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Nootôïjdeheruitgave,zppz

Noodgedwongen moetditeen ongewijzigdeuitgavevan de in 1983 gold duurtonverm inderd voort- ofhetisn6g erger
editievan 1983zijn.Erzalindetussenti
jdwe1eenpuinhoop geworden.
Depovere,huilerige reactiesvan sommigearchitecten op
waaraanonsOogzichstoottezi
jnopgeruimd.Erza1hieren
daarwe1een holtewaaraan onsOog zich vergaapte zijn hetverschi
jnen van ditboek boden meteen algeen enkele
gevuld m eteen alssurprisebedoelde architectonischeopris- hoop op de toekom st.H un ego'swaren gekwetst,datzeker,

ping.M aarmi
jnlezerszullen overhetontbrekenvanwi
jzi- maarhunverongeli
jktgejammerverteldeonsmeeroverhun
gingennietzeuren,omdatzewetendathetom deongelukjes i
jdelheid dan overhun vermogen totzellkritiek en diensten de kosm etische operaties van een voortkabbelende ac- baarheid.
tualiteitgaat.
A1shetkadavervan de architectuurzo hardnekkigkadaEen nieuw elan van architectenisersindsdienimm ersniet verachti
gbli
jft,laathetmi
jdanvergundzijn,waardelezer

gekomen,deEluguberewansmakelijkheden'endecommerciëlehorigheidvandevormgeversvanonsblikveld zi
jnniet
afgelostdoor een nieuwe sti
jlen een nieuw verantwoordeli
jkheidsgevoel.Geenglimp vielervan tebekennen.W at

en tegelijkertijd beklagenswaarde architectuur-patiënt,de
karwatsvanzevenjaargeledennogeensonveranderdop te
tillen.Ook dezeheruitgave blijftopgedragen aan hetfantoom :deArchitectuurdieK om t.
GERRIT KOMRIJ

H etaangezicht

Demenszietgemeenli
jklevendewezensendodedingen.
Gemeenlijk:wantvoorhendieblindzi
jn,een1apvoorhun
ogen dragenofdeOnzienli
jkezien,gaatditnietop.
Nochvoordegenendiehunogenluikenvooreentukje,of
dieinhunkijkenwordengehinderddooreenteveelaanooghoekvuil.
Levende Wezens- m ensen,dieren,Planten- m ogen OP
veelaandachtrekenen van hetoog:hetoogtaxeertzeophun

chitecten en vorm gevers:de zwendelaarsten kostevan ons
OOg.

Architectenenvormgeverszoudendebelangrijkstemensenvanonzeti
jdmoetenzi
jn:maarzehebben,rekenendop
depassiviteitvan onsoog,hun gewetenverkochtaandehandelaren.En de handelaren,op hun beurt,kunnen rekenen

op de steun van de heer Blindeman uitKi
jk-in-'t-Gat,
hoofdam btenaar van Publieke W erken. Zakenlieden en

aantrekkelijkheid,agressie,zeldzaamheid.Hetzietmeteen: ambtenaren,zijzi
jndemachthebbersoveronsoog,zi
jhebdatiseen m ensom in ontzettingvoortevluchten,een dier bendetouwt
jesvanhetdecorwaarinweleveninhanden,en
om testrelenofeen bloem om injeknoopsgattesteken. aandietouwtjeszijn,alsmarionetten,dearchitectenenontM aardedingen?H etoogactiveertdan dem ensveelm in- werpersgaan hangen.
Gehoorzaam .

der;hi
jlaateenstoetvanobjectenoverzijnnetvliesmarcherenenblijfterpassiefonder.Hetoogbrengthem ineengrotere staatvan opwinding overeen m eid m eteen baard dan
overeen kantoor metholle gaten,hetoog ontsteektin hem
m eerwoedeprikkelsovereen schurftige hond dan overeen
schurftige iuitketel.W eondergaan dehorizon,desilhouet-

W ezullennaarhunvoortbrengselenkijken,zoalshetoog
naar een nzens,naar een roos--naar een Zonsondergang

voormijn part- kijkt:intensen lijfeli
jk.<:ki
jkenterug.W e
zullen onze om geving m etbehulp van de speciaalvoor dit

doeldoormi
jontworpen wetenschapvan hetneo-ocularisten van dedodedingen uitonsdagelijksleven gelaten.De me,hetNieuwe Ki
jken,beschouwen.Iétskan ik daar al
dingen zijn eenonderontwikkeldgebiedvoorhetoog.Ergo: oververklappen:hetbelangri
jksteinstrumentvanhetneoeen stortvloed van wanprodukten vindt ongestoord zijn ocularism e ishetA ssertieve O og.
weg.H etoog springtnietop rood.

U begrijpt,ikbedoelmetEdingen'geenzonsondergangen H etneo-ocularism e heeftnietsvan doen m etde goedkope,
ofvoorwerpen diejewiltbezittenomdatzezokostbaarof vlotteassertiviteitdieikzagomschrevena1s<voorjezelfopzeldzaam zijn.Die roepen poëzieen hebzuchtgenoegop. kom en zonder de ander nodeloos te kwetsen'.H et neoDan werkthetoogop vollekracht.Diedingenbedoelik niet.
Ik bedoeldegewone,brutale dingen diewevan 'sm orgens
vroeg tot'savondslaatop onsnetvliesmoeten dulden.Gebouwen,lantaarnpalen,stoelen en schurftigeiuitketels.
W e m oeten onsoog activeren.W e m oeten onsoog boos
laten worden.W antwiehetBozeOognietheeftzalverdrin-

ken in deluguberewansmakeli
jkheden van demodernear-

ocularism e kwetstwé1nodeloos.H etgehoorzaam tuitsluitendaan hetA ssertieveO og,en datoogiseenwoeste,onbe-

rekenbare ki
jker,een souvereine bemoeial.W atis er in
godsnaam platteren vulgairderdan hetkwetsen van de ander wanneer datnodi
g is? De kunstvan hetkwetsen iste
hoogstaand om 'taan zo'n banaleutiliteitsgedachte teverbinden.

Hetneo-ocularismeiszonderzinentegeli
jkerti
jdzinvol,
precieszoalshetuitkom t.H etiseen elitairewetenschap die
dooriedereen kan worden beoefend.

W ekunnenhetAssertieveOognietaanZi
jnzegetocht1aten beginnen zondereerstD iensaandachttevestigen op de

tweekantoorgebouwenvan F.
J.vanGoolaandeW eteringschans.Daar iszo uitbundig overge.discussieerd,overdie

bastaardenvan hethuwelijk tussenvolgzaamheiden geestloze zelfoverschatting in hetbrein van een m iddelm atig ar-

chitect,datweerwe1even bijstilmoetenstaan,hoezeerhet
onsoog ook tegen deborststuit.Anderszouden we im m ers

lijken op deman dieopdeDam aandachtignaardebrandendekerstboom vanhetLegerdesHeilski
jkt,terwi
jlachterhem hetkoninkli
jk paleisin lichterlaaiestaat.
D ie twee wolvenesten dus.<W atik daar gemaaktheb,'
verteltF.
J vanGoolineeninterview,diseen solovan 3I2ram en,zo heb ik hetwillen m aken,datismi
jnkarakter.(...)
Doordie solo van 312 ram en ontstaateen lichteverwarring
en relativering van de om geving,dieik nodighad om én dit
gebouw én deom geving overeind tehouden.lk heb hetgebouw voldoende ego m eegegeven m aar nietzoveeldatde
om gevingwordtdoorgeprikt.'
Ego?Verwarring?H etkaraktervan een solo?
Isde om geving een ballon?
H etAssertieve Oog constateertterstond dathethier artistieke prietpraatbetreft.Allem odernekantoorgebouwen,
allestom pzinnige kolossen waarin verzekeringsm aatschap-

pijen en banken huizen,alle Hiltonhotels benevens de
Bijlmer-bajesbestaan uitsolo'svan ramen.Datisnietiets
om je op voortelaten staan.Eindeloze solo'svan ramen,

Hetgebouw van Fcn Gool,Amsterdam

steedsdezelfde.Door er 312te nem en in Plaatsvan 125,Of
doorzelaagdoortetrekken,wordtiem and noggeen Artiest.

Hijblaastdanalleen eenvervelenddeuntjeanders.
O fzoveelvertoon van Echte Kunstnog nietvoldoendeis
vervolgtV an Gool:(De gebouwen kom en heelgoed aan de
praatm etdebebouwingaan deoverkant,aan deW etering-

schans.M aarhetprojectkomtnietaan depraatmethet
Ri
jksmuseum,daarvaltnietmeetepraten,snapjewel?'
Sinds wanneer,lluistertonsAssertieve O og,wordtvan
kantoorgebouwen verwacht dat ze kunnen praten? Zulke

buitenissigheden zijn, het spijt me, alleen in ons neoocularisme mogelijk. Het Assertieve Oog kan praten,
fluisteren zelfs,en hetheeftook een borst.M aareen xrchi-

tectdienederigistegenzi
jnopdrachtgeverspastopartistiek

terrein een nög groternederigheid.H eeftV an Goolhetgemeentebestuur m isschien op de knieën gekregen door het
pratende solo'ste beloven? H etzou me nietverbazen.Een
ambtenaarvindtzoietsalsnel...kunstzinnig.

Snapjewel?
M etdearchitectalseenmarionetaanhuntouwt
jeskwetsende ambtenaren,de regenten,deprojectontwikkelaars,
deleden van schoonheidscom m issiesonsoog,omdatzedatno-

dtivinden.W antzehebben een hekelaanmensen.M ensen
kunnenki
jken,ki
jkenz/ueengenotkunnenzijn,enGenotis
altijd Zonde.Daarmoetstrengtegen worden opgetreden,
tegendemogeli
jkheidvangenot,desnoodsookmet(visuele
knock-outs'.'tIseenplatenvulgairvolkjedatonzecoulissen
bouwt.
A1doorprikkend en doorpratend.

HetH ilton-hotel,Amsterdam

Despanningtussenafstandeli
jkheidengretigheid,watwas
j
e
z
onde
r
di
e
s
panni
ng?
Een
zingendekikkerofeen koude
'
nachtegaal,het ene zintuig zou hetandere logenstraffen.
Tastzin,ooren oog sloegen op holen zouden stoten op een
pandem onium van m onsters,ritm isch gebonk en lichtgeiakker.O nverwerkte,niet te verwerken beelden.Om uit

diehe1tebli
jven,om nietaftedwalennaarhetpadvande1ichameli
jkekwelling,hetgezwijmelendeonverteerdebrokken,isheteenlevenskwestietegelijkertijdeenkoudekikker
en een nachtegaalmeteen warmemelodietezi
jn,om beurten ofop hetzelfde m om ent,elkaarregelm atig ofook onre-

gelmatig afwisselend,maarc/fù'
#zoweld6een alsdecn#r en

nooiteen nachtegaal m et een kikkerkop of een kikker in
nachtegalendos. Zo'n gedrocht is sam en iets, m aar zelf

niets.Hetisnodigjekoelheid enJewarmte gescheiden te
houden,zodatjezekansamenvoegen enuitelkaartrekken,
geheelnaareigen wens,toteen werkeli
jk fabeldier:één en
toch twee,zelfiets,m aar samen nog m eer.
H etm onsterisblind,m aar hetfabeldierziet.En om de
contouren van hetfabeldierniettelaten verschrompelen,te

laten verrafelen ofuittelaten di
jen totietsgedrochteli
jks,
kortom :om de spanning erin te houden,datisdansen op
een hoog koord.DatisIluiten tegen de zuidwesterstorm in.
Datiskuieren op de rand van hetscheerm es.

Despanningtussenafstandeli
jkheidengretigheid:bi
jhet
Kijkenmoetdiealti
jdzinderen.AfstandelijkheidheefthetAssertieveOognodigom voorhetobjectop devluchttekunnenslaan:deki
jker,deeigenaarvanhetoog,moetzichnaar
believen grootofklein,dikofdunkunnen maken,hi
jmoet

Zachav Astruc:Deverkopervanmaskers,JardinduLuxembourg

hetinvogelvluchtkunnenbeki
jken enerin een mollengang
onderdoorkunnen kruipen,hi
jmoetzich steedsweervermommenom hetvoorwerpdathi
jbeschouwtom detuin te
leidenenuitdetenttelokken.Zelfmoethi
jbuitenschotbli
jven.Hi
jmoetovereencollectievermommingenbeschikken
om tekunnen lonken alseen rattenvangeren zijn domein
schoontevegen alseen vogelverschrikker.Berekenend m oet

hi
jzi
jn,meestervan demaat,heervanhetgetal.Grettkheid
heefthetAssertieveOog nodig om in hetobjecttekunnen
kruipen:dekijker,deeigenaarvan hetoog,moetzichzelf
kunnen vergeten om even grootofklein,dik ofdun tewor-

den,hi
jmoetzi
jnhoofdinhetmateriaallatenovervloeienen
zijn tenen inhetvoetstuksteken,hi
jmoetsteedsweerdegedaantevan hetvoorwerp dathi
jbeschouwtaannemen om
hetvertrouwen ervan te winnen en er gem eenzaam m ee te

worden.Hijmoetzichzelfmethuidenhaarovergeven.Hi
j
moetover tien gulzige vingers beschikken,nietom ietste

verleidenofopdevluchttejagen,maarom hetobjecttevul1en metzichzelfen zichzelfmethetobject.Ongemaskerd
moethi
jzi
jn,meestervanhetbloed,heervan deontucht.
W ie alléén afstandelijk ki
jkt,ofalléén gretig,zietniets.
Heteen kan nietzonderhetander.Enkelwie spion én m in-

naaris,wiezi
jn afstandeli
jkheiden gretigheid in een spanningsveld plaatst,hém wordtzowelde zeldzam e nachtega-

lenzangvan deschoonheida1shetonophoudeli
jkegekwaak
van deleli
jkheid geopenbaard.
Eenknap oogdatdaarnietduizeligvan raakt,in dezebar-

reti
jden.Kijken isequilibreren geworden.

Fotouithetf!
)'
dschrt
ftM onumentshistoriques,
aflevering T
Z:J'
J'
TUn:Jetlesmonumentshistoriques'

DegevelartiestF.J.van Goolheeftzich in hetcircuitvan
ambtenaren en schoonheidscommissies blijkbaar zo7
n
deftige, iuwelen positie verworven (dik behoor tot dat
clubje,ikben vanhetgilde')dathi
jelkekritiekkan afdoen
alsofhetom kwajongenstaalgaatenzichalleenmaarhoeftte
beroepenopzi
jnbovenallesverhevenkunstenaarschap.Hi
j
hoeftm aar artistiek te gaan m om pelen en iedereen neem t

zijn hoed af.

O ok S.
' M .Pruys, ddesign consultant'te Am stelveen,

gaf- hi
j iseraan overleden- in zijn verdediging van dat
tweetalschreeuwleli
jkersaan deW eteringschans(zepraten
im mersmetdebebouwingaan deoverkant?)hoogopvan
<dearchitectalsscheppend kunstenaar' <Ikergermij,'zei
hi
j,<aan mensendiedenkendatarchitectonischontwerpen
gemakkeli
jkerofanderszou zi
jn dan schrijven,dichtenof
componeren(...)W aarisereerderooitvertoonddatiemand
het presteert om in een anderm ans com positie
<dverbeteringen''te willen aanbrengen.'

Natuurli
jkisarchitectonisch ontwerpen <ietsanders'!Ik
za1hetnogweleensuitleggen.Oompjevertelt.Voorlopig
alleen dit:in een sonate hoeven nietelke dag driehonderd
typistesachtereen bureau te zitten en een gedichtstaatniet
op straat.
De enigearchitectuuraan de gebouwen van V an Goolis
de volstrekte afwezigheid van architectuur. En het

kunstzinnigezithem enkelindepraat
jes.lntheorieënover
deen solo van 312ramen',overhetoproepen van deen lichte
verwarring en relativering'.

Zoveellauwesoep wordtdoorscheppendekunstenaarsniet
opgediend.

OpdefotozienwedeCasaM ilâ(Barcelona1906-1910)van
deSpaansearchitectGaudf.Een solo?V astwel.M aarhieris

CasaM :'
/#7Barcelona
144

geen sprake van <lichte'verwarring,hier is sprake van de
hoogste verwarring, van een delirium . H et is ook een

bijzonderhumoristisch gebouw.Hetisinallestegengesteld
aan de blauwdruk van een boekhoudersziel.

DegebouwenvanVanGoolzijn,datismisschiennogwel
hetergste,gespeendvanelkehumor.Zezijnbloedeloos.Ze
vorm en de exacte weergave van de goede sm aak die nette

buitenwi
jken teistert.Ze zijn hetwerk van een architect
zonderarchitectuur.Ze stoten hetoog af.

Gaudf'svillanodigthetoogjuistuit.leschrt
kterwelvan,
m aarop een heelanderem anierdan van dekantoorflatsvan
Van G ool:hetishetverschiltussen sensatieen angst,tussen
kunstenaarschapen tekentafelarrogantie.

Je mag bestschrikken van architectuur,waarom niet?

M aar is een kantooriat een spookhuis? Een kantooriat

moet mensen lokken en nietafstoten;hij moet mensen
herbergen en nietkwekken m etde overburen.
De architectuur van Gaudfis een grandioos voorbeeld
vanhetsam engaan tussen ikunstenaarschap'en gevoelvoor

traditieen omgeving.Zi
jn Casa M ilâkon alleen ontstaan
binnen de architectonische tekentaalvan de M iddellandse

Zee.Degebouwen van Van Goolzouden,wathi
jonsook
probeertte vertellen over zi
jn kaliberen overH ollandse
nuchterheid,evengoed in SeoelofT oronto kunnen staan.
D eC asa M ilâ adem tdezelfde geesta1sde duiventillen in

derotsen van Cappadocië,inTurkije:huiveringwekkend,
zondereen rookgordi
jn van kunstzinnigheid.Daariszelfs
nooiteen architectaan te pasgekom en,hoewelzeeen solo

vormen vanjewelste.Architectuurzonderarchitect.
O ok in deze holen werden vroeger m ensen begraven,
m aardan we1nâ hun dood.

Columbart'
at'
n#:rotsen,Furll)'
e

VanGoolundkeinEnde?Heelevennog!Eventjes!Nogéén
keer,bbbloep,Van Goolin deboterton en karnen m aar.Ie-

dereendoetofhijergenoegvanheeft,vandietweepratende
solo'stegenoverhetRijksmuseum ,maarniemandheefter
genoeg van. Nog eenm aalV an G ool in de katapult,het

elastiekgespannenenallez-hop!deluchtin.Bijzoveelleli
jkheid weetmen nietvan ophouden.Leli
jk duurtalti
jd het
langst.

Verrukt,jageëxalteerdstaikvooreenschilderijvanVermeer,deklokkenluidenin mi
jnborst,hetAngeluskleptin
mijn schedel,maar na tien minuten ben ik moe.Bekaf.
Blanco.Op leli
jkheid,evenwel,raakjenooituitgekeken.
Lelijkheidiseenbronvanvreugde,enontsteektspitsevuurtongen inheeljelichaam .A1sikeenetalagevolVenetiaanse
gondelszieen zigeunerkinderen m etwaterlanders- alseie-

ren zo groot- die er 1os worden bijgeleverd,met een
m inim um afnam evan drie,dan drentelik een halfuurvoor

diewinkelheen enweer.Ikwi1mijnhoofdweldoorderuit
drukken om erzodichtmogeli
jkbijtezi
jn.Leli
jkheidkent
haar eigen zwaartekracht.

De maatschappijiseen gruwzaam iets,elkeen verslindt
zijnnaaste,liefdeenvriendschapstaanopgeenbeursgenoteerd en demenskomtereerstachterdathijeenhartheeft
wanneer hij er,luien volgevreten,een verzakking aan
kri
jgt,envanditallesisdeleli
jkheiddezichtbaregestalte.ge
raakternooitoveruitgepraat,wantzeism assiefen alom tegenwoordig.Tegenoverelk m illigram schoonheid in dewe-

reld staan tienduizendkilotonnen lelijkheid.
In dewringerm etVan Gool!O nderdedeegrol!M etlosse
handen op de achtbaan!ln eenparige versnelling!W e gooien de pre-vangolen,decum -vangolen en de post-vangolen

omhoog,wemalenzeûjn,wedrukkenzeplat,werekkenze
uit,we persen ze leeg,om tenm inste ietsterug tedoen.De

dorheidvanhunmaatschappi
jmaggeenvatkrijgenoponze

SpotprentuitL'EsquelladelaTorratxa
1t5

ingewanden,deverkalking van hun hartstochten m ag niet

totonzebotten doordringen,hun kijk op demensen moet
verrebli
jven vanonsoog.W i
jzi
jnblq
j'metdevangolen.Ze
ontsteken,a1safweer,spitsevuurtongen in onslichaam .Ze

scherpen onzezintuigen dooronstetonen watwenietzijn.
Tegenover hetRi
jksmuseum staan twee ri
jkszigeunerkinderen.Van Goolheeftvan elke m oderne architecteen
traan geleend en zie:erligtaleen Ilinke plas daar,aan de

voet van zijn ukkepukken. Ze huilen, de gevoelige
kunststukjes.
Ikbegri
jpdatzehuilen.Ikbegri
jphet,ookalbenikdom.
W antikbendom om datikdezegebouwen nietEm etpuurarchitectonische'm aatstavenbenader.Om datiknietinziedat

een moderneti
jdom modernegebouwenvraagt.Ikbeneen
regressieve,nostalgische idioot.lk loop achter.H etgolism e

istegrensverleggendvoorme.Dezegolistischegebouwen zi
jn
dekinderenvan een nieuw tijdperk.
LoktedeCasaM ilâvanG audf,om streeks1910,som sgeen
kritiek uit?W asdienietooknieuw en m odern en noem m aar
op?Zeker.Een karikaturisttekendeGaudf'svillaa1seen ga-

rage,waarinluchtschepenafenaanvliegen.Verwarringtroe
f.
(Vergelijkditmetdetoren van Babel,waarin Dominique
Appiain1978treinenafen aanlaatrijden,en schri
jfereen
opstelvan duizend woorden over.)Solo'svan ramen en
snelverkeer.M odernism e.Spot.

M aarik spotnietmetdepraatjesmakersvanVanGool.
Doorzijnsolovan ramen kan geen vliegnaarbuiten,geen
mugnaarbinnen.Geen kantoorjuffrouw kanzichtepletter
gooienindetranenvloed.lkvindzenietlelijkomdatzemodern zi
jn en kinderen van onzetijd.Omdatzeverwarring
stichten.
Ze waren gisteren alouderwets.

Zezi
jn dezt
keunerkinderenvandezetijd wantzezi
jnsim -

pel,eenduidigen oneindig reproduceerbaar.

DominiqueAppia

H eer-nog-an-toe,alweereen solo!DebunkeriBarbara'pre-

senteertonstrotshaareerbiedwaardigesolovanbetonijzer.
Zie:onderhaarsolo lietBarbarazelfseen speciaalgataanbrengen waardoorze,in een hitsigebui,via een m egafoon
kan converseren m etde babbelzuchtige gatekazen aan de
W eteringschans.Alle solo's spreken im mersdezelfde taal.
Solo'shebben klasse,allure,blauw bloeden converseren alleen m etanderesolo's.Een solo iskunstzinnig,en stoortzich
dusnooitaan kritiek- hetzou wat!

Ki
jk eenswienaastBarbarastaat?
Nondeju,de zoveelste solo!Hetkan nietop.N; ishet
weereen solovan suikerklontjes,een torenhogestapelsuikerklontjes.HijstaatinTokio.Ach,erzi
jnzoveelsolo'sin
dewereld,dearchitectuuriservolvan.Jezietzezelfsop
nopjesjurken en in pauwestaarten.
Een solo van 312ram en...hetklinktuniek,en Van Goolbedoelthetook uniek,m aarhetbetekent...niets.'tIsvagear-

tiestenpraat.M einKampfbestaatuiteensolovanvolzinnen
eneen soldatenm arsuiteen hoempapa-solo,m aarhetm aakt

evM einKampfeneensoldatenmarsnietkunstzinnigerdoor.
Hetrechtvaardigtze niet.
A1evenm in ishetproduktvan een architectgerechtvaar-

digdofverdedigd,zodraermaareenbi
jsluitermetarchitectonische dieventaalaan istoegevoegd.ipuurarchitectonische m aatstaven'bestaan niet.De architectuuriseen dienende kunstdieöök m etpolitiekeen sociale,metgeografi-

sche en historische m aatltaven moetworden gem eten.Architecten.hebben rekening te houden m etde psychische en
fysiçke reacties'van mensen.
.W anneer de ar
chitectuùrkritiek fpuur architectonische
m aatstaven'hanteert,bewandeltzeeen heilloze weg.Zelfs
de literatuurkritiek,die m eteen veelautonomerkunstte

maken heeft,heefteen yergeli
jkbarebenaderingswi
jze allangalseen infantielefaseachterzich gelaten.Zijn dege-

Delunler Barbara'
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bouwenvanVan Gooldeugdeli
jkomdatzeeen solovan 3I2
ram en vorm en?

Isvendelzwaaien mooi?Jazeker.Hetdundoek vertoont
schitterende welvingen op de wind,en wappert soloësk.
Toch isvendelzwaaien weerzinwekkend,om dathetpsychi-

schemomentongenadig zi
jn intrededoet:associatiesmet
vlagen vaderland.Jekan geen vendelzwaaierzien zonder
terstond aan Limburgers,bierdrinkersen carnavaltedenken.
Zulke mom enten geven ook 1I1 de architectuur de
doorslag,wantgebouwen staan in steden,langsstraten,tussen m ensen. Architectuur is geen proeftuin voor gefrustreerdekunstenm akers.

Desolovanijzerdraad in debunkerBarbaradientom er
camoullageop aan te brengen.Toen CharlesJencksaan
Kisho Kurokawa,de Japanse architect van de suikerklontjessolo,vroeg waarom zi
jn appartementengebouw zo
op een stapelwasmachinesleek,antwoorddehij:tHetzi
jn
vogelkooien.lnlapan,moetjeweten,bouwenwebetonnen
vogelkooien m etronde gaten erin en we stapelen die in de
bom en op elkaar.Ik heb deze vogelkooien gebouwd voor

rondreizendezakenmensendieTokioaandoen,voorvri
jgezellen dieergeregeld m ethun birdsbinnenvliegen.'

lwitlyanswer,noemtCharleslencksdit.
Zo ishet.Kurokawa'ssologetuigtop zi
jn minstvanhua

mor.En de solo van Barbara getuigtvan nut.N utis iets

gruwzaams,maarpastnu eenmaalbi
jeenbunkera1sBetje
bi
jAagje.DesolovanVanGoolgetuigtalleenvan...eensolo.Van mooiprateri
j,vangebrekaan fantasieen durf.Een
zeepbelis 't,een im itatie-parelom er am btenaren m ee te
verblinden.

Nederlandsearchitecten diedurvenzi
jn a1srozen dieruiken:uitgestorven.En zestaan op even gespannen voetm et
de fantasiea1seen m an zonderhanden meteen drum stel.

KishoKurokawa.appartementengebouw i'
n Tokio
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<Er was eens een schuitenvoerder, die noch lezen noch

schri
jven kon,doch we1rekenen.Zi
jn bedri
jfvondhi
jerg
vermoeiendenhijzonopmiddelenom hierinverbeteringte
brengen. H et aannemen van kleine wegverbeteringen

brachthem enig geld in de zak,nietzozeerdoorzijn verstand,alswe1doorzi
jn laagheden tegenoveranderen.A1
stouterwordendenam hijwerken aan toteen bedrag van
vi
jftienàtwintigmille.Ditduurdenietlang,wantnaenige
ti
jd werd hi
jvan alleaanbestedingengeweerd.
W atdenktdelezerwel,wathi
jnudeed?Daararchitecten
en ingenieursm i
jniethebbenwillen,overlegdehi
jbijzich
zelf,m aak ik m e zelfarchitect-ingenieurl
.Zo gezegd zo ge-

daan.M etzi
jn zoonvanvi
jftienjaarmaaktehi
jthansontwerpen,waarvoorhi
jnietsvroeg,dochdiehi
juitvoerde.
Eindeli
jkhadm engenoegvanhem,enwerdhijverplicht
van dom icilieteveranderen.DezeconfrateristhansteBordeaux gevestigd.

Dezegevallenzijn uittebreiden.Ikzaldaarom nietspre-

ken van pikeurs,conducteurs,tussenpersonenenzovelean-

deren,dieookarchitectenzi
jn,metenzonderpatentenverantwoordeli
jkheid.
Alleenbli
jkthieruit,datelkindivt
du,datvoornietsanders
meerdeugt,we1architectheten kan.

Deonrijpevruchtenvan allescholen,degedeclasseerden
van allebedri
jven,deontslagenen uitalle administraties,
hetschuim van allenatiënen deschuinsm archeerdersin alle

takkenvan nijverheid kunnenzichopwerpen-endoen dit
ook tussenbeiden- totarchitectofciviel-ingenieur.'
D itschreefde architectW .Krom houtC zn.in 1893 in het

ti
jdschriftArchitectura.Debeunhazeri
jin zijn vak washem
een doorn in hetoog.W ienotariswildezijn ofapotheker,
veearts,dokter,advocaatpfvroedvrouw had een diploma
nodig,maariedere koekenbakkerkon zich ongestraftarchi-

tectnoemen.Hetwasdeti
jdvanderevolutiebouw:iW elnu,

H etAmcicanH otel,Leidseplein
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dezerevolutieontstond nietalleen in dezwaartendergebinten en in de soortderm aterialen,m aarmedeen voornam e-

lijkin deongeloolli
jkedriestheid,waarmedeelkeondernemervan een blok huizen zich stoutwegtotbouweropwierp.'

W illem Kromhout(1864-1940)lietheternietbijzitten:hi
j
besteeddeeen grootdeelvan zi
jn leven aan deorganisatie
van architecten en aan hetarchitectuuronderwi
js.
Ookbrachthi
jzijn ideeën oversmaakvol,esthetisch en
vakbekwaam bouweninprakti
jk.Zi
jnmeestgeslaagde,zijn
beroemdste schepping ishetAmerican Hotel(omstreeks
Igoo)aan hetLeidseplein,in dedeftigevolksmond fAméricain'geheten,enthansin gebruik a1ssnackbaren trainingskamp voorblinde m essenwerpersdie om geschoold wensen
teworden totober.

W elke duisterepraktijken zich in hetinwendigeook afspelen,de geveliseen architectonisch pronkjuweelgebleven,een sieraad voordestad.Tenminste:a1shetuiterli
jk
nietten prooivaltaan derevolutievan deondernem ersdie

nochlezennochschrijvenkunnen,dochwelrekenen.Degevelwordtherhaaldelijk,alsofhijeen kerstboom is,volgehangen m et goedkope prullen en kneuterige reclam e-

vermicelli.Hijis,bijelkenieuwe<feestweek'vanAméricain,
eenprikbordvoorhetaanprijzenvanondeugdelijkewaar.
Deonri
jpevruchten,degedeclasseerden,hetschuim van
allenatiën en deschuinsm archeerdersin alletakken nam en

eindeli
jkwraak,metongeloolli
jkedriestheid.Zezi
jn weer
aan dem acht.

Zouernogplaatszi
jn,opdiesteedsweerkerendekermisgevel,vooreen publieke ophanging van alle leden van de

hoofdstedelijke schoonheidscommissie? Nauwelijks,vrees
ik.W e zullen ze moeten meetronen naarbinnen.O m ze

daareenmaaltijdaantebieden.Datiswelzoefficiënt,neem
ik aan.tsnelen doeltreffend.'

H etOkura International
ContinentalHotel,u/p.
çrfflrcef/c#:

Deonri
jpevruchtenendekoekenbakkers,hetschuim ende
schuinsm archeerdersvorm en denieuwe kastederarchitec-

ten.tEigentijds'ishunleus:hetstaatophunvoorhoofdgeschreven en loeitdoorhun schaarsverlichte hersenkam ers.

Eigentijds,eigenti
jds,echoothetdaarboven luid.Höeeigenti
jds?W âteigenti
jds'
?W atweeteenarchitectvandeti
jd?
Volgthi
jzi
jn ti
jd schepthi
jzijn tijd?W atweeteenmolvan
horizonnen?H etzi
J'ngkz
'
l/de architecten diegeen idee heb-

benvanhuntijd.
Dearchitectenvannuzi
jn zakenmensen.Zezijnnieta1leen de allergehoorzaam ste slippedragersvan de onderne-

mers(öökalvermaardom hun diepereinzichtinheteigenti
jdse), maar bovendien zélf ondernemers. Hun voornaam stebesogne isdenota.

lkgeeftoe:geldiszékereigenti
jds.M aardaarbi
j- ikweet
nietofiknueengeheim verklap- vancff:ti
jden.Hetdeigenti
jds'datvlammendophetvoorhoofdvandemodernearchi-

tectstaatgeschreven iszo oud a1sdewegnaar...naar...vergeefm edatik de papistische m etropoolinslik.
W antrouw de architecten.Legeen dubbel
tje op straat

wanneereen architectuw pad kruist:hi
jzalzich bukken.
Schop hem vervolgensom en loop fluitend verder.

Demodernearchitectenzi
jndegrotebedervers,zezaaien
onooglijkheiden plantenhetluisterloze.Zelateneenongenadigspoornavan etter,schuim enoogbolkrenking.Zeverslonzen ons huishouden.Ze vreten alles wathet aanzien

Hollenkamp'
sKledingmagazî
jn,
Damstraat/hoekOudeZ!
)'
#J'Voorburgwal

waard isop.Zezi
jn de coloradokeversvan stad en platteland.Hun ideaalisdegeldbuidel.Hunvisioenen zijnvan
schokbeton.

Vri
jbaan voordezeondernemer!Een ondernemeron-

derneem t.W atonderneem teen ondernem er?Een ondernemerneem tallesonderonsweg,onzesokkelvan schoonheid
en onsfundam entvan geluk,m aat,kleur,verrassing,vrede.

Nietslaateenondernemeronondernomen.A1shi
jalniet,
rammelendmetzijngeldzaken zi
jn blikop schokbeton,de
aanvalvanbuitenafinzet,danvreethi
jzichwe1vanbinnenuiteenweg.DegevelvanHpllenkamp'sKledingmagazi
jn,
opdehoekvandeDamstraatendeOudeZi
jdsvoorburgwal,
wasooitbedoeld om veellichtdoorte laten.De klantkon

zienwathijkocht.Erzateenideeachter.Deconstructiewas
zinvol.Uzeren glas.
Nu wordthetgebouw in beslag genomen door- uitge-

rekend- een bedrijfdatgeendaglichtkan velen.Een Chineesrestaurant.De ondernem erheeftderam en,m etarchi-

tectonischevoortvarendheid,voorzienvan oranjeplakstrokenen andereeigenti
jdsetierelantijnen.Daartussenkruipt
de kokospalm reuzel.

Zoalsdearchitectzijneigenondernemeris,isdeondernemerzijneigenarchitect.Deopmarsvandeverslonzersende
hollebollegijzen komtuitelkerichting,uitelkehoek.lksta
er,metmi
jn mondvo1Rome,sprakeloosbij.

Hetzefdepandvoor#:brandvan25.
#:rucrl'1983
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Alswedegevelvan een winkelhetgezichtvan een winkelnoem en,dân hebben dem eestewinkelswe1een héélbrutaalgezicht.Een winkelpuim oetdem ensen uitnodigen om binnen
te treden in een anderewereldofom opz'n m insteen blikte

werpenindeetalage,alsvoorsmaakvanhetparadi
js,maar
wietreedtgraagbinnenineensnotkokerofbeki
jktalteliefdevolvandichtbijeen ploertenfacie'
?
Ki
jknaardeetalagevan een Iirmain ikleinmeubelen'en
bouwm aterialen:hetiseen gezwelvan uitstulpingen in kanariegeel,metoveralwaar nog een plek tevinden waseen
extra plastickubusofeen derdepotgeraniums;een m aniakale angstvoorde leegte,een binnenste buiten gekeerd zigeunerboudoir,een rom melzolderop debeganegrond.

Ditsoortwinkelsheeftzichinwi
jkenwaardoordebewoners veelzelfvertim m erd en tgerenoveerd'moetworden

(eenplavuisjehier,eenschrootjedaar,eneenkeukendieals
een baarm oeder,m etwarm ebeschotten en roodachtiglicht,
dehuisvrouw m ethaareeuwigestaatvanzwangerschapver-

zoent)genestelda1spornograûewinkelsineenhoerenbuurt,
a1snetenopeenongewassen vacht.Hetzi
jndedbouwmarkten'm et hun m osgroene en baham abeige duoblocs,hun
wandprintplaten in antiek eiken en puike louvre-deuren,
hun kras- en spatvaste m ulti-m obil-kastenprogram m a's,
hun professionele kwaliteitshaarden m et steenm otief,hun

droomkeukensvoorvogelvri
jeprijzen waarvanookuw keukenprinses in katzwi
jm valt,hun palissander gekleurde
spoelbakken,plexiglazen douchegebeurensenroodkoperen
closetpotten.
De bouwbordelen van een oude stad.

Zo'netalageiséénenalhuisvli
jt'
.hierroepteensmakelozekruidenierluiddathijsmakelozewaarvooreen smakeloospubliek op magazi
jn heeft.Hetsignaalisonmiskenbaar.Dewinkelierachtzijnklantenniethogerdanzichzelf:
hijbenadertze metgrote agressiviteit.Hi
jkenthun taal.
Souteneursen hoerenlopershandelen in dezelfdewaar.
Goedkope waar.'tM oetuitgestald worden,e1k hoek.ie

Een bouwbordeelinAmsterdam-N:â'f

moetworden gevuld,elk gaatje dichtgeschreeuwd.Er is
geen ontsnapping mogelijk.Uitdeluidsprekerstussen de
kanariegele kubussen schalt V eronica-m uziek. O ns kent
OnS.

Dienteen etalageperseteverklappen waterin dewinkel
tekoopis?Ikken in zekerewinkelstraatdrieruiten waarachter,naast elkaar, geplukte kippen,flanellen lange onderbroeken en kunstgebitten staan uitgestald. Z6 ongeveer
moet,denk ik telkensa1sik langsdiepoelier,die winkelin
werkkledingendatprothese-instituutloop,deheleruitzien.

Roze,bleek,ho1grijnzend,kippevel.'tZoubeslisteenverbetering zi
jn a1szulkewinkeliersterugkeerden naardeoude,deftigegewoonteom,bi
jvoorbeeld,in deetalagevan
een kapperswinkeleen hogehoed opeen glazen standaardte
plaatsen ofachterde winkelruitvan een korsettenzaak een
bruidsboeketnaasteen stolpllesm ettoverballen.

De kunstom meteen winkelpuite suggereren datjede
klant hoogachtis verloren gegaan.W arenhuizen worden
nietlangergebouwd a1spaleizen waar een klantzich korte

ti
jd de prinsesvan Lombardije kan wanen,maara1svarkensfokkerijen diemidden in een weilandstaan.
Bi
jderitueledaadvaneenaankoopheeftdeklanthetrecht
in een andere wereld tetreden,vo1schitteringen wellustof
- vo1st
ilteen onthechting.Deofferandestaatgereed op het

altaarblok.Debankbiljettenritselendiscreet.
W aarvindjenogzulkekoelewinkelsa1sdeParijseparfum erie lsabey,één van de winkelsdie de architectCharles

Siclisindejarentwintigontwierp?Ookhiervierkanteblokken en een opvallendebelettering,m aarwiezo'n winkelals
bedelaar binnentreedt verandert al op de drem pel in

Sneeuwwitje.Om bi
jhetnaarbuiten treden eengroterbedelaartezi
jn dan ooittevoren,natuurli
jk.M aarwaarzi
jn
winkelsandersvoor?H eeleven heeftdeklanthetgevoeldat
hi
J-een prv:
-- wt1bezit.

Demensheefthetrechtzichzijngeldmetstaatsieafhandig
telaten maken.Dromen zijn demooistekoopwaar.

Depar
fumerieIsabq,Pari
-p.Architect:CharlesSiclis
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Deégburgeûguurzaagdetussenschotten en derooiekwasten

tbi
jdeChinees',dechianti-iessen en dedruipgrotwanden

in de pizzeria,hetdivankleed m ethetgeborduurde portret

vanAtatûrkendewaterpi
jpinhetTurkseeethuis,deivoorkleurigeplasticApollo en hetdoorde eenogigeen linkshandigeM avrosK otopoulosop dem uurgeschilderdevisserstafereelin deG rieksetaveerne,zevorm en devasteingrediënten van heteetlandschap.G ondola's van blik,boeddha's
van scheerzeep,scheepsankersvan schuim rubber,dekunst
van M avros- hetsignaalisonm iskenbaar.

Jehoeftalleenmaareenpogingtewagenjevoortestellen
datjemeteen pizzaworsteltti
jdenseenoptredenvanbuikdanseressen ofeen loem pia eetnaasteen doorsteedsweer
diezelfde M avros Kotopoulos artistiek tegen de wand ge-

worpen tempel(waarinjenahetnuttigenvandertigglazen
sterkedrank beslistenige geli
jkenismetdeAkropolisgaat
ontwaren)enjeverstandstaaterbi
jstil.lekreegjepizzaen
loem pia nietdoorde keel.
O ok deW impy's,deM ac-D onald'sen hoediegastronom ische snackbarsm ogen heten- totin de versteuithoeken
zetten ze zich als teken en neten in steden en dorpen

vast- bezitteneendecordatonverbrekelijkmethetvoorgeschoteldevoedselisverweven.Lichtbakken,rondom oranje
en gelekunststof,in devloervastgeklonkentafelsen stoelen:

jeziternognétcomfortabelwanneerjejebenen injenek
slaatenjekonteerstdriedagen in een bakm etkrimpwater

Foto'
sH ansoan den & #ccr#
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hebtlatenhangen.Daarisgeenandervoerbi
jdenkbaardan
hetvoerdatjeerdan ookkrijgt.
lkgingeralti
jdvanuitdatdezeoranjehokkenvo1martelwerktuigener,neta1sbijdetaveerneenpizzeria,zo,enniet
anders,uitzagen door de folklore die de ondernem er van

huishadmeegekregen:omdatoranjebi
jvoorbeelddelievelingskleur van mevrouw W im py was en de heer M ac-

Donald inzi
jn vri
jeuren graagaan yoga deed.
N ietsism inderwaar.Erisdoor vorm geversover nage-

dacht.OokdeW impy'senM ac-Donald'szijntotstand gekom en na uitvoerige discussies over concepten,functies,
vorm gevingsprincipes,tralala.

Fast-food-architectuur,hetiseen heusvak,erùestaan
zelfstijdschriftenvoorfast-food-architecten,geloofm e.
Geen vastgeklonken draaistoel,geen rubberen nop op de

grond,geen oranjediarree,geen plakletter,geen pri
jslijst,
geendienstersschortje,oferlageenvormgeversûlosoûeaan
ten grondslag.Ikheb hetmeteigenogen in zo'n ti
jdschrift
kunnen lezen.Elke vierkante centim eter in een W im py is
door een vorm gever fconceptueelgelegitim eerd'.Binnenhuisarchitecten houden ercongressen over.

W aarvormgeverszi
jn geweestgroeitgeen gras meer.

Daarom komtmen in ditdeelvan dhetgastronom isch land-

schap'delaatstetijdwaarschijnlijkzodikwi
jlsplasticgrastaPi
jt
jestegen.
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Toen dearchitectuurnog in handen wasvan mensen dievan Aan hetmonsterl
ijkstegebouw kannogeen lieftalligemaarchitectuurhielden,wasernietsaan dehand.M aarin onze quette ten grondslag liggen. Er bestaan twee m aquette-

jk,danishetresultaatlaterletijdisdearchitectuurhelaasin handen gevallen van archi- wetten:1)isdemaquetteleli
tecten.
li
jk'2)isdemaquettem ooi,dan ishetresultaatlaterook leArchitecten zi
jn handelaren in maquettes.Enmaquettes li
jk.
Ki
jk naar het ontwerp van hethoofdkantoor van de
zi
jn weerkleinschaligemodellen waaropvooraldefrisheid
vandeboompjesenhethelderewaterin devijvergoeduit- Bouw- en Aannemingsm aatschappij Vermeer Utiliteitskom en,kortom ,alleswatbuiten hetbereik vande architec- bouw B.v.in H oofddorp,vervaardigd doorhetarchitectenten valt.Ook watbinnen hetbereik van dearchitecten valt, bureauHeringa,SpruytenDelong.Grotepanelenmett
ehetgebouw,dewi
jk,komtopeen maquettehetvoordeligst levisiescherm en waaraanhetpersoneel,zittend onderdebojdegeplandevi
jver,zichkanvergapen.En ziede
uit:vertederendlijkthetaltijd.Debetonnen gevelelementen menenbi

zouden bi
jzo'nverkleiningnogbestvan porseleinkunnen
zi
jn en onderdebroed-ofbil
jarttafellampvanhetarchitectenkantoorlijktalleseven regelmatig.Elkenoodoplossing,
elkedodehoekbli
jftop demaquetteverborgen,hetzieter
werkeli
jk vernuftig uit.

werkeli
jkheid:dieisnogerger.Devi
jverbestaatvooralsnog
uitmolshopen,debomen blijkennétietsmindergroen,de
televisiescherm en nétietsgroteren bezetm etbronskleurig,

zonwerend glas.(W ie stuitdeopmarsvanaldiebahama-

beige,spiegelende kantoorram en die,na België te hebben
Zoalsde kostuum sin de etalage van een confectiewinkel veroverd,ookNederland zi
jn gaanteisteren?Eenongestel-

heelaanvaardbaarli
jken,omdatzemethonderdenspelden dekwartelin bloedsoep iseen aantrekkeli
jkercombinati'
e
aan de paspoppen zitten vastgeprikt,zoalsde kroketten er dandi
eolie-achtigeruiteninbeton.)Ophunontwerphebjdseinopdetoonbankvaneen cafetariaaltijdkrachtigenbloeiend ben dearchitecten,glunderend overzoveeleigenti
uitzien,omdatzevanhoutzi
jnenineenbedjevanplasticsla breng,een ware speelsheid van knikjesaangebracht,een
liggen,zodientook dem aquettevan dearchitecten ertoeom ui
tbundig patroon van knussezig-zases.In werkeli
jkheid
jnhetgevelsgewordend.ievanbuitenniettewassen zijn,
detoekomstigekoperoverdebrugtehelpen.geziethunge- zi
ûguurzaagdecomplexen,hunmodelbouwwi
jken,ofeente- behalvedoordeH oofddorpsealpinistenclub.fM en za1voor
kening,een foto ervan,en denkt,ach,zo kwaad ishetnog

hetwassen van de ram en gebruik m aken van een hoge-

niet.M aarjemerktveeleerderdatjeeen colbertmeteen drukspuit...'
drom edarisrug hebt gekochtofeen verlepte,in sodawater
Deartistiekelucifersdoosjesgezelligheidvan dearchitecgeweektekroketdandatdearchitectenjebi
jdeneushebben tenm aquette kom t in de realiteit neer op het zweet van
genomen.De maquetteishun hoogstpersoonli
jkeleugen. gastarbeiders.

Illustratiesu:
'/Stedenbouw,tçjdschrô' voor
stedenbouw en architectuur,J'
x rgcn: 32 nummr 357
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D e architectuur is we1 heel ver afgedwaald van het genotsprincipe;zoeen architectnogeen sprankjewellustbe-

zit,danwordthetdoorzijn broodherenwelgedoofd;zoeen
architectnogénigezin vooram usem entkoestert,dan wordt

het er door zi
jn opdrachtgevers efûciënt uitgetimmerd.
Daarom zienarchitecteneraltijdzozonloosengemelijkuit:
ze leven voortdurend onderhetwolken-en bommentapi
jt
van bouwgiganten enreguleerregenten,van speculanten en
telraam am btenaren.Genietenisvoorhethogerepersoneelskader van volkshuisvesting, publieke werken en bouw-

ondernemingen uitden boze;alwie daarwerktheeftzijn
Eroskalt
gestellt.D evrouwen van dezebestuurdersen hetsilhouet van N ederland kunnen erover m eepraten,beiden
zien er grauw en saploosuit.

Bouwwerken dieerloutervoorhetgenotzi
jn,detailsvan

architectuurdie hetam usem ent,deem otieen deverstands-

verbi
jsteringstimuleren,zi
jnschaars.Erwordenmaarweinigfollt
ks meer gebouwd.Elke verrassing moetdichtgepleisterd,elke uitstulping om gebogen,elke incongruentie

rechtgetrokken.Functioneelmoetalleszi
jn.Bevatteli
jk.
W atiserin 'shem elsnaam arm zaligerdan functionaliteit'
?

Danbevatteli
jkheid?Zulkewoordenklinkenalsspoorboekje, spaarcenten, martini-on-the-rocks. Het tikkeltje-tewilde,opwindende leven van referendaris Blindem an uit

Ki
jk-in-'t-Gat,hoofd ookvan deschoonheidscommissieal-

Uithen seâulà:n in deS/> > Visscherstraat

daar,echooterin m ee.

Terwi
jleenpagodeinlapan een pagodeis,iseenpagode
ineengrafeli
jkparkinEssex,Engeland,eenfolly.DeEiffeltoren isinBaltimore,M aryland,een folly;inPari
jsallang
nietm eer.Een Purm erendse doorzonwoning zou in K oe-

weiteenfollykunnen zijn,maardan:wieterwereldvraagt
om ee'
n Purm erendse doorzonwoning?

Geen sjeikdroomtvan Purmerend,maarerzq
j'
ngraven
dievan pagodesdromen en erzqj'
n dollarartiesten diedromenvaneenEiffeltoren inhunachtertuin.Zetarten deti
jd
en deruim teen,goddank,de goedesm aak.H etgaatze om
hetgenot,m eerniet,m aarvooralook nietm inder.Ze laten,
dwaasen vloekend,hun pagodesen torensbouwen,à1seen

klapinhetgezichtvanhunomgeving.Zezi
jninalleshettegengestelde van de Hollandse architecten,saploosjorever,
zonjoosjorever,middelmatig/r/m heretoeterni#,metslechtsaf

en toeeen opllakkering van genialeruim denkendheid.Aan
dekassa,we1te verstaan.
W aarom zou iem and aan een Am sterdam se straat niet
een Russisch,een Engels,een ltaliaansen een M oorshuis
bouwen,naastelkaar?W aarom zou iem and een grachtenhuisnietvia een vliegtuigdeur willen betreden? U itverre

landenenuitdelucht,domeinenvandedroom ,zi
jndezegevelstussen de nuchterheid neergeplant,a1sdwaze kinderdrom en diegeen regentooitdroom t,a1sdrom endievernietigd m oeten wörden.

IngangvandevoormallkeBoeingClub,Prinsengracht

A rm sociz ism e

Zeg m enietdatde socialisten en com m unisten dieAm sterdam alsindsm ensenheugenisbesturen,dewethoudersvan
V olkshokvesting, de zetelhouders van Stedeschoon, de

baantjeshoudersvan PubliekeW erken,geenvisiebezitten.
Zeg me nietdataldielinksehoudersgeen inzichtop delan-

gere termi
jn hebben,geen op de toekomstgerichte planning,datzevandaagnieuwebrokken m aken omdatzehette

drukhebbenmethetli
jmenvandebrokkenvangisteren,en
datzemorgen deellendevan vandaagweerbi
jmoetenvegen,zonderop overmorgen te kunnen letten.Zeg me niet
datzeeen beleid voeren van scherven en harken.Enzegm e
helem aalniet dat al die socialistische en comm unistische

houdersvan wetten en zetelsen baant
jesgeengevoelvoor
traditie, om geving, schoonheid, cultuur, geluk, verant-

woordeli
jkheid,smaak en medemenselijkheid hebben.Ze
hebben hetweldegeli
jk!
'tValtheeleenvoudigtebewi
jzen.
A1szehetniethadden,zo'n visie,zo'n beleid,zo'ngevoel,
dan zou Am sterdam erim m ersnietuitzien zoalsheteruitzag?
En hetzfeteruit,zoalsu weet.
D ecennia lang hebben de socialistische burgem eesters,

H etvroegeregebouw vandeNBBS,

hoekRokin/WjdeLombardsteeg
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wethouders,directeuren,raadsleden,bestuurders,am btenaren hun héle visie in deze stad gelegd,m etharten ziel.
N adatze hun visie,hun harten zielin de stad hadden gelegd,zag de stad eruitalsna een bombardem ent.
H etAm sterdam van nu ishetresultaatvan een totalevisie.
H etstadsbeeldvorm tdeexacteweergavevandehersensvan
deam btenaren diehetbepaalden:volgaten,dead ends,koehandelen blinde m uren.Volongeriefen stilstand.

Geenplanningopdelangetermi
jn?Achkom .Hunplanning bestaatnietalleen uithun onwrikbarevoornem en om

deburgerstetreiterenentejennen,maarookom dittothun
laatste snik vo1te houden.H un planning isgerichtop de

langstmogelq
jketermi
jn.
Eenbeleidvan schervenenharken?Toenou.Hetisjuist
eenstevt
kbeleid.Hetiseenbeleidvanasfalten sloophamers.
Geen gevoelvoorcultuur,omgeving,verantwoordeli
jkheid?M aakheteen beet
je.Jensden zeer,methun stevige
beleid en boordevolplanning,som s nietde opera en het

stadhuis, in één gebouw gecombineerd, triomfanteli
jk
door? Zorgden ze nietvooreen prachtigesiam ese tweeling

vanzangen wachttijden,vandansenstempelkussens'
?

HetFcnN ispenhuisaandeStadhouderskade
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De bestuurders van Am sterdam zouden geen gevoelvoor

cultuur,omgevingenverantwoordeli
jkheidhebben?
O nzin.

Hun packagedealvan operaen stadhuisbewi
jsthet.Een
vondst,zohoorjealom .Heteivan Columbus.Degrootste
prestatie sedertdewonderbaarli
jke visvangst.Bijdie deal
ontplooiden ze â1hun talenten.
Decultuuriserm eegediend:betereen halfeidan een lege
dop,nietwaar? De om geving wordter aangenaam door:

teindeli
jk een ruimte om je neuste poederen',alduseen
vrouweli
jkgemeenteraadslid.Zegnuzelf:zorgdragenvoor
een stad mettienduizenden woningzoekenden en dan een
neushebben die glimt,ishetnietgodgeklaagd?En verant-

woordeli
jkheid?Emmersvolverantwoordelijkheid!Deopera kan 'savondsverwarm d worden metde energie die de
am btenaren overdaghebben uitgestraald.Deballetdansers
kunnen,naalloop van devoorstelling,hun voeten wassen,
hun enkels,hun knieën,zelfshunhanden,hun alles,alles!in
de teilwaarin de gem eenteraadsleden die dag hun zweetdroppelshebben geplengd.Zekunnen naarhartelustpoot-

jebaden in Emmers van Verantwoordeli
jkheid.Energiebesparing!Tweehalen,één betalen!Een grandiozeaanbieding die nooitterugkom t!

Alshetom cultuur,omgeving en verantwoordeli
jkheid
gaatishetbi
jdelinksebestuurdersvanAmsterdam alledagen uitverkoop.Zelaten nööiteen koopjeschieten.
W atin Schiedam een incidentwas,isin Am sterdam sche-

Arbeiderspaalljes
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ring en inslag.W atin Schiedam perongelpk gebeurde,gebeurtin Am sterdam metopzet.H etvertoon van koopm anszin was in Schiedam marginaal, m aar is in A m sterdam al

sindsonheugli
jketi
jden structureel.
Socialistische bestuurders likken de kooplieden en trappen de arbeiders.Aan alle goudkusten van Am sterdam ,

vooralleherenhuizen schitterendetrottoirs;indevolkswijken worden de stoepen gerepareerd door leerling-

stukadoorsmetevenwichtsstoornisyjevalterelkeminuutin
eennieuw arglistiggat.Destratenvoordegrotebankenzi
jn
alti
jd schoon;in de arbeidersbuurten opereerteen reinigingsploeg diealleen tegen betalingvan steekpenningçn bereid iseen bezem m ettweeharen luchtigoverhetplaveiselte
laten scheren.

M enzietdezeVerelendungsdrô
' dersocialistischeambtenaren hetduideli
jkstaan hetPaalt
je.
Langs de grachten zi
jn deze paaltjes, 'Amsterdammertjes'geheten,dik,meteen tevreden kale kop en het
stadswapen a1sm edailleop de borst.

Indelichtlozewi
jkenwaarhetstemveewoontstaanlouter

magere en onversierde scharm inkels.

Arbeiderspaalt
jes.
Zezijn eigenlçjknogtemooi,vinden desocialistischeregenten.W at m oet een arbeider m et mooiigheid? Straks
stem men ze nog op de kapitalisten!
N ee,vertel me niet dateen linkse wethouder geen visie

heeft,geen ki
jkop detoekomst,geenmedemenselijkheid.

Gegoede#= />#cmmer#:J
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H etplan om vaneen appelen een peereenpruim tem aken, zel
fsoverschaduwddoormeerdanhonderdjarigewoudreudatwi1zeggen om ophetAm sterdam seW aterlooplein zowel zen.W ie zou,geheelconform de wetdatteveelbom en op
deopera a1shetstadhuisin één crem atorium costuum teste- een m aquettebetekenen daterietsteverbergen valt,nieton-

ken,vormttotdusverhetschri
jnendsteresultaatvandatan- middellijkargwaankri
jgen?Eenpaarschrieleboompjes,a1deremonsterhuwelijk:hetsamengaanvanbestuurli
jkonbe- la,elkestakkerverdienteen pluim ,m aarzo'n fors,volwasnulen talentloos architectendom .H etAm sterdam se plan sen bos?DeAm sterdamsegemeenteraadsleden,zq
jkregen
kreegzolangzamerhanddeonvermi
jdelijkheidvaneenna- geen argwaan,z4'gleden weereensuit,zoalszealzo vaak
tuurram p:niem andwou datheterkwam ,m aarhetkom ter overdei
jzingwekkendegladheidvandeOostenrijksearchitoch.Zoalsalleen Neptunusglim lachtwanneereen springvloedeen grootdeelvan dekustheeftweggeslagen,honderden m ensen de verdrinkingsdood hebben gevonden en van

tectH olzbauer waren uitgegleden,geheelconform de wet
dathet bestuur van Am sterdam nooitveelmeer voorstelt

gespoeld,zoalsdeGodvan dechristenendeenigeisdieschatert wanneer een heelvolk van goddelozen op gloeiende

H et is inm iddelseen Ilinke sym biose geworden,tussen
H olzbaueren die stupidocratie,een soortzwaan-kleef-aan.

daneenom devierjaardoorhetstemveegelegitimeerdestuduizenden en nogeensduizenden have en goed zi
jn weg- pidocratie.
koolt
jeslooptenwordtverteerddoordevurigevonkenuitde W aterookgebeurt,Holzbauerblijftkleven.
m uilvan de leviathan,zo staan alleen nog de wethouders
In1968wintdezeOostenrijkerdepri
jsvraagvoorhetontvanAmsterdam breedteglimlachenbi
jdemaquettevandeze werp van een Am sterdam sstadhuis.Deam btenaren buigen
natuurrampen zi
jn hetenkeldearchitecten zélfdienogju- zicheroverenstellenwi
jzigingenvoor,bezuinigingeneisen
belen overhun wangedrocht.Hetkindjeheeftslagtanden, huntol,elkjaarmoeterwelweerietsaanwordenveranderd.
schubben,gespleten hoeven en een varkenskrul,m aarde

trotseoudersen de peetvaderwi
jken geen secondevande
wieg.
T oen de eerste ontwerpschetsen en dem aquettebekend
waren geworden,had niem and m eereen goed woord voor
dezehybridetussen ariaen stem pelkussen over.Op van allesleek het,op een cargadoorskantoorannex tram remise,

Geen nood, H olzbauer kleeft. Actiegroepen kom en en
gaan,H olzbauerkleeft.De regering in Den H aag keurtna

geruimeti
jdhetheleontwerpafomdathet,eenmaalgerealiseerd,teveelenergiezalverslinden,Holzbauerkleeft.H olzbauerkleeften schrapttwaalfkolenkachels.Ineensisdaar,
deusex m achina,hetidee om van deappelen de peereen
pruim te m aken,H olzbauerkleeftalsvanoudsen m aaktin

op een li
jkschouwingshuisannex repetitieruimte voorde één weekend vanzçjn appel,hetstadhuis,alvasteen halve
fanfare,op een textielcentrum annex groenteveiling,opeen prui
m .Dearchitectvandeoperaoverli
jdt:Holzbauerkleeft
centrale meldkam er annex overdekte rolschaatsbaan, OP
een politiedependance voor derdegraads verhoren annex

en annexeertde peer.O pnieuw comm issievergaderingen,

inspraak,actiegroepen.M oeterietsbi
j?Holzbauerkleeft
olieplatform ,opwerkeli
jkalles,behalveopeenstadhuisan- endoeterietsbij.M oeterietsap Holzbauerkleeftendoeter
nexopera.Daarzoujewaarachtignietzosnelopkomen,als ietsaf.DertienjaarzitdezeHolzhackerbubealmetelastiejedeontwerpenzag.Trouwens,opdetekeningen ginghet ken bretelsaan hetstadhuisvast,een schoolvoorbeeld van
grootste deelvan hetm orm elschuilachterbom en zoalsdie i
nsèhikkeli
jkheid,plooibaarheidenvooralkleverigheid,het
erpasovertwintigjaaruitzullenzien en demaquettewerd prototype van de brave architectannex lakei.

Voorstelvooreen belcanto-ruimte

Dezefderuimte,naArfgn-jxrHolzbauer
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DertienjaarheeftHolzbauereerstaaneenontwerpgewerkt
enveranderd,endanineensverdedigthi
jweertevuurente
zwaard een volkom ennieuw ontwerpdatop eenslordigezaterdagnam iddag en een slaperige zondagm orgen m eteen
behangerskwastop hetprikbord vandekinderenin elkaaris
gefröbeld.fH etistoch zekergeen kwaliteitsm erk geworden

datalsietsmaarlangduurt,hetookgoedis?Hoesneldenkje
datdePari
jseoperaisgemaakt?'werpthijineen interview
vragend op,i
jverigdedertienlange,langejarendieaandit
ontwerp voorafgingenvergetend.H olzbauerzoueen draai-

to1zi
jn,alshi
jnietzokleverigwas.
Uitheti
jdelestrevenom strakszi
jnnaam opdetitelpaginatezien,ookalhebbenzedeheleinhoudvanzi
jnboekgeschrapt,doetHolzbauerereenpoort
jebij,eenklokgeveltje,
een stille binnenplaatsvoor toekom stigevuurpelotons,een

krulletjehier,eenzuilt
jedaar,hi
jhangtdesnoodseenkoeiebelboven deingang,alleslieverdanom m ethangendepoot-

jeste/uggestuurd tewordennaarTirol.

Een in H etParoolgepubliceerd interview metW ilhelm
H olzbaueren de aan hem toegevoegdeAm sterdam searchitecten oud-voorzitter van de schoonheidscomm issie Cees

Dam die,sederthi
j Holzbauersadjudanten slippedrager
werd,OostenrijkserisgewordendantwaalfklederdrachtkapellenenalleW ienerSàngerknabenbijelkaar,datinterview
iseven pi
jnlijk en kitscherig a1shunfoetusdiezölangin de
baarmoederheeftgezeten dathi
jop een beschimmeld en
voorhistorisch monsterisgaanli
jken.Holzbauervergelijkt
in datinterview zi
jnwerkzelfgenoegzaam metdatvanBer-

C66sDam

lageenDam komt,wanthi
jkan nietachterbli
jven,prompt
metRietveld op de proppen.Alsde kornuiten Piekfijn &
Klokgaafvanhetplaatseli
jkeloodgieters-en stukadoorsbedri
jfverkopenzeons,metdearrogantievanhetschi
jntalent
datniettem in stevigin hetzadelzit,hun koe-enwindhandel

alskunstvaneenhogereorde.<Ikvindheteenbi
jdrageaan
de schoonheid van de stad.Bom .Basta,'roeptDam .<Ei-

genli
jkzi
jnwi
jarchitectenhandelaarsindromen.'Diedromenverwezenli
jkje,volgenshem,door<eenstukspanning'
indeenstukstad'aantebrengen.lawel.Bom .Basta.W ijarchitecten.

EnHolzbauerverklaart,bli
jmoedigalseengummibaldie
naeendertienjarigeregenbuimaarnietnatwi1worden:<Ik
vind hetvan een ongelooiijke arrogantie,alsgroepen die
nietgroterzi
jndaneenpaarhonderd man,maardieenorm
actiefzi
jn,a1sdiegroepen zeggen:<<W i
J'zi
jn Amsterdam .
Wi
jvertegenwoordigendemeningvanAmsterdam.''Datis
ongelooii
jkarrogant.'
W elnu,ikvindhetweervaneenongelooii
jkearrogantie,
a1sgroepen dienietgroterzijn dan twee man,maardie
enorm kleverig zijn, a1s die groepen zeggen: fW i
J'zi
jn
Amsterdam. W i
j vertegenwoordigen de mening van
Am sterdam .
En ik zou deze arrogante gelegenheidsknutselaarswillen
aanraden beschaamd aftedruipen naareen Alpenweideom

daarvoorderestvan hun leven a1stoeristischjodelduode
kostteverdienen en hethandelen in dromen aan architecten
over telaten.

Wt
lhelm H olzbauer
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En denieuwbouw in devolksbuurten van Am sterdam !W at vanvertwi
jfeling,inradeloosdoorwaakteurenaf,eenmenzijn de socialistischewethoudersdaarniettrotsop!Aan- sensoortbestaan dathuizen ontwerptwaarin hetzelfniet
winstop aanwinst,zeknorren van genoegen.O m dehaver- zouwi
llenwonen?Bestaanerschri
jversdietekstenvervaarklaplatenzezich in eenGoggomobieltjevoorri
jdenom het digen diezezelfm etafschuw lezen?Bestaan erschildersdie
nieuwste blok sociale woningbouw te bewonderen en zich doeken schilderen waartussen ze geen secondezouden kundoor de fotograaf van hetAm sterdam s Stadsblad te laten nen leven?
Nee,driewerfnee.
vereeuwigen,terwi
jlzeglunderend envolwelbehagenaan
oom KrelisentanteKa,dieveertigjaaropeenonverwarm- O fliever.Toch.

dekattebakindegordaanhebbengehokt,desleutelteover-

Jawel.

handigen van hun...nieuwekattebak,diealleen dâârom de
Copywriters.Reclametekstschri
jvers.Schildersvan zinaam van woning verdientom datze erperm aand 524 gul- geunerkinderen.Knutselaarsvan hei
delandschapjes.
den huurvoorm oeten neertellen.Sociale woningbouw,de
Totdiekaste behoren de architecten van de sociale wo-

vernieuwingvanarbeiderswi
jken,hetisdeoogappelvande ningbouw.W ehebben altelangbi
jzestilgestaan.Zoishet

socialistische bestuurders...Ze verlenen keerop keer au- weerm ooigenoeg.
diëntieenprâtenzelfsheelgewoonmetKrelisenKayjawel, W ekeren terug naardeAm sterdam sebestuurders.M aar
ze stappen ervooruithun Goggom obieldie een uurdaar- zi
e:deAmsterdamsebestuurderszi
jn alweg.Ze hebben
voor,in de garage van hetstadhuis,nog dooreen speciaal hun Goggomobiel
tje naarde garagevan hetstadhuisgevoorditdoeldoorCircusK nieafgestaan ensembl.edwergen bracht,dedwergen een stuiverfooigegeven,en tuffen nu in
extra m etkettingen en houten knotsen isbewerkt,opdatde hun deukloze,frisse Fiatnaar M edem blik ofPurm erend,

arbeidersgeen verkeerde gedachten zullen kri
jgen...Uit naareenietsruimerhuisjeaaneenschonestraat.Eentuinje.Netteburen.
hun sjofelen deerli
jk toegetakeld autootjestappen ze,om t
Strakszullen zein hun douchevandrievierkantem eterde
Krelisen Kadesleutelvan hun paradijsteoverhandigen.
v
er
m oeienissen van zich afschudden.D e geurwegspoelen
Vanhunkoni
jnehok.Indezielvandesocialistischeambtenaar,een zieldieuiteen m eetlaten een spaarpot,een oog- van koni
jnen en kattebakken.Zemoetenwe1naarPurmerklep en een zandloperisbijeengehutseld,bestaathetpara- end,destakkers,wantanderhalvemeterdoucheishetm aximum voorde socialewoningbouw in de stad.
dijsuitkoni
jnehokken.
M aarstil.
Laten weook even,hééleven,hoed in dehand,ogen ten

W ie regeertletop de centim eter!
Doordegeestvan elkesocialistischeregentwaartdem eet1
a
t
zoalsde zweep doorde geestvan de beulsknecht.
hemel,stilstaanbi
jdearchitecten.Dearchitectenvandesociale woningbouw .H oe kan er,ik vraaghetm ein nachten

Socialewoningbouw
s4
.
7.wB
.z:van gpqc /rn/àgt
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Zoalshetwoord van de goddelozen een aanslag is op het
christenfatsoen,zo isde socialewoningbouw een aanslagop

mi
jn...ja,opwât,bi
jzoveelgebrekaan fatsoen?Een aanslagopdeharmonievanmijn innerlijkesnaren,zalikmaar
zeggen.Op mijn alderdiepste en alderonfatsoenli
jkstevibraties.Joehoe!
Ikraakonveranderli
jkineenmeligebuia1sikaan<stedebouwkundigevernieuwing'denk,u m erkthet.En a1sik aan
dewoningen denk die doorde socialisten aan hetm oderne
teletariaatworden toebedacht,dan kan ik alleen nog onsamenhangende klanken uitstoten.M prrrx.Kluuk.Frrrps.
Dan pak ikeen boekvan BertSchierbeeken,waarachtig,in-

eenswéétikwaarhi
jhetoverheeft.
O verarchitectuur.
W atbetekentsocialenieuwbouw in desteden?H etbetekentdaterin vliegendegalop oude,tekleinewoningen worden afgebrokenom opz'nelfendertigst,een slakisereenm i-

rakelvan snelheidbi
j,plaatstemakenvoornieuwewoningendietweemaalzokleinzijn.Entweemaalzoduur.Alom
slopenzealseenkievitmetzevenmijlslaarzenenbouwenze
alseenslakmetzeebenen.W atoverbli
jftzi
jnstortplaatsen,
kraters,velden vo1regenwater,slechtsafen toe onderbro-

ken dooreen compactblokjekruip-in-kruip-uitjesvoorde
modalewerkman.DaarbijvergelekenwoondePiggelmeeriantinzi
jn Keulsepot.
'tZoukwaadaardigvanmezi
jnalsikverzweegdaterwe1
degelijkeensocialegedachteachterdezewoningenstak.Ze

N ieuwesocialewoningbouw inAmsterdam-< :Jf

zi
jnmilieuvriendelijk.M etéénllesammo.niakhoujezetien
jaarglimmend schoon.Jehoefternooittestofzuigen ook,
één diepezuchtism eerdan voldoende.Zebieden com fort,

wantjekanindekeukenkofûezettenenindedouchejevoetenwassen,allemaalterwi
iljeinjebedligt.Ookvaltdepost
z6opjevoeteneinde.geschakeltmetjeneusjetv-toestelin.
ErisnietveelruimteinNederland,maarvoegdaarbi
jde
haastpanischeangstvoorruim tevan debestuurders,am btenaren, stedebouwkundige ontwerpers, architecten en

buurtwerkers,en ziedaar:jehebtdeKeulseborrelglaasjes
dieonze nationale tapkastsieren.
Klein van binnen en kneuterig van buiten.De héleplan-

ningvanwi
jkengetuigtvandiegri
jpstuivermentaliteit.Het
isnietmooienhetisnietleli
jk,hetisnietglad enhetisniet
hard,hethangtnietaan de m uuren hetverdom tte tikken

bovendien.Jehebt,kortom ,nergenseen houvast.Loopje
nu in Sappem eerofin Alm ere,in Amsterdam ofin Buitenveldert? Geen idee,waarwaren wegisteren ook alweer?
Deverpurm erendingvan Nederlandgaattraag,m aaronstuitbaarvoort.
W inkelprom enades, sierbestratingen, woonerven en
Keulse m inipotten.
Datiswelhetallerergste:deweigeringom herkenningste-

kensaan tebrengen,hetloslaten van delevenslijn van een
stad ofeen dorp.H etsocialistische stemvee m oet m eteen

verrekijkerophetdakklimmen,binnenkort,om aaneengeveldiedeslopersperabuishebbenlatenstaantekunnen zien

waarheteigenli
jkwoont.

Vooren na destadsvernieuwing
45

W iedenktdatdeDienstH erhuisvestingm etminderam bte- groeporganisatie die in zogenaam deactiegebieden tottaak
naren toe kan nu ze,zoals ze zelfluidruchtig verkondigt, heeftde activiteiten van dediensten tecoördineren.

steedsminder,jabijnanietsmeerheeftteverdelen,toete
wijzenenteherhuisvesten,ziterwelheellelijknaast.A1su

Datisnietmisselijk.
dDe woningdistribùtie,'zo wordtin de advertentie mee-

had gedachtdatde gehele herhuisvesting van een stad a1s
A msterdam doortweeietwatwerkwilligeam btenaren,geassisteerd dooreen loketbediende die prachtig kan blaffen en

gedeeld,dbevindtzichineenmoeilijkeperiode.Detoename
van de vraag in de afgelopen jaren heeftgeleid totsterke

eenmeisjevaneenuitzendbureaudatéénkeerperhalfjaar

Bi
jdeambtenaren,we1teverstaan.
Derhalveisernudringendeenextraprojectwerkerstadsvernieuwingnodigom (dedienstineenprojectgroeptever-

depostkom tbeantwoorden,kon worden geregeld,dan bent
u netzo'n naïeveling geweesta1sik.Zelfsa1szeeen van die
twee am btenaren op staandevoetzouden ontslaan,dachtik

spanningen.

tegenwoordigen',om dde in hetactiegebied werkzam eop-

alti
jd,danzoudataandekwaliteitvandeAmsterdamseher- nam eam btenarentecoachen',om <dedirectieteinform eren
huisvesting nietde m inste afbreuk doen.
ten behoevevanhetformulerenvanbeleidsli
jnen'enom 's
Oei,watzatikerleli
jknaast!Alleen aldeafdelingstads- avonds met actiecom ité's te vergaderen, <waarvoor een
vernieuwing die deel uitm aakt van de D ienst H erhuis- compensatieregeli
nggeldt',en heeftmen op kortetermi
jn
vesting telt fcirca'veertig m an,lees ik in een advertentie behoefte aan een plaatsvervangend chefdie moetfbeslissen
waarin om twee nieuwe ambtenaren wordtgevraagd.Een bi
jbijzondereproblemen',die<deprojectwerkersmoetverm om entverkeerdeik nogin dem eningdatzedietweenieu- vangenbi
jafwezigheid(ook 'savondsl'endietnieuweprowe fkrachten'nodig zouden hebben om hetreedsaanwezige J'ectwerkersm oetinwerken'.
personeelsbestand eenstetellen,wantveelverderdan tcirOveruw spanningen,geachtelezerinuw sloopwoninkje,
ca'veertigm anwaren zenietgekom en,en am btenarenhad- dierbarel
ezeresin uw renovatiestraatje,geenwoord,noch
den alzoveelaan hun hoofd.M aarde vacature-advertentie overuw com pensatieregelingen.M aaréén zekerheidhebtu.

hielp mij sneluitde droom .Er stond weldegelijk een
taakomschri
jvingin.Vacature-nummer6oooenvacaturenummer6090,respectieveli
jk een projectwerkerstadsvernieuwing (salaris maximaalf4534,- permaand)en een
plaatsvervangend chef (salaris maximaal f4854,- per
maand):zeworden geachtdeeltenemen aan deproject-

Terwi
jlovertienjaardedancircadrieënzestigmanelkaar
nog steedsvervangen en inwerken,totlaatin degecom penseerdeavonduren geduchtform ulerend en coachend,hebtu

uw Keulsepotalenigeti
jdverlatenenuw intrekgenomenin
eenkabouterwoninguitdevri
jesector.

IllustrattksuitHettovervisje,getekenddoorNansvanLeeuwen
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H etisaan deplom peregentenkoppen tezien,en aan dekersepitten van de am btenaren: geplooid a1s een zeemleren

knapzak en strak a1seenblikken M ongool,maaralti
jduitdrukkingsloosendroog,alti
jdzondervuur,alti
jdzonderhet
vochtdathumorheet.Zezijn nochiegmatiek,noch sanguinischofcholeriek,zezijnkeurigenleeg.Koppena1sgeharktetuintjes.
M aar niem and iszo uitgeblustofin de diepste krochten

vanzijnhartborrelternogiets.Hetzalnooittoteenexplosie
komen,alsbijeenslapendevulkaan,hetiserveeleermeeals
meteennasmeulendboordeknoopjein een totdegrondtoe
afgebrand lustprieel:een glim worm in een asla.G een zielis

zoverhardofonderhaarlammevleugelsjeuktnogeenhorzel.Geen ambtenaariszodroogoferknaagtietsaan zi
jn
kersepit.
H etis'tknagendebesefdatzehun drom en hebbenverloren,hetisde horzelvan hun fantasie diem aarnietsterven

wil,hetishetgoudenboordeknoopjedatwanhopigprobeert
hethem d van hun scham elheid teverfraaien.H oezehetook

willen verdringen,zeherinneren zich hun kinderti
jd,toen

zenog vurigen vo1ideeën waren,vo1grootseplannen en ra-

zernij.
Som s,heelsom sborreltde gedachte aan datleven in ze
op;som s,heelsomswordtdeschoonheid van watzehadden

H etKleine-Gartmannplantsoen,naderenovatie
vanhetZ:f#J://s
'
n
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kunnen zi
jn zetemachtig'
,enin zo'nstuipvan herinnering
gaateen am btenaaraan kunstdoen.
Dan,in eenbuivan verdwazing,teweeggebrachtdoorva-

leverlangensachtereengordi
jnvantranen,besluitenzeom
ietsdwaastedoen,ietsextra'J;dangevenookzi
jopdrachtom
folliestebouwen.En zie:dearchitectenlikken terstondhun
artistiekehielen.

Hoeziendefolliesvanhetregentendom eruit?W ekunnen
daaroverkortzi
jn.A1szandbakken en blokkendozen.Op
hetK leine-Gartm annplantsoen in Am sterdam mocht,naast
detram halteen detaxi-standplaats,van debestuurdersiets

geksgebeuren,ietsvriendeljks,ietsspeels.Hetwerden zandbakken,toekom stigevuilnisvaten.Op de hoek van de Keizersgrachten de Runstraatmochteen architectnaarharte-

lustietsei
genti
jdsneerzetten,pure,van alleanderedisciplineslosgezongen architectuur.Hetwerd een uitJunior's
Blokkendoosopgebouwde duikboot.

W eeeenambtenaardiezi
jnremmenlosgooit!W eedearchitectdie hetstervende kind in zich op de been helpt!In

plaats van dwaze follieskri
jgen we:infantiele follies,in
plaatsvan belangeloze:jengelende,in plaatsvanerotische:
defolliesvan deluier.Geen nachtm erriesworden het,m aar

hobbelpaarden.Regentendromen zi
jnvan strokarton.

Kantoorgebouw op dehoekvande
Keizersgracht/Runstraat

Deoverheid interesseertzichnietvoorkunst,enin haarstre-

ven naar'decivilisatie van bovenafheeftzi
jbewerkstelligd
dathetvolk nietwordtonderwezen in kunst.Zo wordtde

kunstenaardoortopenbasisgelijkelijkgem inacht;deleeghoofden die in de politiek noodzakeli
jkerwi
jsnaarboven
dri
jven eisen dathi
jzich gedraagta1seen bedelaaren om
haargunstensmeekt,deomstanderseisendathi
jzichalseen
nargedraagten zeeenkortepoosamuseert;hi
jzitklem tussen eenhaagvan arrogantieen een poelvan verveling;hij
wordt gem angeld tussen een regentendom dat kunst als
naastenliefdebeschouwten een publiek datkunstm aargeldverspilling vindt;voorzieningen gelden nietvoorhem ,noch

bijziekte,nochbi
jtegenspoed,hi
jkentgeenvri
jedagen;de
enigedoorwiehi
ja1svolwaardigstaatsburgerwordtbehandeld isdeûscus.
Som srichtte m en,dooreen slechtgeweten gedreven,na
dehongerdoodvaneen kunstenaareen standbeeldvoorhem

op;schonk men hem,watmen hem tijdenszi
jn leven had
onthouden:belangstelling,een zekeraanzien.Erkwam een

comitévanaanbevelingbijelkaar,deautoriteitengaveneen
daverend feestbi
jdeonthulling,hetmochtwatkosten,desnoodshetbedragwaarmeemen dekunstenaarzi
jn hele1even van eten,papier,schoeiselen kleding,benevens een
zakgeld,had kunnen voorzien.Na hun dood,a1szenietlan-

gertotlastkondenzijn,eerdemendekunstenaars.Zewaren
nâ hun dood groot,en politicivöörhun dood;zo wasalles
fraaigeregeld.
In Nederland bestaatdie regeling zelfs niet.W eliswaar

BorstbeeldoanN:m unHeijec ansdoor
J.M endesdaCosta,Z:f#l//g'
:

zi
jnc/jdpoliticihiervoorhundoodgroot,kundig,vli
jtig,va-

label,m aareen kunstenaarverdienthoon totdoomsday.

W atisermethetborstbeeldvanHermanHeijermansniet
gesold!En nogaltijd,wanneeruitderi
jen deranalfabeten,
nooitteberoerdom alleswathetkleinebeetjeverstanddatze
bezitten teboven gaatkranigtegem oettetreden,iem and het

gezichtvanHeijermansvoordezoveelstemaalmetpaarse
versierselen ofrode runen heeftbeklad (deviltstiften de
verfspuitbuszijndezeisendehooivorkvandezeti
jd,dewapensvanhetklompenvolk),duurthetmaandenvoordater,
in opdrachtvan de gem eentereinigingsdienst,een schoon-

makerkomtaansukkelen om dekop opeen nadrukkeli
jke
maak-je-niet-druk-manieroptepoetsen.EenNederlander

heeftgeen geweten alsernietsaan te verdienen valt.

M aarhoog laaitdecultuurin hem op alshi
jgeld ruikt.
Dan stijgtdebeschavinghem totdelippen,dan ishi
jzelfs
fantasierijkgenoegom eenbordeelofeengoocheltentom te
dopentotdHuizeAlberdingkThi
jm 'wanneerer,zoalsopde
Nieuwe Zi
jdsVoorburgwal,in de gevelsteen staat:fHier
woondein1867en(stierg 17maart1889Dr.losephAlbertA1berdingkThi
jm.'OokdeinonderwereldmilieusnögbekenderengeliefderLodewi
jkvanDeyssel,zi
jnzoon,woondein
dithuis;vaàafzi
jn vierdejaar.Zou erin ditonduideli
jke
horeca-geval voor de bezoekers- souteneurs, sexbioscoopexploitanten en tweedehandsautohandelaren- aleen

brooh'
eZ/&?
z?ï
# vanDqsselofeen steakFrankRozelaarop het
menu staan?Ongetwijfeld.Ditvolkjeisnoghetcu1turee1st
van a1.

(
H ut
ieAlberdingkFâù'
rzl'
)
.
NieuweZ##JVoorburgwalI63

Een stç
j'
lismeerdaneenoptelsom van individuelekunstui- alleswerd hervormd en methetsti
jlfluïdum doordrenkt:
tingen,een stijlisa1seen lluïdum date1k voorwerp door- deurkozijnen,damesschoenen,titelpagina's,offerblokken,
dringt,van hoognaarlaag,van laag naarhoog.A1szowelde

toneeldecors,theem utsen,kinderspeelgoed, servetringen,

reclame-aflchea1shetschilderi
j,zoweldearbeiderswoning brugleuningen,lam pekappen en stoom bootinterieurs.
alshetbankgebouw,zowelhettheeserviesa1shetplatinacolAlleswerd,nagenoeg religieus,inéénsti
jlgevangen,de
liergemeenschappeli
jkekenmerkenvertonen,iservaneen revolutieen de m onarchie.De Russischeoktober-revolutie
stijlperiodesprake.Zulkesti
jlenwareninonzeeeuw onver- werdtotophetaardewerkgestileerd(fagit-prop-porselein'),
anderlijk socialistisch angehaucht.Datermeestalsprakewas wezien hetaaneenbordvan Tsjechoninuit1919,enin 1910
van groepen kunstenaarsen vorm geversdie,hoedienstbaar ont
wierpC.A.LionCachetzi
jnluliana-bord,datontelbazeookwildenzijn,vanuithunvri
jbeschermdepositieenho- re Nederlandse huiskam erssierde.
gere opleiding een sti
jloplegden aan een proletariaatdat Dezeschotelszi
jnnuri
jpvoorhetmuseum geworden.De
werd verondersteld naar schoonheid te hunkeren,dathet kunstenaarshebben erdebruiaan gegeven.H etvolk heeft
dusm eer van hoog naarlaag gingdan van laag naarhoog, zi
jn alleenheerschappijhernomen.
doeter in ditverband nietzoveeltoe:zehadden tenm inste
DeOlympischeSpelen in M oskouendekroningvan Beahetideedathun inzetdem assa'sverhiefen dathetom eenge- trixhebbenenkeleen onvoorstelbarehoeveelheid wanstaltige rotzooiopgeleverd,subtielerkan ik hetnietuitdrukken.
meenschappeli
jk gedragen ideaalging.
De geschiedenis vertekent:in studies over ttoegepaste Souveni
rberenenbêtevlaggetjes,antiekachtigekroningsle-

kunst' kom je de Juliana-koektrommels en de Leninlepeltjesvan desti
jdsnietmeertegen,alza1dievolkskunst
ongetwijfeldwelighebbengetierd.lezietalleennogdeedele
socialistischestri
jdom hetSchonevoorIedereen,hetFunctioneleLichtendeKleurinhetgettovandemi
jnwerker,en
jeverbaastjeoverdeorgiastischeomvangdiedezekunstni
j-

pelsenherdenkingsmunteninboereiuit
jesstijl:dekoektrommelheô gezegevierd.HetKremlin enhetOranjehuishebben,
methunminachtingvoorkunstenhungebrekaansti
jl,hun

beloning geserveerd gekregen in de vorm van vuilnis,in
brons,zilveren goud.
Tussen het onbereikbare laag en het onverwoestbare
veraarsbeweging heeftgekend.Erwaseen golf,en daarza- hoog,tussen versuffing en opgeblazenheid,dooltdekunsteten de kunstenaarsop.N ietsontsnapte aan hun aandacht, naarrond,bi
jdoodtij,zondersti
jl.

Hamerensikkel-schotelvanTjechonin,1919
Juliana-borhkvanZjbn Cachet,1910
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D e ondergrondse

Jezou toch zeggendatAmsterdam erbi
jgebaatiswanneer
een hoge am btenaarvan Stadsontwikkeling,diebovendien
de grote m otorachterde aanleg van dem etro was,ook zelf
ondergrondsgaat,m aara1swedekranten m ogen geloven is

erjuistvaneen onherstelbaarverliessprake.Ikbedoelhier
hetoverli
jdenvan ir.AntondeGier,planoloogendirecteur
vandedienstRuimtelijkeOrdening.
Overde doden nietsdan goeds,tenm inste zolang zenog

leven,maarnuDeGieralenkelewekenzélfruimteli
jkisgeordend,wiliku toch nogevendeelgenootmakenvan mijn
verbazing overhetgroteaantallovendenecrologieën dater

in deweek nazi
jn dood in dekrantenverscheen.Zewaren
zonderuitzondering afkom stig van m ede-regenten.

Erbestaatgeenwalgeli
jkerschouwspeldan regenten die
regentenpri
jzen,hetisermeea1smetliterairecriticidiede

produkten van hun vrienden en van de vrienden van hun
vrienden aanbevelen,hetiserm eealsm etfilm criticidieeen

rolprentbejubelenwaarvanhunverloofdehetscenarioheeft
gestencild,hetstinktenhetisrot.Hetiseenranzigwereldje
van m ensen die hetm iddelm atige totietsgrootsverklaren

om erook zelfeenbeetjegroterdoorteli
jken.Argwaanis
hiergeboden.

BijdedoodvanregentDeGierdoken zeuitallehoeken
op,de regenten.Han Lammers,landdrostvan de Ilsselmeerpolders,preesDeGiers<ri
jkdom aan eigenideeën'en
verklaarde:tHet(sicl)wasin mi
jnogen eenvandeknapste
ambtenaren die Amsterdam had (...).De heleopvatting
overhetkoppelenvandebuitenwi
jkenopdebinnenstadmet

.

ê

CorneltsZê /ccn
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eenbepaald stelselvan openbaarvervoer,datwasaan zi
jn
denkwerk te danken.'

Tienjaarlangwaren deeerstebewonersvan deBi
jlmer
zesuurliftendonderwegom dedichtstbijzi
jndewasserettete
bereiken,drie uurheen en drieuurterug.Thanszijn de
honderdduizenden bewonersaangewezen op een onbeweg-

wi
jzerdjaagpad methaarspeldbochtenen een tochtigemetro die nog hetm eestwegheeftvan deopritnaar Sobibor.

M aarLammerspri
jstDeGier.En drs.R.deW it,commissarisvandekoningininNoord-Holland,pri
jstDeGier.
<Hi
J'durfdevoorzi
jneigenmeninguittekomen.'Nu,dâtis
zekerietsbi
jzondersvooreen ambtenaar.Datisongeveer
even schokkenden pri
jzenswaardiga1shethebbenvan <eigen'ideeën.En dr.Ivo Samkalden,oud-burgem eestervan

Amsterdam,pri
jstDe Gier.<Op hetstadsontwikkelingswerk heefthi
jeen sterken vooreendeelgelukkigonuitwisbaarstem pelgedrukt.
D eG ierdrukte datonuitwisbarestempel,uithoofdevan

zi
jnfuncties,opdeBi
jlmermeerenopdemetro-aanleg.Op
deSchipholspoorlijn,opBuitenveldert.Datzeeruitzienzoalszeeruitzien,hetisvooreendeelzi
jndenkwerkgeweest.
O nuitwisbaar is het zeker. M aar dgelukkig' onuitwisbaar?Een halfpond in olifantenreuzelgebakken raapsteel,

een doormi
jn oudoom geûguurzaagdeM echelsekast,een
bultige pu1bi
j de vuilnis gevonden,een snotlamp van
drieëntwintig cent,ik achtze stuk voor stuk waardevoller
dan alde resultaten van hetdenkwerk van D eG ier.

OoerdekteJ/rcc/indeAll'
/rndr
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DeM erkelbachpri
jsvoorarchitectuurwerd toegekend aan
dearchitecten B.A.J.Spëngbergen P.H .van Rhi
jn.
Indejuryzatenvierarchitecten,vanwieerdriedezepri
js
aleenszélfin ontvangsthadden genomen.

W atbekronen architecten alszeonderelkaarzijn?Iets
echtarchitecturaalsnatuurli
jk.Ietswatalleeneenarchitect
kan waarderen.Een architectuurvoorarchitecten.
D eAm sterdam se m etro.

W atzegtu?Verstaikhetgoed?Ja,u hebthetgoedverstaan.Demetrovan Amsterdam .Demetroheeftdepri
js.
M aardemetro,datzi
jntochdiemallewachthuisjes,die
schriele bushaltesvan ondeûnieerbarekleur,vloekend m et
degrond waarop,deluchtwaaronder,destraatwaarachter
en dehuizen waartegen zestaan,deagressieoproependvan

elkeviltstiftdietoevalligvoorbi
jzweeft?Datzi
jntochdieroltrappen dienaartochtigecatacom ben leiden,metoveraldo-

dehoekenenbalustradesvanzwaarli
jvigeorgelpi
jpen?Dat
zi
jn toch die naargeestige schuilkelders methup nachtmerrievanoranjeafvalbakken,oranjenoodremmen,oranje
informatieborden,oranje-met-gele stempelautomaten en
idem-ditokaartjesdito's?Diebetonnenruimtenwaartussen
im itatie-Griekse zuilen,ook alzo apoplectisch van aard,
blauwe borden hangen boven granieten zitgebeurens?D at

zi
jntochdietrappehuizenenperronsmethunmurenvolge-
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lefantasieën à la hetnagekom en nestkuiken van Bartvan
derLeck?M uren die ook alweervan elkeviltstifteen m agneetnaald m aken?
Precies.D atisdem etro.

Dieblokken,diepilaartjes,diepolkadotten,dieTomadoen Brabantiakleuren,diekolom m en:hetisdem etro.Diela-

byrintachtige grafkelder:hetisde metro.Die Jordaanoperettevanoranjeengelevlakkenen vlekken,methieren
daar watblauw ertussen:hetisdem etro.
Bekroond.Door architecten.Voor architecten.Spëng-

bergisdenaam .Denaam isVanRhi
jn.ZespeeldenmetLeïoen kregeneenpri
js.
Demetroiseen toonbeeldvan innerlijkevri
jheid,vindt
dejury.Hoorikhetgoed?Ja,uhoorthetgoed.Demetrogetuigtvan in-ner-li
j-kevri
j-heid.De innerlijkevri
jheid van
SpângbergenVan Rhi
jn.M oetdirectbekroond.Innerli
jke
vri
jheid ishethoogstearchitectengoed.Dearchitectonderscheidtzichimmersvanzi
jnmedemensdoorzi
jn innerlijke
vri
jheid.W atzoueenarchitectzichbekommerenom hetpubliek?W aarom zouhi
jmetropassagiersvandienstzijn?Dat
veekruiptvanzelfwelindewagens.Een architectbouwten-

ke1voorarchitecten.Hijvertolktzi
jn innerlijkevri
jheidin
oranjeengeel,methierendaarwatblauw ertussen.Zi
jninnerlijkevrijheidheefthetuiterli
jkvan een schuilkelder.
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Datspelen metLego nietalleen fijn maarookbekronenswaard is,bewi
jstdezetoekenningvan deM erkelbachpri
js
voorarchitectuuraandeherenSpàngbergenVanRhi
jn,de
ineenknulselaars,deopstapelbaasjes,deblokkenschuivers,
dekleurenpeutersvan deAm sterdam se m etro,dattochtigste holallerholen.
Functioneelisdem etro zeker.Ze bereidtdereiziger,op

wegnaardeBijlmermeer,volmaaktvoorop dehe1diehem

te wachten staat.D emetro brengthem a1shetwarealvastin

destemming.Demetroiseensoortaperitiefbi
jhethoofdgerechtvan schim m elen vitriool.En a1sde reizigertoevallig

uitde Bijlmermeerterugkeert,iszeeen effectievebraakpoeder.

Dearchitectendieindejuryzatenhievenevenweleenlied
aanvoorSpângbergen VanRhijn.Eenhymne.W atarchitecten bouwen is alerg,m aar a1s ze hun m ond opendoen
wordthetnog erger.Luisternaarhun m etro-ballade.
<D e stationsen viaducten van dem etro kenm erken zich

dooreenjuisteen functioneledoseringvan details,meubilair en kleur.Er iseen goede balansgevonden tussen aandachttrekkersen kaalheid.'

A1stweevliegenopeenkalekop,denkjedan.Bi
jnavanzelf,nietwaar?De lofzang gaatverder.

dDe vormgeverszi
jn erin geslaagd een zodanige d<ge-

woonheid''in opzeten detailleringtotuitingtebrengendat,
a1sgevolgdaarvan,eenritm etdem etroeenvanzelfspreken-

dezaakwordt.Demogeli
jkedesoriëntatiewordtmetarchitectonischem iddelen bestreden.
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Een viaduct dat zich kenmerkt door een functionele dosering van meubilair, gewoonheid die in detaillering tot uiting
wordt gebracht, een desorientatie die geheel en al architectonisch wordt bestreden nadat ze eerst 'mogelijk' was (ook architectonisch?): hier neuzelen vakbroeders in geheimtaal.
'Saaiheid of zelfs onmenselijkheid' wordt vermeden door
-alweer!-kleur, meubilair en detaillering, zo rapsodieren
de sekteleden. Zelfs onmenselijkheid! Alsof een architect eigenlijk zo diep niet hoort te zinken dat hij onmenselijkheid
vermijdt.
'In de Amsterdamse metro is de veelheid van eigenschappen en kenmerken vanuit een gevoelig maar realistisch
mensbeeld gerangschikt en vormgegeven.'
Gladiolen aller landen, verenigt u! Waarlijk, het is'aIleen
architecten vergund een 'innerlijke vrijheid' te bezitten en
een veelheid van kenmerken te rangschikken vanuit een
mensbeeld. De metro vormt dan ook, volgens dejury, 'een
architectuur, die niet gekoloniseerd wordt door andere disciplines, hetzij sociale, literaire, historische of van welke
aard dan ook.'
Nee, steljevoor. Gekoloniseerd te worden. Doorwelkeaarddanook. Goeiegenade. Spangberg en Van Rhijn lie ten
aIle onbenulligheden van welke aard dan ook achter zich en
stapten regelrecht vanuit hun mensbeeld in de Lego-doos.
Daarom: heil de jury! Ze bekroonden de pure architectuur, slechts gekoloniseerd door zelfoverschatting en de fraseologie van de onmenselijkheid.
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D e dem ocratisering

Vroeger,moetjeweten,waren allemooiehuizenvandekoning.H i
jwoondezelfelkedag in een anderkasteelenook
zi
jnfamilieenzi
jn verrefamilieen zi
jnheelergverrefamilie,ennatuurli
jkdefamilievandiefamilie,leefdeninprachtigepaleizen.De zolderingen waren ervan bladgoud en in

elkvertrekstondeenfonteint
jewaaruithelderwaterstroomde.M aardearm em ensen woonden in keldersen op zolders
en alszehun kinderen wilden wassen waren zeurenlangmet

em mersin deweer.Datwasheellelijkvandekoning.Zelfs
zi
jnpaardenhadhi
jbetergehuisvestdanzijnonderdanen.
Datkon zonietlangerduren.Deti
jdenveranderden.Er
kwam en liberaleregeringen en democratieën.De m inisters
en de parlem entsleden vonden datdekoning bestm etéén

kasteeltoekon en ookzijnfamilieledenhaddennietalhun
paleizengeli
jkti
jdignodig.Deheren van dedemocratieen
de m inisters van de liberale regering nam en de koning en

zijnfamiliehun kastelen en paleizen afen gingenerzelfin
wonen. Ze stapelden ze tot aan de zolderingen vo1m et
grondwetten en reglem enten en in e1k vertrek stond een
staatsraadwaaruitonhelderewoorden stroom den.Endearm em ensen woonden nog steedsin keldersen op zoldersen
alszehun kinderen wilden wassen m oesten zeinnegenvoud
een aanvraagform ulierinvullen om van de stadspom p ge-

bruiktemogenmaken.Datwasheelleli
jkvanderegering.
Zelfshaarambtenarenhadzi
jbetergehuisvestdanhaaronderdanen.

M aarzo,lievekinderen,ishetsedertdieti
jdgebleven.De
huizenzijnnietlangervandekoningmaarvanhetvolk,zegt
de regering.D e paleizen,de villa's,de residenties,allesis

van hetvolk en daarom woontzi
jn regeringerin.Hetvolk
zelfstaatopeenlangewachtli
jstom inaanmerkingtekomen
vooreen huisjemettweekamers.Datdusallesvanjou is,

Hetzolderkamerlje
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mi
jnkleinelieve-dom -deinen,maardatjenergensinmag,
datheet:democratie.M aarjekan ook bestbovenaan de
wachtli
jstkomen,hoor!Dan hoefjeeralleenmaarvoorte
zorgendathetvolkjouuitkiestom inzi
jnnaam voorzi
jnbelangen op tekomen,a1szi
jn vertegenwoordiger,begri
jpje
wel? Zulke m ensen die worden gekozen en voorwie alde

vroegerehuizenvandekoningzijnheten:politici.Onthoud
dat,jongensen meisjes'
.po-li-ti-ci.Noghogerstaan deministers.M aaralsjeministerwiltwordenmoetjeeerstpo-liti-cuszijngeweest.Deministerszi
jndemensendiehetallerdichtstrondom deoudeschatkistvan dekoning staan.M et
eengouden lepeldievroegerook alvandekoningwasen nu

natuurlijkvanhetvolk is,scheppenzedaaruitgroteporties
voorzichzelfen voordeanderem inistersop.W antwatvan
hetvolk is,isvanderegering.A1sereen nieuwekoningkom t
ofeen nieuwekoningin,dan zetten zedienieuwekoningin

opdebankbil
jetten,en diebankbil
jettenvervolgensophun
rekening.Zoietsheet:regeren.Zuljedatnietvergeten?Rege-ren.
W atde koning deed was heersen,watde regering doet
heetregeren.H etis hetzelfde,maar hetheefteen andere
naam gekregen.H etpaleis heet nu departem ent,de villa

partijkantoor.M aarookvoordearmemensenis,zoalsjebegri
jpen zult,alleshetzelfdegebleven.Zehebben nogsteeds
geenmooiehuizen.Hunwoningenzi
jnnogsteedstehoogof
telaag,tekleinofteduur.Vroegerleefdenzevi
jlhoogonder
de balken.Datheette een zolderkamertje.Nu betalen ze
voordezelfderuimteachthonderdguldenindemaand,jongensen meisjes,en zie:hetheetineenseenpenthouse!
Onthouddusalti
jddatvooruitganggeenzinheeft,kinderen,enbrand een kaarsjevoordekoningin.

Hety- fA/uJ:
Illustraties uitNuancespcn Rene'Dort'
n7mettekeningen
vanu/cc
çu:lTouchet.René#i#>,Park'
s,1936
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Ik woon in Am sterdam ,m aara1sik debestuurdersen am btenarenvandiestadm oetgeloven woon ik,zonderhetteweten,heelergensanders.W aterook aan bruisendsin diestad

gebeurt,ikbenernooitbi
j.W atvooreenregenbuiaanzegeningen hetgem eentebestuurook op de bewonerslaatneerdalen,ik sta ernooitonder.
Isereen bestratingstukin Am sterdam ?PubliekeW erken
herstelt.G rote advertentiesplaatstdezegem eente-afdeling
in dekranten waarin ze trotsbeweertelkescheeoiggendetegelen elk gatbinnen m axim aaltweedagen tehebben gere-

pareerd ofgevuld.lnmqjn straatliggen aljarenveeltegels
scheefen erzijnook nogalwatgaten diedoorhuneerbiedwaardige ouderdom binnenkortin aanm erking zullen ko-

men vooreen plaatsop demonumentenlijst.

O okbeweertdegem eentedatzebuitengewoon,zekîsgrie-

z61tkveelheeftgedaanaangroenvoorzieningenindestaden
datzejaarlijksweltienduizend stekjesonderdebevolking
uitdeelt.In debuurtwaarik woon staan drieboompjeste
verkommeren en aan detalri
jkeopen plekken isnognooit
één sprietjetoegevoegd.
Zouhetnuzozijn datiknétineenstukwoondatdoorde
gemeentedienstennognietisontdekt?Ofbli
jvenzewegomdatzewéten datikerwoon?lk zouhetlaatstehaastgaan ge-

loven.Indatgevalzouderegeringmijindienstmoetennemen,meta1sspecialeopdrachterin elkewi
jkvanAmsterdam tenm insteéén woningop natehouden.D an waren we
snelvan die hardwerkende regenten af.
Vertrouwtdegemeente er,m etdie advertentiesvolge-

F/drh6tCentraalStation,Amsterdam
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klop op eigen borst,som sop datiedereen,netalsik,denkt

datâj'toevalligindeverkeerdebuurtwoont,zodatniemand
erooitachterkom tdathun bruisendeactiviteiten in hetge-

heelnietplaatshebben?Ofzi
jn zein hun voortvarendheid
juistzovergegaan datzevooriedereactiviteittweediensten
in hetleven hebben geroepen,één dienstom stenen rechtte

leggenen stekjestepoten,eneenanderediemeteendaarop
de stenen weer scheeflegten destekjes- opgeruimd staat
netjes- uitdegrondrukt?IsAmsterdam eenstadwaariniederegemeente-handelingalin deti
jd datiemand metzi
jn
ogen kan knipperen wordtopgevolgd door een schaduwhandeling die deeersteongedaan maakt?Gaatalleszo snel

datjehetnieteensziet?
Ook in ditgevalli
jktmehetlaatsteweerhetwaaréchi
jnli
jkste.W antalleen z6zijn allerleizonderlingeverschijnselen teverklaren.Dem achinerievan dubbeleen naastelkaar

werkendedienstenisvastgelopenendetandraderengri
jpen
nietlangerinelkaar.Opeenszienwedriehonderdjongebomen,benevenseenbundelstekjes,ineen grachtdri
jven en

wezien een vrachtwagen dietwintigduizend stenen m idden
opeen tram baan schuift.W ezien hoeeen m etrobuisnognét

niet boven een oud-Hollands koffiepavil
joen boven de
grond kom t,we zien hoe een steeg waarin twee m uizen e1kaarnognietkunnenpasserenzondergedwongen teworden
totgeslachtsgem eenschap toteen verboden inritvoor touringcarswordtverklaard.
Gelukkig gebeurtditallesin een stad waarik nietwoon.

HetdakvandeparkeergaragevandeBqjenkof Amsterdam
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Erwaseen ti
jd datiedereen die bijhetontstaan van een
bouwwerk betrokkenwasereerin steldegeheelindegeestte

blijvenvanhetontwerpvandearchitect;nu rekentiedereen

hetzich toteeneerom inhetplanvan dearchitectzoveelm o-

geli
jkwi
jzigingenaantebrengen.Erwaseenti
jddatalleopdrachtgevers,tekenaars,tim m erlieden en decorateurs,van
degene die de deurknop beeldhouwde totdegene die het
park aanlegde,van dem ozaïekwerkertotdem arm erzager,
hethun plichtvonden de artistieke conceptie van de archi-

tectongeschonden teverwezenlijken;nu menen allen,opdrachtgevers,aannem ers,ingenieurs,am btenaren,hande-

laren,timmerlieden,jury'sencommissieleden,dathethun

rechtisaan hetarchitectonischeconceptietstoetevoegen of

erjuistietsuitweg tehalen.Deglorievan dekunstheeft
plaatsgemaaktvoorgesol,desti
jlvoorreglementen,deallure voorde meetlat.

A1jaren wordtergewerktaan devoorbereidingvanhet
nieuwe vergadercom plex voorde Tweede Kamer.Erwerd

een pri
jsvraaguitgeschreven,waaraanhonderdenelfarchitecten deelnam en.
O p drienawerden alleplannenvan dezearchitecten afge-

wezen.Ditdrietalmochtzi
jnontwerpenverderuitwerken.
Onderhenwasir.P.de Brui
jn.Ookde plannen van deze
drie architecten werden foverwegend negatief'beoordeeld,
zoweldoorde gem eenteDen H aag alsdoordetoekom stige

M olensin&'
n#:r#!
)1(fotoKLM Aerocarto)
68

gebruikersvan hetgebouw.
G em eentebesturen enpoliticihebbenim m ersdekselsveel
verstand van architectuur.

Alleen de architectir.P.de Brui
jn bleefbovendri
jven.
tHetkabinet-vanAgtmeentdatDeBrui
jn zich inhethele
proceshetm eest<dllexibel''heeftopgesteld en daarom m ag

hi
jbli
jven meedenken,'melddedekrant.
Ditisdehedendaagsearchitectuur.Flexibelm eedenken.
De m ensen die er geen verstand van hebben voeren het
hoogstewoord en dem ensen dieerwe1verstand van hebben
wringen zich in de nederigste bochten.W atis <flexibiliteit'

andersdan onderdanigheid en kruiperi
j? De windbuilen
zijnarchitectengewordenendearchitectenreetlikkers.Aan
dezekantsparen weeen mil
joentjeuiten dan zettenweer
aandiekantnogeenextradamestoiletbi
j.Heelgoed,alstublieft.H ad u verdernog wensen?

Regeringen parlementhebbenwensop wens,wantjengelen ishun uithangbord.W ezouden,a1sookhetnegenen-

tachtigsteflexibeleplan van DeBrui
jn isuitgeschud,ûjngeknepen,opgerekten tenslotteverworpen,deTweedeK amerm aarhetbesteonderkunnenbrengen in hetm olencom -

plexvanKinderdi
jk.Erisdaarruimtegenoegvoorallepartijen en commissiesen in één ruk doorkunnen wemetde
wind die door de parlem entariërswordt geproduceerd het
hele land van energie voorzien.

M aquettevanhetontwerp vanDeSrd
zù'
n
voorhetgebouw van de TweedeKamer
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W atdoeteeninhartenniereneigenti
jdsebeeldhouwerwanneerhijeen opdrachtkri
jgtvan hogerhand?W atdoeteen
artiestdie,zoalsweweten,toch alti
jd enigermatetegendraadsisentotopzekerehoogtevrijgevochten,wanneerhij
iets m oet hakken, lassen, solderen,beitelen ofboetseren

voordemagistratuur'
?Hoekan hi
jtegeli
jkerti
jdzi
jnwerk
sli
jten en zi
jneigendunkbewaren?Doorlistigtezi
jn.Door
deoverheid ietsin dem aag te splitsen.D oordeangelteverstoppen. Door zich in bochten te wringen.Door de m agistratuurom detuin teleiden.Doordiep natedenken,derhalve.
De overheid weetdatze om detuin wordtgeleid,m aarze
m aghetnietlaten m erken.Zeweethet,nietom datzeintelligentisofverstand van kunstheeft,m aarzevoelthetaan met
dezelfde boerenslim heid,m ethetzelfde instincttotoverleven waarm eezeoverheid isgeworden.D ebestuurdersvan
Am sterdam gaven ditmaal,tergelegenheid van troonswisseling num m er-zoveel, geen opdracht om het stadsbeeld
door een beeldhouwer nog eens extra te laten bezoeken.
D aar zou m aar onheilvan kom en,dathadden ze uitDen
H aag we1geleerd.Daarhad zo'n dekselse rekeleen beeld
van W ilhelm ina gem aaktdat,potdom e,helem aalnietleek!
D aar wasnog een eindeloosgekrakeelop gevolgd,metde

overheidnatuurli
jkindero1vandommeAugust,omdatze
geen kunstgevoelhad,nietwaar.ln Amsterdam ,ja,daar
stond wéleen beeld van W ilhelm inadatleek.Dathadden ze

mooivoorelkaargekregen.Zezatop een paard.Steljenu

voordatzo'n beeldhouwerBeatrix ook eenszo zou afbeel-

den?Datzoutepi
jnli
jkworden.lezou,alsjenaardatbeeld
keek,nietweten wiehetpaard was.

tAmsterdam danktzi
jn Canadezen',datzouditmaalde
opdrachtvoorde plaatseli
jkebeeldhouwkunstzi
jn.Zodeden zetoch nog ietscultureels.

Debeeldhouwerdachtendacht.Hijmoestnunetzohandigtewerkgaan alsdeoverheid.Peilloosdiepdachthijna,
zittendvoorzi
jnnogongevormdeschroothoop.Hoekonhi
j
zowelzi
jn opdrachtgevera1szichzelftevriendhouden?Je

DewimpelvanlandeBaat

moestde notabelen kunnen uitleggen wathetvoorstelde,

anderslietenzejemooizitten metjeontwerp.Zo'nbevrijdingsherdenking was toch m aar een officiële aangelegen-

heid en hi
jmoestnietbi
jzi
jn vrienden,die alti
jd zo verdraaid kritisch waren,uitdegratieraken.Een Canadeesop
een paard?Te oorlogszuchtig.Te ouderwets.Een m obiel

vanZweedswittebrood,viersneet
jesaaneenijzerdraad?Te
modern.Een kaalgeschoren winkel
juffrouw?Tegewaagd.
Ennietverzoenendgenoeg.Hetmoest,had zi
jn opdrachtgever gezegd,de eenheid benadrukken en datwe allemaal

warenbevri
jd,behalvenatuurlijkhetgeteisem .Eenwapperendevlag in brons?M m m .Een sym boolen t6ch abstract.
M aarnogsteedste...te...nationalistisch.Teveelvolk envaderland.M aarde beeldhouwerwerd warm er.

W acht,daarhadhi
jhet:een wimpel!Alleen dewimpel!
Hi
jslaakteeen gilvan vreugde.Heteenvoudigstegafzich
vaakhetmoeili
jkstbloot,datzagjemaarweer.Dathi
jdaar
nieteerderopwasgekomen!Deoverheidzou hi
juitduiden
dathi
jdenationaleverbondenheid totzijn decoratieveessentiehadwillenterugbrengen,en zijn vriendenzouden te
horen kri
jgen dathi
j een zweepslag had willen uitdelen
waarineenelementairstukjugendstilmeespeelde.W impel,
simpel,begrijp je wel.Iedereen zou tevreden zijn.A1sje
m aarhandigwas.En ook kunstzinnigwashetverantwoord.
H etsteldeietsvooren hetwasabstract.H etwasserieusen

luchtig.Allestegeli
jk.Nee,werkeli
jkeen kwestievanelimineren en combineren:de beeldhouwerdenkt.
Ik heb grote bewondering voor zulke artistieke listigheden,alovertreftditvlaggelintnog steedsde vondstniet,die

enkelehonderdenmetersverderopstaat.Daarverri
jstaleen
jaaroftien,waardeChurchilllaan uitlooptophetM uzenplein,een sculptuurdieuitsluitend bestaatuitdesokkel.Iedereen die passeertvraagtzich afwanneerdiârhetbeeld

eensop zalkomen,behalvedeoverheid.Zi
jdoet,metde
boerenslim heiddievingersonverbrandlaat,nog steedsofdit

hetbeeldis.Zoleven BolleboosenlopieSlim in symbiose.

Desokkelvan Ben Guntenaar

(Foto'
sHansvandenBogaard)

Inspraakisa1seenpaarschoenen:inhetbeginloopjeer,ook
alknellenzeeenbeetje,alseen nieuw m ensop,maarsnelbeginnen ze aan alle kanten tesli
jten en ten slottebreekjeer
bi
jnajenek over.Alszeeindelijk ingelopen zi
jnkunjeze
weggooien. lnspraak begint a1s een nieuwigheid, wordt
daarna sneleen hinderpaalen eindigta1seen nachtm errie.

Jegooitjeschoenen nietweg- uitluiheid;jetrektzenog
m aareen dag aan,en nogeendag- hetvervalgaatzogelei-

delijkdatjenetkandoenofjehetnietmerkt.geschaftdeinspraaknietaf- uitluiheid'
,jeexperimenteerternogmaar
eenseen dag m ee,en nog een dag - hetkwaadsluiptzoge-

leideli
jkvoortdatjenetkandoen ofjehetnietmerkt.Toch
komtereenmomentdatjeza1moetentoegevendatjeschoenenleka1seenmandjezijn;tochkomtereenmomentdatje
zalmoeteninziendatjedegevangenebentgewordenvande
inspraak.Opeendagisheter:deTerreurvanOnderop.ge
luiheidenjeeigenlijkdbest'aangename,wantjevanplichtenontheffendeverslonzingkerenzichtegenje.lemoetvan
die schoenen en die inspraak af.

Jegooitjeschoenen indevuilnisemmer,m aarhoekeilje
dieinspraakjevensteruit?Deinspraakkneltenhoekrachtigerje probeertjeervan teontdoen,hoestrakkerzeom je
heengaatzitten,hoeonmogeli
jkerhetwordthaarteverwi
jderen:a1shetgezalfdeNessushemd datD eaniraaan H ercu-

1esschonken dathem,toenhi
jhetaantrok,dehevigstepi
jnen bezorgde- totdedood erop volgde.Leve de mytholo-

gie.lnspraak isalseen paarNessusschoenen.Alsjezeeenmaalaanhebt,komjeertotjedoodnietmeeraf.Dezalfvan

Voorhetin de kern vqn hetdof:
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de inspraak leidttotlikdoornsen eksterogen,en daarna tot
algehele versterving.W ie te lang door inspraak wordtbe-
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kneld gaatvanzelfmanklopen en strompeltnaarzi
jn graf.
Degemeenteli
jkeadviescomm issiebeeldendekunstendie
hetcollegevan burgem eesteren wethoudersvanApeldoorn

vanadviesdientbestaatinzùkgeheeluitkreupelenenhinkepoten.De inspraak heefthun beendergestelaangevreten en
daarna- wantinspraakkom tvan onderop,en dooreen po-

reuzesokkelkantelthetbeeld- hunhersenen.Zezi
jndeinvalideuitvoerdersgewordenvan de m achtvan dedom heid.
Erisgeld vooreen beeldhouwwerk,en watvooreen beeldhouwwerk had hetvolk gehad willen hebben? Hetbeeld-

houwwerk,natuurli
jk,dataljareninzijnvoor-enachtertuinenstaatteprijken:feen duideli
jkherkenbareverbeelding
van een ouderwetse plaggensteker.'M aardan in hetgroot.

Letop hetdduidelijk herkenbare'.Stelje voordateen
kunstenaaronzecentenopstrijkten onsdaarnabi
jdeneus
neem tdooreen achtkantigeverbeeldingvan eenlichtgeven-

deplaggenstekernaaronszojuistinrustiekesti
jlherbouwde

dorpshuiste kruien!
O ude schoenen gaan stinken en oude inspraak ook.H et
kunstbeleid van Apeldoorn is,steunend op de orthopedie
van een inspraak in verregaande staatvan ontbinding een
triom fvan hetbloed-en-bodem -realism egeworden.Eentriom l? Een dieptepunt.
Va1dekunstenaars nietlastig,heren van de adviescom missie,laatuw H oenderloo door de bevolking vo1tuinkabouterszetten,van zuid naarnoord,van oostnaarwest,en
besteed uw fzo.ooo aan likdoornzalfvooruw burgemeester,
uw wethoudersen u zelf.Aan krukken en nikkelen enkels.
Een spoedoperatie aan uw hersens valt helaas buiten de
kunstbegroting.
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PieterW iersm aheeftophetstrandvanZandvoortkathedralen, m ausolea,torens,tem pels,forten en hele steden gebouwd,daarfoto'svan gem aakten diefoto'sonderdetitel
Zandkastelen uitgegeven a1sboek.H etgaatom bouwselsvan

ééndag,bi
jhunvoltooiingdoordezeeverzwolgen,vluchtig
alsbloemen,vlindersen onschuld- hoepedant,hoepretentieus staan dan ineens die bouwwerken van beton en

baksteenaandeanderekantvandestrandboulevarderbi
j...
Zebezitten nieteensde beleefdheid om aan heteind van de
dag ineen testorten.Nietdatzedaarvooreeuwi
gstaan,onee:
ze zullen snelgenoeg vervallen,m aarvergeleken m etdeze
zandkastelen worden ze oud,teoud.En zo staan zeerdan

ookbi
j,brutaal,methun neusindewind en metogenvan
wie-doet-m e-wat. H un air van onwrikbaarheid m aakt ze

juistzoonverdraaglijk.Zewetenheuswe1datzeovertwintigjaardoordeondeugdelijkheidvanhunm aterialenende
inbrengvan hun architecten in puinhopen zijn veranderd,
maarzegedragenzich ofze erop dejongstedagnogzullen
staan.De etters.G eprezen de bouwerdie nietvoordeeeu-

wigheidbouwt!DezandkastelenvanPieterW iersmawijzen
onsdeweg.

Iedereen zijn eigenarchitect!Hetisverbluffendvaneen-

voud:we kunnen de huidige architectendictatuur om ver-

werpen- nietdoor de gebouwen in datheilsri
jk te vervloeken of uit te lachen, m aar door zelf aan de slag te

Zandkasteelvan Pfefer W tkrsma

74

gaan.M eerdaneenschepeneenvormpjehebjewaarachtig

nietnodigvooreen architectenbureau.W em aken voortaan
onze eigen architectonische wonderen,wetoveren sterren,
wezwelgen in drom en en lappen ze 'savondsweeraan onze

laars.Hetzaleenheletroostzi
jn.Nietszullenweooittemaken hebben m etblauwdrukken,maquettes,voorschriften,
rapporten en bestem m ingsplannen.N iets hebben we ook
van doen m ethetartistieke geweten datdeberoepsarchitec-

ten die,zoalsbekend,geheelgewetenlooszi
jn,zo plaagt.
Nietsdeertonsdeam btenaar,nietszalonsin dewegworden
gelegd doordscherp'calculerendeaannem ers.N ietshoeven
we ons aan te trekken van gemeentebesturen,provinciale
com m issiesen departem entalehoofden.Geen enkeleboodschap zullen we hebben aan hethitteschild dattottaak heeft

deaangenamekoelte,waarinzijdieinhetbezitzi
jnvanhuizen,hogehypotheken en pandbrieven leven,tebescherm en
tegen dehete adem van hen dieook besthuizen,hogehypotheken en pandbrieven zouden willen,hethitteschild dat,

zoalsualhebtbegrepen,parlementheet.

W ezijn vrij.W e zullen dewereld metonzeontwerpen
verbazen. De beroepsarchitecten zullen m et het schaam roodophunkakenin deverstehoekwegkruipen.H etzaleen
architectonische revolutie worden. Tot de vloed ons 's
avondsuitwist.

D6inventarisvan een revolutionairarchitectenbureau
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M acht,ri
jkdom en domheid,datisvoordemenshetbegerenswaardigste trio. Alleen wie in het bezit is van veel
m acht,veelgeld en geenhersenskan zich volm aaktgelukkig
wanen.M aarook m etéén van deze doelen (waarde m ens
naar streeft' ofm eteen com binatie van twee ervan,kan

men aleen behoorlijke staatvan gelukzaligheid bereiken.
W ie zou niet voor één dag God willen zi
jn oféénmaal
slechts,tussen hetopstaan en hetnaarbed gaan,vanelkece-

rebraleaanvechting,hoegeringook,verschoondwillenblijven!Een vollegeldbuidelofeen volksm andaat,hetisalheel
wat,m aarhetm ooistvan allesisdelegekop.
Geen bevolkingsgroep die hiervan zo isdoordrongen a1s

de kudde der architecten.Zi
j draven gehoorzaam achter
macht,geldendomheid aan,doorweerenonti
jdravenzij.
M aar om dat ze zélfuit hoofde van hun dienende functie
nooitdewâre top van de m achtkunnen bereiken,om datze

zelfaltijdmaareen deelvanhetbeschikbaregeldinzichop
kunnen zuigen- ermoettenslotte ietsoverblijven voorde
timmerlieden,dekopieerjuffrouw en,niettevergeten,het
voortrekkerspaard dataannemerheet- ,om datze zelfgeziendeaardvanhunwerkenhun opleidingnietpratkunnen
gaan op een steeds even helder gestofzuigde en gegarandeerd van alle m eubilair ontdane bovenverdieping,hoe ze
zich ook inspannen om althansdiesuggestietewekken- om -

datditalleshetgevalismöethetvoordearchitectenwe1bli
jvenbijslippendragerij,hielenlikkerijenaanverwantevolgzaanaheden.

Hetzi
jnsteedsdevazallen,dedienarenendeuitvoerders
dievoordegrootsteterreurzorgen.Zq
j'zi
jn heti
jverigst.ln
de huizen van de m oderne architecten slaatmenigeen de
hand aan zichzelf,in hun straten wordtheteneoudevrouw-

tjenahetanderegekeninhunstedenkrijsthetdolgeworden
volk in koor.

Dehielenlikker

M acht,ri
jkdom,domheid.Politici,economen,planologen,aannem ers.
Arm e architecten!Rampzalig 1ot om de hielenlikker te

zi
jn van windvanen,de slippedragervan stuurlozekoplopers!Zedraven trouw m ee in hetvoetspoorvan politicien
econom en,dieop hun beurtalleen hun neusvolgen.Zelie-

tenzich vo1overgaveaanli
jnendoorplanologen en aannemers,dieophun beurtdeplanologievandevierkantem eter

bedrijven,nu eensditen dan weerdat,alnaardewind

waait,deplanologie zonderhorizon,en die de vooraannemerszokenm erkendekronkelwegenbewandelen waarlangs
hetgrootstedeelvandebouwsom in eigenzakgehoudenkan
worden,een weerheelandersoortbesparing dan de econom en intussen voorstaan.
H etdubbelspan van politicusen aannem erzorgtervoor
datersteedsm eer gebouwd m oetworden voor steedsm indergeld,enonderhetjukvan dezerondedansduizelthetde

architectvoorogen.H i
jiszijnstuurvolkomenkwi
jtgeraakt.
lnhetbestegevalhoudthi
jdeschi
jn opdoorzich tegedragen a1sslaapwandelaar.A1seen verdoofde praalhansdraaft

hi
jrond,a1seen bewustelozepronker.
W iepri
jssteltopenigedemocratieenopdekwaliteitvan
zi
jnbestaan,zoalsdatgodbetertnogsteedsheet,za1erzorg
voorm oeten dragen datdearchitectuurdaarvan devisuali-

seringvormt.Dearchitectuurisdeuitwendigeprojectievan
deingewandenvaneensamenleving.lnnerli
jkevolwassenheid vindthaar uiting in een volwassen architectuur.Een
ziekesam enleving toontin devorm van eenkwaliteitlozearchitectuurhaarhuiduitslag.

lndielaatstetoestandbevindenweons.A1sverbi
jsterde
pauwen ri
jdendearchitectenmeeindevolgwagenvan het
circusW eerhaan en De G ier.

Vazallen en dienaren

(tekeningenvan Grandville)

Debeeldenstormen zi
jn ook nietmeerwatzegeweestzijn. tussen dezetwee polen in,m oettoezien op de naleving van

W ezien dataan hetverschiltussen deprotestantseen dede- de allereenvoudigste wet, die luidt:er worde slechts gesloopt,wanneererietsbetersvoorindeplaatskom t- dieinm ocratische albraakzucht.
Erwerd in dezestiendeeeuw veelwaardevolsvernietigd, stantie,enûn.D ie instantie,gegrondvestop de grilvan het
veelschoonsopschandaligewi
jzegeschonden,maartegeli
j- rodepotlood,denktenkelnog aan haareigen herverkiezing
kerti
jd trokken deprotestanten een nieuwekathedraalop: enheeftvoornietsoogenaandachtmeerdateen periodevan

dievandetaal.Zonderhunbi
jbelvertalingenbestonden de vierjaartebovengaat.Dea-modieuzevisie,hetmagliifieke
N ederlandseen deDuitseliteratuurnieteens.M ennam ,en
m en gaf.
W ater in de nieuwstegolfvan afbraakwoede genomen

gebaarheefterplaatsgem aaktvoorde periodiekestem bus-

hoereri
j.
Erwordtduszondersam enhangafgebrokenen ingevuld.

wordtisbekend.Zo'nbeetjealleswatmaarzweemtnaara1- En hoewordteringevuld?Zieonze straten aan.H etgodlure,dromerigheid,volume,sti
jlen serenerust.M aarwat delozevolk heerstdaaropperm achtig.De stedebouwkundiwordtergegeven?Zalm isschienpasdcfdrblijkendatweer,of ge planologen hebben op de beeldenstorm die alle oude
de brekers het nu zo bedoeld hebben of niet, iets even

opsm ukheeftweggem aaid dekroon gezetdoor- dewoeste-

jvanhuneigenopsmuktevoorzien.Signalenvanwarmte
belangri
jks,zonietbelangri
jkersvoorin deplaatshebben ni
ïekregen?
encomplexiteitzi
jnvervangendoorsignalenvanontbering
en verkindsing.H etisvan kerm isnaarkliniek gegaan,van
Hetgeestelijkfundamentdatvooreeneenheidzorgtont- variété naaroperatiekam er.Van com m unicatie en frivolibreekt.De protestanten braken en de protestanten bouw- teitnaarzenuwtoevalen hartverzakking.
H eeft de beeldenstorm van deze democratie een nieuw
den.De brekersen bouwerszi
jn in dehuidigewoede,die
toch ook niet m inder dan een storm is,een waarachtige wonderopgel
everd?Natuurlijk niet.Allesgaatzowelzinstorm ,grondig van elkaar gescheiden.D e brekers vullen l
oosa1szinneloosinzi
jnwerkbi
jdezeplanologenen vormhuncontainersen zakken en kerenvervolgensdewoesteni
j gevers:deze m oderne calvinisten die,a1sde M aria van de
hun rug toe;de moderne bouwers zijn, godbewaarme, M usic-H alleenm aaldoordebulldozerisom vergewalst,star
Ik vreesvan niet.

vormgevers.Eengoddeloosvolk,datzijninspiratievoorna- encolonnegewijskomenaangesjoktmethungranietengekmeli
jk putuitM ickey M ouse.En dehogere instantiedie, kenhuizen.Driehoeraatjesvoorhetkatholicisme!

Foto'sM arcodeNood
Uit.Dordrecht in de kaart gekeken,
uitgave Culturele Raad Dordrecht
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D e actie

A1seen inbreker fnog een visite m oetaoeggen'ofals,op

straat,een dronken vecht
jasaanbiedthetgezichtvan een
toevalligevoorbijganger<opteschilderen',danzalniemand
zich één m om entinbeelden datdeinbrekertrekin theeheeft

ofdatde vechtjasooitals toneelgrimeur isontslagen en
heimweeheeftnaarzi
jn oudeberoep.Devisitegeldtvanzelfsprekend deFriesestaartklokofdenotehoutenZaankanteren hetschilderwerk twee blauweogen ofeenbloedneus.

Zoweetookiedereen meteen waterwerkeli
jkwordtbedoeld wanneer krakers het hebben over het dbewoonbaar
m aken'van panden.tD oorveelinspanning isditpandweer

bewoonbaargemaakt,'staatinkri
jtlettersophetkraakcomplex D e G rote W etering aangekondigd.D oor de inspan-

ning,welteverstaan,vanhetbreekijzer,destormram ende
verfspuit,maattweeënvi
jftig.
Alsjedoordestadlooptenjezieteenruïne,eenbouwkundigelappendeken,eenbesm eurde,toegetakeldegevelinalle
kleuren van deregenboog,een huisdateen aanslagisop zo-

welhetooga1sdeomgeving,dan heb jedekeusuitmaar
tweemogelijkheden:hierwerd dooreenvuigespeculantöf
dooreen groepnobelekrakersietsbewoonbaargemaakt.le
zou nietweten welke grim eursvoorhetgezichtvan destad

rampzaligerzi
jn,dehuisbazenofdekrakers.

DeGrote Wetering
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tW i
jeisendatdegemeenteditpandvordert,'staaternog
opDeGroteW etering,'wi
jblijvenhierwonenengaandoor
metopknappen.'

Zem aken ereen wedstri
jd van,van hetopknappen.Je
zou,wandelend doordestad,öök nietweten wieerdeeerste

pri
jsvoorverdient:deknok-ensloopploegenvandeprojectontwikkelaarsofdealeven enthousiastekrakers.Zedoen in
vernielzuchtnietvoorelkaar onder,en ofhetnu om fopknappen'uitnaam van hetkapitaalgaatofuitnaam van de

woningnood,hetresultaatiseven drastisch,stijlloos,stinkend en sm akeloos.
Erwordtgrootsopknapwerk verricht.De krakersliggen,
in de com petitie,nu zelfseen neuslengtevoor.

W antbi
jeenonderlingeruzieinDeGrooteKeyserwerd

eensde deurvan <de m unitiekam er'ingetrapt,erwerden
muren beklad metverfen de keuken van één van debewonerswerd in puin geslagen.H etverwonderde m e,toen ik
datin dekrantlas,dâternog een deurfunctioneerde,dâter
nog een keuken bestond,dâternog ruim tevoorvingerverf
op de m uren beschikbaarwas.Enlin,ook de laatste resten

bewoonbaarheid zi
jn nu gelukkig <opgeknapt'.Grondigheid isdekrakersleus.Deprojectontwikkelaarszien groen
vanjaloezie.

Vierwindenstraat, WestelçjkeFl'
fcn#en
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Dei
jveraarsvooreenschonermilieuleverenzelfeenniette
veronachtzamen bijdragetotdeverpestingvan datmilieu.
Naastdegroteschepmethetdrijfgas,delekkendevatenen
hetkernafvaldoen zijernog hetkleineschepjevan dekabouterwindmolentjes,derottendekiezen en devettigeti
jdschriftjesopkringlooppapierbovenop.Zebestri
jdendevergiftigingvandewereldmethuneigenonsm akelijkheid.Liever,oneindigveellieverzouikineenzi
jden sjamberloek,1ezendineenverzenbundelophoutvri
jpapier,langzaam stikken in debenzi
nedampenen metmeerplezierzou ikmi
jn

droom ,op de natuurgeïnspireerdevorm en,een protestte-

genderechtlijnigheid:jezoudenkendateenmilieu-ijveraar
daarbi
jeen rondedansmaaktevan vreugde.Geen geprefabriceerde m assabouw,overalplaatsvoor kraaien en vlinders,een daad van verzettegen degrootindustrie,een voor-

beeldvan ecologischearchitectuur:zou nietelk milieutijdschriftje erterstond zi
jn hoofdbureau in willen vestigen?
M aarwatschri
jftDeKleineAarde?Dit:
tBouwondernem er D e W aal mocht van de gem eente
Utrechtnaarhartelustmetbakstenenspelen.M idden in een

hersens,totophetlaatstbezigm ethetcom poneren van wel- redeli
jknormalewoonwi
jkliethi
jdezesteenpuistneerzetgevorm degedachten,laten verschroeien doordestralingdie ten.Erwasnieteenseenbehoorl
ijkebouwtekeningwantde
door de ozonlaag heenbreekt,dan datik m etonbespoten bouwvakkersm ochten allesuitdelosse hand doen.Beviel

voedselinmi
jnwalmendemaagenmeteenéénmaalperjaar hetnietdanwerdeenscheefmuurtjeafgebrokenennogwat
in gerecycled afwaswateren ganzevetgewassen tuinbroek scheveropgemetseld.Tja,éénvandevoordelenvanhetonom mi
jn rachitischeknieën moesttemen en zalven,predi- dernemerzijn,isdatjezovri
jalseenvogelbent.
ken en verkondigen datde wereld naarde bliksem ging.De

'n H orizonvervuilende ego-trip van meneer De W aal;

milieu-malloten hi
jgen u toedatdeluchtverziektwordten tenslottehoefthj erniettegen aan teki
jken.'
ze stinken zelfhethardstuithun bek.
M etditartikeltjeveroordelendemilieu-mallotenzichzelf
Dekleinburgerlijkemilieu-malloten zijn inmilieu-zaken totdekruideniersdiezezi
jn.Inredeli
jknormalewoonwijaleven weinig te vertrouwen alsdoodgraversin de gezond- ken wil
len ze hi
jgen,in volgens strikt gereglementeerde
heidszorg.Ditwerd meweereensduideli
jk toen ik in een bouwtekeningen door gehoorzam ebouwvakkersgem etselvanhun missieblaadjes,DeKleineAarde,datmetzi
jngrauwe dedoosjesvoorbehoorli
jkegezinnetjes.Hetalternatiefvan
papier hetlandschap van menige leestafelen menig tijd- dezemilieu-malloten isnietredeli
jk,maarredelç
jkn/vnccl.
schriftrekaantast,eenartikeltje1asoverarchitectuur.W ant W antditishetwaregezichtvan onzesef-supportingtuinders
ook overditaspectvan hetm ilieu hebben onzealternatieve

methun schoongeharktehersenpan:normaal,moraal,fat-

piggelmeetjesin hun metgehaaktelapjesen houten klom- soen,ordeenrechtli
jnigheid.Zehebbendezielvandecipier
pen en ecologische borrelnootjes volgestouwde onderko- en de politieagent.
mentjeseen mening.
Tja,éénvandenadelenvanhetalternatiefzi
jn,isdatjezo
Hetging in datartikeltjeoverhethuisdataannemerDe blind alseen putterbent.
W aal voor zichzelfin U trecht bouwde. Een alternatieve

Hethuisvan DeN cclin Utrecht
Een KleineAarde-huis
Foto7JH ansvan den Boogaard
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En zie:de tuinkabouterszwierven uitoverhetland en pre-

diktenerhunkleinschaligheid.E1kpri
jstzijneigenmaat.De
god die de zendelingen verkondigen isnooitgroterdan de
inhoud van het zendelingenhoofd: gewiekst,rancuneus,
troebel,schaapachtig- zoveelzendelingen,zoveelgoden.
Degodvan denegersisvan ebbehouten degodvanhetcDA
doetiets- nietveel- in de aannem erswereld.Elkegelovige

duwteen kruiwagen voortwaarop delemen popzitdiehi
j
aanbidt,ennooitisdiepopgroter,nobelerenonbegri
jpeli
jkerdan zi
jnhersens.H i
jjaagt,a1seentotem,dezepopvoor
zichuitdiedeverstoffelijkingis,degeboetseerdemanifestatievan despirituelelamp in zijn bovenkamer- een lamp,
we1teverstaan,diedoorgaanswalmtvan spiritualiën,spiri-

tismeenspiritus.E1kkarntuitzijnhersenpanzi
jneigengod.
D e god is nooitvan een andere aard dan de karner.God,
kortom ,isde allerindividueelstekarnem elk.En kleinschaligheid isde karnem elk van de tuinkabouter.

W ij,diegeentuinkabouterszi
jnengeenkruiwagensvoor
onsuitduwen,wi
j,diedemoedhebbenom vantoptotteen
goddeloos te zijn en menseli
jk- hoe eenvoudig is die
moedl- wi
j,diein deoestervandewereld leven en weten
datergeen parelis,wij,diekruiwagens,lemenpoppen,totem sen karnem elkverafschuwenenonsalleen tevreden stel-

lenmetdeparel,watmoetenwijmetkleinschaligheid?
Aan de schraalheid van hetleven ontsnaptdem ensdoor

comfort,aandebenepenheiddiehem opjaagten horendol
maaktdoorallure.Datisgeen kwestievan geld,van ri
jk-
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dom .W ie uitde hutten kom tverfristzich door de aanblik

van paleizen,wiewerktin hetzweetzi
jnsaanschi
jnskomt
totrustop deboulevards.C om forten allurein degebouwde

omgevingzi
jnervooriedereen.Destedebouwkundigenende
stadplannersdie paleizen bouwen en boulevardsaanleggen

gevenbli
jkvaneenwaarachtigebescheidenheid,zezi
jnsieraden voorhun vak,wantze dienen de m ensen.

Deprofeten van de kleinschaligheid daarentegen li
jden

aan deallerm iserabelstehoogm oed van dezelfoverschatting
en de bedisselzucht.Ze betuttelen,reguleren,tiranniseren,

zedringeniedereen indeantiseptischekwadraatjesvanhun
eigen kleingeestigheid.
Ze letten nietop debehoeften van hetpubliek,ze vinden

hun persoonlijke behoeften- schig
'ncreativiteit,kabouterdromen- oneindig veelbelangri
jker.Ze zi
jn bemoeizuchtig,opdringerig,metdeminiatuur-kruiwagentjesvan hun
heilsleerdoorwalsen zealle dorpen en steden.

Geen paleizen scheppen ze,maarkonijnehokken.Geen
boulevardsontwerpenze,maargeitepaadjes.Erisindegeschiedenis nog nooit een periode van welvaart geweest

waarin men z6 weinig overhad voor de allure van zijn
omgeving- de triom f is aan de kabouters. V erpietering
doorpetieterigheid.
H etvolk ishun god en hetdientzich derhalve naarhun

maattebewegen.W eede god die groterwi1zijn dan hun
godsdienst!
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(Jrnarnenten functionz iteit

De geschiedenisvan dearchitectuurin detwintigsteeeuw is

degeschiedenisvan destrijd tussenornamentenfunctionaliteit.Dezestrijdbetekentmeerdanwatopgewarmdgehakketakoverversieringen naaktheid,m eerdan devraagofde
kale kop van de roodhuid beter oogt m etofzonder veer,

meerdandekeustussenAdam metofzondervijgeblad:hi
j
brandm erkt elke ontwikkeling die de architectuurnu nog

kan reddenofverdoemen.Diestrijdbetekentmeerdanbi
j
voorbeeld een discussieop geli
jksoortig warmte-niveau in
deliteratuur,dekwestievan vorm ofvent,hi
jheeftdirect
betrekkingop de grondslagen van dearchitectuur.W aarde
literairediscussieovervorm ofventop den duurdoodliep in

haar eigen valse starten een woordenstrijd in de marge
bleek, is de architectonische discussie over ornament of
functionaliteitdeenige,exclusieve spilgebleven waarom heen dedraaim olen van m eningen en kapsones,van bevliegingen en radeloosheid nog gaandeistehouden,hetenige
handvatwaarm ee zelfszulke brandendevragen a1sde ver-

houding tussen kunsten architectuur,jahetbestaansrecht
van dearchitectentoutcourtnogaan tepakkenzi
jn.Dediscussieovervorm en ventisweggeëbd,verdwenen,en delite-

ratuurbloeitzoalszedatinti
jden nietheeftgedaan;dearchitectuurisdood,m orsdood,en alleendediscussieoverornam ent en functionaliteitstaat nog overeind.Ze raakt de
kern van alle aspecten van hetbouwen'
.van kunst,econom ie,techniek,politiek.Van gem eenschapen individu.Van
efûciency en kwaliteit. Kortom ,van de hele rim ram van
achterhaalde,kersverse en nog uitte vinden begrippen.

W iedemoeiteneemtwatlangerstiltestaanbijeen gebouw ofeen voorwerp,zaltotdeconclusiekom envaakm aar

heelmoeili
jk een oordeeltekunnen vellen overdewaarde
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van de versiering,deluxe,hetextra'sdataan zo'n gebouw
ofvoorwerp istoegevoegd.Houden dewoorden lu een extra

algeenwaardeoordeelin?Isheteenkwestievan+ 6 voorof
tegen?Vanen-en,duseenbeetjevandit,eenbeetjevandat?
Naarwelk van de twee,naarde kaalheid ofde versiering,
gaathetapplaustoe,naar welk hetboe-geroep? Ishetéén

absoluutteveroordelen,hetanderzondermeertoetejuichen?
Zieonzelippen aan:hoezebranden van deVraagdaarop.

In een tv-programma zeiJeroen Henneman (ik citeer
hem uitmi
jn geheugen)dathijzichzoergerdeaan mensen
die nog ietsaan de kurketrekker,hetvoortreffelijk ogend
voorwerp dataan zichzelfalzo genoeg had,wilden tver-

fraaien'oftoevoegen.fverfraaien'waarschi
jnli
jkdoorhem
tevoorzienvanplastichoutsnijwerkofeenhertepoot.

In NR C/H andelsblad schreefEthelportnoyoverkantoor-

gebouwen uitdejaren vi
jftig,<wattoch we1de afschuweli
jksteperiodeisindehelegeschiedenisvandestedebouw,
m etkarakterloze gevelsvo1rechthoekigevenstersvan glas.
Oh,Bauhaus,whatcrim eshavebeen com m itted in thy na-

me!Debouwershadden rap in degaten datderechte lijn
niet alleen de zuiverste en kortste verbinding tussen twee

punten is,maarook degoedkoopste.A1tientallenjarenbetalen wedepri
jsvoordezeontdekking.'
W ijstgeroenHennemannuhetornamentaf?SnaktEthel
Portnoyerjuistnaar?Ofiseenkurketrekkerzélfaleenvolmaaktornament?D//rzijnfunctionaliteit,ondankszijnfunctionaliteit?Kaneen rechtelijn zowclkarakterloosen goedkoop alskaraktervolen zuiverzi
jn?Doorwat,ondankswat?
Tweerecentecitaten om m eetebeginnen.V an de springplankm eteen inhetdiepe.
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Behalve hetvalseornam entbestaaterook een valsefunctio-

naliteit.Hetisnietzodatiedereendiehetornamentafwi
jst
alsvanzelfin een geslaagdefunctionaliteitterechtkomt,en
wieeen opdespitsgedreven functionaliteitgruwzaam vindt
heeftzich nog nietm eteen geschaard onderde adepten van
krul,prulen Ilauwekul.D efunctionalistenhebbenzich,wat
de kritiek betreft,in deze eeuw hetm eestgeroerd:ze beschouwden zich van nature a1sdeavant-garde,omdatzeiets
afschaften,tegen ietsde stri
jd aanbonden,zuiverheid en
helderheid propageerden,de dtaal'van de twintigste eeuw
spraken,kortom :hetmodernismevertegenwoordigden.H et
ornam entwasnegentiende-eeuws,regressief,laat-kapitalis-

tisch,burgerli
jk,ja alleswatje verfoeideen waarjetegen
was,terechtofniet.Hetornam entwas,alsanekdote,dewillige zondebok van elke progressiviteit,van elke ideologie
ook.Bovendien waren defunctionaliteitsprofeten,m ethun
hang naar lichten rechte vlakken,puriteinen.H un zen-

dingsdrangwasderhalvegroot,deschi
jnvanhuneigen geli
jkook,enhetornamentbleefverbrijzeldachter,een symboolvan schaam te.

Ideologieenpuritanisme,hetwarendenatuurlijkebond-

genotenvandefunctionaliteit.D earchitectuurvan hetD er-

deRi
jkenhetaanzienvandestedenintotalitairestatenhebben danig geknabbeld aan de m ooie koek van avant-garde
en vooruitstrevendheid die de functionelebouwerszo lang
in depan hadden getoverd.Ideologieen puritanism ewaren
nietlanger geuzenwoorden,ze raakten besm eten klonken

steedsverdachter.Deidealen uitdejaren twintigen dertig
waren nietlangervanzelfsprekend.De functionaliteitwerd
vals.H etornam entkrabbeldeweerovereind uithetverdom -

hoekje,nietalsregressie,nieta1snostalgie,maara1shetkind
vaneennieuwetijd.Enomdatdieti
jdrommeligwas,amorf,
half-kapitalistisch,half-socialistisch,een beetjehalf-om en
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een beet
jeverkeerd,zoheelandersdan deidealistischetijd
waarinhetfunctionalismebloeide,eentijdwaarinalledeelnem ers aan hetarchitectuurproceszich onder één noem er
konden verenigen,bleek nietalleen defunctionelearchitectuurineenseen vlagop een m odderschuit,m aarwashetook
scheef-en wildgroei troefin de ornam entiek. Kneuterigheid,gezelligheid en regelrechtekitschwarenhetgevolg.D e
architecten bleken anderm aalverdwaald.

In Ornamentund Verbrechen(verschenenin1908)schreefde
apostelvandemeestverbitterdestrijd tegen hetornament,
AdolfLoos:Vo rnamentisverspilde arbeidskrachten daar-

doorverspildegezondheid.Zoishetalti
jd geweest.Tegenwoordigbetekenthetechterook verspild m ateriaal,enxallebeibetekenthetverspild kapitaal.'

M aaralin1924schreefhi
j:<zesentwintigjaargeledenbeweerdeik dat,naarm atedem ensheid zich zou ontwikkelen,

hetornamentaan degebruiksvoorwerpen zou verdwijnen
(...)lkheb daarechternooitmeebedoeld,watnu doorde
puristen adabsurdum isdoorgevoerd,dathetornam entsystem atisch en consequentafgeschaftdiendete worden.Alleen

daar,waarhetten enenmale,omdathetti
jdsgewrichtdat
eiste,isverdwenen,kunnen wehetnietopnieuw aanbren-

gen.Zoalsdemenserook nooitmeertoezalovergaan zi
jn
gezichttetatoeëren.'
Detweede-t/m zestienderangspuriteinen,evenwel,gin-

genstuursenijverigdoormethetuitkledenvandetatoeageloze architectuur totheteen volstrektgezichtsloze architectuurwerd en,tenslotte,een kadaver.Zewaren room serdan
depaus,lozerdanLoos,a1sikook eenseen haastarchitectoni-

schePauwiteitmagdebiteren,enderoep om hetli
jkteversieren,om dewalgelijkekanten ervan toetedekken,klonk
velen weeraangenaam in deoren.
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Detriom fvan hetornam entaan heteindvan devorigeeeuw
betekende niet dat voortaan alle gebouwen overwoekerd

zoudenwordendoorvervloeiendegolfslagli
jnenennerveuze lasso-contouren:in de beste gevallen washetornam ent
zélffunctioneel.Alleshingm etallessam en enverweesnaar

elkaar,hetgebouw wastotde laatstespi
jkeren hetlaatste
sleutelgatdecoratiefen daarom zelfornam ent,zelfkunstob-

jectgeworden.Indeminderegevallenwashetornamenteen
uithangbord,een afûche,een in hetoog vallende moderne
reclam e waarachter een deelstraditioneelprodukt schuilging.H etornam entom de piltevergulden.Inde slechtste
gevallen wasdaardieoverwoekeringzonderm eer:devoort-

zetting van hetnegentiende-eeuwse vertoon van ri
jkdom
metde krullepijperi
jen van de nieuwste vormentaal- het
ornam enta1s status.D e triom fvan hetornamentaan het
eind van devorigeeeuw kan zoweleen overwinningop alsde
voortzetting van de negentiende-eeuwse architectuurbetekenen,en bovendien allesdaartussenin.Begripsverwarring
in overvloed.

Detriomfvandefunctionaliteitindejarentwintigendertig van deze eeuw betekende nietdatvoortaan alle gebou-

wenafwasbaar,kiemvri
jentotalitairzouden worden:inde
beste gevallen was de functionaliteit zélfornament.Alles
hing m etallessam en en verweesnaar elkaar,hetgebouw

wastotdelaatstegloeilampen delaatstestalenbuiszakeli
jk
en daarom zelffunctioneel,zelfkunstobject.Indemindere
gevallen wasde functionaliteiteen uithangbord,een neonzee, een in het oog vallende lichtreclam e waarachter een
deelsouderwets produktschuilging.D e functionaliteitom
geld uittesparen.ln deslechtstegevallen wasdaardiefunc-

tionele schi
jn,die kaalheid zondermeer:devoorloperen
wegbereidervan hetDerde Rijk-en oostblokachtige vertoon vanmachtachterdebarsegevelsen deonpersoonli
jke

AugustEnddl:d6rdfl'
/ vanh6trlunf:Theater'
,Berli
jn
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rechtlijnigheid van denieuwstevormentaal- defunctionaliteitalsstatus.Detriom fvan defunctionaliteitin dezeeeuw
kan zoweleen overwinningop alsdevoortzettingvan deArt

Nouveau-architectuur (metde negentiende-eeuwse architectuurdaarachter)betekenen,en bovendien allesdaartussenin.Begripsverwarring in overvloed.
Ornam entenfunctionalism ebewegen zich beidetussen de

polen vankunstenkleinburgerli
jkheid.Ornamentenfunctionalismezi
jneenuitvindingvanelkaar.Zekunnenelkaars
zondebokken zi
jn en synoniemen.Ornamenten functionalismezijnindearchitectuurgeschiktebegrippen voorwarhoofdenen doordrijvers,omdatzezorekkeli
jkzi
jn en töch
zoduideli
jkli
jken.Dikdoenerskunnen erhun opponçnten
meeom deoren slaan.Anderedikdoenerskunnen weer,nagenoegalsin hetverhaalvan dederdehond en hetbeen,tri-

omferendooropdeondeugdeli
jkheidvanhetcontrasttewijzen.Zehebbengeli
jk,zoalsindearchitectuurdiscussieook
iedereengeli
jkheeftdiewi
jstopdeonhanteerbaarheid van
hetcontrastmooien lelqjk,ook alwordthi
j zelf'smorgens
duizendm aallieverwakkernaasteen platpratend fotom odel
dan naasteen uiterstbeschaafde toverkolm etwratten,papillotten en een bootwerkersneus.

Ornamenten functionalisme,heteneleli
jkenhetandere
mooi,ofhetenemooienhetanderelelijk,of- wederom - in
alle mogeli
jke mengvormen,zijn dankbare termen voor
pro-en contra-redeneringen in een discussie,om datiedereen

metdieleuzenvoorzi
jn eigen parochiekan preken.Ornamenten functionalisme,mooien lelijk:determen zijnuitwisselbaar.gekuntzenaarbelieven interpreteren.In dearchitectuurzelfisalleen detegenstellingtussen erotiek en kadaverovergebleven.M etdie term en valtniette m archande-

ren,zekunnendediscussienietvertroebelen.Hetzi
jn geen
parolen,maartegenpolen in een strijdopleven en dood.

W ilhelm Holzbaueren CeesDam.
.

het*c#c&> vand6ê
stoperaLAmsterdam
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H etornam entisverwelktendwarreltalleennoghierendaar quant
i,kadavertjes,kadavertjes.Hetfunctionalismeisdecor
ûsfeuillemorteverdwaasd doordearchitectuur,debloeiti
jd ïeworden,hetornam entlevenloos.
van hetfunctionalism eligtaleven verachteronsalsdievan
W at brengteen kadaver weer totleven? N iets.Zelfs al
de pothoed en de tango, en wat resteert is een kadaver- zouden de architecten allesbezitten watzeallang nietmeer
architectuur.In dezevolledigontvleesdeenontzieldearchitec- bezitten, gevoel,verbeelding,heldenm oed, ze zouden er
tuurisnietalleen hetornamenthetspoorbi
jstergeraakt, hun kerkhoven geenleven m eekunnen inblazen.Zelfsalbem aarookdefunctionaliteitvan zin ontbloot.Architecten die zaten zeietsveelindrukwekkendersdandezedriepom peuze

nubewerendeerfgenamentezijnvanhetfunctionalismeen eigenschappen,te weten harteli
jkheid,aandachten twee
inhunwerkopmodernewi
jzevoorttebordurenopwatdoor handen,dan nog zou doorhun toverstafdewind nietopsteditavant-garde-sentim entin de architectuurwerd bereikt, ken in deborstholtevan hetkadaver.Dearchitectuurbiedt
zijnopsnijdersenhuichelaars:zeverkopendeschi
jnvoorde alleen nog m aarhetschouwspelvan een ultram odernemoressentie,hetgeraamtevoordeziel.Zezijnnieteensdeernis- #uG een doorcom putersbestuurd koelhuiscom plex waarin
wekkendeepigonen vanhetm odernism em eer,m etnogiets dearchitecten alsfakirsvan koudekamernaarkoudekamer
vandeweerschi
jnvandezon,metnogeenstaartjevuurvan rennen en proberen deverkilde slangvan dearchitectuurte
een oude kom eet,m etnogenkelevonken van een oorspron- bezweren meteen Iluiten een puntmuts.Kerm isklanten op

keli
jke bezieling, ze ontwerpen karkassen, holle vaten, een eindstation.M aar de morgue isgeen rieten mandje.
roestige spelonken,kadavers,kadavers.En de architecten Ni
ets,nietsstijgteruitop.<cfw6nodi
g&1:- zf
gkandrearchidiem onkelen overdeterugkeervan hetornam ent?Die tge- tecten.< cfwenodi
g & ::> is:m andcearchitectuur.
Totzolangkunnen deoudearchitecten,toneelm atigem awoon leuke' dkleinschalige'huisjes bouwen met ronde
poortjesen metschuineafdakjeswaarop in decemberten- giërs,verdwaald uiteen wereld dienietm eerbestaaten die
m insteweerhetpaard van Sinterklaaskan staan?Datm oet een anderklim aathad,een anderefaunaen Rora,nietveel

dan we1deSintderlilliputterszi
jnop een merriedieeerst meerdoendaneendeuntjeblazeninhunafgeklovenribbentwaalfdagenin eenvijvermetaluinheeftgezwommen.Die kast.Verbeeld u niet,heren architecten,datu hetvoorgoed
architecten hebben van hetornam entweernietsbegrepen. onversierbare en functieloze nog functioneelkuntm aken
Ze vertonen niet eens een deerniswekkende regressie en m etversiering ofkuntversieren m etfunctie!M aarblaas,
nostalgie naaroude bloeiperioden meer,m etnog ietsvan blaasuw longen eruit!Deecho keertnietweerom .U itkadaweerschi
J'n,vuuren vonken,zeontwerpen karkasjesetutti verskom tgeen erotiek,uitpiependelongen.geen gedaver.

Demodernearchitectuur,zoalszeeruitziet(Verechtchaguin)
Devlp#:m:architect,zoalsA!
)'zichzefgraagziet(Camara)
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D e architectuurdiscussie

A rchitecten ontwerpen niet,ze<hebben deelaandearchitec- Ethiopisch vertaald handboek derverloskunde- wordthet

tuurdiscussie'.Zoheetdat.Automobilisten ri
jden niet,ze
<maken deeluitvan deverkeersroulatie'.Politicizi
jn niet
constantdeklutskwi
jt,ze<bevindenzichineenpermanente
overlegsituatie'.M :ookbijhethedendaagsejargonachterblijft,dearchitecten toch zekerniet.M aarzoalsin dever-

dan niet tijd datje je hele plank met literair-wetenschappeli
jkehandleidingennaarhetInstituutvoorNeerlandistiekretourneerten opjeeigen penvertrouwt?
A1sde architectuur (of,zoalsdatheetin een discussie

waarin allesdeftigm oetklinken omdatdeinhoud arm etierig
keersroulatie de opstopping hetm eestvoorkomten in een is:degebouwdeomgeving)vannagenoegal
l6architectener
overlegsituatiedeim passe,zogaathetin hun discussievoor- uitzietalseen doorAlbertSpeervoorBorisKarloffontwor-

alom dode,morsdodebegrippen.Hetwordtti
jddatdear- pen leelkuil- wordt hetdan nietti
jd datde architecten
chitectuurdiscussie haar term en gaat ontlenen aan de
bestaande architectuur,in plaatsvan dateralmaarovereen
denkbeeldige architectuurwordtgeredekaveld aan dehand
van een bestaande architectuurdiscussie.De architectuurdiscussiezoalsdieop hetogenblikwordtgevoerd iseen sur-

eendrachtig hun theorieën m etdevuilnism an m eegeven en
â1de argum enten en standpunten van hun discussie vergeten om van voren afaan te beginnen en weerop hun onbevangenheid tevertrouwen?H etkindin dearchitect,waaris
hetgebleven?

rogaatvoorhetbouwen,eenvijgebladvooreenondermaat-

Deftig,driewerfdeftigblijvendeopgeblazenarchitecten,

volop am btenaaren driewerfvolop volwassen,elkaar m et
Jehebtalletuinboeken geraadpleegd,degroenkalender hun beschim melde pro'sen nog aangevretenercontra'som
trouw gevolgd,elk gazon-abc gespeld,uitelk rotsplanten- de oren slaan.Hetbouwen zi
jn zevergeten,maarin de
se creativiteit.

breviergebeden,enjetuin ligternogsteedsbi
ja1seen lap architectuurdiscussie zijn ze in hun element.Zeklampen
zeem leerna een zevendaagse sirocco- wordthetdan niet zich aan de laatste wrakstukken van wateenshun m étier,

ti
jd datjeje hele plank metplantkundige werken op je huntrots,huntalent,hunjeugd uitmaaktevastenzwelgen
schuimrubberen composthoop gooiten opjeeigen groene in de lauwe,doorsociologische lozingen vervuilde zee van
vingersvertrouwt?Jehebtalleromantheorieënbestudeerd, hunjargonom tenslottegeheelsn#erwater,zondergrondonstructurele analyses trouw gevolgd,elk interview over het derhun voeten maarvei
lig uithetzichtvan deki
jker,hun
schrijvenvanromansgespeld,uite1kromantechnischvaatje architectuurdiscussie- blub-blub- opdeoudevoetvoortte
gedronken,enjeschrijfteenroman dienoghetmeestweg- zetten.
heeftvan een doorde kanarie van BertSchierbeek uithet

JohnHassall
Grandville

Zolangernogeenbéétjebeweginginhetli
jkzitaarzelende nen van bureaucraten,projectontwikkelaars,beroepsbegieren,zescheren laag overhetbeen datnogietwattrekten moeial
lenenbouwcommissies,kunnenbi
jhunopdrachtgeoverdeoogwimperdiebi
jnaonzichtbaartrilt,zezijnver- versen leenheren alleen nogsuccesboeken metafm etingen,
vaarlijkdichtbi
jen zeproeven weliswaaralvastietsvaneen getallen,bedragen,tabellen,form ulieren- kortom ,m eta1teen ofeen oorlel,m aarechttoetastendurven zeniet.D egeest 1eswattebegri
jpenentecontrolerenvaltdoordeheerStem pel,Procedurestraat, Inspraakdorp.Is het dan nietvanzelfsprekend datde architecten in de gulzige,allesverstikkende om helzing gedreven werden van deagogen,van de
psychologen en de sociologen wierhogere taak hethier op
zezichhetblauwedi
jbeen endezachteoogbolgelatinesma- aardeisvan e1k vaag gezwatelietsm eetbaarstemaken,van
ken.Genitale zwezerik en bloedsoep van ingewanden be- el
ke stompzinnigheid ietswetenschappelijks en van elke
kronen hetfeest.
open deurietswatdeheerStem pel,doorhetblotefeitdathet
Nu de architectuur,na een korte en geduldig gedragen hem in hun platvl
oersejargon ineensbekend in de oren
iseen eersteklasgierenverschrikker.M aarnoggeen kwartseconde na de allerlaatste stuiptrekking,debeesten hebben
ereen zintuig voor,storten ze zich op hetkadaver, alhun
angsten aarzelinghebben zeoverboordgezeten gulziglaten

doodsstrijd,haarlaatstesnikheeftuitgeblazeniszijheton- klinkt,hetideegeefteengenietezi
jn?
vervreem dbaar eigendom geworden van de alevenm in op
De architectis zo hoerig geworden in thetvertalen'van
aanwezigheid van geest gestelde gieren van de sociologie. zi
jnideeën (diehi
jnietheeft)fnaardeambtenarentoe'dat

Voordesociologen isdearchitectuureen ri
jken dankbaar hi
jdemeesttrouwehandlangervandeagogenisgeworden,
jazélfalsdeweergaeenspoedcursusindeverbalebellenblalijkenveld.
D e adem die de architectuur uitblies was een laatste zeri
jdiehetAgoogsheetheeftgenom en en nu,zonderblikrestantvan de geestdie kunstheetteen die,naastintuïtie, ken ofblozen,een koeterwaalsisgaan uitslaan waarbi
jalle
durfenwerkeli
jkheidszin,eenshaargrotedri
jfveerwas,een hottentotten,in vergaderingbi
jeen,van schrikverbleken.
geestdiem aarheelweinig tem aken had m etm eetlaten sta- Hi
jdoetdat,zo luidtzi
jn excuus,duitli
jfsbehoud'.lsdat
tistieken.M aardearchitectenvannu,deontzieldeli
jfeige- geendeerniswekkendevertoningvooreenlijk?

Hetsociologisch 6n agogischtalent

W atdedichterPareau en dearchitectPischkowitzinéénka-

derbespreekbaarmaakt,isnieteen gemeenschappeli
jkeinstellingofmentaliteit.Hetisdewijzewaarophunwerk,tematies en formeel,aansluitop een stedeli
jkheid die niet
meerin deeerste plaatsdoordefunktiemaardoorhetteken
wordtbepaald.Opheelverschillendewi
jzekonfronterendit
gedicht,ditbouwselzich m etdestad alsoord vanhetmedium
en dekode.En om deverschillen ishetbegonnen.W antter-

wi
jlde dkritiese'houdingvan Pischkowitzbijvoorbaatgeschiktwasom faktortewordeninhetstedelijkkommunikatiesysteem ,hetgeorganiseerdespelvan vraag en antwoord,
vervingPareaudegesim uleerdekom m unikatiedoordesim bolieseverstandhouding m eteen portier.W erktede architektaan de perfektionering van de stim uli,om dearchitektuur een plaats te geven in het geheel van participatieinstrumentaria,dedichteronderzochtderuim tevan departicipatieopdeontsluitingvan een ûguur,hetvenster,datzo

grondigisgediskrimineerd dathetzich permanentlijktte
veralgem enen.
Pischkowitz werktzondervastgestelde determinaties en

wellichtishijevenmin op begrip uit.Hetheleoptiesespel
van de architektonieseelem enten isdirekttaktiel- dusishet

objektdirektoperationeel.Doordedifferentiatievan pisbakken in destad kan hetnetwerk van pisbakken alsnieuwe

tekenlaaggelezenworden.Hetûgureerta1seenafzonderli
jke beeldlaag in de stad-substantie.Erbestaan nietzom aar
een paarpisbakken in Urinopolis;de stad iserm eebezaaid.

Dehomogenefunktionelestadisletterlijkoverwoekerddoor
pisbakken,doordifferente topen.
De trein waarom hetin hetgedichtvan N .E.M .Pareau

Eenpisbakin Urinopolis
14)49

gaatiseen qbernetiesverschi
jnsel:een kombinatoriesmon-

ster.ln hetgedichtwordtgepoogd ereen laatsteuitweg in te
vinden,m aar voorhanden is slechts een steeds w isselend

landschap.Dezoekendezintuigenkunnenzich onmogeli
jk
aan één faktor hechten,ze m oeten voortdurend serieelte
werk gaan.Im m ersnietéén teken staatvoorietsreëels.A1-

leeninhetvergli
jdenvandetekenstussenUmuiden-oosten
Urinopolislichtdeboodschap op en werkthetlozen van de
substantiëleboodschap alsenervering en socialisering.

Debetekenisvolleplekken van destad zijn alsdkritieke'
houding vervangen dooreen tkritiese':een overschri
jding
van de ruim te van de veralgem eende delinkwentie.In de

trein ishetkontaktmetdepisbakonmogeli
jkgemaakt.Deze
onmogelijkheidwordtinhetgedichtuitgedaagd,indehard-

V O O RVA L

Detrein had nauwelijkseen kw artier

'tstationIlm uiden-o ostverlaten
ofHugo loosdezijn uraten
doorhetontsloteneportier.

Dereizigersdirbijhem zaten.
verrastdoorzulk ten passagier
betuigden luidkeelshun plezier
engingen hetgevalbepraten-

nekkigewilom de pisnadertoteen im aginairebak tebrengen.
A1sdepisbak een proefopstelling isin hetuniversum van

dekode,daniszijtegeli
jkerti
jdeen simulatiemodelvande
ruim te-tekenbetrekkingen in bepaalde treinen.Tegenover
dedistributiederstimulisteltPareau een tekort,datgeen te-

kortaan ibehoefte'ismaareenverlangendatjuistinhetfantasm a van Pischkowitz nietgestild kan worden.

(M etdank aan Jan de Heer,fLid van Ontwerpersmaatschap DeNù'
Jte Rotterdam ,M edewerkerafdeling Bouw-

kunde T H D elft'en KeesV ollem ans,dm edewerkerK unstgeschiedenis afdeling Bouwkunde aan de T H D elft'.Zie

hun bijdrage Postscrt
htum #'Voorbljhetlaatstewoord overde
laatstestad(ookandereformatieskunnendat
)inRaster,no.12).

Despotternijvandiedaarzaten
beroerde H ugo nu geen zier,

verm itsziiallegaarvergaten
delastvan 'tpasgenoten bier.
Hijstakdeknopenin dtgaten
en sloothetvensterop een kier.
H etgedicht rVoorval'van N .E.M .Pareau

-

.
Jemoetalsarchitecttochwelovereenbewustveldkunnen hem verdernaarziln eigen aard tegen dem uurlaatkruipen
beschikkenenvoorjezelfeenspeciûekbeeldveldbeschri
jven ofoverde grond.
wanneerjedeoplossingwiltvindenvooreen stukjenederDusenerzi
jdsnietintuïtiefen anderzi
jdstochweerintuïtiep
zetting ofeen stukjestad.
-

-

- Exact.De archi
tectonische ordening iseen beeldpunt
i
n
he
t
denke
n,
e
en
van
debeeldpunten diedeonderliggende
eenbepaaldstukjeligtenerzijdsinhetstukjezelf,anderzijds
m echanism en zichtbaar m aken,die zichzelfgenereren en
in hetomringendestukje?
-

Dusde sleutelvan deoplossing van problemen binnen

-

En of!A1sjedatomringendestukje negeert,hetniet aan elkaarrefereren,zodatjouw ontwerpprocesbewoonbaar
kentofnietwiltkennen,alsjenietdeinteractieshiervanmet wordt.
deconcreteproblematiekonderzoekt,kanjedeessentievan - Ikziehet.M aarisdatgeen â1teobjectgebondenbeeldhetprobleem nietgoedonderkennenenhandeljea1sarchi- referentie?
tectin teweinig dim ensies.
Natuurli
jk,hetgaataltijdom objectenalseenstukjeneJebedoeltdusdatjeenerzi
jdsmoetafsteken naarde derzetting en een stukjestad.Dâârvinden wedegrootste
diepteen anderzi
jdsnaardebreedte?
energie-concentratie,dusdaarmoetdegemeenschappeli
jke
precies.Enhetisenorm moeilijkom ditenigszinssyste- bewoonbaarheid van het architectonische beeldpunt zich
matischtedoen.lemoeteenantwoordhebbenopvragendie m aximaaluiten.
bi
jveelmensen naarboven beginnentekomen.
Hetgaatdusom hetautonomestukje nederzetting of
- Zoal
s?
s
t
uk
j
estad?
Zoa1s:hoezoekjededingenbi
jelkaarenhoelegjede - Hetautonomestukje,jawel.Daarin zorgthetpoortje
relaties?Hoeliggen,om kortte gaan,voorjouderelaties voordeintiem erelatiem ethetplein,en glazen serresophet
tussen leven en bouwen,tussen degrote structuurom je dakvoorderelatiemetdevi
jver.
heen endatkleinestukjewaarmeejezelfbezigbent?
Eénmoment.Laatmeevennadenken.HetpoortjereaIsdatniettamelijkintuïtiep
geertdusop hetanders-zi
jn van hetplein?
Ja,maarookbeslissend,alsoferopeenseendeuropen- - Ja!
En hetwaterweerkaatsthetglaszoalshetglashetwater
gaatenjedaardoorweerveelverderkuntki
jken.lebentbe-

-

-

-

zig methetopbouwen van een stuk gestructureerdarchitec- weerkaatst?
tuurveld.
Ja,ja!ErosenOceanos!
- D e archi
tectuur a1sperm anentproces,a1sik hetgoed
Zo zwatelendearchitecten voort,terwijldesloophamers

begri
jp?
zwiepen.Zobouwenzeaanhunprocessen,terwi
jlonzesteJa,alseensoortproceswaarinjebewustdingenvanje- den totpuin vergaan.Zo wandelen zeop hun geleendewolzelfaGankeli
jkmaaktenbestuurt,dusinjeperceptrum op- ken,terwijldeaannemerszich achterhun tekdntafelshebneem t en andere dingen m isschien onbewusthieruit laat ben genestel
d.Zojagen zehetongri
jpbareachterna- terjlGri
jpgraagtriomfeert.
ontsnappen om zehun eigen leven tegunnen,netzoalsje wi
-

een plantwelpoot,hem goede grond en watergeeft,m aar

Ncrr:nStreet,Hudson,New York.Dezefdeplekq
glfnfpq
vrc/:r#in
1875(boven)6n1975(0nd6r).Uit:CcrpàR* ind:M ain Street.
The FaceofUrban America.New York,1977.
Io6

Nu eensbewerenwevanvormgeversenarchitectenyjavan van depan alleen m aardientom haarbeterop een anderete
iedereen dieverantwoordelijkisvoorwatonzeogenenhan- kunnenstapelen,zodatzemetgroterehoeveelhedentegeli
jk
denontmoeten,dathethuntaakisdienstbaartezi
jnenniets in één dooskunnen worden vervoerd;terwijlde doeltreffendheid van hetgebouw slechtsneerkomtop de calculatie
D an weerhouden weze,m eteen treurige snik diein het van hoeveellichten ruimteeenm ensnognétnodigheeftom

naeer.

keelgatbli
jftsteken,verwi
jtend voordatze hun taak a1s niettebezwi
jken enmoreeltenondertegaanenhetschone
kunstenu rverloochenen en hun hogere roeping etcetera.
D aarzitnietstegenstri
jdigsin.
D at ze hun dienstbaarheid vergeten beweren we,wanneer ze weereenseen koekepan hebben ontworpen waarin

m etselwerk alleen m aar schoon is gebleven omdathet zo
kostenbesparend werkte.W atzegtm eneer de opdrachtge-

ver? Zi
jn natuursteenachtigebeton-elementen goedkoper
dannatuursteen?W elnu,dannoemenwi
jnatuursteenach-

alleendooreenjongleurmetbokshandschoeneneenkliekje, tigebeton-elem entenonzecreatieveinbrengen natuursteen
dateerstm etsellotape langsde rand isvastgezet,valtop te
warm en en wanneer ze weer eens een betaalbare woning

kapitalistische verspilling.

Detegenstrijdigheidisdoordevormgeversendearchitechebben ontwikkeldwaarin dehuurderzijn lichaam slechts ten zélfopgeheven.Zelaveren niet,metgevaarvoorhun 1em etspringveren hoefttebekleden om zonderenigeinspan- ven,tussen de Scyllaen Charybdisvan dedienstbaarheiden
ningvandevoordeurophettoileten van deeettafelin bedte dekunst,hopendom tussendezetweeverl
eidelijkeklippen

belanden,terwijlze intussen overde koekepan artistieke ineenharmonieuzebaanteblijven,nee,zedobberenophet
Praatjesverkopen,datdezebi
jvoorbeeldvanonderuitopge- dodewatervan een gevaarlozebinnenzee,waartermen als
bouwd zo zuiverin elkaar zit,datze qua design zo logisch
klopten toch ietsheelnieuwsaan hetbestaandetoevoegten
datze in com binatie m et anderepannen een kookverhai

aantrekking en afstoting,spanning en tegenkrachtgeen be-

Datzehun kunstenaarschap verkwanselen houden weze
voor,wanneerzeweereensbeweren een koekepan tehebben ontworpen dieuitm untdoorsim pelheid enstrakkevorm en en wanneer ze een bank of kantoorgebouw hebben
neergezet waarvan ze de doeltreffendheid en het schone

m ethun slapheid en hun diepe schaam te.Doorhun kunst-

tekenismeerhebben:allesiserhetzelfde,ondeugdeli
jkheid
iskunstisplooibaarheid iskunstiskunstenmakeri
jisgeldlaatontstaan;terwi
jlzehetbetaalbarepiggelmee-optrekje besparingispraatjesvoordevaak.
overgietenmeteencreativiteitssausvan,halleluja,demen- Alleen diekunstzinnigepraatjes,dieartistiekesaus,dat
selijkeproportieszi
jn mi
jn uitgangspunten ikbezweerde Ilauwenam aaklichtvan eenkunstenaarszon dieallangisuitvervreem ding m eteen stukkleinschaligheid.Ikschep in het gedoof
denwaarmeezezichzelfhardnekkigblijvenbeschi
jnen,kunnen deVorm geversen architecten nOg Verzoenen
leeiandschapmijnoverzichtelijkewoonverhaal.
praatjesverlenen zezichzelfhetaureoolvandeadelaar,die
in zijn hogevluchtin staatisallesop superieure wi
jzete
overzien,terwi
jlzeinwerkelijkheidalsslippendragersachtereendooranderen voorgebakkenvorm gevingen architec-

metselwerk pri
jzen,terwi
jlintussen destrakkesimpelheid tuur aanstrom pelen.

Deingebeeldekunstenaar

Hetlotvandeslthpendrager
Foto'Jpcn PaulLudwig Troost
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Architectureisagentleman'
Jpro
fession.In een van deartikelen
dienahetoverli
jden van dearchitectM arcelBreuerverschenen kwam ik deze uitspraak tegen.

Een herenberoep.Jeki
jktervan op.
Ikneem aandatBreuerdezeuitspraakindejarendertig
deed,wantonderde architecten van thanszi
jn deheren
schaars.

Datzedom zi
jn,datweetik.Zeteen emmerdietienkilo
weegtop een weegschaalen gooiertwintig,vi
jftig,jahonderdarchitectenhersenen in,dan nogblijftdeaanwijsnaald
hardnekkig op tien kilo staan.M aarwiedom iskan nogwe1

fatsoenli
jk zi
jn,nietwaar? Nietelke analfabeethoefteen
vlerktezijn.
Ikweetnt
idatzenietalleendom,maarooklompzi
jn.Ik
hebwerkeli
jkelkresljehoopopietsmooisindieeenszotrotse
soortdie architectheette opgegeven.
H oe datzo kwam ?

Aleenti
jdlangschrijfiknuoverwater<inmi
jomgaat'bi
j
hetaanschouwen van debuitenwereld.Ik geef,za1ik m aar

zeggen,frisvan delevermi
jn reactieop de architectenrotzooiwaarm eeonzesteden steedsverderdichtslibben,op de

steedsweernieuwestaaltjesvanaanstotelijkesmerigheiddie
om elkehoek opdoemen.Nauweli
jksheb jejekontin dit
bestaangekeerdofdestedenplannersenbouwkundigenzi
jn
erweeringeslaagdom delegeplekdiejezojuisthebtachtergelaten tevullen methun weerzinwekkendesocialewoningbouw en hunin doorzeefd schokbeton vertaaldeopvattingen
overwatGoed isvoorde M ens,voordesiergecam ouieerd

metdakjes,baksteentjes,frutseltjes,kleinschaligheidjesen
speelseerles.M aarlaatikeengentlemanbli
jvenenmeertoebeperken te zeggen datik nietsandersdoedan zo voor-

Sears-gebouw,Chicago(1973)

zichtigmogeli
jkmijnhartluchtenoverdegebouwdeomgeving.Datje bi
j aldie rommel,dieeenvormigheid steeds
weer op de architecten uitkom t,op hun gebrek aan zelfrespect,op de quasi-sociologische toverhoed die zezichzelf
hebben opgezet,op hun bêtisesoverfleelklim aat'en <verticaalgeschakelde appartem enten'waar ze toreniatsbedoelen,ikkanhetniethelpen.Ikverkondiggeenheilsleer,houd
me nietm etarchitectenprietpraatbezig,hoefaan niem and
verantwoording af te leggen en houd de onbevangenheid
hoog in ere.
W e worden om ringd doorwatarchitecten m aken.En wat

zi
jmaken kan onsoog strelen,onverschilliglaten ofaantasten.Vooralhetlaatste ishetgeval.D aarvoorhoeven we

nietteradetegaan bi
jdearchitectuur,alleen bi
jonsoog.
Datisietswaariedereen zich meemag,jamoetbemoeien,
hoezeerook dearchitectenerhetalleenvertoningsrechtvoor
opeisen.

Aldusmi
jn deelnameaandediscussie.
Hetspreektvanzelfdatiker,dankzi
jhetm asochismedat
elkegroepdiedeklutskwi
jtiskenmerkt,m eteen delieveling
van alle architecten m ee ben geworden.O fik een donder-

preek wi1houdentergelegenheid van hettienjarigbestaan
van architectenbureau zus-en-zo, of ik een forum over
Baksteen,.# qfne
e?wi1komen opluisteren,enln,u kunthet
zich voorstellen.
lk ganooitopzulkeuitnodigingen in.Erkom tm aarellen-

devan.Ikkannueenmaalbeterschri
jvendanouwehoeren,
enzelfsalishetzodatbi
jnaallearchitectenbeterkunnenouwehoeren dan ontwerpen,dan nögm agdatgeen redenvoor

mezi
jnmedaardoormeetelatenslepen.Zozitdat.Elkzi
jn
vak.

.
penthouse'
,t
'llustratievanRalphSteadman

M aarikwil,eeuwigegentlem an a1sik ben,ookweleen nobe-

beroepsgroepishi
j- ondanksnadrukkeli
jkeuitnodigingJ:rredenvoormi
jnweigeringaanvoeren.Hetomgaanmetar- uitdeweggegaan,'aldusDeArchitect,pcl/ùlarl/
'àvoorarchichitecten,heihandenschudden en toasten m etze,ontneem t tectuur.dW ateen 1efzeg!'En datstaatbekend a1sDe Grote
'
V erguizer!(Na gebeurtenissen a1sde hieraangeduide za1
niemand erzich nog watvan aantrekken.'

Je fiets'vanjeonalhankeli
jkheid,om eenseen grootwoord
tegebruiken,erontstaat,hoejehetookwendtofkeert,een
zelfcensuurwanneerjeovereengroepmoetschri
jven dieje
zojuisteen gratisfeestavondmethonorarium toeheeftaangeboden.Je blijftgentleman,tenslotte.H etdienstbetoon

Ach,triomfantelijkegentlemen...Nudeleeuw nietuitzi
jn
holisgekomen,ookalhebbenwenogzonadrukkelç
jkvoorde
ingangstaanpiepenvan dkom ereensuitalsjedurft!',hoe-

aan de waarheid wordtin zo'n gevalverdrongen door ge- ven we onsnietsm eervan hem aan te trekken.W ekunnen
m een ellebogenwerk en de hoerige adem van gevoelighe- weeropgeluchtop de tafeldansen.

den,aardighedenen anderehedensmeer.Jekomt,nolensvolens,in deberoepssfeerterechtdiedoorAldovanEyckonnavolgbaarisgekenschetst:<zaligvinden deheren datbeoordelen,dat<<collegiaal''betuttelen: rk
zeergoed77 rêboeiend7'
,
r*
sterk''
êmooi''7 afgewisseld m et wat ik-vraag-m e-af
ges,
.) f

EenmaandnahetverschijnenvanDeArchitectdanstehet
ti
jdschriftPlan,maandblad voorontwerp enomgeving,solidair
verder.(Zesturenjedietijdschriften zélfalop dedagvan
verschijnentoe,om telatenzienhoezehebbenv#ar
-/ï)<De
schri
jvervoeltzich blijkbaarnieterg sterk staan!'piepte

Plan.
had liever-gezientjes,twi
jfelt
jes.'
Ook hetArchitectencafé,een Haagseaangelegenheid voor
Dezevoorbarige,pi
jnli
jkefeestvreugdewi
jster,tenover-

vloede,nogeensop dathetmetdem odernearchitecten zonmeeensdeenavondje'langstekomen.Ookdathebikniet derlingisgesteld.Zehebben nietalleenôfnn:ndebouwkunste1k
gedaan.H oewelik daarvolgensAm y G roskam p-ten H ave gevoelvoorverhoudingen verloren.
geen enkele verontschuldiging voorhoefdeaan tevoerenW antzou- om eensgebieden tebetreden waarvan dearook in de RechtenvandeM ensligtverankerd datniem and de chitectuureenm aaldenaaste buurwas- ooitiem andop de
plichtheeftzich te laten optrom m elen- heb ik ze toch be- gedachte kom en dat een kunstcriticus die een expositie
leefd van hetwaarom op dehoogtegesteld:hetleek m e,zo- bespreekt,na eerstop devernissagedesherrytehebben oplang ik overarchitectuurschreef,beterom uit,ik zalmaar gedronken,demeestbetrouwbaregraadmeteri
senkanjeje
zeggen,redenen van literaire fhygiëne'nietin architecten- i
n deliteratuurwerkeljkalleenmaarietsaantrekkenvande
café's te komen.Door hetik zalmaarzeggen en de aanha- recensentdie hetvaakstin hetLiterairCaféwordtgesignalingstekenshoopte ik hetzo zwaarbeladen woord hygiëne leerd?
Voorde architecten staat- we wisten hetal- de wereld
voldoende ironisch ontsmette hebben,zodat zelfseen halve
gentlem an zich a1seen goed verstaanderzou kunnen gedra- op zi
jn kop.
M aar hoe solidair u ook danst,hoe hard u ook thoera'
gen.M aarnietsdaarvanbi
jdearchitecten.
brult,m uisachtigeheren,deleeuw slaaptniet.
Zehadden meineensbetraptoplafheid,jawel.
fEen confrontatiem etdedoorhem zohevigbekritiseerde
gentlem envandeBond van NederlandseArchitecten,vroeg

Gevoelvoorverhoudingen

D e tussenbz ans

Ik ben geen vriend van hetarchitectensoort,en ik heb dat
dusnietonderstoelen en banken gestoken.Architectenwor-

deneenjaarvoorhuneersteverjaardaggeboren.Zehebben
doorgaanstwee voeten,twee handen en één hoofd.A1sze

ouderwordenkri
jgenzeervaakeenkindjebij.Daarnagaan
zeweerdood.Datisalleswateroverarchitectengezegd kan
worden.

Overhunwerkbehorenweminderkorttezi
jn.Datwerk
ishetresultaatvaneenoneigenlijketoepassingvanhunvoeten,handen en hoofd.H un voeten gebruiken zenietom er
wandelingen m ee te m aken onder ruisende cipressen of

langsfraaiewaterparti
jen,nee,zegebruikenhunvoetenom
er onze zin voor schoonheid en schaalmee te vertrappen.
H un handen gebruiken zenietom zete schudden,tewrin-

gen,tewassenoftewri
jven,nee,zegebruikenhunhanden
om er,metbehulpvan meetlaten rekenlineaal,huisjesmee
tetekenen.W ordendiehuisjesvervolgensmeteen punaise
tussen de prentbriei aarten van oom en tante uitKönigswintergeprikt,zoalsdetekeningen diekinderen opgetogen

van het fröbelschooltje meenemen? W elzekerniet.Hun
huisjeswordendooraannemersuitgevoerd,inhetecht,enwe
weten nietwaardateen groteraanslagop is,oponzeruim te
ofop onsschaamtegevoel.H un hoofd,tenslotte,gebruiken
zenietom erop testaan ofop tekrabben,nee,zegebruiken
hun hoofd om erm ee tedoen alsofze denken.

Hunschi
jngedachten,nu,zijnzowonderlijkendofdatze
alleen door anderearchitecten kunnen worden begrepen en

waargenomen.Hijdiezi
jnvoetengebruiktom zegenbrengendoverdeontzaggelijkeaardetegaan,zijnhandenom in

E6nillustratt
kuit1920vangohan#rf:##b4'
The Food ofthe Godsvan W ells

hetzweetzijnsaanschi
jnstewerken en zi
jn hoofd om gedachten teontvouwen diewaarachtig van eenvoud zijn en
menigvuldig van glans,begri
jptvan architectengedachten
niets.Vergelekenbijdeideeënwereldvan dearchitectkomt
dievan de Ku-Klux-Klan hem glasheldervoor.Hi
jheeft
geendeelaanhun geheimeverbond,hi
jstaaterbuiten.Het

architectensoortwilnietsliever.H etissuperieur,en heerszuchtig.
O veraldringen de architecten binnen,ze schakelen alle
besturen,com m issies en regeringen uitdoor in tongen te
comm uniceren en elkaarraadselform ulestoeteseinen.Niem and kom tertussen,niem and isin staathaarafte weren,
deze architectenepidem ie.W e sluiten de deuren en de ramen voorze,en zie:ze m orrelen aan desloten en schaatsen
overde vensterruit.
Ik word monotoon.M aar we vechten dan ook tegen de
monotonie.M eteen m itrailleurtegen debellenblazers!
H etenige waar architecten goed voor waren wasdatze
ooithuizen hebben gebouwd waarin weonstegen architectenkunnen verschansen.In dezehuizen kunnen weonsver
wanen van devraatzuchtwaarm ee zestad en land kaalvre-

ten endedriftwaarmeehun leli
jkheidzichvervolgensover
dewoesteni
jen voortplant.W eproberenonsteverschuilen.

M aarze zoem en,ze zoem en voorde ram en.Zekruipen tegen het glas. Ze ham eren de ruiten stuk. Ze zullen niet
rusten,de architecten,voorze elke hoek van dewereld opnieuw hebben gevuld.Totzeonderonzetafelszitten en aan
onsvoeteneinde.

E6n chromolitho n= reencçuur:fvan C.O.Ff
>#2
k#erbB
''6en
nqentiende-eeuwseuitgavevan GulliversReizen

Een huisjehier,een dakjedaar.Een tegeltjezus,een nisje en nachtwordtgestreken.
zo.T sa,hopsakee,alweereen erf
ge.Zobouwen dearchitecHijsjoktmethetresultaatnaardeinspraakcommissievan
ten voort.Datwi1zeggen:wanneerze nietklagen.W antar- debuurten probeerternogeen beet
jetrotsnaarteki
jken.
chitecten hebben,li
jkthetwel,alleen tussen tweeklaag- Iedereen kakeltdaardoorelkaar.tTe duur!H ethoofd iste
buiendoorti
jdom tebouwen.Eenbewijstemeervoorhun groot!Teveelplooien!'V oor de heer Reidansbegintalles
voortplantingstempo:wie in zo weinig tijd zoveelravage opnieuw.
kanaanrichten isri
jpvoorhetgekkenhuisofdedierentuin. Hijzaagten kortin zodathetscheelt,hi
jhangtzodathet
W aarover klagen architecten? O ver-dat-ze-miskend- krimpt,hi
jstrijkten maaktoveruren.
zi
jn, natuurlijk. Over-hun-geknevelde-kunstenaarschap. Ishetdanverwonderli
jkdathi
jophetlaatstmeteenklein,
Endatzehéélbestanderszouden willen.Beter,mooier,gro- all
erbelabberdstpoppetjevoorhetaangezichtvanzi
jncritici
terook.Artistiekervooral.Alsjearchitectenmoestgeloven, staat?Een poppetjezonderkraakofsmaak,van ûerheiden
danzoudenzehetliefst,mettweebenenstaandeinhunti
jd, allure ontdaan?
hoog boven hetgedoe derm ensen uittorenen om in harm o-

Zo klagen de architecten, intussen voortbouwend aan

nievanzinnenengemeenschappelijkheidvansti
jllangsvri
j- hun poppenhuisjes.M aaralsditzo is,heerReidans,alsu

heidslanenen rondom victoriepleinen louteridealen tebou- zich inderdaad zo gekneveld voeltdoor voorschriften,inwen;geen huizen,geen paleizen,geen tem pels,nee,drie- spraak,winstbejag,mi
ddelmaat,waarom 1a
.atudieknellenwerfnee,idealen,enkelidealenl
.Alsjearchitectenmoestge- debanden dan nieteensspringen,waarom gooitu die last
loven.
nietvan u ap W aarom ,heren architecten,verdrinktu uw
H etarchitectenbureau Paasheuvel,onderdirectievan de zelfrespectin geweeklaag en toontu onsnietwatin uw verheerReidans,ontwerptnaareigen aard en voorkeurwoud- mogen li
gt?Kom tevoorschi
jn metdewoudreusin uw gereuzen.tM aaruw woudreusisveelteduur!'roeptdeaanne- dachten!
m er.tzaagtu toch een stukuitderom p,en kortu meteende
Ach,u klaagtliever.Ik zalu zeggen waarom .U bestaat
arm en en benen in.Datscheeltm em eteen drieduizend gul- voorhetgrootstedeeluitbeunhazen,uitangstigelikkersvan
den aan materiaal.'
opdrachtgeversen mogelijkeopdrachtgevers.DeresthobEn de heer Reidans zaagten kortin,zodathetscheelt. beltachteru aan.W atzou hetonsgoed doen,herenarchitec-

tEenveeltegroothoofdvoorzulkekortebeentjes!'roeptde ten,alsudehanden eensineensloegen gemeenschappelijk
welstandscommissie,waarvoor hi
j vervolgensverschijnt. eenjaartjestaakte!
$En zie dieplatvoeten eens!U m oethem beslistin hetsoda-

waterhangen,zodathi
jkrimpt.'

Zolanghetzovernognietiszienweopu neer.Zolangu a1leen nogm aarklaagtomdatu een slechtgeweten hebt,zoals

En de heer Reidanshangt,zodathetkrim pt.dW ateen copywri
terseraltijd overzeuren datzeetkenlk'
keersteklas
rim pelige ûguurisdat!'roepen de am btenaren van de ge- schri
jverszijn,etkenlk'
kdeechtedichters,behoudenwi
j,holm eente,diehem hebben ontboden.fplooien kunnenwehier l
ebollegi
jzen,onshetrechtvoorugezamenli
jkaanhetspitte

niethebben.Stri
jktu hem maarglad.'
D e heer Reidansheeftvoor datdoelin hetcom plex van

rijgenen inéénhapteverslinden.Een schipvo1rapen,een
kerkvo1schapen,ennogkanGi
jsvandehongernietslapen!

PaasheuvelBv een specialestrijkkameringericht,waardag

Illustratievan H .Emy uitLaG randeV ille
Nouveau TableaudeParis1843
Litho naareenaquarelvan C.O.#èr#fn#eruitGull
iversReizen
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De debilisering van hetstadsbeeld,de vertrutting van de

Frappeztoujours.Voordatzeonskleinkri
jgen,moetenwe
woonsti
jl,devermonsterlijkingvandehorizon,hetstaatal- zeklein m aken.O pnieuw,opnieuw en opnieuw .Totze er
lem aalop rekening van de architecten.H etvuur in hun ui
tzien a1sdelilliputtersdiezezijn.
kasteisgedoofd.Van bouwmeesterszijn zebouwslavenge- Bi
jelkeregenvan slagenhalen dearchitectenhunlaatste
worden.Zebiedteenmeelijwekkende,versuffendeaanblik, wapen voorde dag:we m ogen overarchitectuurnietm eedehuidigearchitectenkolonievan hetGroot-purm erenddat
N ederland heet.
Als architecten niet zouden bouwen hadden ze hetform aatvan een boekhouderofeen badm eester:keurige gezinsvadersin colbertenop zondageenovergooier.Automet
derde deur,ûets m etsnelbinder,plateauzolen,ze zouden

Praten.H etiseen vak.Een kunde.Overarchitectuurkan

alleen doorarchitecten worden gediscussieerd.Erzijnvakm ensen en leken.God isvan de gelovigen,depoëzievan de

dichters,dekrentebollenvan debakker.E1kinzijn vak,zei
demetselaar,enhijvielindekalkbak.Dearchitectenproberenons,deGullivers,mettouwenvasttesjorren,zeprobewerkelijknietopvallen.Zezoudeneruitziena1sarchitecten. ren ons,deSebastiaans,methun pijlen tedoorboren.W e
M aareriséén dingwatzeonderscheidtvan deregisterac- moeten gehoorzaam zi
jn,wemoetenli
jden.M etdetouwen
countanten de voorzitter van de speeltuinvereniging:ze van hun discipline en despeerpunten van hun specialisatie
bouwen.W atze bouwen isgrootvan form aat.Ook a1shet knevelen ze onsen laten zeonsbloeden.Ze vellen onsm et
klein is,ishette groot.Hetarchitectenvolkjeontleentzijn hun blauwdrukken en verwonden onsm ethun m aquettes.

statusaanzijnbouwwerken,zijnformaataanwathetvoortbrengt.Allearchitectenzijndusgroot.Zeblazenzichop.Ze
di
jenuit.Zemakeneenroyaalgebaarlangshetsilhouetvan
een stad ofstrekken opeenweilànd naasteentoreniatwi
jk
hunarmenwi
jduit,enkunnendanzeggen:dDatbenik.'Zo
ki
jktookeenkevernaarhetslijmerigspoorvanmil
joeneneieren.Alleenishierdekeverkleinendeeierenzijngroot.En

Hetzi
jnschi
jnwapens.Overééndingkunnenwenietduidelijkgenoegzi
jn:vanarchitectuurheeftiedereenverstand.
Iedereenheefthetrechtoverarchitectuurm eetepraten.Ar-

chitectuurheefttemakenmetjegeluk.Engelukisnietiets
watje in dehanden kan leggen van lilliputters.Van farizeeërs.Geluk isnietietsom toetevertrouwen aan architecten.

giftig.
Geloofm e:dearchitectuurisgeenspecialisatie,geen vak.
W ekunnen dearchitecten alleen doorbezweringen en to- Constructeurs en aannem ershebben een vak, architecten
verform ulestothunwareform aatterugbrengen.Geen oog, niet.Architectisgeen bescherm detitel,en behoortdatook
hoeboosook,isin staathun produkten teverpulveren,en al nietteworden.Erisnietsindearchitectuurwatnietdooriesjokken we negenenveertig maal negenenveertig keren dereen kan worden begrepen.W em oeten alleen m inder1af
rondom hun kantoorcomplexen,de muren storten nietin. zi
jn,hunjargonontmantelen en harderterugslaan.
M aarde architecten zelfkunnen we doen verschrompelen.

Chromolithonaareenaquarelvan
C.O.F*#l
'
n.
lruitGulliversReizen
DeheiligeSebastiaan van Bernini

U hebtm e,hoop ik,nietserieusgenom en toen ik devorige nen,sindszeonze horizonnen hebben verwoest.Zehebben
keerdearchitectenopriepom dooreengezamenlijkeactiehun onzestraten en steden verm oord en geplunderd.Zehebben
zo deerlijk toegetakelde beroepsgezicht eens wat bij te hetleven eruit gedreund en geblazen,m ethagelen pool-

pldisteren? U begreep toch zeker we1dathetm aarom een

wind.Vroegerhadjeberoepenwaarmeeje,symbolisch,het
grapjeging,toenulasdatikdearchitectenvoorsteldeinsta- laagstevan hetlaagsteaanduidde,beroepen diezelfszonder

king tegaan en hun opdrachtgeversnietlangera1slakeienen bezwaardoorontslagen tuchthuisboeven dieniethelem aal
marionetten te dienen? U begon toch terstond teschaterla- goed snikwarenkondenwordenbeoefend:put
jesschepper,

chen,m ag ik hopen,toen ikbi
jdearchitectennog ietsvan worstenvuller.Put
jesscheppers en worstenvullersbestaan

een talenten een slechtgeweten veronderstelde?
nietm eer.Laatdatberoep nu heten:architect.
Grappige pathetiek was het,m eerniet.Fantasie.RetoIkstooktevoordegrapeenvuurt
jeonderhunslechtegeweriek.Tr:umerei.M eteen vleuKjecynisme,misschien- al ten.Architecten hebben geen geweten m eer, goed noch
zou ik,die hetliefstm etengelen en dwazen verkeer,daar slecht,en vanhun verstandisnognetgenoegoverom erelke
nietgraagpratop gaan.M i
jnoproepwasdievaneen boer aanvechting van gewetenswroeging die zich ooit m ocht
die zijn andijvieplant
jes,nadathetdrie weken achtereen voordoen m eteen dekop m ee in tedrukken.Ze hebben uit
heeftgehageld,doorhetzingen van een oudeballade pro- onzehuizen en openbaregebouwen hetleven weggedreund
beertte bewegen weerovereind tekrabbelen,luidschallend en voortgeblazen,m ethagelen poolwind.Zehebben ervan
overzi
jn platgewalsteakker.M i
jn oproepwasdievan een buiten zielloze repeteerbreuken van gemaaktenvan binnen

bananenplanterdiedeGod van alleswatverrukkelijkGeel martelwerktuigen.Erbestaannogalti
jdtypeswaarmeewe,
enKrom isom vruchtbaarheidbidtvoorzi
jn nieuwsteplan- sym bolisch,hetlaagstevan hetlaagsteaanduiden,typesdie
tage op de noordpool.
wealshetware,doorzetenoemen,li
jfeli
jkvooronszien:
Netzomin alswekeen gemillimeterde andi
jviebladeren nietsnut,Ilessentrekker.gehebtzeopstraat,inhethuweli
jk,
ooitluisterri
jkzullenherri
jzenendenoordpoolgeelzalzien, indekunst,inhetmaatschappeli
jkverkeer.Latenwenietsnetzom in valtervan architecten één daad van m oed,één
zuchtvan leven teverwachten.Nooitzullen zezich van hun
m ooiste kantlaten zien,wantze hebben geen m ooie kant
m eer.N ooitzullen zeeen pogingwagen overeindtekrabbe-

nuten Gessentrekkernietlangeralswoorden van m inachting gebruiken.Laatdattype nu heten:architect.Laathet
zover kom en datde iessentrekkerzich,door in één adem
m etde architectte worden genoemd,beledigd voelt.Laat

len,wantzezi
jndoodenweekenplat.Architectenom actie hetzoverkomen datwe de naam van de putjesschepper,
vragen,om protest,datisde M oorwassen.Architecten om doorhem naastdievandearchitecttehouden,postuum nog
schoonheidvragen,om verbeelding,datism eteentheezeef- bezoedelen.Laten we terugblazen,meteen even vernietigendewind,naarhetkafen hetdreken hetdrab datzich arjedeoceaanleegscheppen.
Ikstreeldevoordegrap dei
jdelheid vanhun status.Archi- chitecten noem t.
tecten kunnen geen enkele statusaan de kunstm eerontle-

LesAcacias- petitColombes
L6boukvard CharlesdeGaulk- colombes
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Ergerdan een iessentrekkerisdearchitect,demum m ievan

eenputjesschepperisminderfutloos.Hetisdearchitectzelf
diezijnberoepindeuitverkoopheeftgelegd,hetisdearchitectzelfdievan zi
jnberoephetgoedeheeftweggegooid en
hetslechte bewaard.H etisenkelde architectdie de kunst
m etdevuilnism anheeftmeegegeven en inwiensmondholte

zicheenbatterijextraspeekselklierenontwikkeldeom erde
commerciemeetelikken.Hetisenkeldearchitectdiezi
jn
ideeën naarde lom m erd brachten deexclusievelakeiwerd
van deeenvorm igheid.De m oderne architect:een lakeien

een likker.Demodernearchitect:minderdandepandjesbaas,m inderdan devuilnism an.Nietlangervormtdearchi-

tectdeomgeving,hi
jmisvoc tzelfsdeeenvoudigstezieldie
zich in die omgeving ophoudt.Hi
j bouwtnietlangerde
wonderen van de toekom st- wonderen van prachtofvan

simpelheid,watmen wil- ,hi
jisdeconstructeurgeworden
van de ruïnesvan overm orgen.De desastreuze gevolgen
van hetnegentiende-eeuwse bouwen door beunhazen,die

toen nogdenatuurlijkevi
janden vandearchitectenwaren,
lieten somsmeerdanhonderdjaaropzichwachten.Nude
architectzijn efgen beunhaasisgeworden,zalaloverm orïen alleszi
jn ingestort.Overtwintigjaarzullenbi
jnaalle
voortbrengselen van dehedendaagsearchi
tectuurzijnverdwenen.Zezi
jn in puin gevallen,verpulverd,doorgezakt,
uitdeweg geruim d.W e hebben dusdringendeen nieuwege-

Architect(vrkiezel)
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neratie tvorm geversvan deom geving'nodig.Ikgeeftussen

deaanhalingstekensmaareen omschrijvingvan hun functie,een omschri
jvingdiegruweli
jkklinkt,hetiswaar,maar
hetisbi
jgebrekaan beter.Hoezullenwezenoemen?Eén
z
rt
he
he
bben
we
lthans
:i
ae
rke
chi
ecitdhe
te
n.Ar
chiatec
ten z
jdi
ne generatie zalnietlanger
uitde m ode.Architecten

zi
jnnietlangerwelkom .Architectendoenerbeteraanvanaf
nu m eteen uitschaam teteverdampen.Elk eerherstelison-

mogeli
jk.W eschri
jven zeaf.Terstond.
Ik za1pasrusten alsalleen alhetwoord<architect'onsallen
metm eewarigheid en weerzin vervult.Zeg hetnu onm id-

dellijk tienmaalachtereen luidop,lezer,proefhetwoord
daarna nog eensaandachtigop uw tong,ar-chi-tect,ar-chi-

tect,en weeseerlijk:ishetgeen belachelijk,geen dooren
doordeerniswekkend woord? Noem degene aan wie u de

grootstehekelheeftarchitect.Noem hetkoni
jndatuvoorde
kerstvetm estarchitect.Noem dev1o onderuw deken architect. Noem de kakkerlakken in uw moestuin architect.

Noem uw belastinginspecteurarchitect.Noem uw achterlijkeneef
learchitect.Noem lacktheRipperarchitect.Noem
iedereen dieu een boetegeeft,ontslaat,tergt,onderbetaalt,

aanri
jdt,recenseert,bedreigtofbesteeltvoortaanalleennog
maar architect.Noem vooraliedereen die uw lachlustopwektarchitect.O efen u!Oefen u!

Tweearchitecten(getrouwd)

W e kunnen nu,na korteti
jd dewetenschap van hetneoocularism ebeoefend tehebben,een tussenbalansopm aken.
H etisnietbem oedigend.H etA ssertieveO og isnietzozeer
een boosooga1sweleenverdrietigooggeworden.W anthoe

kan datoogdesmaakbli
jven proevenvan ga1alshetnooit
balsem ofnectar krijgtaangereikt?Zo'n oog proeftniets
m eer.Zo'n oog wordteen 1uioog en verkom m ert.W ieelke

dagweleenbeet
jeverliefd ismerktnietsvandehevigepijn
van de liefde,en wiedooreen horde m oordlustige Turken
wordtachternagezeten,m ethetgeraasvan een springvloed,

hoortnauweli
jkshetkletterenvanéénenkelzwaard.A1shet
onweertenbliksemiitsverschi
jntnabliksemiitsverliestde
mooistekaarszi
jn glansen in een mi
jnschachtzonderlicht
worden alle roetvlekken betekenisloos.Zo voelde onsboze

pogzichtijdenszijnwandelinglangsdehedendaagsemaakselsvan mensenhanden,ti
jdenszi
jnrondteisdooronzezogenaamde <gebouwde om geving'.Overalnachtm erriesen

nergensleli
jkheid.Overalleli
jkheidennergenseengebouw.
O veralgebouwen en nergenseen architectuur.Overalar-

I$/t5

chitectuur en nergens architecten.O veral architecten en
nergensgevoel,verbeelding,heldenm oed.
H onderdenelfarchitecten nam en,schreefik in hethoofd-

stukD6democratisering,deelaan depri
jsvraagvoorhetnieuwegebouw van deTweede Kamer.Je schrikta1sjezoiets
leest.Honderdenelfarchitecten?Zi
jnerinditlandhonderdenelfarchitecten?H oekom thetdatwehonderdenelfarchitecten hebben en nergensarchitectuur?

Erisde laatstetwintigjaarin Nederland maaréén ge-

bouw neergezet.K leine variatieszorgden voorde rest.En

nogalti
jdwordtervoortgeborduurdopéénenhetzelfdepatroon,eenpatroondatwelgeduldmaargeensti
jlbezit.W at
hebben die honderdenelfarchitecten aldie ti
jd gedaan?
Gaanm i
jnogenachteruit?O/ikhebzemelen in mi
jnkopin
plaatsvan hersens,J
/architectuurbetekentietsheelanders
dan ikalti
jdheb gedacht.Onsoogisnietboos,maardroevig.Onsoogheeftasinzi
jnpupilen een zwarteraafin zi
jn
iris.H etschrijvenoverarchitectuuriseenkwestievan melancholie geworden.
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Schoonheid en politiek

Devraagklinkt:heefthetwelzin om zich m etesthetischeen

persoonli
jkeproblemen - dewoorden beuzelari
jenennavelstaren vallen dan alsnel- optehouden wanneereenhele
wereld zuchtonderdelastvan politiekeproblem en?W atbe-

tekentdetrage,stuksgewi
jzevernietigingvanonzestedenin
hetlichtvan de volledige vernietiging? W atvooronrecht

schuilterin een gruwelijk stadslandschap wanneerinhele
werelddelen hongerwordtgeleden?W aarom zoudenweons

druk maken om een handjevolknoeiersdie in welvarende
contreien de horizon bederven wanneer de grote onrechtvaardigheid a1seen vuistopdoem tboven m yriaden horizonnen?Leeftm en in beton nietcomfortabelerdan in olieblik-

ken?Zijnwoonervennietaangenamerdanzoutmoerassen?
Issierbestratingverschrikkeli
jkerdan prikkeldraad?
W at betekenen onze schaamte naasthun vernedering,

onzesterfelijkezorgjesnaasthundodeli
jkeleegte,onzewoedenaasthun rachitis?W atdoethetbegrippenpaarm ooien

leli
jkin een wereldvan ontbering?
Zulkevragenhoortdeschri
jver.W iezichaleenhalvepoliticuswaanten ze beantwoordtheetgeëngageerd.Daarm ee

verloochenteenschrijverzijntaak.W anthi
jisgeenontwikkelingswerker,voedseldeskundige,vredestichter,verpleger

ofpoliticus.Hi
jhoortgeen antwoorden tegeven,maartegenvragen testellen.Hetiszi
jnwerkom problementeontmaskeren alsschijnproblemen.Hetetiketengagementisgeplaktop niets.Zo'nschri
jverdenktdewereld inhethartte
raken,zich te richten op dekern waarom allesdraait,m aar

11$()

inwerkelijkheidholthi
jdelosseeinden achterna.Hi
jdenkt
bi
jtedragen totdevooruitgang,toteen tochtin een door
hem gewenste richting,totde solideloop derdingen,m aar

beschri
jftnietsandersdanhetblindependelenvaneenafgeschroefd been,nee,vaneenbeen datnooit,nooitaandeloop
derdingen bevestigd isgeweest.
Heefthetwelzin om zich m etzulke reusachtigepolitieke
problem en optehouden,zolangernog zoveelesthetischeen

persoonli
jkeproblemen nietopgelostzijn?
De tegenvraag.
Heefthetzin om zich druk tem aken overdegrotevernie-

tiging wanneer alles toch alstuksgewi
js,van binnenuit
wordtvernietigd'
?Komendegruweli
jkestadslandschappen
nietvoortuitdezelfdegeestvan totalitarism ediedem ensen
voedselonthoudt? Ishartvervetting in weelde aangenam er

dan rachitisin armoe?Zijn Sâo Paulo en deBi
jlmermeer
werkelijk dedroomtegenhangersvan concentratiekampen,
idealetoonbeelden van m enswaardigheid en vrede?W aten

wieblijvenernadeneutronenbom over,debetonconstructiesofdezaligenvan geest?Zijnerheusnietmeerknoeiers
daneenhandjevol,enisdekleineknoeiernietalti
jddehand-

langervan degrote?Isdeschaam tevan deenem ensnietde
vernedering van de andere? Zou alle ellende in de wereld

nietvoortkomenuithetfeitdatmooienlelijkzoweinigintel
Zi
J'n?
.
Ziedaar een been om op te staan,een engagementdatde

schri
jverpast.
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Ik herhaal:zou alleellende in dewereld nietvoortkomen uit

hetfeitdatmooienleli
jkzoweinigin telzi
jn?
Veelis er in deze eeuw ondernom en om de esthetiek te
verpolitieken. M achthebbers en kunstenaars waren het

daarbi
jvaak roerend metelkaareens:dekunstmoestin

dienststaan van de staat.G oede kunstwaskunstdie goed
wasvoorhetvolk.Ook dedictatuurwasgoed voorhetvolk.
Alle kunstdie de dictatoren welgevallig was en hun m acht
nietaantastte,wasdusvanzelfgoedekunst.W elkepolitieke
opvattingen van kunsterdaarnaookkwamen- dekunstdie

demachtjuistwe1moestaantasten,dekunstdiein dienst
m oeststaan van deonderdrukten,kortom iedere vorm van
engagement- ze waren nooitandersdan derivaten van deze
ene opvatting. G oedbedoeld, naïef, hemelbestorm end-

maaraltijdeennegatiefofeenkarikatuur,eenspiegelofeen

lachspiegelvan deideedatkunstdegem eenschap m oestdienen .

Staatskunst,geëngageeerdekunst,proletarisch realism e,
kunsta1sleraresvan hetvolk,kunstom een dictatuurom ver

te werpen ofjuisteen nieuwe dictatuurte vestigen:het
kwam allem aalvoortuitde verpolitiekingvan deesthetiek,
hoezeerdebedoelingen ook uiteenliepen,hoenobelofm is-

dadigdeinzetookmochtzi
jn.Dekunsta1sslaaf,hoer,diefjesmaat,geweten,prikkel,geselvandepolitiek,maaraltijd
a1seen...tweederangsfenom een.
Nietsiserterechtgekom en,daarentegen,van hetesthetiseren van de politiek.De verpolitieking heeftde kunstver-

moord,terwi
jlhetdekunstwasdiedepolitiekhad kunnen
redden.D ieom gekeerdebewegingwerdop deerniswekken-

dewijzeverwaarloosd.

Géricault:portretvan#eschilderDprl
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H etheeftde politiek tot een vorm van cultureelbarba-

rismegemaakt.Hetstrekteen politicustoteerwanneerhi
j
nooiteen boek leest,nooitnaarde opera gaaten rondba-

zuintdathijvan kunstnietshebben moet.Zijn populariteitscijfersschieten omhoogwanneerhij,nagenoegalseen
wielrenner,laatziendatzi
jntalenteninzijnkuitenzittenen
nietin zi
jn hoofd.
Toch zetten,godbetert,sommi
gepoliticinogaltijd een
grotem ondop overkunst,vooralwanneerzedenken ereen

slaat
jeuittekunnenslaan.Laten we,bi
jaldezediscussies,
nietvergeten dathetbelangri
jkerisom dekunstin depolitiek dan om depolitiek in dekunsttebrengen.
H etprobleem isdatdepoliticizelfgeendeeluitmaken van

decultuurdiezijpretenderen teverdedigen.Depolitiekis
hettweederangsfenomeen bijuitstek,deenepolitiekvolgt
deandererazendsnelop.M aardeesthetiek- destri
jdtegen
hetsaploze,tegen dedodezielen dieparasiteren op alleswat

creatiefis- bli
jftalti
jd dezelfde.M ooien lelijk bieden ons
meer houvastdan goed en kwaad.De esthetiek iseeuw ig.

Politiekenmoraalzi
jn eendagsvliegen.
W atgisteren een burgerplichtwasism orgen een halsm is-

dri
jf.W atvroegerslechtwasishedenwelgedaan.W iein de
ogen van deéén een politiekeheld is,kom tdeandervoorals
een politieke schurk.

Nooitevenwel,inwelkeeeuw ook,devi
jfde,detiende,de
achttiende-eeuwseofde onze,heeftiem and hetaangenaam

gevonden 'sochtendsteontwaken naasteen pokdalig wi
jf
meteen mond vo1zwarte stom pen en m etborsten volhaverstro. O ver goed en kwaad valt te twisten, m aar de

schoonheidbli
jft.

BjornAndresenalsFzzixf/

De beslissingen overschoonheid en kunstworden genomen deeluitm aken van een cultuurloze,vernietigende kaste.Ze
doorlieden die van schoonheid en kunstgeen enkele weet proberen krampachtigop mensenteli
jken,maarstaannog

hebben:depoliticimethunbijloop.Vri
jheid,genot,verlan- hetdichtstebi
jdebeesten.
Hunzelfoverschattingisgrenzeloos.W atgeeftpoliticihet
gen,kwaliteit,hetzijnallemaalwezenlijkeelementenvande
kunst.Regulering,inperking,verstarring,nivellering,het rechtzoaanmatigendtezi
jnoverietswathunpettorenhoog
zijn allemaalwezenli
jkeelementen van de politiek.M aar teboven gaat?Op grond waarvan zi
jnziihetdiebeslissen
hetzi
jndepolitici- dekamerleden,ministers,wethouders, over architectuur, operabouw, stadsverfraaiing, kunst?
gem eenteraadsleden- diealvergaderend en alschipperend

Geefthetfeitdater genoeg idioten bereid bleken aan een

en aldoordenkend aandehoudbaarheidvan delijm tussen rood potloodtelikkenom erhethokjevoorhunnaam- bi
j
hun stoelen hun zitvleesbepalen hoehetaanzien van onze ontstentenisvan een behoorli
jkalternatief- meeoptevulsteden za1zi
jn en watde kunstenaaralofnietwordttoe- 1en ze zelfsbevoegdheden op een terrein waarop ze,zonder
gestaan.H un bem oeizuchtop ditterrein komtin hetbeste rood potlood,alleen m aarzoudenopvallen dooronbenulliggevalneerop hetsussen van hun geweten.Inhetbestel&
id?M oetdekunstzich laten ringeloren doorhetstemhok.
' he
, c/
'
omdatzedantenminstenogeen gewetenblijkentehebben. Jestalent?
In de meeste gevallen ishun kunstbeleid nietmeerdan een
Dekunstwordtdoordezenam aakm ensen,dezestem busstroomli
jningengereglementeerdeonderbrengingvaniets klonen gem inacht. In de discussie over de Stoperadatzeeigenl# 'tliefstzouden willenafschaffen,a1shetkon driewerfvervloektdatwoord- luisterden de burgemeester
nogvandaag.A1diekunstmoedertjesenbeleidsadviseursen en de wethouders van Am sterdam - de bolle bakker
com m issieleden die zo'n grote m ond opzetten over hoe voorop- '
ti
jverigstnaarde meestlijmverstevigende,hokunstenaarszich dienen tegedragen,overwaten hoeerge- rigste en hoerigstearchitecten en hetwaretalentwerdbelabouwd m oetworden koesteren voordekunstendekwaliteit cheli
jk gemaakt.W anneerde politicimethun bi
jloop een
zélfdediepsteminachting.Zehebbenermalingaan.Zezi
jn hoorzittingzouden houden overzekereaangelegenheid van
alleen geïnteresseerd in deli
jm aan hun luiekont.Om die kunsten in de zaalzaten toevallig Bach,K anten M ichelli
jm teverstevigen omringen de politicizich bi
jvoorkeur angelo- ik weetzekerdatze nieteens zouden worden g6m etmeegaande,lafhartige adviseursen die adviseurszich hoor
d en albijhun eerste zin waren weggehoond.W ant
weer metlachwekkende,pretentieuze en tienderangskun- beestenverstaan,hoezeerzezichomwi
llevandeli
jm ookals
stenaars.W antrouw de politicidie zich opwerken alsver- mensenproberen tevermommen,geenmensel
ijketaal.

spreidersvan hetkunstvirus:zeblç
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jbloeit,zi
jdraagtvruchten,zi
jvult
Vandaagpri
jsik delelijkheid.Vandaagwalgik van alde alomtegenwoordig!Zi
schurftigeestheet
jesmethunprecieuzeli
jntjesenhunkoket- iederehoekenbeheerstallevlakken- zijisweelderig,aan
tekleurtjes.Vandaagzalikveelbijvoegli
jkenaamwoorden geen wetgebonden.Ikkoesterm evandaagindeverzam elde
gebruiken,nietalleen schurftig,precieus,koketm aarook leli
jkhedenvandewereld,iklaatmewiegenopdeOerschoot
pedant,penibel,parm antig,vandaag za1ik veelverklein- van deAl
leli
jkheid:ikben vrij.Geen zorgen ken ik meer,
jke navelstreng verwoorden gebruiken,nietalleenestheetjes,li
jntjes,kleurtjes geen verantwoordelijkheden,een leli
maarook bedoelinkjes,vlakjes,wi
jsneuzigheidjes,wantik bindtmi
jmetdeleli
jkheidsbron dieonsallenvoedt.W atis
de schoonheid een zorgeli
jk ding!Schoonheid isdwang,
heb mi
jvandaaggewijdaan delelijkheid.
jnietlanLaatonsdeestheetjeswurgen.Laten weonsvo1walging schoonheidisterreur.Ditiseendagwaarop ikmi
afwenden van â1watnaar schoonheid riekt,van allen die, gerlaatringeloren.
H eden om helsikdem an vanderom m elwinkel,ik zingde
boordevol eigendunk,steeds weer hun nobele vlakverde-

jnmijfrutsels,gedrochten
linkjes,mildecontrastjesengrandiozeverhoudinkjespro- lofvandeuitverkoop.W elkom zi
jen.Klungelwerk,welkom .Allehollebolleknotpageren.Toemaar,toemaar,vandaagishethoogtij:nobel, enbeuzelari
m ild,grandioos,spuug die attributen erin naam van de le- semari
jen,welkom .W elkom,welkom,puntmutspaleizen.
lijkheiduit,bewierookdelelijkheid doorwoorden alsvlak- H eden om helsik de moderne vorm gever.H eden omhelsik
verdelinkjes,contrastjes,verhoudinkjesminachtendop uw dem oderne architect.
tong te laten ontploffen.W isselzeaf,die weerzinwekkende
Jazeker.
jdenamenvanallemodernearleuzenvan deestheten,metwoorden alssli
jm,drek,stevig Vandaagboekstavenwi
gedraaideproppen van neussm eeronderhettafelblad,spui- chit
ecten metgoud.Zezi
jn mijn vrienden.En wiezilke
janden meernodig.
tendeetterfonteinen,en verbli
jd u.Laatin destroom van vriendenheeft,heeftgeen vi
onzemachtigeleli
jkheidsverheerli
jkingendeschoonheid in- Gezegendzi
juw allernaam.
eenkrim pen alseen slak in een zoutcontainer.
Tjee,watdatoplucht.
Heden omhelzen wi
j de lelijkheid.W atiszi
jwarm en
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R idderkerkeruien

Kam pen isonttroond.R idderkerk iskam pioen.
In elkeanderegem eentehad m endestoelen enkelem eters
K am pen had totop heden deeerdedom stestad van Ne- naar achteren geschoven.Alleen de Kampenaren waren

derlandtezi
jn.Destaalt
jesvanstupiditeitdiedeKampena- wi
jzer.Totop heden.
W antheden isRidderkerk hetnieuweKam pen.W atlees
rendoordeeeuwenheenaandedaglegdenzi
jnlegendarisch
geworden:kam peruien,kam perstreken.Zewaren z6 dom , ik vanm orgen in de krant? <E1fnieuwbouwwoningen in de
onzeK am penaren,datze hun naam aan een heelgenrega- wi
jkDrievlietinRidderkerkmoetenalweertegendegrond,

ven.Een inwonervan Kampen ving eensin deUsseleen terwijldedakspanteneralopwarengelegd.Deredenisdat
grote steur.H etwaseen mooie,blinkende,eetlustverwek- hetblokwoningen aan één kantvierm etertevernaarvoren
kende steur,en hetscheen de Kam penaartoe datdeze vis staat.Daar staan ze een busbaan in dewegdiestraksm oet
een uitmuntend geschenkzou zi
jn voordeverjaardagvan worden aangelegd.Ben w van R ildderkerkhebben intussen

eenhooggeplaatstheer,bi
jwiehijinhetgevleiwildekomen. opdrachtgegeven dewoningen zftebreken enopdejuiste
M aar datfeest1ag nogverin hetverschiet,hetduurde nog pl
aatsneertezetten.Zezi
jntevensbezigdeschadeteverhazekereen m aand ofdrie...O nzeK am penaarvonderietsop: 1
endietusseneenhalfmil
joeneneenmiljoenguldenzoubehi
jgooidedesteurweerin hetwater,maarmeteen bellet
je dragen.'
om ,zodathijhem laterweergemakkeli
jkzoukunnenvan- lnKampenhadmenvoortwaallhonderdvi
jftigguldende
gen.
Slim heid wasin K am pen aan geen stand gebonden;ook
de hooggeplaatste heren zelf waren zonder uitzondering
snugger.Hetvieldeburgem eesteren wethoudersopdathet
in deraadszaal'swinterssteedszo warm was.Dehitteuitde
haard m aakte hun hoofden vuurrood en hun voeten ver-

busbaanom gelegd,m aarach,K am penisnueenm aalteruggevallen in hetgrauwepelotonvandeverstandigen.DeRid-

derkerkerszijndenieuwekampioenen.Deburgemeesteren
dewethoudersvanRidderkerkzijnvolopgezalfdmeteerste-

rangs dom heidsolie.W e zullen voortaan m oeten spreken
van ridderkerk-eruien en ridderkerkerstreken.De Nederschroeiden bi
jna doordevlammen.Erwerd een vergade- landse visstand,de steuren voorop,isreedsm etgrotesnelringoverdekwestiebelegd,en nalangberaadkwam m en tot hetd richting Ridderkerk vertrokken.
een wijze beslissing.De gemeentetimmerman en de ge- Nu B en w van Ridderkerk toch hetlichthebben gezien,
m eentem etsellieden zouden worden ontboden om de kunnen zeook bestvan mi
jeen raadaannemen.lk stelze
schoorsteenm antel enkele m eters achteruit te zetten. Er voorhun huizen voortaan in devorm van groteschoenen te
werd gebroken en verbouwd,hetdaverde in het raadhuis bouwen.Alszich dan een busbaan nietaan devoorschriften
vandemokerslagen,detroffelsscheerden bli
jmoedigdoor wenst te houden,kunnen de huizen uitzichzelfeen paar
de lucht,heelhetK amperbouwgilde danste een grote rei- stappen vooruitofachteruitdoen.Zelfseen Ridderkerker
dans,ditallesopdatderaadslieden voortaan zonderzweet- za1begri
jpendatditin zo'n gevalopdekostenscheelt.

druppelsvoorzijnbelangen zouden kunnen opkomen.

Protonpenvan toekomsti
geRidderkcksewoningen

(Foto'
JuitCh.Jccks,Bizarrearchitecture
6n&cnh6tfn#fx çministerievanvoorlichting)
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Een stad als Am sterdam ,gebouwd op rotte palen en be-

stuurli
jk dri
jfzand,schuiftnu eensin deze richting,dan
weerindie,nietgeheelongeli
jkaaneenspiegeleiineenpan.
Aangezien dewethoudersen degem eenteraadsleden ertot

deonbekwamestoethaspelsbehorendiejealleen nogmaar
een staarthoeftop teplakken om zeop volm aakteezelste1a-

tenli
jken,gebeurterindiestadalleendoordrukvanbuitenaf iets.M et zoveel vlieggewichten en i
jlhoofden in het
bestuurkri
jgtdegenediehethardstaan zeruktentrektnog
hetm eestgedaan.V andaardiestaatvan volstrekte rechte-

loosheid,waarbi
j nu eensdepolitiemetdolzinnige overm acht inhaktop een groep niets-verm oedende krakers en
dan weer een groep die-hardsuithetkraakwezen m aanden-

langeenhelebuurtdestuipenophetlijfmagjagenterwi
jlze
ook in andere buurten nogeen huisofdrie,vierondercon-

trolehoudt.Hetisduideli
jkwiebijdezesituatiehetmeest
garen spint:nietdepolitie,nietdekrakers,maardejpecu-

lanten en deprojectontwikkelaarsdie allang een methode
hebben gevondenhetbestuurli
jkespiegeleivanAmsterdam
zoop en neerin depantewippen dathetgrootstedeelvan de

dooieraan hun kantligt.Zezi
jn er,bijgebrekaan beleid,
langzaam m aarzekerin geslaagd dekrakersnetzo afterichten alsde herdershonden van de mobiele eenheid.D ekrakersweten hetalleen nog niet,de sukkels.
A1serop een bestuurgeen staattem aken valt,waariseen
bestuurdan nog goed voor?W aarom aldatgespartelin de
pan?H etisbovendien een gevalvan broodroof.Dewethou-

l)eJcrcplpzerlfrcuf,21nzsterdanl-LTuid
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dersengem eenteraadsleden van Am sterdam schieten onder
deduiven van dekunstenaars.Hetisdetaak van de kunstenaarsom teontregelen en paniek te zaaien,en nietvan het
stadsbestuur.W at zullen we nu hebben? In een bestuur

moetli
jn zitten,braalheidenrust.
Snellerdan dekunstenaarsooitkonden drom en heeftdit
bestuur van Am sterdam een surrealistische stad gemaakt.
Datwerktdoortotin hetkleine.O mdatdeinvaliden van de
Apollobuurtop zekere dag een stevige ruk aan de steelpan

gaven,zijnerindestratenrondom deChurchill-laanijlings
honderdenparkeerplaatsenvoorinvalideningesteld,terwi
jl
erinanderewi
jkennauweli
jksééntevindenis.Zokomthet
datde niet-invaliden van de Apollobuurthun auto'salleen

nogkunnenparkerenindePi
jp,omdatzevanuitdehuizen
in hun eigen wi
jk in degaten worden gehouden dooreen
handjevolmankepoten wierenigelevensgeluk van 'smorgensvroegtot'savondslaatisgelegen in hetdriftigtikken tegen devensterruitzodraeenhun toegewezenplaatsinbeslag
dreigtteworden genom en dooreen onverlaatdiedebrutali-

teitheeftnietstemankeren,terwi
jldehonderden,meestal
minder bedeelde invaliden van de Pi
jp hun aangepaste
auto's alleen kwi
jtraken in de Apollobuurt, waarna ze
strompelend detweekilom eterlangetochtnaarhuism oeten
aanvaarden.

Nogevenenwekri
jgenzesoperagebouwenindePi
jpen
tweesporthallen opdeZuiderbegraafplaats.Kanhetnieuwe

stadhuisnietonderhetIJ?

GovertFlinckstraat,de#!)#
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<H etimposante grafmonum entvan O scar Carré op debe-

graafplaatsZorgvlied bli
jftinzetvan een juridischestri
jd

tussen degem eenten Am sterdam en Am stelveen,'leesik in
HetParool.<O p verzoekvan nabestaanden van degrondleggervan hetCarré-gebouw heeftAm sterdam hetmonum ent,
datveelweg heeftvan een graftom be,op de monum enten-

lijstlaten zetten.DebegraafplaatsZorgvliedligtinAmsterdam ,m aariseigendom van Am stelveen.Een ingewikkelde
constructie,dieisontstaan doordatditdeelvanAm sterdam
vroegertotAm stelveensgrondgebied behoorde.
O p 26 augustus1891werd hetm onum entopgerichten in
1974 vervielen de grafrechten,zodatAm stelveen hetmonum entm ochtopruim en.N abestaanden gingdatechtertever
en zeondernam en actie,m aarwaren nietbereid deduizenden guldensop tafelteleggen diehetopknappen zoukosten.

Tochkwam hetopdelijstvanbeschermdemonumenten terecht.
Am stelveen voelternietsvoor om ergem eenschapsgelden aan tewagen en daarom heeftm en beroep aangetekend

tegendeplaatsingopdemonumentenli
jst.Argumentenzi
jn
de slechte staatwaarin hetverkeert,hetfeitdathetop een
plaatsstaatwaarweinig m ensen kom en en dathetgeen architectonische ofanderszinsartistieke waarde heeft.'
Totzoverhetberichtin H etParool.

Amstelvenerszijn,zoalsbekend,eendoorendoorkunstzinnigvolkje.Zewetenallesvanartistiekewaarden.Alseen
prem ière in deA m stelveense schouwburg aanslaatkan het
nergensm eerm isgaan.Datisin detheaterwereld een wet.
In Am stelveen begintdevictorie.A1szedâârPaulvan V liet
nietlusten,isPaulvanV lietoneetbaargeworden.M aarna-

tuurli
jklustenzeerpaulvanVliet.Hi
jviertbi
jdeAmstelvenerszijn grootstetriomfen,andershadu nooitvanhem ge-

P#eLachaise,Pcrl)'
s
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hoord.H un schouwburg isuitverkochta1sCarolineKaarter

haarSchotsevolkswi
jsjeskomtzingen.ga,beschavingishet
wezenskenm erk van de Am stelveners.Behalve a1s het ze

geldkost.Dan zi
jn zeineensnietthuis.
Zowel wat artistieke a1s anderszins kruideniersachtige
waarden betreft neem t Am stelveen de positite in van
doorsnee-gem eentevan N ederland.H etishetgem iddelde

dorpbi
juitstek.Datisö6keenwet.Hetisproper,welvarend
enmeteen dun laasebeschaving,slechtsbestemd voorde
buitenwereld,geûneerd.
De Am stelvenerm ag graag een veertiendaagse culturele
rondreisdoorK lein-A zië m aken,m aarzietlievergeen stin-

kende gastarbeidersin zi
jn buurt.Hi
jvindtvi
jfentachtig
gulden voor een tverrukkelijk exotische'Cam bodjaanse
mierenschoteldechtnietduur',maareen rijksdaaldervoor
een Cambodjaansevluchteling<weggegooidgeld'.Hijverveeltzi
jnkennissenhetgrafinmetzi
jndia-vertoningenvan
uitstapjesnaarPèreLachaise(feenhelestadmetgraven,stel
jevoor!'),maareen schaarsvoorbeeldvan funerairearchitectuur,een klein stukje Père Lachaisein debuurtdathi
j
zélfmoetopknappen iseensta-in-de-weg.Daarvaltgeeneer

aantebehalen.Hijbrengtzi
jncentenlievernaarPari
js.Dat
staatveelbetervoor deburen.

In zijndubbelhartigeverblindingheefthijnieteensdoor
datderedenendiehijaandraagtom hetgrafvanOscarCarrémetdegrond gelijktemakenookdesuggestieinhouden

heelAm stelveen aftebreken.Ik geeftoe,hetdorp verkeert
nietin een slechtestaat,m aardeargumenten dathetop een
plaatsstaatwaarweinig m ensen kom en en dathetgeen architectonischeofanderszinsartistiekewaardeheeft,m oeten

ruimschootsvoldoendezi
jn.Hetismaareen voorstel.

Zorgvlied,Amstelvec
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Om detienjaarduikterwe1weereengrappenmakeropdie
hetW itte Boek heeft uitgevonden.H etW itte Boek bevat
louter blanco pagina's,het is een ingenaaid ofgebonden

Niets.En depraat
jeswaarmeedezeleegheid aan deman
wordtgebrachtverschillenvanperiodetotperiode.Indejarenvi
jftigwerddetoenaloeroudegrapgepresenteerdalshet
abstracteboek in optim a form a,a1stypogralischenulkunst.

In dejarenzestigwerd hetdoordedesti
jdsfungerendeuitvinder gebrachta1seen ludiek en provocerend geheel.En

zie:ookin dejaren zeventigkwam erweeriemandaandraven metditgloednieuwe schokeffect.M aar ditmaalwaren

debladzijdenleegom dekoperstotzelfwerkzaamheidtestim uleren, het was waarachtig- hoe diep kan iemand
zinkenl- een geval van democratie geworden: iedereen

maakteerzijneigen boekmee.
H etLegeBoek,ofhetnu een genum m erd en gesigneerd
voorbeeld van m inim alartwasofnietm eerdaneen kladblok

meteen subsidiabelaureool,wasonveranderlijk duurder
dan een boek volkleurenplaten en echte m ensenletters.De
experim enteledurfal,dedekselseprovo,deverspreidervan
hetcreatievevirusbleek in alle gevallen ook een uitstekend
zakenm an.

W aarschijndurfengeldtezamenvloeien,daarri
jstdearchitectvan ver.
DearchitectvanhetW itteBouwwerk,debouwervan het

NietsindejarenzeventigheetF.vanKlingeren.Hijleverde
het <idee' voor het in 1973 geopende tm ultifunctionele
dienstencentrum ' 't Karregat in Eindhoven.'t Karregat,

een mil
joenenproject,waseigenli
jk alleen maaréén grote
open ruimte,luchtm eteen dak erop.In die ruimte zouden
<relaties'm oeten ontstaan:debakkerzou in deschoollesge-

venoverbrood,deleraarkonbi
jdekruideniereeneducatief
levensm iddellenen,hetcafédiendealswachtkam ervoorde
dokter,de carnavalsvereniging oefende in de peuterspeel-

'
tKavegat,architectFransvan Klingeren

I#pt5

zaal.dIk heb hetgebouw,'zeiVan Klingeren,iaangeleverd
alseen soortboorm achine:iedereen kan er naarwillekeur

hethulpstukopzettendathi
jnodigheeft.Hetiseenwoonkamerdieuitnodigttotparticipatieen menseli
jkheid.'
Ontklonteringheettedat.M i
jngod,stamebi
j,ontklontering.Hetiseenwoorddatslechtsdedringendebehoeftebij
meoproept-aan vlugzouten cognac,m aargoed,ontklontering.

Allesgingmissedert1973.Depeutersstalendekadetjes-

kastvan debakkerleeg,dedokternoteerdea1shartslag van

zi
jnpatiëntenhetdreunenvandecarnavalsmuziek,decafébezoekersurineerden 'savondstussen deschoolbanken,de
leerlingen raakten nerveusen de leraren overspannen.H et

stoffeli
jk gedeelte van Van Klingerenswitte architectuur,
hetdak op pi
jlers,lekte en hetonstoffelijke gedeelte,het
Niets eronder,bleek stofûg.D e carnavalsvereniging ging
zich D eStofhappersnoemen.

In 1981werden ervoorzesmil
joen gulden muren en afscheidingswandenonderhetdakgeplaatst.Zesmil
joenguldenextrakosttehet,achtjaar,veertigingestorteleerkrachten,eenwaanzinnigebakkerenzeshonderdtoekomstigeli
jdersaan 'tKarregat-qyndroom om van deze architectafte raken.M aarV an K lingeren denkterheelandersover:iDeze
verbouw toont aan datde behoudende krachten in de sa-

menleving sterkerzi
jn dan denaarveranderingstrevende
individuen.'

Zo weethi
j zijn architectuurloze architectuurte vullen
metdepraat
jesvanvandaagdiemorgenalweerdepraatjes
vaneergisterenzi
jn.dlederewi
jkzoueigenli
jkzo'ncentrum
m oeten hebben,'m oppertV an Klingeren nogna.Ikzou iie-

derewi
jk'erop attentwillen maken dateralvan oudsher
een voortreffeli
jk multifunctioneelcentrum bestaatwaarin
iedereen <zi
jn eigenactiviteitenkaninvullen'onderéén democratisch dak:deklaverweide onderdeOpenhem el.

'fKarregat,architectonbekend

D e J'aren zus,de J'aren zo

A1datgezeverover<de'jaren zestig,<de'jarenzeventigen
<de'jarentachtig,hetmaaktmezomoe.Iedereenwéétop31
december1979ineenshoedejaren zeventigerhebbenuitgezien,iedereen heefteen ideevan dejaren tachtig,en zo'n
dag aan heteind van een decennium ...datiseen historisch

breekpuntzonderweerga.Heteneis#Wnfslfafgelopen,het
andere begint totu l.G een theorie wordt ons onthouden.

<De'jarenzeventig,dde'jarentachtig,hetanalyseertenmediteerten llosofeertdatheteen lievelustis.H etzeurtenro-

chelten boert.lekan geenkrantopslaanofiemandverkondigtje hetevangelievan hetvoetbalin dejarentachtig en
draagtdekunstvan dejarenzeventigten grave.Allesgaat
pertienjaar,li
jkthetwel,bi
jelkenulroerthetonbenulzi
jn
staart.N ietsbestond ervan 1963tot1967,nietszalerbestaan
van 1961tot1984,nee,weleven perdecennium .Een nu1aan

heteindvaneenjaartalvormtdeidealevrijbriefom aanhet
bazelen teslaan en kolom m en te vullen m etplatitudes.Ko-

pi
jnood.gournalistiekeidioterie.Devri
jetijdsbestedingvan
dejarenzeventig.Dechipsvandejarentachtig.Tsjip-tsjiptsjip.Alleswordtbeklopt,besnuffeld en tegen hetlichtgehouden van nultotnul.W iein decem ber1979een boekheeft

geschreven droegbi
jtothetgezichtvan de literatuurvan

E6n c#perfm fl
'
:voorZero
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dde'jaren zeventig.Van hetboekdateen maandlaterverschi
jntzullen tde'jarentachtignogmooiopkijken.Erzijn,
kortom ,m aartwaalfklokslagenvoornodigom tebepalenof

ietsnutyperendisvoordejaren-zusofvoordejaren-zo.Op
Ijanuariwordtallesnieuw.Zie,ikverkondigugrotewi
jsheden.

Hetisepidemisch.Degrotematheid van dejaren zeventig. De dynamiek van de jaren tachtig. Bubbel-bubbelbubbel.Elk6omroepdoeteraanmee.Elkblaadjeheeftzi
jn
huisslosoofaan hetwerk gezetom meteen eigenjaren zeventigopdeproppentekomenenom dejarentachtigalvast
tedicterenwatzemoetendoen,totIjanuari1990ennietlanger!G een daglanger!W antdan begintallesweervan voren

afaan.Ook dan za1Zero,hetti
jdschriftvoorde moderne
mandievanallesheeftenvanallesnogeenbeetjeméérwil,
degeestvan H enkSuèruitdesterkwaterieshalen,m aarook

danza1hetdievri
jblijvendekoffiedikki
jkeri
jinhetverleden
weerverluchtenzoalsnu(defotohiernaaststondbi
jeenartike1çrrijd voor8o')- @m aantetonendateenvrouw zonderkopen
hebzuchttijdlooszf
-jn.
W antgeen nullaatzich storen dooreen nul,watdâtbetreft.

'Tijdvoor8o'advertentievoorhorloges
in Zero,december1979

Deidealenenhetelanvandejarenzestig,ookdatiseenclichéom m isselijk van teworden.Een mythe,metzorg gekoesterd door afgetobde politicien nagenoeg gem um m iû-

ceerdeartiesten diezichzelfnogsteedsgelukkigprijzenomdatze in die dynamischeen veelbelovendejaren toevallig
een eindje ophetgoeietrajectzijn meegereden.Zewaren
nog nétnietjichtigofgemakzuchtig genoeg:buiten adem
sprongen zeachterop derevolutionairetram ,deallerlaatste

bi
jwagen.Nu,meerdanvijftienjaarlater,verkondigen ze
delofvan hun elan,hun m achtigelongen,hun veerkrachti-

gesprong.Dynamischeenveelbelovendejaren,god zalme
bewaren,am en en ite m issaest!D eidealen en hetelan van

dejaren zestigkunnen nooitveelhebben voorgestelda1sje
zietwatvoor een vette,zelfgenoegzam e varkenser uitde

dragersvandieidealenendatelanzi
jngegroeid.Zi
jdietoen
nog nétm ee konden kom en loven,uitdankbaarheid datze

hetprovo-boemeltje,datvermeend gevalvan ri
jvaardigheid,niethebben gemist,dejarenzestigom hetluidst,maar
dejeugd uitdie ti
jd,de zestigerszelp Praatzelieverniet
overdejaren zestig,dezezestigers,datclichézegtzeniets
meer.Zezi
jn zelfcliché'sgeworden.
Ze vervelen zich.Ze vervelen zich grondeloos.H un verveling is een gem oedsaandoening van hogere orde geworden,een volle dagtaak.Opstandigheid is gereduceerd tot
am usem ent,vuur totkoopwaar,m oed totkolder.0 ,nog

steedswaarderen zeopstandigheid en vuuren moed...bij
anderen.Dejarenzestigwarendejaren waarinallerleigroe-

Dejarenzestig,fœfnfèg'
ccrlater
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pen,kongsies,individuenvochten enschopten en schreeuw-

den om toegangteverkri
jgen tot- nee,niettothetsteunpuntvanAtlasdiedewereld torstzodatzeuithaarbaan zou
raken,niet tot het roer van de zwarte spookschepen van
m acht en staatdie over de golvende m ensenruggen onge-

naakbaarhun wegvervolgen,zelfsniettothetrijk van het
woordenhetbeeld om inluisterrijketekenstegen dehemel
hettothierennt
kt&:r#> teprojecteren,in tekensdiehethart
zouden treffen- nee,ze vochten en schopten en schreeuw-

den om toegangteverkri
jgen tothetzachtebedvanvraatzucht,hebzucht,schraapzucht,praatzucht,zelfzucht.O p

datbedliggenzenualjaren1uiuitgestrekt.Dezestigerszi
jn

nietstukgelopen op detraagheid en dedom heid van <deanderen'>van een boze buitenwereld,van dem achinerievan
geweld en ge'woonte,m aarop hun eigen gezapigheid.
D e linkseJongeren nadejaren zestig,heti
seen treurig

schouwspelom tezien.Dejongendieeens,metzi
jnhaarop
zijn rug,lifttenaarKatmandoeaaptnu,kortgeknipten in
een witkostuum van zevenhonderdgulden,op dediscovloer

zi
jnjongstezoon na.Hetmeisjedatzich,meteenhandvol
stencilsen een hoofd vo1idealen,zingend door debereden
politie overde keien lietsleuren,isnu geabonneerd op The

Connoisseuren Connaissancedesartsen drijfteen winkeltjein
witte,blauween rozePierrot-poppen.Dejongen dieerop
zi
jn sinaasappelkistvan droomdehetleidingwatervanheel
Europavan LSD tevoorzien rooktnu achtereenpalissander

bureau in een reclamebedrijfzijn wildesprietjes.
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Ophunluiebedhebbendezestigerszich,delaatstevi
jftien
jaar,gewenteld in alleswattastbaarentekoopwas.ZehingenhuneerstekamervolmetM ucha-afûchesenrafelgordi
jnen.Ze verhuisden naareen heuse verdieping en richtten

dieweerinmetwatdezojuistontdektejarentwintigendertig ze tebieden hadden,Tuschinskivooren H ollywood na.

Zekochteneentweedehuisje,datzeergeschiktbleekom er
dejaren veertig en vijftig in te exposeren.Schilderpalettafeltjes,kolenfornuizen,BrusselseAtomium s,degod van
boven enonderm agweten watnieta1.Zetrokkenterugnaar
destad,naareen groterhuis,en zie:debegeertenaarlichten
ruim tehad zebevangen.W antdathadden zeergensin een

tijdschriftgelezen.W it,chroom ,neon,allessimpel,maar
nietgoedkoop.Zewarenalbi
jnaeigentijds.
M aarwatdaarna?Erwarenwe1alti
jdmodestussendoor
geweest,m aardeenebleek nogkortertedurendandeande-

re.Dylan,Baghwan,rotan.Verderdan dejaren tachtig
konden zetoch echtnietteruggaan,in negentientachtig.De

zestigers zaten vertwi
jfeld methun handen in hethaar.
W aarm oesten hetelan en deidealenvan hun portem onnaie
nu naartoe?
Boeken lezenovereconom ieenbelastingontduiking?H et
hielp,m aarhetbevredigde niet.Ze wilden therealthing.Ze

wilden partici
peren.W iebood uitkom st?Zezouden hetzelf
nietkunnen verzinnen.W antdefantasiewasweleen mooi

ding...bçj'anderenalweer.
De banken bieden zedieuitkom stnu:hun nieuweanker.
In de dankbare gruyèrekaas die de markt heet heeft de

Amro-bank hun gatgevonden.De zestigersworden rijp

No#eens:denfeuY:Titaanfes

geachtvoordeallerlaatstetruttigheid.Hetisdehoogsteti
jd,
vindtde Am ro-bank,datze eensgaan beleggen.Ach,ach.
W ee,wee.H etelan belegt.De revolutie belegt.De pand-

briefajsfantas
y-island.
Alsjeâm JJ'
clrgeledenhadvertelddatâ4)*nt
igeldzoubeleggen,
lJ#âlll# nogalverbaasdaangekeken,luidtdetekstvandeAmroadvertentie,enopdefotoziejedejongendieeenslifttenaar
Katm andoe.Hijzitop een driezitsbank in een notariswoning,koptelefoon en dochter onderhandbereik,de V olks-

krantlosjestussen dekussensgestoken.
Alsjehem J-jxrgeledenhadvertelddatâ4)*nligeldzoubeleggen,
hadâlïgkvierkantuitgelachen,luidtdetekstvan detweedeadvertentieen op defotoziejedejongen van hetLSD in het
drinkwater.Hi
jzitaan een witteeettafel,eenhond en een
goedglaswi
jnonderhandbereik.GeabonneerdopdeHaagse
Post,hetkan nietm issen.

Alsjehaareenpaarjaargeledenhadoertelddatzenùgeldzoubeleggen,hadzejeeenvleiergenoemd,luidtdetekstvandeadvertentie
daarnaenwaarachtig,opdefotoziejeonsantiekmeisje.Ze
zitopeen vorsteli
jkesofa,tweekeizerli
jkeringen aan haar
vingerseneenreekskunstboekeninkoninklijkebanden,benevenshetlaatstenummervanDeF!
)'
#,onderhandbereik.
Dejaren zestigzi
jn eindelijk rentegevendgeworden.Voor
debanken.

Ditvolkje,verbovendedertig,noggeenveertig,denieuwebeleggers,trotsop hun revolutionaire verleden,glunderend van tevredenheid,guitigen fris,m etalhun idealen op
het droge,ik zie ze verbaasd aan en lach ze vierkantuit.
W antik ben geen vleier.
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M etde Bi
jenkorfdejaren tachtig in.De Bijenkorfmaakt
zichopvoordejarentachtig.Hetwaseenleusindezetrant
waarmeehetwarenhuisdeBijenkorfenigeti
jdgeledenaankondigdedathetvoortaan teen nieuw gezicht'zou opzetten.

Datnieuwe gezichtpastewonderwelbijdejaren tachtig,
wanthoedieeruitgingen zien,dathadden de reclameboys

allangpreciesuitgedokterd.Dereclamejongenisimmersde
homo universalisvan onze ti
jd:futuroloog,psycholoogen
socioloogtegeli
jk.Hi
jkanwichelen,piski
jken,navelstaren,
watnieta1.Hijhaaltdettachtigerjaren',zoalshi
jhetnoemt,
een uitdrukkingdie ik in deaanhefmaarstilzwi
jgend heb
verbeterd,verbluftalsikstond van zoveeltaalgevoel,uithet
kofledik,devogeltrek en de planetenstand,uitglazen bol-

1enennatteklompen.Ennu bli
jktdiedekselsejongenweer
visagisten germ anist.N adagenlangegroepsgesprekkenrolde de leusuitde bus,gevolgd doorhetgezicht;gesprekken

tussen boys die uiterlijk weliswaar li
jken op kandidaatnotarissen en schadeclaim behandelaars,kien gekapten net

in hetpak,maardie innerli
jk we1degeli
jk o!zo!vlot!en
vooralookolala!eigenti
jds!enniettevergetenfrisenbi
jdehand!zi
jn.Zezijnzoweltrendvolgersalssmaakmakers:een
heksentoervanhebikjoudaar.Tussendetrendvangisteren
en desmaak van morgen sli
jten zeleuzen en waarzeggerijen,omdatzenietinstaatzi
jnopeeneerli
jkewijzeeenboterham teverdienen.Zelevenbijdegratievanopdrachtgevers
dien:tbi
jeergisterenzi
jnbli
jvenstekenenrondborstigtoegeven(denaïevelingen)datzenietwetenwatovermorgenze
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brengen zal.
M etde bouw van de parkeergarage naasthetwarenhuis

presenteerdedeBi
jenkorfhaarnieuwegezicht.Eenzielloos
gedrochtmeteenlaagcosmeticawaardegateninzi
jngevallen.(Eenkenschetsdieooktoegepastkanwordenopdeidealeklantvan deBi
jenkorf.H6tprohklvan& doel
groep,alshet
ware.)Dezebetonnen garage methaarfancy-gevel,dieer
uitzietalseen beddelaken naeen schietoefening,alseenaanvlieghaven voor duizenden snorrende strontvliegen is,net

alsde leus,ontworpen dooreen eigenti
jdsTiep metverdomd veeluitzichtop dejaren tachtig.Dooreen architect
dus.

Dearchitectwedijvertin homo-universaliteitmetdereclameboy.Ookhi
jmoetverbaalin staatzijneenIluit
jevan
een centte verkopen alstrom pet,een wasbord als gouden

harp.Ookhi
jkoestertaanzi
jnborstnetAfene&&ug'
:kunstenaarschap.Nietteveel,anderszouhijmaaropvallen.Ook
hem zoujetussen demenigteimmersnietherkennen.
D eze fraaie Siam esetweeling van leuzeen leugen,de reclam em an en de architect,heefta1seen span dooren door
aangepastevalsem untersvan taalen kunst,hetgezichtvan

deBi
jenkorfvoordejarentachtiginelkaargeboetseerd.Een
tikkeltjemeertuinkruiden,een snul
jeminderzout.
Je oren en ogen doen er pijn van.En almaar,almaar
wordtheterger.Ongetwi
jfeldzalditdioscurenpaarindejaren tachtig zorgen vooreen volledig vergaan van horen en

zien.Jehebtvoordi6 voorspellinggeen kofledik nodig.

Ié$;!

Echtenpuurenpuurnatuurzi
jnaljarendesleutelwoorden
van dereclame.Alshetom natuurli
jkgroen,eerlijkwiten
puur,helder,oorspronkeli
jk pimpelpaarsmeteen randje
gaat,bauwtdeenetekstschrijverdeandereom hethardst
na.Ik begri
jp echt niet waarom reclamebureaus zoveel
moeitehebben methetvinden van copy-writers,ki
jken ze
we1eensrond in een papegaaienhok'
?W ievooreen reclam ebureau werktwordtgeachteen fcreatiep beroeptebezitten:
welnu,dan isook dekraai1id van deM aastreechterStaaren

de ekstereen operettester.M etdrie noten opje zang de
straatop alsm instreel,datishetgeheim van decopy-writer.

dEcht'wasaanvankeli
jk nogeen woord meteen betekenis.H etonderscheidde zich van <onecht'.A1snelwashet
nietm eerdan een versiersel,een epitheton ornans.fEchte

boter',alsofiemandhetinzi
jnhoofdzouhalenbi
jdekruideniernaareenpakjeonechteboterteinformeren.(Hetzuivelbureauzetdezeli
jnnuvoortdoorteadverteren meteen
glas dgewone m elk',had u niet liever een glas ongewone

melkgehadwillenhebben?)Gewoon,natuurli
jkenecht,het
ging om dem agievan diewoorden.A1snelwaren zezovan
betekenisontdaan,datze geschiktwaren om eralleonna-

tuurli
jkeenonechteproduktenmeeaanteprijzen.Opdetvreclame zie je lieden erwtensoep slurpen die verkregen
wordtdoorheetwaterop een gifgroen poedertegieten,<het
sm aaktnaarechtzelfgem aakt'.Een m oederlegtvoorhaar
kinderen twee kleverige,zoete,m aag-en tandbedervende

M ilkyW aysop een papiert
jewaarop staat:dBenevennaar
de groentem an',om toch vooralde suggestie tewekken dat

zehaarkinderenalti
jd alleenmaarverseen dechte'spullen
voorzeten verrevan een ontaarde m oeder is.
H etfechte'van hetzelfgem aakte en van de groenteman

dientom hetimagovaneenonnatuurlijksoeppoedereneen

chem isch snoepartikelop te schroeven.Benzinewordtm et
geurendebossen aan dem an gebracht,eenelektrischem ixer
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metpaprika en uien waardeversheid van afstraalt.Plaatsvervangende reclam e.O nechtzingtaan hetraam van echt.

Daarnakonookonechtzélfechtworden.Dewegwasvri
j.
Echtskaileer.
De laatste fase in deuitkleding van decht'isnu bereikt

doorPlusproduktt
ks,eenpostorderbedri
jfvaneenNederlands
dagbladconcern.V an echtdatonechtvervangtging hetvia
onechtdatechtisnaaronechtdatpasechtechtis.K ortom ,
onechtzetnu de aanvalin tegen echt.
H etgaatom deaanbiedingvan een Engelse scheepsbarom eter <van ca. 1850'.D ewervendetekstinNRr/H andelsblad
luidt:<In denostalgie-golfdiewem eem aken wordtheelwat

kitschverkocht.Dingen dieniet<fecht''zi
jn- en zelfsniet
eens<<net-echt''.Daarom prijstPlusproduktieszich gelukkigbeslag tehebben kunnen leggenop ietsdatwèlvolkom en
authentiekis.H etgaathierom een getrouwerepliekvaneen
scheepsbarom eterdierond 1850in Liverpoolwerd gem aakt.

Allesisexactgeli
jkaanhetorigineel.Hetenigeverschilzit
indeleeftijden depri
js.'
Een getrouwerepliek dievolkom en authentiek is...Geen
ding datnietfecht'isen zelfsnieteensfnetecht',nee,exact

geli
jkaan hetorigineel...Hetenigeverschil...Steljevoor,
deze afschuweli
jkenostalgie-golfmethaaronechte en netechtedingen:wijlatendieverachterons,wijstaandaarboven en bieden enkelexactgelijkereplieken aan...
Om ditraadseltebegri
jpenishetnodigdeheledevaluatie
van techt'te hebben m eegem aakt.O m de logica van deze
hooghartige tegenaanvaldervervalserste volgen ishetno-

dig papegaaionder de papegaaien te zi
jn geworden.De
kraaien krasten zo luid,deeksterssnapten zo dikwi
jls,dat
hun drie noten alle andere m uziek onverstaanbaarhebben
gemaakt.H un deun heefthet subtiele zingen overstem d:
onechtisbrutaalweg in hethuisvan echtgetrokken,en echt
staatnaaktop de stoep.
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H etzitgebeuren

Dearbeidermoestbevrijdwordenvandepluche,deantima- golven,en in de statigeherenhuizen,waarin een twaalfdelikassars,degedraaidepoten,dekrullenen degemakkelijke geOisterwi
jksevitrinekasttegendewandeencgburgevallet
je
houding.Daarom ontwierpendearchitecten en vorm gevers vankantenschui
m zouli
jkenyjawaarinhetheleassortiment
driftigstoelen uitstaal,houten leer,zonderbloemen en kus- van '
s lands ambachteli
jke- klop,klop- boerenschrijnsensenmeteenongemakkeli
jkezit.Defunctievanhetzitten werkers eenvoudig een plaats zou vinden,staatin de kale
m oest opgeofferd worden aan de Functionaliteit van de rui
mteverzonken,opeenmaagdeli
jkwitkleed,deRietveldStoel.H etging om hetwezen,de abstractie van hetzitge- stoel.D ein devorm van detotalezit-ideedoorgastarbeiders
beuren.D e Totale Stoel. A1s het bezetene m aar helder, omgebogen lei
dingpi
jpen,ontwerp MartStam ,zi
jn voor

socialistischenvanalleburgerli
jkefranjegereinigdwas,dan duizenden guldenstekoop bi
jde beterebinnenhuisarchizou de zittervanzelfvolgen.O p een avant-gardistischezit- tect.D e StoelalsDesign,ahum ,isnooitmeerdan een statingzoudeproletariëronmogeli
jklaat-kapitalistischeeieren tussymboolgeworden,deStoelalsRevolutieisnooitietsan-

kunnen uitbroeden.Zodra de Queen-Anne-crapaud was dersdan eenverzamelaarsobjectgeweest.Deze utopiewas
vervangen door de Rietveld-stoelzou de wereld van alle

abovesnobism e.

smetten bevri
jdzijn.Deuitbuiterszoudenvluchtenvoorde
revolutiealsde balpootvoorde stalen buis.
A chguttegut.

En zohoordehetook,alleverwaten,weeïge,i
jlhoofdige
designers,heelhetrevolutionaire gekwaak van de goeroes

uitdejaren twintigen dertigten spi
jt.
Hetrevolutionairezitobjectwaseigenlijk almeteen een
Opdepluchecrapaudvlijtzichneerwieoverdagnogoubeleggingsobject,een museumstuk.Nogsteedsstouwende derwetswerkt,en op de Rietveld-stoelverruïneren ook de
arbeidershun lage,krappewoninkjes,diedooreenluchtig nieuwepraatjesmakersweerhun kont.Zeworden erdoor
buisfram eofdooreen rechttoe-rechtaan-meubelin e1kgeval hun revol
utionaire zitgebeuren op ongemakkeli
jke wi
jze
optisch aan ruim tezouden winnen,vo1m etm assieveeike- aan herinnerd datze nogaltijd teveelverdienen.Deware
houten dressoirs die tot aan de zoldering reiken en m et werkm an heeftzich hun nul-optie nietlaten aankwaken.

Queen-Anne-stoelen dieuitbundig glimmen enkrullen en

Rietveldnagevolgd.<c/> van& ideeënvanRietveldterechtkwam.(Gretelalk)
Rietveldgestrap.<=rh6tJfjlvanRietveldterechtkwam.(RenéM agritte)
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Erstaateenwoorddatjehelemaalnietbevaltenermoeteen
andervoorindeplaatskomen,maarhoeveelharenjeookuit
jehoofdtrekt,hoejeookdoordekamerijsbeert,hetwoord
datje zoektblijftmaarop hetlegendarischepuntjevanje
tong liggen en m aaktgeen enkeleaanstalte zichin volleglo-

rieaanjekenbaartemaken.Oferzweefteendichtregeldoor
jehoofd,vaagenijl,diezich maarnietwilsamenballen,die
ïeen substantiewi1kri
jgen,enhoeveelasjeookopjehoofd
stapelt,hoeveelnagelsjeook stukbi
jt,de regelweigertop
zijnplaatstevalleneneenvorm aantenem endiezowelonovertreœaarisalsverbluffend van eenvoud.Hoedikwijls
komthetdan nietvoordatjenaarhettoiletgaatendatdaar,
terwi
jlallesensatiesvanjelichaam zichaandeonderzi
jdeafspelen,hetverlossendewoordjetebinnenschietendedichtregelineenscompleetoppotenstaat,helderalsdedag?Ti
jdensdedefecatiewordtmenigmaalietsgrootsverricht.Alje
energieisweggestroomdnaardekringspieryjedrolgenaakt
en neemtallengsgestalteaan,jeki
jktglazig en allevezels
vanje lichaam concentreren zich op de bevalling van het
wondere bruinekind datdewereld in wilen toch nOgeven

bi
jjewilbli
jven,datkindzonderarmen enbenen,zoglimm end van huid,zo dampend van lichaam swarmte,en tege-

li
jkertijdbiedthetwoord,dedichtregelzichaan.Veelschier
onoplosbareartistieke problem en worden op detoiletpottot
klaarheid gebracht.
Ik herinner me nog de sensatievan dehouten latrinesin
een kloosterop Athosdieovereen hogerotswand waren ge-

bouwd.Alsdedroljelichaam hadverlatenduurdehetzeker

H outen latrine
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eenminuutofdrie,viervoordatjehem meteen zachteplof
inhetaardseslijk,honderden meterslager,terechthoorde
komen.En gedurendealdieminutenvanzi
jnvrijevalbleef
hijnogeenbeet
jevanje,jewashem pasechtkwi
jtophetmomentdathijdoorhetsli
jkaandevoetvan derotswerdverzwolgenenopgingindesubstantievanwatooitzi
jnlotgenoten waren geweest.In dedrie,vierm inuten dateen deelvan

mi
jn lichaam in duizelingwekkendevaartneerwaartswenteldeschotenerheledichtbundelsdoormi
jheen,eenkostelijk lexicon had ik kunnen samenstellen van woorden die
zich toen aanmijopenbaarden en dienognooitdoorenig
mensenoorwarenvernomen.Ja,zo ik ooitéén zinhebgeschreven diedem oeitewaardis,één gedichtdateenbeschei-

denplaatsverdientonderde min ofmeeronsterfelijkegedichten,danzi
jndiezinendatgedichtophetschi
jthuisontstaan.

Ofditopeen houten latrineofop een porseleinenpotm et
weelderigekrullen geschiedde,hetdeed erniettoe.De geest

kan zichpasophetsekreettenvolleontplooien omdatjeer
hetwerk van de architecten,ontwerpersen designersniet

ziet:jeziterbovenop.Hetisdeenigeplekwaardeepidemischeopdringerigheidvandevormgevingjenietergert,want
jeschijterop.Alsjenaarbenedenki
jkt,dandoejedatalleen
omjedroltebewonderenofnatewuiven,ennietom tezien
hoe functioneel of oogstrelend de designers zich ditmaal
weervan hun taak hebben gekweten.Op hettoiletbloeitde
creativiteitalsnergensandersopen,om datdearchitectuur
ertotnu1isgereduceerd.

Porseleinenpot
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Ishetnu werkeli
jkzodatde architecten en devormgevers
onsophetkleinekamertje,ooiteensonscasinodessoupirsgenoemd,metrustlaten?Jezou haastdenken van wel.Het
li
jkthetentkekamertjewaardevormgeversmaarweinigplezierbeleven aan hun sprankelendevondsten.W ezienerim m ers,zoalswezeiden,hun werk nietaangezienweerboven-

op gezeten zi
jn,en zezoudenaleenbqilmoetenontwerpen

m eteen openingdienietgroterisdan degleufvan een spaar-

pot,willen weaanonsachterstenattigheid voelen;hetlijkt
hetent
kekamertjeookwaardearchitectengeengreepopons
hebben gekregen om datde visioenen die er aan ons oog

voorbi
jtrekkenalhtinnachtmerriestroebelofschimmigmaken.Devisioenenvan rozeen blauwestapelwolkenbi
jeen
gezegende bevalling of van paarse bliksem schichten en

vuurrodedonderbussenbijconstipatieontheffenonsvanelkeplichthun architectonischeG ötterfunken eensaandachti-

gertebewonderen.Hetli
jktallemaaldik inorde.
M aarbi
jnaderebeschouwingbli
jktdatdegeestvandearchitectuuronsook op ditlaatstetoevluchtsoordarm erheeft
gem aakt.D em oderne hoogbouw iseen voornam efactorin
descatologische vervreem ding geworden.De drolistussen
walen schip gevallen en raakte ontwricht.Ergaaptnu een

diepeklooftussen hetmilieu waaruithi
j stamten detoekom stdie voor hem is weggelegd.Hem wachtgeen loop-

baan meerwaarinhi
jhelemaalzichzelfkan zi
jn.Hi
jwordt
aan zijn 1otovergelaten.Hetisdearchitectuurdiedatop
haargeweten heeft.
Toen dehuizen noglaagwarenen hettoiletzichop debegane grond bevond wasernietsaan dehand.Dedrolrolde

z6uitdepotzijnnatuurli
jkebestemmingtegemoet,onmiddelli
jknazi
jn geboortewerdhi
jtewerkgesteldophetland.
Een feodaalsysteem ,ik geefhettoe,m aardeverworpenen

voerenerwelbij.Heerendrolkendenhunplaatsenwaren

HetkloostervanSimopetra,Athos
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gelukkig.Enookin deoudehoogbouw,zoalsin dievervaar-

lijk tegen de rotsen klevendekloostersop Athos,bleefhet
contacttussen hoog en laag gehandhaafd en verloordedrol

zi
jnwortelsniet:hi
jgingvanoerbron naaroerbron.Gedurendealdeti
jddathi
jtussen hemelen aardezweefde,langs
dekloosterwand naarbeneden,washijdoelgerichtop weg
naarzi
jn bestemming en,zoalsik alschreef,töch nogeen
beetjeverbondenmetdegenediehem hadverwekt.Hetwas
alsofeen navelstreng zich honderden m etersrekte.

M etdemodernehoogbouw begondeli
jdensweg.Dedrol
werdgemanipuleerd.W antsteldatjeopdeeenentwintigste
verdieping van een wolkenkrabbervisionairdrukt,watge-

beurterdanmetBruintje?Alsjedaaraandenktwordjetoch

zeker gek? svezenloos schiet en vliegt en scheerten rico-

cheertjedroldoorbuizen enleidingen,jebenthem alkwi
jt
voordathi
jzijnbestemmingheeftgevonden.Zonderdatiemand hem zietpasseertdeverschoppelingtientallen huizen
waarin mensen wonen uitandere culturen m eteigen leefge-

woonten;hi
jkrijgtnieteensdekanservanbinnenuitkennis
meetemaken.Hijkomtoverallangsenisnergenswelkom.
A1evenwezenlooszitintussendeex-eigenaaropzi
jnbril,
nietbi
j machte tegengas te geven.Hi
j heeftverraad gepleegd aanhetmeestintiemedathi
jbezat,hijheefthetzich
doorhetsysteem laten afnemen.Hi
jheefthetgeen goede
vooruitzichten m eekunnen geven,geen doel,geen reisbe-

schri
jving.Hijisvanzi
jn vaderschapberoofd.
Zo werden,uitli
jfsbehoud,de mensen zijn drolsteeds
m eervreem den voorelkaar.Een oud en trouw verbond is
voorgoed verbroken.W aar vroeger de een uit de andere
voortkwam ,en de andere uitde een,wentelen ze nu a1s
dwaalsterren,als autonom e eenlingen,rond in hun eigen
baan.Ze suizen blindelingslangselkaarheen.W ie luidtde
klok voorde architecten?

LeverBrothersBut
lding,New York
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A1sikeensnikkendestoomlocomotiefoverzi
jnbolkrabom
hem te troosten,dan heetdatdevermenseli
jkingvan het
voorwerp.Ik heb daarweinig m oeite m ee.Ik praatdehele

daghonderduitmetmi
jnasbA enmi
jnbrieveweger,ikvertel
mi
jnpenhoehi
jmoetschrijven,ikvloektegenhettoetsenbord,en ik houd lievereendiscussieoverdeneteligheidvan

hetbestaan meteen ro1prikkeldraad in mi
jn tuin dan met
een m odernedom inee.

Mi
jnasbakiserverzotopalsikpeukeninhem uitdruken
hoezwaarderhetpakjeisdatikopmijnbrievewegerleg,hoe
verderhi
jvanvreugdezi
jnarmenspreidt.Kom daarbijeen
sigarenhandelaarofeenloopjongeneensom .Nee,voorwerpen zi
jn in alleopzichten menseli
jker.
Voorwerpenzi
jnzomenseli
jkdatzetotallesinstaatzi
jn.
Ze kunnen de mens ontmenseli
jken.De vervoorwerping
van dem ensisdan een feit.
H etishun wraakop deachteloosheid van demensen.D ie
hebben tevaak een stoom locom otiefeenzaaa!opeen stilem -

placementlaten snikken en op verjaardagen asbakken cadeau gegeven aan niet-rokers.H etishun wraak op dem ensen,om datdie nooiteen goed woord voorzeoverhadden en
ze a1sdodedingen,zondergevoel,behandelden.Zewerden
voordom versleten,voor waardeloze prullen.
Daarom hebben de dingen tweeafgezanten gezonden om

demens,inzijnijdelheid,tenondergangtevoeren.W antde
wraakvandedingen isbitter,zenemenhunmogeli
jkheden
serieus.Demensmoetvoorzi
jnhoogmoedboeten,voorzijn
veronachtzam ing van het nederige. De dingen kozen uit

Linljesenmedailles
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hun m idden twee heelJferk:afgezanten.
M edaillesen Wapens.
En zie:doordiedingen werd demensineensziellozerdan
hetm eestzielloze ding,waardelozer dan hetgoedkoopste
prul.D edingen hadden hun superioriteitbewezen.
Van de m ensen die de dingen niet als m ensen zagen
m aaktendedingenm ensen diedingenwaren.Zoeenvoudig
1agdat.En sedertdien lopen erveelsnoeshanen in dewereld
rond die een wonderli
jkedunk hebben van zichzelfmaar

nietmeerdanbewegendedingenzi
jn.W atzegik?Doordie
vergeli
jkingbeledigikdedingen.Zezi
jnminderdandingen,
wantterwi
jldedingen nog steedsmenselijketrekken kunnen aannemen isdatbi
jdezemensen onmogeli
jk.
Ziezestappen,dedingm ensen,dem inderdingen.D egeneraals en de kolonels.Ze zeulen op hun borsteen vracht

aandingen mee.Lintjesenmedailles.Ereblik isdezielvan
hun zielloze lichaam ,hetectoplasm a van hun eigenwaan.

A1szenaaktzi
jn zien zeerzoheelgewoontjesuit,dorzi
jn

hun botten,bloedeloos hun ledem aten,m aar de m edailles

makenvandezezieligevogeltjespronkhanen,van hetrund

eentuchtheer.Devoorwerpen hebbenhunwerk grondig ge-

daan.Zehebbenbereiktwatzewilden.Ki
jkgoed naardeze
deerniswekkendepauwen,dezeverguldehouten klazen,de-

zeparadekwasten diealleen maarovereindbli
jvendoorhet
stijfselvanhunversierselen:e1klintjestaatvooreenkinddat
krijst,elkemedaillevooreendodejongen,e1kridderkruisis
goed vooreen m assagraf.

Uitdeslagvelden vandeA'
>J/: W ereldoorlog

Allang plukken pesten cholera,a1sgulzige tuinlieden,geen

groteboeketten meeruitdewereldbevolking,allangzijn ze
de kalenderspreuk vergeten dat de m ens a1s een bloem

opspruitenwordt- gebroken,zelijkenhunhovenierswerk
alleen nogopkleineschaaltebeoefenen,nauweli
jkshetverm elden waard.
In zo'n gevaldeeltdenieuwslezervan hetNederlandsetv-

journaal,alshetwareterloopsen alraffelende,meedater
in Napelszeshonderdmensenaan decholerazi
jngestorven
om daarna,tergend langzaam en elke lettergreep grondig

proevend,tevervolgen metdehem aanzienlijkgewichtiger
li
jkende mededeling dat-er-zich-naar-ons-bekend-is-nietéén-Nederlander-onder-bevond.
Choleraisbuitenlands,choleraiseen van devele m argi-

nalerampen geworden dieje nu eenmaalkunnenoverkomen,alsstrafomdatjegeen Nederlanderbent.
Ook deoorlogisalgeruimeti
jd ietsexotischgeworden,
ietsetherisch,ietsvan-horen-zeggen.De laatsteoorlog die
de Nederlanders hebben m eegem aakt suddertalleen nog
watvoortin ingezonden brieven,a1seen papierenvoorbeeld

om erdemeesttegenstri
jdigedingenmeetebewi
jzen,en in
deschedelpanvaneenhandjevolinmiddelsgeheelsenielgeworden oud-verzetsstri
jders:een legioen van een halfdoZi
J'n.

Generaalszijn lieden diejouw leven riskeren voorhun
land.Zi
jn zeerdan nietmeer?

Pestzuilin Heili
genkreuz

Natuurli
jk zi
jn zeernog.Volop.M aarzehebben witte
jassenaangetrokkenendecholeraendepestinampullensamengebald,en watwe'savondsaandehemelzien,datzi
jn
geen witteen gele sterren,geen kom eten,geen meteorieten,

geen nevelvlekken,maareen vliegend bommentapi
jtvan

miriaden kleinecapsulesvolbederfenvernietiging,capsules
die naar believen op elke centimeter aarde hun doodskus
kunnen drukken.
In vroegereeuwen richttedebevolking,uitdankdathaar
stad voor een epidem ie gespaard was gebleven, op het
m arktplein pestzuilen op.
Deheldenstandbeelden waarm eedebevolkinghaargeneraals en koningen na geslaagde veldslagen en gebiedsuitbreidingen eerdewaren- hetisgeen nieuwe gedachte- de
rechtstreekse voortzetting van deze pestzuilen.D eoorlogsvariant,om zo te zeggen.
Zowel de pestzuilals het heldenstandbeeld hadden de

functieduidelijkte maken hoedankbaarmen wasvoorde
vernietiging- van anderen.
H oe za1hetgedenkteken van de toekom steruitzien? De
variantvan deampullenoorlog?In diewereld zonderbeeld-

houwers,zondermetselaars,zonderbevolkingen- ojee-

ook zondergeneraals?De aardezelfzaldan hetm onum ent

zi
jn,deVanHeutszonderdeplanetenendepestzuilvande
melkweg.

H etFcn Heutsz-monumentinAmsterdam
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Denatuurisalti
jd actueel,gisteren en morgen bestaaner nauweli
jkstezeggen maarhetiseenstadvoorkunstenaars.
nietin.Hygiënischen regelmatigzi
jnhaarvervalenbloei; Alsjekunstenaarbent,trachtjeookdeheledagietsonvollejekunterdeklokop geli
jk zetten.Deeeuwigheidwordter digsvolledig tem aken.H etiseen uitdagingopeen vreem de
ontleed in een vaste opeenvolging van ogenblikken.Orka- mani'er:hoekri
jgikhetrond?Hetzaljenooitlukkenendat
nen,overstromingen,aardbevingen,hetzi
jnmaarrimpels: weetJe ook.
alti
jd keertderustterug,alti
jdisdeeeuwigesterrenhemel, Datjehetnooittewetenkomt,besefjedaarsterk,sterker
diedezelfdeisa1sdesterrenhem elvan hetogenblik,deover- dan in anderest
eden diebewaard zi
jn gebleven,Parijsen
winnaar.Denatuurkentgeen geschiedenis.Verdwi
jntde Rome.Daarbenjesnellergeneigdtedenken:z6zithetdus.
natuur,dan keertde natuurterug.
Hetistoen begonnen en hetgaatnogdooren dâârzijn de
Onnatuurli
jkisdestad,eengekunsteldconglomeraatvan kunstschatten en dâârishetleven.'
historie en actualiteit.Onbetrouwbaarheid en onnaspeur-

Z6sterk isdem ythevandestad,datdewandelaarhaarals

baarheidzijn haarvoornaamstekenmerken.Geenopdeling eengeheelbli
jftzien,ookaliszevoorhetgrootstedeelvervan de eeuwigheid in ogenblikken,geen heldere analyse, dwenen.In zi
jngeestvulthi
jdefragmenten toteen comm aareen gooinaardeeeuwigheid doorogenblikop ogenblik pleethei
d aan.Ook dekunst,deonnatuurlijkheidstreeftin
te stapelen,een vuilnisvatvan herinneringen en gekoester- haar concurrentie m etde natuur naar een afgerond orga-

de,m aarweggegooideverwachtingen.Geen dekomposition, nisme.Alsereen laagverdwi
jnt,dan creëertdegeestdie
m aarcom post.G een realiteit,m aarm ythe.
R em co Cam pertgafeensaan hoesterk diem ytheis,toen

laagterug.fEen stad voorkunstenaars':hetisnietnodigdat

hem in een interview werdgevraagdnaarzi
jn ervaringenin
Berli
jn,demetropooldie in detweedewereldoorlogvoor
eendeelwerdverwoest,waarnahetvri
jeondernemerschap
hetanderedeelvoorzi
jnrekeningnam:7a,hetvreemdefe-

Camperterzich bijnavoorschaamthetzo uittedrukken.
Hetslaatdespijkeropzijnkop.Enhetisookallerminsttoevaldathethiergaatom Berli
jn.DresdenenBerli
jn,hetzi
jn
deenigetwintigste-eeuwsesteden wier1otalzovaak,zoonontkoombaarm etdatvan Babylon en Carthago,Sodom en

nom een vandiestad,daarben ik noglangnietachterhoedat GomorraV vergelekendatzedeelzi
jngaanuitmakenvande
zit.Hetbeantwoordtaanietsinjezelfmaarwatdatis...(...) groterem ythologiewaaruitallem odernekunstvoortspruit.
Vreem dekaalslag...Ikdenk steedsm eer:hetisniks,diestad
Zovinden depersoonli
jkeervaringenhetcollectieve,de
bestaatniet.Hetverbaastjeûberhauptdatjeermensenziet exactewaarnem ing en de mythe elkaar.
Am sterdam ?Den H aag?W eleven,mythologisch gezien,
rondlopen diedehelehistoriein hun kophebben.Datzi
jn
i
n
diesteden oferoorlog woedt,nietsminder.W everkeren
misschiendeenigelevendebewi
jzenvandiestad.Derestis

verdwenen.Jelooptookdeheledagintevullen,een verle- erinstaatvanbeleg.Debestuurderszijnonzebezetters,en
den in tevullendatjezelfooknietgekend hebt.Ikdurfhet alle architecten heten Speer.

Vroegerennuin <:x/Berli
jn
Foto:Hansvan den Bogaard
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D eruïneisdelaatstzichtbarevoorpostvandeapocalyps,zo-

alsdeschoonheiddelaatsteverschi
jningisopdewegnaarde
utopie.T ussen deze tweeuitersten,Apocalypse en U topia,
schom m eltde rom antische ziel.De ruïne is nietde tegenhangervanhetgavegebouw,decompletewoning,maarvan

hetmagniûekegebouw,vandebehuizingdiejevanschoonheid de adem beneem t.
Een indifferente structuurdiedoorbrand,oorlogsgeweld
ofhetsidderen van de aarde wordtverwoestisalleen m aar

kapotkom eenruiheteworden,om deeretitelruik:m etrechtte

dragen,daarvoormoetje van goedekomafzi
jn,karakter
hebben bezeten en een schone ziel.Zo wordtook een zeu-

rend slonsje,diehetleedvan haarlelijkheid eenlanglang
heeftvertaald in traagheid van geest,obstructieen collectivism e,in haar oude dagen enkeleen worm stekig gevalen
een vrouw die karakter,geestdriften talentbezaten leefde

metgrootsegebarenalstachtisarigedemooisteruïnevan
hetland.

Schoonheiden ruïneszijngevaarli
jk,even verleideli
jken
tederbeide a1sUtopia,even dodeli
jk en helsbeide a1sde
Apocalyps.Onheilspellend isde aanwezigheid van schoon-

heid en ruïnes:hettrektje aanen stootjeaf,in één adem
door.Schoonheid en ruïneszingeneen zoetesirenenzangen

zi
jn tegelijkerti
jd ongenaakbaar.Zeblazen warm tegenje
gezichtaanenzijnniettemin vrieskoud.Zemakenjegeluk-

DeMV J#> ruihes
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kigenziek,zeverzoenenjemethemelenaarde,zeverzengenje,zelossenjeop totjeéénbentgewordenmetdeverblindendste m elkweg en de geringstedauwdrop,en metde-

zelfdeblikwi
jzenzejehardvochtigbinnenjeeigen begrenzingen terug,zodatjeteennagelskromtrekken en hethaar
klam tegenjeschedelkleeft.
Deruïnevan deschoonheid.Deschoonheidvan deruïne.

Jesmeltenversteentervan.lezwelten krimpt.lejuichtals
een koning,badend in triom f,en bentop hetzelfde mom ent

armzaliger dan de armzaligste van zi
jn onderdanen.Je
bent,kortom,behoorli
jkkierewiet.Ooginoogstajemetde
Voorafschaduwing van deD ood.
H oeveelschoonheid kan eenraensverdragen?Dievraag
verandertniet,noch wathaarpotentienoch wathaardraag-

wi
jdtebetreft,wanneerwe haarzo stellen:hoeveelruïnes
kan een mensverdragen?Kanhi
jzi
jnblikongestraftop de
Schoonheidlatenrusten,maghijkoketteren metdeRuïne
en zich töch verbeelden dathem deverstandsverbi
jstering
nietzaltreffen?

Hetgoudenlandendeondergangzi
jntweeuiteindenvan
éénendezelfdeheirbaan.Hun muilengapenwijdopen.Ze
staan m ethun harigeruggen tegen elkaar.De Utopieen de

Apocalypszijnvolstrektidentiek.W ieermeespeelt,speelt
metkoud vuur.Hi
jheefthetpad van deredeverlaten.

St.Augustinustoren J
'
n & c,India

FotoRolffBeny uitRoseM cccufcy'
sPleasureofRuins
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Ruïneshebben alsaanschouweli
jkmateriaalgediend voor
moreleengodsdienstigelessen,indegri
jzeti
jden datzulke
bespiegelingen nog in zwang waren,en aleven ver,geluk-

kig,liggendetijden achteronsdatderu'
ïneeenhandzaam
decorwasvoorderom antische pose.In onsbestaan- luguberegondeldiedoordenachtschuift- betekenenruïnesniet
langerdeverm anendevingervan dealm acht,hodiemt
hicrcl

tibien laatnederigheid uw deelzi
jn,zevertegenwoordlgen
vooronsnietm eerhetpittoreske,hetschilderachtige,stim u-

lantiavoordeweemoed,nochzijnze,geheelindegeestvan
de latere estheten,een doelop zichzelf:tDoch dasSchönste
an R uinen/Ist,dasssie Ruinen sind!'

Natuurli
jkbleven vandezebelevingswereldenrudimenten in onsachter,eenbezinkseldatalnaargelangdebehoefte gereactiveerd kan worden.W e kunnen nog steeds, in
naeerdere ofrainderem ate,allerleivergane afûniteiten met

deruïnesuggereren,meestersa1swezi
jngeworden,indeze
eeuw,in hetoproepen van schi
jn-afûniteiten.Treurige
meesters.Nogaltijdzijnwe,methetlaatsterestjefutdatin
onzewoorden zetelt,in staatderuïneopeen m em ento mori

telatenlijken,haarvoorteschotelena1seenlaxeerpildieeen
overvloedige produktievan Sehnsuchten W eltschm erz garandeert,haarom tetoveren toteen M edusadiehart,lever
en nieren verkilt.O fditluktligtnietzozeeraanderuïnesals
we1aan de woorden die we gebruiken,en aan hun rangschikking.W ateenssym bolenwaren,tekens,wiggen in een

systeem ofeen ideologie,zi
jn nu rudimentaireafûniteiten,
Sptklereien van een karikaturale,coulissenachtige bescha-

Ephesuh Furkù'
:
113()

ving.Deruïneszijneen parodievanonszelfgeworden.De
coulissen van een '
m arionettentheater.Hetdecor van een
zichzelfzinloosrepeterende,m echanische kitsch-opera.
Ze betekenen nietsm eer,m aarwerden ernieteenvoudigerop.

Deruïneszijneenholleechovanonsinnerli
jk,degestolde
vleermuizenvanonzeziel.W i
jzelfzi
jnweereenparodievan

deruïnes.W antook in onshoofd wem elthetvan dodefrag-

menten,façadeszonderhuis,levenlozegaleri
jen en neergestorte pilaren.V an grafstenen zonder naam ,van m armersplinters waarvan ons de kennis om trentde herkom st

voorgoedisontschoten.Heteensbelangrijkeiseronbelangri
jkgeworden,hetonbelangri
jkeneemtervaakeenonevenrediggroteplaatsin.G odspinkligterin deschaduw van een

reusachtigpaardehoofd.Onsgeesteli
jklandschapiseenverwoeste stad waarvan deheiligheid alleen nog in onze herinnering voortleeft,als een bleke schaduw ,een woord.Dât

verwektdeangst,wanneerwi
jooginoogstaan metruïnes.
W espiegelen onsin onzeeigen geli
jkenis.
De klim opom rankte gestaltevan dem elancholie,de verm anendevinger,deeensonaantastbaargeachtetroniesvan
hetgoed en hetkwaad,de torso van de schoonheid:aldeze
rudim enten van onze ruïnl
ebeschouwing <door de eeuwen
heen'liggen nu zélfa1sbrokstukken terneerin hetveld van

onzeinnerli
jkeverwoesting,tussen zoveelanderestaketsels
en duinen van gruis.
A1spuinhopen die geen prinsmeerwakkerza1kussen.

TivoliVecchio,Italië
Foto'.
çRolo.y Ben
y uJ'
fRose.
siacaulay'JPleasureofRuins

E1k gebouw iseen ruïne,m aar hetweethetnog niet.Elke
stad iseen D resden ofeen Carthago,gun haar alleen nog

even deti
jd.
De catastrofe,het is niets. W at de catastrofe zo reëel

maaktisdetijddieeraanvoorafgaat,dievandeonheilspellendestilte,en van deti
jd dieerop volgt,dievanderuïne.
M omentenbeide.W antderuïnebli
jft,hoelangzeerookbi
j
ligt,een bevroren m om ent,en zo isook heelhetûere,on-

doorgrondeli
jkebestaanvaneen stad,dehoogmoedigeaanwezigheid van een palazzo (van watanders?)alleen maar
eenmomentdatzichti
jdloosrektenonzichtbaaropblaasttot
deknalerop volgt.Enkeldehuttenbli
jvenhutten.
H etiserm eea1sm etde toren van Babeldietotin dewolken reikt.D etop iserq1afgebrokkeld- m aarniem and die
hetziet.Een diepe scheurheeftzich van bovenaftotin het

hartvandetorenvoortgeplant- hetblijftaanonzeblikonttrokken.De toren zelfli
jkter nog gaafen vredig bi
j te
staan- degeketendeH ypnos.M aardan,zonderenigeaankondiging,beginthetgerom m el,en wattotdusverin neve1en wasgehuld ofplaatshad in degeheim stekernbreektnaar

buiten.Detorçnzaktin elkaar,inschi
jfopschi
jf,inplateau
op plateau,in steen nasteen.Deongenaakbaarheid bleek al

dieti
jdgezichtsbedrogtezi
jn geweest,deeeuwigheidmaar
eenmoment.W atisderusteendingvanvertwi
jfelingl
.Een
springlading isdeslaap,andersniet.
In ditlichtbezien ishetvan bitterweinigbetekenisofste-

den en paleizen langzaam vervielen omdathun glorieti
jd
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voorbij was- oorlog,cholera en christendom joegen de
mensen naar andere plekken en heiligdom m en- ofin één
keer werden verwoest- door de vernielende kracht van
bom bardementen, piraten en vanzelfsprekend weer de

christenen,die op geen feestontbreken.M omenten,alti
jd
m aar m om entenl
.

Héélsnel,héélonaangekondigd kan hetgaan,datheeft
onseen nieuwe generatie kruisvaardersen roofridders geleerd.Een totdusverongekendefasevan ruïnering isingetreden:dievan deverwoestingvansteden dooram btenaren,
regenten,speculanten,die alleen m aar verwoesten om te

verwoesten.Helestratenenwijkenverdwijnenuitonsblikveld,zonder datdeze allernieuwste lichting ruïnestichters
weetwatzeervoorin de plaatsm oeten bouwen,zonderdat

eennieuweideologiezedri
jft- behalvedandeideologievan

debulldozer.H etkruiswaarm ee deze m oderne Vandalen,

Barbaren en M ongolen onzesteden teli
jfgaan isdePneumatische Boor.

Een nieuw Carthago!Een nieuw Jeruzalem !Bloeitniet
dehoopopgraven,mijnvriend!Kanookuitditbrandnetelveld geen wonderlijk parfum opsti
jgen,door een toverwoord waarvoor de gulden terugdeinsten de dollar vaal
wordt?Betekentnietalleen deruïnedekansop een nieuwear-

chitectuur'
? Brandschat ijverig mee, heren architecten,

plunderalsvanouds,m aarintensiever,intensiever,breek!

Debrandstichtersvan nu zijn debouwheren van morgen.
En zoishetalti
jd geweest,amen,ofdiebrand nu oorlog,
tyfusofprojectontwikkelingheette.

1i5:
9

D e diagnose

EenarchitectuitDenOever,ongetwi
jfeldeenneefvanonze droogte,en m ethoningdauw,ik sloeg u m etde zweren van
heerBlindemanuitKijk-in-'t-Gat,schri
jftuw neo-ocularist Egypte,en metdrogeschurft,en metjeukte,waarvanu en

deuwen nooitzoudtkunnen genezen worden.
M aarik houd ook nietvan preken.
Ik ben geen dictator.
Ik ben geen dom inee.
Ik ben ziende.
w oord <darchitekt''laatvallen naardegaskamerteleiden.'
D atik geen dictatorofdom ineeben,ditzeg ik- hetdient
e
r
aan toegevoegd,wantwatu leesthebtu imm ers,gevaar'Datgeeftmaarellende,'voegthi
jdaarnogaan toe.
hetvolgende:

<M i
jnheer!Hetisbijzonderirritantom regelmatigpersoonli
jkaangevallentewordenopbasisvandeartikeltjesdie
uschrijft.(...)Hetishelemaalnietnodigom uw lezersdusdanig op tejutten datzi
jbereid zi
jn iedere mensdiehet

js,zoDe<artikeltjes'dieikschri
jfblijktunietzelftehebbenge- lijkgenoeg,alleenvanhorenzeggen- schertsenderwi

lezen,neefBlindem an,en daarom ontkom ikernietaanu de alshetwelli
chtooknoodzakeli
jk isom dringend onderuw
verzekeringtegeven datikalthansu nim m ereen gaskamer aandachtte brengen datik evenm in een m elkkruk op drie
heb toegewenstnochooitzaltoewensen.W antvoorhetbou- poten,kangoeroe ofabrikoosben;maardatik ziendeben,
w en van een gaskam erheeftm en architecten nodig.
ditzeg ik u in volleernst.

Ikhebuwvriendenenkennissendusopgejut.Datiswaar. Ikhoéunieteenseengaskamertoetewensen,nochhebik
M aarikhebzeopgejuttotargwaanjegensuendeuwen,ik hetnodig u in hetgenotte stellen van een teilspoelwaterin
heb deijdeledecoratiesdieu elkaarzodriftigopspeldtvan uw knieënofvan devlekziektevan kop totteen,ikhoefu aluw borstgerukt.Ik heb de houtworm losgelaten op uw pië- leenmaar,neefBl
indeman,architectteDenOever,zacht
jes
destal,deschim m elin uw troon gedreven,dem otin uw her- te geleiden tussen uw eigen produkten door,u en de uwen
meli
jnenmantelgejaagd.Opgejuthebikzeom uendeuwen m etme telaten m eewandelen overen onderen langsuw eialsscham elen onderscham elen tezien,a1snietsmeer,m aar gen creaties.Datisstrafgenoeg.0 ,nietsandershoefik te
ook a1snietsm inder.
doen dan u 1oste laten op dekankergezwellen van uw eigen

Degaskamer?Ik houdnietvanluchtjes.

Liever bestookte ik u, a1s ik- huiveringwekkende gedachtel- een van uw vrienden ofkennissen was,m etalde
vloekenvan Deuteronom ium 28,en sloegiku- nietmetonzinnigheid ofm etblindheid,wantdaarm ee heeftm en u en
de uwen reedsvolop geslagen- m aarm etbozezweren aan
de knieën en aan de benen,van uw voetzoolaftotaan uw
schedel,m et tering,en m et koorts,en m et hitte,en m et

makelij.
W ant...zodraikuloslaat,neefBlindeman,zodraikmijn
werk a1suw blindengeleidehond staak- en watm oetzo'n

gemoedeli
jkbeestookmeteengaskamer?- bentuovergeleverd aan uw eigen nachtm errie.
Zoek gerustuw weg op uw eigen trottoirs,neef.W ees,

zondermij,inbli
jdeverwachtingvandedreun opuw voorhoofd en van de architectuurdie u debenen zalbreken.

Uit:Dordrechtin dekaartgekeken,
uitgaveCultureleR= #Dordrecht
Foto'
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De architectiseen bleke oude m an geworden,een kadaver

bi
jna datzich in zi
jn eenszo bloeiende huisvan plezier
krampachtig vastklamptaan een laatste rest
je erotiek en
jeugd.
Hethoofdvandezeblekeoudemannenlooptom.Erli
jkt
geen uitweguithun crisis.Zecultiveren een sfeervanoude-

jongens-onder-elkaar,zesprekenelkaaraan metconfreie,ze
ji
jen enjouwenonderlingalssamenzweerdersdieindienst
van een sm achtend,m aardom publiek hun heilzam eeieren

uitbroeden.Tegeli
jkerti
jdzi
jnzeonbem indenonbegrepen;
hunpubliekwendt,blijkbaarallerminstonkundig,vo1walging hetgelaatvan ze af,en datvergrootweerhun weder-

zijdsesolidariteitenmaaktzenagenoegtotdeordebroeders
vaneengeheim genootschap.Intussenzi
jnerduizendenen
duizendenarchitecten,wattenzeersteinstri
jdismethuninnercfrcf:-gedachte,datvoelen ze ook zelfwel.

Zekunnen geenkunstenaarszi
jn,omdatzebeseffen dat
dienstbaarheidencommercieonverbrekelijkdeeluitmaken
vanhunberoep,maarzewillenerooknietâltenadrukkeli
jk
pratop gaan datzeeen publiekefunctievervullen,om datze
dân im m erster verantwoording kunnen worden geroepen
door fleken'.D e ivoren toren iszeeen gruwel.Hetm arktplein is ze een gruwel.D e architectzweefttussen kluizenaarscelen podium ,tussen hoogm oed en vernedering.
H et is niet het enige dilem m a in hun ziektebeeld.Ze
koesteren grotem inachtingvoorhetdelirium vanreglem en-

teringen enoverheidsvoorschriften,maartegelijkerti
jdverschuilen zezich daar,bi
jdeminstekritiekophuntekortkom ingen,zondermankeren achter.Zevoelen weerzin tegen
elkevorm vanelitarism e,m aarstaanterstond klaarom zich,
zodra ze maarenigszinsin hetnauw worden gebracht,achterde H oge Taak van de architectte verschuilen.Toen in
Leiden onlangs door een buurtcom ité bezwaar werd gem aakttegen dealraakvan tweefraaienegentiende-eeuwse
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pandendie,ineenverdergeheelnegentiende-eeuwsestraat,
volgenseen architectenbureau aldaarbetervervangen konden worden doornieuwbouw ,dom datdatzoveelgoedkoper
w as', en toen hetbuurtcom itém etdem ededeli
ngkwam dat
deze nieuwbouw zou vloeken m etde restvan destraat,ant-

woorddeeen architectvandatbureau:tHetli
jktmi
jnogal
moeili
jkvooreen niet-architectom tezeggen:datvloekt.'
Nogalmoeili
jk.Niet-architect.Hetli
jktme.Zolakoniek
gaatdatin diekringen.Eigendunk alsargum ent.Erisvoor

architecten geen anderemogelijkheid meerom zich tegen
kritiektewerendanhetberoepophunbijzonderestatus.En
datisjuistdestatusdieniemandzemeertoekentbehalvezijzelf.
Nu hebben we hetalleen nog overde crisisvan de architecten gehad.Een petieterige,particuliere crisisvergeleken
m etdecrisisin de architectuur.

W antde architecten kunnen nogop zoek zi
jn naareen
oudvuur,vergeefsrammelendaandepoortvandejeugdwatzeechter,in hun staatvanouderdom en bleekheid,voort-

lr:ngm - daarzijn geenechtetranenmeervoor.Dâârkunnen we alleen nogom huilen m etbehulp van zeerveeluien.
H ieren daarwordtnogweleenseen poging ondernom en

om waterotiek op hetkadavertebinden.H etlijktop het
ogenblik het meest dhaalbare',hetloffelijkste.M aar het
wachtenisinwerkelijkheidopdetovenaarsleerlingendiezove6lvuurenz/p-/jeugdoproepen,datzeerzelfgeheeldoor
in bezitworden genom en,datze hun rim pelsverliezen,dat

hun bleekheidverdwi
jnt,waarnazeweerzellbewust,jong,
sterkenblozendzi
jn,duivelskunstenaarsin plaatsvanconfrères,schenkersuiteen hoorn van overvloed in plaatsvan
parasieten.

W iedurftnogtebeweren datik alti
jdzozwartgalligben
en nooiteensmet<ietspositiefs'op de proppen kom ?
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W e bevinden onsin de situatie datwe een beroep m oeten zui
nigermoeten zijn.
doen op de clem entievan schurken,m aarhetisnu eenmaal
Devolgendein rangordezi
jndearchitecten.Even wachnietanders.Hetisaandebeulzélfdatwi
jmoetenvragenom ten dus.
M oeten weonswellichtwenden totdeingenieurs,detim onsniettewurgen,hetisdewolfdiewi
jmoetenverzoeken
? Gut.H un zielisde duim stok en de ham er,ze
onsnietteverslinden.Geenfeesteli
jkvooruitzicht,maarer m erlieden'

isgeenanderekeus.W emoetenmetonzewittevlaghetvi
jan- zijnnijveremieren,hetkan zegeen1orschelenwatzebouwen,alsze m aarbouwen.Snelnaardelaatste categorie.
deli
jkekamp in.
De gebruikers.De gebruikers'
?De bewonerszélfvan de
hui
z
e
n
e
n
kant
or
e
n?
Ac
h,
al
s
we
z
enaarhunm eningzouden
antwoordeli
jkzi
jn voordehelsegriezelkamerdieonzefgebouwdeomgeving'heet,makenwealleenbi
jdearchitecten vragen,zou de fgebouwdeom geving'binnen dekortstekenog een kans.
ren vergeven zi
jn van geraniumbakken,roodgeschilderde
W iezi
jnerzoalverantwoordeli
jkvoordiegriezelkamer? klom pen en handgeglazuurde straatborden.
H et kiezersvolk,in de eerste plaats.H opeloosdus.Geen
Nee,wekunnen inditri
jtjevijandenalleennoghopenop
overlevingskans.
dearchitecten.Zqj'immersgaan erpratopkinderenvande
Daarop volgen de politici,de bestuurders,de beslissers. verbeel
dingtezijn,zf
-jimmerspretenderentehebben gestuM aareen beroep doen op datsoortlui,isdatnietroepen in deerd en nagedacht,zq
j'immersnoemen zich debroeders
een woestijn?Elkehartekreetverzandterinrapporten,elke van dekunsten hetintellect.Zeontlenen erhun statusaan!
vonk dooftin de sintelsvan hun beleid.
M aarhun slechtegeweten ontlenen zeweerdaaraan,datze
D egrondeigenaren,despeculanten?H etism aartehopen zich gedragen a1sde broedersvan debuidelen de platvloersdatzeniethandjeklapspelenmetdevorigecategorie:zezi
jn heid.
uitzich zelfalonvatbaargenoeg voornuanceringen,ontoeDaarom hebbenwetenm instedieénekans:wekunnen de
H etkam p van de architecten.V an alle m ensen die ver-

gankelijk genoegvooralleswatmethersens,geesten geluk ijdelheidvanhunstatusstrelen eneenvuurtjestokenonder

te m aken heefty- zoalsdatm etalle m ensen hetgevalisdie hun slechte geweten.W e kunnen ze hun allerlaatste kans
gunnen om kleur te bekennen.Alleen de architecten staan,
alleen maarin hetbezitzijnvanveelgelden angst.
M oeten weonsdan totdeondernemers,deprojectont- doorhun verm eendestatusen hun geteisterdegeweten,nog
wikkelaars,de aannem ers wenden? Voorzeker niet.O ok m etéén teen aan onze kant,en alleen de architecten kunnen
hiervaltde grensmetdevorigegroep moeili
jktetrekken, wenog overde streep proberen te sleuren.
maarinelkgevalbehorenzegeestelq
jktotdieordevan mars- Toe,schurken,vorm een bende!Toe,beulen en wolven
kram ersen kruideniers.H etis,geloofm e,alleen vanwege allertekenkam ers,verenigtu!Toe,vorm eengangdievoorhetfeitdatze op twee benen lopen en hun neusin een zak- goed een eindem aaktaan datgesolm etuw prachtigegewedoek leegsnuiten datweze nog mensennoem en.Ik weetniet ten!W eiger tebouwen,staak!V erschuilu eensniet,ga er
onderdedierenbestaaterzoveelvariatie,jehebterkoli- vooréén keernietvan uitdat<erhonderden anderen klaar
briesenkatten,geitenenzeekoeien,enjemoeteenoneindig staan'wanneeru neezegt!Laatonseenszien datuw beroep
langewegafleggen voordatjevan deezelbi
jdenac,htegaal m éérdan anderhalvecenten eenscheetwaard isdoorvan nu
bent,m aarwaarom heten zowelaannem ersalsdichtersmen- afaangezamenl
çjk teredden watervanuw statusnogteredJ:n.
7W aarom houdtdedifferentiatieen derijkdom aanver- den valt!H eb het1efuw r> de-schurken telaten voelen datu
schillen hier ineensop? Een aannem eriseen aannemeren de m inste derschurken bent!
een dichtereen dichter.W ezouden m etdeeretitelmenswat

Bobigny - Placedel'
Eglise
Bobi
gny - PlaceGcôr:
W -##r2
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Architecten ontwerpen hun huizen nietvoordem ensen die tecten)en bli
ndestakkers(alleanderen).Dathetdeblinde
erin m oeten wonen,hun kantoren nietvoordem ensen die stakkerszi
jndiehunhelelevenindehuizenenkantorenvan
erin m oeten werken,zeontwerpen voorelkaar.Ofliever:ze dearchitecten m oeten rondtasten,alstom melend en strom ontwerpen de bijgevoegde ûlosoûetjes,hetbegeleidende pelend,zich afen toe uiteen EfûciëntRaam werpend oftot
theoretische excuusvoorelkaar,en laten de bouw overaan gillens toe gek wordend van Goedkope Eentonigheid,het
hetsinistere tweetalG oedkoop & Efûciënt.Deûrm a Piek- deertdearchitectennietinhetminst.Zezi
jnimmersblind,

ûjn & Klokgaaf.De kwantiteitvan hetgekakeldatuitde destakkers.Zezijnnognietziende.Zodraeenblindesukkel
m onden van architecten kwam nam toenaarm atede kwali- moppertslui
tenderi
jenzich.
teitvan de bouwwerken die hun handen voortbrachten afDearchitectuurisverwordentoteenkunstjedatdearchinam .Erisalleen nog maargekakel.

tecten waardetoekent.D earchitectuurzou een kunstmoe-

Bijdetochtdieonsbozeoogdoorhuncrematoriumland- tenzijndiedewaardevanallemensenweerspiegelt.Dewisschap m aakte stootte hetop veellichtgeraaktearchitecten. selwerking t
ussen deuiterli
jkeen innerlijkewereld van de
Oeff,wateen ijdele gemeente.W ateen deprimerend ge- m ensdie hem totm eerdan een numm er maakt,totmeer
nootschap van wederzijdsebewondering.Datkloptelkaar dan zoveelponden rauw vleesdievan dewiegnaarhetgraf
op deschouderen datliktelkaar,hetoog zetteergroteogen worden voortgeduwd doorde schikgodinnen Gril,Zorg &
van op.H etzag architecten diegedurende dehelftvan hun Behoefte,maartoti
em and dieboven zichzelfuitsti
jgt,tot
werkdagbezig waren zich m etpleisterstebeplakken en met een symbool,toteen wezen datvan zichzelfkan zeggen hier
brandzalfin te smeren,allesvanwegede schurendetongen enzohebi
kgelefd,wismenietuit,ikbenonderugeweest,zovan hun collega's.V eelarchitecten-discussiesnam onsoog drami
jn ademtochtbevriestverpulvertook dewereld,ik

waaren nietéén waarbi
j de hand in eigen boezem werd laatu metalmi
jn sterfeli
jkheid een hartnadatbloedten
gestoken.O nderling gem opperop hetwerk van collega'sis beeft- diéwisselwerking isdoorde modernearchitectuur
er genoeg,m aar aan hetinzichtdatze dum my's,klonen, tenietgedaan.Erisgeen horizon meer,geen om geving die

blauwdrukken en verlengstukken van elkaar zijn wi1er correspondeertmet hetbizarre,verpletterende,lieoijke,
geen.De architectuuriszeheilig.En architectuuriswat6lke wonderli
jke,angstaanjagende,kinderli
jkeen oeroude injkvandemens.Onzehorizon,onzeomgevingheeftons
architect,metuitzondering misschien van zi
jn collega's, nerli
m aakt.Veelzogeheten dkritiek'kan een architectverdra- onzewaardeontnom en.Dearchitectuurisdood.Iederedag
gen,m itsm en zich m aar alseen architectvermom t,m its opnieuw worden wedooreen li
jkgekust.Onzedagen zi
jn

maarbinnen decodebli
jftdiewildathetalleendear- geteld.Arm oog,ik huilom je.lk zou om jehuilen,a1sje
chitecten zijndiewetenwatgoedisvoordewereld,decode bestond.
diewildatdewereld isverdeeld inheiligezieners(dearchim en
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( )nzc horizon, unzc ntttgcving hccft (ills onzc vcaardc untnnntcn . Dc ar.hirc ctuur is dnnd . Ic(Icrc (la", upnicu(c scrn(Icn
Esc dour (-(-it lijk 'ckust .'
." hlijkt Gcrrit Konirij ( •r
in !{cslaag(h (-(-it
IIt He/ I)o :e or
gchccl nictmc hcculkin,gsgrocp tcgcn rich in hct harnas tc
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s)rrk docn . Ouhcvoorourdccld .
scholcn cn prictl>raat . .\l ducndc ontstund (Ic scctcvtschap
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