
RENAISSANCE VAN EEN GEVEL
“HEt bEELd zIt AL IN HEt tRESpA, HEt HoEft ALLEEN NoG tE woRdEN bEVRIjd”.

Dit voorstel gaat uit van hergebruik van bestaande materialen. In de impopulaire 
Trespa gevelplaten liggen onverwachte mogelijkheden verscholen. Juist omdat ze wit 
zijn, kan bij het wegfresen van de toplaag een contrast ontstaan met de zwarte kern. 
Het kan de nietszeggende plaatstructuur gaan laten spreken.
 
Het zwart-wit palet roept ergens een herinnering op aan de renaissancistische 
architectuur uit Noord Italië. Meer dan 5 eeuwen geleden werd Leon Battista Alberti 
gevraagd een ontwerp te maken voor de gevel van de Santa Maria Novella (fig1-2). 
De gevel werd door de toepassing van materiaalkleur en ordening een ijkpunt voor 
de architectonische hoogtepunten uit dit bijzondere tijdvak.

Dit ontwerp is een collage van citaten uit de gevelarchitectuur. Zo verwijst een deel 
bewust naar de beroemde gevel van Alberti. Deze komt samen met een raamvorm 
van Michel de Klerk aan de Vrijheidslaan (fig.4) en een ornament uit de gevel van het 
Scheepvaarthuis(fig. 5-6) siert de entreepartij. De rococo sierlijsten verwijzen naar de 
18e-eeuwse grachtenpanden (fig.7). 
Niet ontoevallig is tenslotte een modern barok dessin gemaakt van de grafitti-tags die 
waarschijnlijk nog recentelijk door een onbekende als clandestiene gevelverfraaiing 
zijn aangebracht (fig.8). Daarmee wordt dit kleine objet trouvé uit de spuitbus een 
wezenlijk onderdeel van de plastiek van de gevel in de letterlijke zin van het woord; 
Grafitti is namelijk verwand aan het Griekse woord γράφειν (graphein), wat letterlijk 
inkrassen of graveren betekent.  
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fig.1 
De gevelplaten kunnen met een 
eenvoudige hoogwerker van de 
gevel worden verwijderd.

fig.2 
Met een CNC Frees wordt het 
precieze patroon in elke plaat 
uitgefreesd. 

Fig. 3 
In combinatie met het in strepen gekijmde metselwerk 
tonen de bewerkte platen na terugplaatsing het 
nieuwe gevelbeeld .
 


