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‘Huis zonder einde’, 
woonreportage uit 
Knack Weekend van
30 maart 2022
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Glas in loodramen Sagrada Familia – Gaudi (Barcelona)

-foto’s van reis in 2018

-overweldigende ongelofelijke kleurenpracht en licht in de kathedraal dat door de enorme en vele 
glasramen binnenkomt 

-het licht dat door deze  ‘vensters’ komt verandert met de intensiteit en stand van de zon

-de ramen die op de zonsopgang zijn gericht, hebben koude kleuren, blauw en groen, die 
samenvallen met de eerste uren van de dag, die ook kouder zijn. Dan, als de zon er is, zijn de 
ramen waardoor het licht binnenkomt rode en oranje tinten, die warmer worden naarmate de dag 
vordert

-het kleurenlicht kleurt ook de zuilen (bomen),…

-De meeste glasramen worden met de hand geschilderd, vervolgens wordt het dessin erop gekalkt 
en het glas in stukken gesneden om daarna geassembleerd te worden met lood. De typische 
lichtinval bij een glasraam is afhankelijk van de dikte van de stukken.
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Stairway
to 

Heaven

Dit ronde raam vind je 
in mijn woning .

Het bevindt zich in de 
helft van de trappenhal 
die naar de 
bovenverdieping leidt.

DIRK STERCKX



Een rond venster in een 
woning krijgen is geen 
sinecure, zeker niet als je de 
opening voor dat raam 
absoluut eigenhandig wilde 
metsen en bepleisteren.

Gelukkig heeft mijn vader  -
die  leerkracht 
houtbewerking en 
meubelmaker was –
daar heel goed aan 
meegeholpen, door zowel 
voor de buitenmuur als voor 
de binnenmuur houten 
mallen te maken.



De beuken trap heeft hij 
trouwens ook zelf gemaakt 
en geplaatst. 

Het hout was afkomstig van 
een beukenboom die in het 
bos stond van mijn 
grootvader.



Om het plaatje helemaal af te 
maken siert de muur die toegang 
geeft naar de trap ook met een 
beeldhouwwerkje dat mijn vader 
heeft gemaakt. 



Mijn vader is twee jaar geleden tijdens de 1ste coronagolf overleden 
aan covid-19. 

Telkens als ik nu de trap opga en het raam passeer moet ik altijd aan 
hem denken. De plaats is al het ware een gedenkplaats geworden. 

Vooral als de zon een lichtbundel naar binnen 
laat schijnen overkomt mij telkens een mooi 
gevoel van nostalgie en dankbaarheid voor de 
tijd die we met mekaar hebben beleefd. 

Zo hebben vensters in mijn woning dus niet 
alleen een praktische en esthetische functie.  Ze 
helpen ook herinneringen aan dierbare personen 
levend te houden.

Het lijkt dan wel of hij even 
gedag zegt en komt kijken 
hoe het met ons gaat.


