen voor 
precies geplaatste uitsnijdingen 
die evenwicht brengen tussen 
een noodzakelijke introvert-
heid en een ingehouden doch 
kritische aanwezigheid in de om-
geving. Ook in de materialiteit en 
architectuurtaal wordt gezocht 
naar aansluiting met de omge-
ving zonder er in op te gaan. Het 
gebouw toont zich evengoed als 

plaats Dilbeek bouwheer Gemeentebestuur Dilbeek
budget 4 800 000 euro (excl. btw en ereloon)
ontwerpteams sncda et al. [gunning] | 
architecten de vylder vinck taillieu |
Office Kersten Geers David Van Severen

een publiek gebouw op schaal 
van zijn omgeving. Het samen-
brengen van drie programma’s 
werkt versterkend en niet louter 
diviserend.
www.sncda.eu
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cies te doen wat Cinoc deed, maakte Ana Torfs 
een origineel werk. Haar Cinoc verschilt van 
die van Perec zoals de ene verzameling van 
de andere, zoals twee partijen van hetzelfde 
spel. Wat een spel spannend maakt en het 
spelverloop stuurt is naast je eigen inzet en 
vaardigheid het toeval, en de kracht van de 
tegenstander. Torfs’ tegenstander was de 
Nederlandse taal. Ze maakten er een mooie 
partij van. 
Uit een 19e-eeuws woordenboek selecteerde 
Torfs een lijst van 999 in onbruik geraakte 
zelfstandige naamwoorden. Maar daarmee 
was het werk nog niet af. Cinoc, een wazige 
verbastering van een Midden-Europese, 
Joodse naam, het kleurloze restant van een 
op uitwissing gerichte geschiedenis, is nauwe-
lijks een schim. Perec liet na te noteren welke 

boeken schrapt hij trefwoorden om plaats 
te maken voor nieuwe: “tueur de mots”, zo 
noemt hij zichzelf. Maar zijn levenstaak, zijn 
oeuvre, gaat tegen zijn dagtaak in. Hij verza-
melt de onbruikbaar geworden woorden die 
hem bijblijven. Verzamelen is hier het juiste 
woord. Cinoc is geen historicus noch een aan 
het verleden verhangen reactionair, maar een 
verzamelaar, gedreven door een persoonlijke, 
zich in de verzameling openbarende voorkeur. 
Het meeste laat hij links liggen, blij toe dat 
het verloren is. Van zijn “grand dictionnaire 
des mots oubliés” is het enige doel “sauver 
des mots simples qui continuaient encore à lui 
parler”. Elk woord is een verhaal. En precies 
zo ging Ana Torfs te werk. 
Ook al liggen de regels vast, telkens als het 
spel gespeeld wordt, is het nieuw. Door pre-

vorm zijn levenswerk aannam of aan moest 
nemen. Daar nam Ana het in Beveren van hem 
over. Er ligt een prachtig, in linnen gebonden 
verklarend woordenboek (ik geloof dat er 
verder nog één kopie voorhanden is), met de 
letters CINOC in het kaft geperst. In tegen-
stelling tot andere, volgepropte woorden-
boeken heeft het een liggend formaat, met 
slechts één lemma + verklaring per bladzijde, 
999 pagina’s in totaal: een ‘landscape’ omheen 
een verhalend woord, het eerbiedige wit 
achter een verzamelstuk. 

Kameelpardel: giraffe
Onderzieltje: onderrokje
Pavadette: brievenduif, postduif; geleerde duif
Wolkvanger: soort overkleed van de zeelieden 
(tot bescherming tegen boos weer)
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‘Dorp’, het dorpsplein van 
Nazareth, heeft nog groten-
deels zijn historische structuur 
bewaard: één grote vierkante 
plaats omgeven door gesloten 
gevelwanden, en middenin de 
kerk met het kerkhof errond. 
Deze historische structuur is 
aan erosie onderhevig en staat 
onder druk (parkeerbehoefte, 
verkeerschaos…). De volledige 
opdracht voor de heraanleg 
van het dorpsplein houdt in: 
ondersteunen van historische 
identiteit, versterken van de 
landschappelijke inpassing, 
identificeren en aanpakken 

van mobiliteitsvraagstukken, 
hedendaagse inrichting van 
het openbaar domein… Dit 
alles ingepast in een lange-
termijnvisie voor de ruimere 
omgeving van Dorp.

Strategie centrum en heraan-
leg dorpsplein
Posad presenteert met het 
concept van ‘de Omgang’ een 
duidelijk en zuiver verhaal. De 
aanleg biedt een grote mate van 
flexibiliteit, die echter niet vervalt 
in neutraliteit. De Omgang 
is coherent dankzij de lokale 
verankering en de argumenta-

plaats Nazareth 
bouwheer Gemeentebestuur Nazareth
budget 2 500 000 euro
(incl. btw en ereloon)
ontwerpteams Atelier JPLX |
Marie-José Van Hee architecten |
Posad [gunning] |
Denis Dujardin en Grontmij (TV)

tie vanuit de geschiedenis. De 
begraafplaats wordt versterkt 
in haar ruimtelijke structuur en 
behoudt voldoende heterotopie 
dankzij de beperkte toegang en 
overgangsruimte.
www.posad.nl
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Interieur van 
de Openbare 
Bibliotheek te 
Beveren. Vooraan 
rechts de les-
senaar met het 
boek ‘Cinoc’
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De woordenlijst, zonder de verklaringen, 
verschijnt ook digitaal, in letters van witte, 
blauwig oplichtende stippen, op twee 
led displays als je de bibliotheek betreedt. Een 
computerprogramma schudt de kaarten, het 
toeval kiest onverstoorbaar woord na woord. 
De led display is ingebouwd in een put voor 
de dorpel van de bibliotheek, afgedekt met 
een glazen blad. Kinderen kijken toe hoe 

onder hun schoen de letters uit elkaar vallen, 
zoals de letters op een luchthavenbord, en 
zich weer vormen tot een woord dat ze niet 
kennen. De digitale verschijning, vluchtig als 
de tijd, zet de verbeelding in gang, het op 
papier gedrukte en in linnen gebonden woord 
geeft de verklaring. Het geschreven woord 
blijft: daarom hebben we bibliotheken. De 
geschreven verklaring zet de verbeelding niet 

Alles wat een kunstenaar aan de zichtbare kant 
van de wereld moet doen, is de ontmoeting met de 
hier zo talrijk aanwezige Onzichtbaren faciliteren.
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stil, wel integendeel: ze is het vliegwiel dat 
de op gang gebrachte verbeelding versterkt. 
Maar het is Ana Torfs’ gebruik van de ruimte 
dat het hem doet. Net als Wenders geeft ze 
de Onzichtbaren in de bibliotheek een plaats. 
Uit het babbelzieke graf voor de deur capte-
ren we levendige stemmen. Daar zien we de 
ruimte achter de onze. Onze voet op het glas 
is als Falks hand in de nacht. 

Het projectgebied is gelegen 
op het traject van de groene 
ring rond Puurs, in een prachtig 
landschappelijke omgeving 
langsheen de Molenbeekvallei, 
rondom het fort van Liezele 
en vlakbij het jeugdcentrum 
JOC. De gemeente Puurs vraagt 
een masterplan uit te werken 
voor deze open ruimte met als 
programma onder meer een 
nieuwe parkbegraafplaats, 
evenementenweide, jog- en 
wandelparcours, finse piste 
en waterpartijen. Bijzondere 
aandacht moest gaan naar het 
landschappelijke, historische en 
unieke karakter van de locatie.

Landschapspark
BUUR brengt een mooi verhaal 
geënt op het landschap. De 
ingrepen zijn subtiel maar lossen 
alle vragen op. Een ‘Alef’ brengt 
beide zijden van de straat dichter 
bij elkaar en legt de link met het 
JOC. Het informele en meervou-
dige gebruik van deze zone en de 
afscherming die het biedt vanaf de 
straat zijn interessant. Het voorstel 
biedt een sterk kader om het land-
schapspark verder te ontwikkelen.
www.buur.be

plaats Puurs
bouwheer Gemeente Puurs
budget opmaak masterplan
40 000 euro (excl.btw)
ontwerpteams
DOGMA | Buro Lubbers | 
Proap Estudos e Projectos 
de Arquitectura Paisagis | 
BUUR Bureau voor Urbanisme 
[gunning]

Ana Torfs, Cinoc, 
2008. Eén van 
de led displays 
aan de ingang 
van de Openbare 
Bibliotheek te 
Beveren
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