Verzamelde opstellen.
Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970
Geert Bekaert

bron
Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970. Stichting Monumentenen Landschapszorg, z.p. [Brussel] 1986

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/beka003verz02_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

5

[Woord vooraf]
Los in de Ruimte, het tweede volumen van Geert Bekaerts Verzamelde Opstellen,
bevat onuitgegeven en uitgegeven teksten uit de jaren 1966-1970. De eerste zijn
onder meer gelegenheidstoespraken - gesproken op vernissage, persconferentie e.d.;
het gepubliceerde materiaal verscheen in diverse periodieken waaraan de auteur in
die dagen als medewerker/redacteur verbonden was: De Standaard, Streven, Kunsten Cultuuragenda, Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten (beide laatste
in de referenties ingekort tot resp. K&C-agenda en TABK). De in boekvorm
verschenen Pop, het wezen van de kunst, 1966, en Het einde van de architectuur,
een lezing gehouden aan het Postuniversitair Centrum te Hasselt in 1965 en
gepubliceerd in 1967, werden eveneens in deze bundeling opgenomen.
Om het volume van de uitgave handzaam te houden werd verkozen In een of ander
huis. Kerkbouw op een keerpunt, 1967, niet in te sluiten. De opvattingen van de
auteur omtrent dit onderwerp zijn in diverse artikelen, verspreid over het eerste en
tweede deel van deze verzameling, terug te vinden.
Zoals in Stapstenen werd ook hier alle illustratie achterwege gelaten: niet alleen
ontwikkelen de teksten een gedachtengang die zonder beeldende toelichting te volgen
valt, ook horen de ‘beelden’ tot het gemeengoed van eenieder die in hedendaagse
architectuur en beeldende kunsten geïnteresseerd is. Op stilistische aanpassingen na
zijn de teksten weergegeven als in hun oorspronkelijke versie □
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Pop, het wezen van de kunst.
Davidsfonds, Leuven, 1966.
Que vais-je faire? Loin, loin, la raison, les règles, les bornes de l'art;
j'aperçois un espace immense éclairé d'un feu nouveau.
Honoré de Balzac
Wie tussen 24 juni en 30 augustus 1964 het Haagse Gemeentemuseum heeft bezocht,
waar de nieuwe realisten of hoe men ze ook noemen wil, hun intrede hadden gedaan
met een uitgebreide expositie, merkte al van bij de ingang wat deze mensen met de
kunst en de bezoeker voorhadden. Een catalogus was er niet te koop. Iedere bezoeker
kreeg een vierenveertig pagina's dikke krant in de hand gestopt. Ze stond vol
gewichtige informatie over alle soorten hedendaags realisme in de beeldende kunst,
het sociaal realisme niet te na gesproken, en over alle mogelijke onder die vlag
varende kunstenaars. Kennelijk wilde men daarmee laten zien dat kunst geen
luxe-artikel is, waarover slechts op houtvrij kunstdrukpapier kan geschreven worden.
Dat een catalogus bij een tentoonstelling geen bijkomstigheid mag zijn voor enkele
geprivilegieerden die hem kunnen betalen. Eventueel kon men er ook een prik tegen
de kunstcritici in zien die in hun kranten niet voldoende artistieke informatie brengen,
maar hun geëerd publiek té hoofs naar de mond praten. En tenslotte, met omgekeerd
effect, wees deze catalogus erop dat een krant een object is uit onze dagelijkse
omgeving, dat ook wel eens met aandacht mag bekeken worden.

Is pop-art populair?
Hoe dan ook, de bezoeker werd ineens te midden van het fenomeen van de nieuwe
kunst gezet. Met veel kennis van zaken speelden de organisatoren het spel van de
nieuwe realisten mee. De onvermijdelijke gesofisticeerdheid namen ze op de koop
toe. Want met zijn vele bio- en bibliografische gegevens en zijn talrijke opstellen in
het specifieke vakjargon vormde de catalogus een belangrijke en duurzame
documentatie, waarvoor krantenpapier nu eenmaal niet zo geschikt is. Hij bleek
helemaal niet bedoeld te zijn om na een functioneel verbruik bij de uitgang van de
tentoonstelling in de papiermand gegooid te worden. Vanzelf liet hij zien hoe
dubbelzinnig het begrip ‘populair’ is dat men graag in verband brengt met het nieuwe
realisme. De demonstratief-volkse en banale presentatie van dit soort catalogus vindt,
net als het nieuwe realisme zelf, slechts weerklank in een intellectueel-artistieke
context, en die wil men juist negeren. Men wil aantonen dat kunst voor iedereen is,
dat kunst een alledaagse waarde is, dat ze niet buiten het concrete leven mag staan,
maar men kan dit alles slechts waar maken voor mensen die nog een museum
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bezoeken en waarde hechten aan een catalogus.
Pop-art is inderdaad helemaal niet populair in de zin die men gewoonlijk aan dit
woord geeft: pop-art is allesbehalve de kunst waar het volk naar vraagt. Het volk,
net trouwens als de burger, vraagt naar kunst als naar een representatiesymbool van
een hogere maatschappelijke rang, niet als een echte levenswaarde. Pop-art
daarentegen wil de vitale krachten die in de massa leven door een artistieke
bewustwording tot kunst verheffen. Ze gaat uit van de vraag die Novalis reeds stelde:
‘Gehörte nicht zur beharrlichen Mittelmässigkeit die meiste Kraft, und soll der
Mensch mehr als einer aus dem Popolo sein?’ En door deze stellingname richt ze
zich onwillekeurig tegen de burgerlijke cultuur om haar te doen ervaren hoe leeg en
nihilistisch haar kunstvoorstelling is, hoe ver ze ook van de eigenlijke burgerlijke
levensimpulsen af staat, hoe weinig vat ze heeft op de realiteit van vandaag. Pop-art
wil juist die onbekende realiteit aan de orde stellen. Ze losmaken uit de valse
voorstellingen die de mens er zich over maakt. Ze laten zien zoals ze is. Of juister
nog, zelf leren zien zoals ze is.
De reactie van de bezoeker in Den Haag was al even revelerend als de catalogus.
Hij aanvaardde deze automatisch, vanzelfsprekend, op alles voorbereid. Hij keek er
nauwelijks van op, vond hem hoogstens een beetje onhandig omdat hij er niet
gemakkelijk zijn weg in vond. Natuurlijk kan men hier een vorm van geblazeerdheid
in zien: de ingewijde laat niet graag zijn ergernis of verwondering blijken. Maar ik
geloof dat er in deze onverschilligheid ook een flinke dosis luciditeit aanwezig is.
Het ‘épater le bourgeois’, doet het niet meer bij het museumpubliek. Dit laat zich
niet meer vangen aan oppervlakkige trucjes, vooral als die niet meer zo nieuw zijn.
Het verontwaardigt zich er nog nauwelijks over wanneer zijn vertrouwde
voorstellingen geweld wordt aangedaan. Het heeft ook de moderne kunstenaar al
door. Het toetst diens werk op de werkelijkheidswaarde. In Gent, op de tentoonstelling
Figuratie en Defiguratie, welke op hetzelfde ogenblik als die in Den Haag werd
gehouden en waar de nieuwe realisten eveneens goed aan bod kwamen, waren er
meisjes die zich nonchalant het zweet afveegden met een handdoek uit een compositie
van Martial Raysse. Die hadden het begrepen. De secularizering van het kunstwerk
is voor dit publiek een reëel feit geworden.

Is pop-art kunst?
Richtte de pop-art of het nieuwe realisme zich uitsluitend tot zo'n publiek, dan zou
men bijna gaan menen dat de nieuwe kunst op zijn Don Quichotte's tegen windmolens
aan 't vechten is. Men zou hierin een reden te meer vinden om de broeierige
zelfaffirmatie van enkele onaangepasten die een stuk kunstgeschiedenis nog eens
over willen doen, maar vlug te vergeten. Maar dan stoten we op de vraag: waar moet
men gaan staan om een fenomeen te onderkennen? Pop-art te direct als kunst
benaderen kan tot kortsluitingen
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leiden. Hier is inderdaad een dubbel misverstand mogelijk, zowel van de kant van
de niet-geïnteresseerde als van die van de kenner. De eerste heeft, in zijn zalige
zelfgenoegzaamheid, helemaal geen behoefte aan welke vorm van kunst dan ook,
tenzij aan diegene, als ze die naam nog verdient, die zijn zelfgenoegzaamheid een
zekere artistieke glans verleent. De kenner van zijn kant, heeft ook de revolutie van
de moderne kunst reeds in zijn intellectuele bagage geklasseerd; hij beheerst haar
neutraal, zonder er nog door geraakt te worden. Zijn voorstelling van de kunst wordt
wel voortdurend bijgewerkt en opgepoetst, maar blijft ongewijzigd. Met een
vriendelijke geste wordt Peter Weiss' die Verfolgung und Ermordung Jean Paul
Marats een leuk kijkspel of intellectueel gezwets genoemd. Men raakt er helemaal
niet van ondersteboven. De eerste categorie - die van de leken - kan aan sommige
voorstellingen van de pop-art nog een eerlijke pret beleven. De tweede ziet er slechts
een nieuwe uitgave in van het reeds vertrouwde en achterhaalde dada met zijn
uitlopers in het surrealisme. Tussen deze twee groepen in staan echter de lucieden:
nuchter, sceptisch, maar hartstochtelijk geboeid door elke eerlijke poging om de
mens zijn plaats in de wereld van vandaag terug te geven. Deze laatsten zijn het die
de nieuwe realisten willen aanspreken. Alleen aan dit publiek kunnen ze hun
mythologie van het alledaagse verklaren. Hun succes - men mag het dan nog als een
handig georkestreerd modeverschijnsel opvatten - raakt ergens grond in de behoefte
van de hedendaagse mens om achter de begrippen te raken en een zin te zien in het
geringe, het banale, het toevallige, het automatische, het werkelijke van zijn actuele
bestaan.
De termen ‘nieuw realisme’ en ‘nieuwe realisten’ kunnen dienen om het kind een
naam te geven. Maar de vele denominaties welke de directie van het Haagse
Gemeentemuseum op de voorpagina van zijn cataloguskrant rond de algemene titel
nieuwe realisten verzamelde, tonen wel aan dat het niet om een welafgelijnde groep
kunstenaars, noch om een duidelijk te omschrijven beweging gaat, maar meer om
een nieuw klimaat, een nieuw bewustzijn, waar velerhande aspecten samen
heenwijzen. Er was sprake van nieuwe figuratie, object-schildering, pop-art, nouveau
réalisme, traditioneel realisme, sociaal-realisme, nieuw realisme, en van constructies,
collages, décollages, machines, schilderijen, accumulations, assemblages, kisten,
beelden, en deze opsomming zou nog mogen aangevuld worden, bijvoorbeeld met
new dada, yes-art, enz.
Zonder te gaan beweren, zoals Henri Van Lier niet zonder sarcasme heeft gedaan,
dat het hier gaat om de geboorte van een nieuwe mens en dus om het begin van een
nieuw tijdperk, moeten we toch erkennen dat men pop niet zonder meer tot een
artistieke mode kan herleiden, tenminste niet in de traditionele zin. Pop is geen reactie
tegen iets zoals bijvoorbeeld het impressionisme een reactie was tegen het realisme,
het expressionisme tegen het impressionisme of, als men wil de nieuwe figuratie,
die we hier even als een
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afzonderlijk fenomeen beschouwen, tegen de abstracte schilderkunst. Al deze
bewegingen zien in het kunstwerk het eindpunt van de artistieke activiteit: het
actieterrein van de kunstenaar ligt binnen het kunstwerk besloten. Ook de popist kan
niet aan het kunstwerk ontsnappen, maar hij relativeert het. Hij wil het als het ware
vernietigen, het opheffen als een eigen substantie tussen de mens en het leven. Hij
wil het scherm doorzichtig maken en zo de zin van het kunstwerk, die buiten het
dagelijkse van het leven was gelegd, aan het leven teruggeven.

Op-art of pop-art?
Met deze constatering hebben we het fenomeen nog niet nauwkeurig genoeg
omschreven. Ze is zo algemeen, dat ze voor alle actuele tendensen in de kunst van
vandaag geldt. Het is inderdaad niet zo eenvoudig een scherp onderscheid te maken
tussen twee bewegingen die men tegenwoordig vaak als elkaars tegenpolen voorstelt:
de pop-art en de op-art. Voor beiden is het object een ‘réalité médiane’ tussen natuur
en machine. In de op-art-beweging kan men met meer recht een ortodox-artistieke
kunstgroep herkennen met een uitgesproken geloof in de functie van het kunstwerk
als zodanig. Voor Vasarely bijvoorbeeld is schilderkunst het middel om het plastisch
fenomeen in het leven van elke dag te integreren. En daarmee duidt hij heel scherp
zowel de gelijkenis als het onderscheid tussen beide groepen aan. Beide worden
gedragen door dezelfde morele intentie: de verkenning van de concrete werkelijkheid
als humaan gegeven, en niet slechts als bruikbaar, eventueel schoon object. Het
onderscheid ligt echter in de benadering van de werkelijkheid en in de plaats die het
kunstwerk daarbij inneemt. Op-art heeft nog expliciet een plastisch fenomeen op het
oog, dat in de structuur van het hedendaagse leefmilieu geïntegreerd moet worden.
Ze is toegespitst op de kenbaarheid van de universele en abstracte wetmatigheid van
de werkelijkheid. Pop-art daarentegen kijkt tegen de concrete uitwendige verschijning
aan waarin de werkelijkheid zich uiteindelijk geïndividualiseerd, als een ding,
voordoet. Pop staat in de onmiddellijkheid, rechtstreeks, en heeft daarom geen
interesse voor plastische fenomenen als zodanig, ook al worden deze gebruikt. Dat
de grenzen tussen op en pop voortdurend geschonden worden spreekt hier vanzelf.
In alle tentoonstellingen, hoe doctrinair ze ook willen zijn, kan men dat constateren.
In hun extreme vorm zijn de twee polen goed te onderscheiden, maar het concrete
kunstwerk bevindt zich vaak in het magnetische veld tussen beide.
Vasarely en Oldenburg zijn duidelijk extremen, maar waar situeert men
bijvoorbeeld een Pol Bury? Het gaat hier dan ook niet om een duidelijke aflijning,
de esthetiek van een bepaalde groep, en dus ook niet om het opsporen van wat het
meest pop is in pop of het meest op in op, om vanuit deze wetenschap dan een
rangschikking te geven van de kunstenaars die het best
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aan de definitie beanwoorden. Zulk een methode is slechts mogelijk in een
academische kunstbeschouwing. Ze miskent het fenomeen precies omdat ze het
vanuit een voorafbepaald standpunt benadert. Een levende kunstbeschouwing
daarentegen laat zich door de fenomenen zelf dicteren hoe ze moeten benaderd
worden. Alleen vanuit het fenomeen zelf van de pop-art kan het klimaat beschreven
worden waarin de popisten, de nieuwe realisten, de assembleurs en collagisten leven.

Pop-art en de moderne kunst
Zo'n klimaat ontstaat niet van vandaag op morgen. Het groeit heel langzaam, tot
plotseling iedereen merkt dat het er is. Dit laatste gebeurde in 1964. Ineens was pop
overal en was het overal pop: in Den Haag, Amsterdam, Gent, Parijs, Londen,
Stockholm, Venetië, wat minder opvallend op de Documenta III te Kassel, die juist
door haar gebrek aan enthousiasme nog het meest opviel. New York was Europa
voorgegaan met de tentoonstelling The Figure in het Museum of Modern Art in de
lente van 1962, en met enkele individuele tentoonstellingen in de verschillende
New-Yorkse galerieën rond dezelfde tijd. Het leek wel op een samenzwering van de
Newyorkse kunsthandel, waarbij volgens Franse zegslieden bovendien de bedoeling
voorzat de Parijse kunstmilieus te nekken. Dit droeg ertoe bij, het Amerikaanse
karakter van de pop-art net iets te sterk te beklemtonen. Alan R. Solomon, de
woordvoerder van de nieuwe Amerikaanse groep, wil echter van het woord pop niet
horen en wijst de term met klem af als een Europees verschijnsel.
En inderdaad het woord pop-art schijnt in Engeland gelanceerd te zijn door de
criticus Lawrence Alloway. Niet in 1964, niet in 1962, maar reeds in 1956. En nog
vóór het woord er was, waren er zowel in Amerika als in Engeland, maar ook in
Frankrijk, Italië en bij ons kunstenaars werk aan 't maken dat nu als volbloed pop
beschouwd kan worden. In Londen vindt men ze samen in het Royal College of Art
en in de Independent Group; hun woordvoerders C. Reyner Banham, Lawrence
Alloway, Paolozzi en Hamilton verdedigen hun opvattingen in het Institute of
Contemporay Arts. Rond de jaren vijftig zijn ook Hains en Villeglé reeds affiches
aan 't verzamelen in Parijs. Enkele jaren later gaan Johns, Rivers en Rauschenberg
aan het werk in Amerika, Baj in Italië. En eigenlijk is ook de Cobra-beweging, die
in 1948 wordt opgericht, niet helemaal vreemd aan het verschijnsel. Op dezelfde
wijze als Bacon, die zijn eerste one-man show kreeg in 1934, werden de
Cobra-mensen in de Haagse tentoonstelling van het nieuwe realisme betrokken. Men
heeft deze uitbreiding van het popverschijnsel betwist. Men kan, geloof ik, echter
nog veel verder gaan. Niet alleen Bacon, Cobra en andere namen die erbij werden
gehaald - zoals Baj, Dubuffet, Guttuso, Léger, Richier en vele anderen meer - moet
men erbij betrekken, maar zo goed als de gehele moderne kunst. Pop is niets anders
dan een actualisatie van de moderne kunst, een verscherpen van
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sommige aspecten ervan.
Het gaat niet op het nieuwe realisme uitsluitend als een reactie op de informele
kunst voor te stellen. Zeker niet als men deze twee strekkingen als opeenvolgende
historische manifestaties beschouwt. Slechts dialectisch kan men ze tegenover elkaar
stellen. En ook deze oppositie is in de moderne kunst helemaal niet nieuw. Dada en
De Stijl kwamen tegelijkertijd op en sommige aspecten van hun theorieën kunnen
zonder meer vereenzelvigd worden. Fragmenten uit publikaties van Arp zou men
met grote geloofwaardigheid in de geschriften van Mondriaan kunnen inlassen.
De informele kunst, die zich eveneens ongeveer op hetzelfde ogenblik als het
nieuwe realisme heeft aangediend, poneerde een wereld achter de dingen, achter de
fictie van hun verschijning. Ze verzette zich tegen de tirannie van de vorm, die ze
als een min of meer toevallige en willekeurige verstarring van een veelzijdige
werkelijkheid beschouwde. Ze keek door de verschijning der dingen heen, ze gebruikte
de dingen slechts als aanleiding om tot hun universele bestaansgrond, waarin
subjectiviteit en objectiviteit versmolten zijn, door te dringen. Een steen is voor deze
kunstenaars niet op de eerste plaats een steen die daar onbeweeglijk, scherp omlijnd
voor hen ligt, maar een manifestatie van een dynamische werkelijkheid, een
ondoorgrondelijk maar niet ontoegankelijk mysterie van voor het oog verborgen
energie.
Pop-art en op-art verhouden zich tot de informele kunst op zijn manier. Op-art
staat aan de kant van de informele kunst en diept er één relatie van uit. Het nieuwe
realisme ziet de werkelijkheid van het informele anders. Het negeert deze niet, maar
stoot op het eenzijdige en onvolledige ervan. Het zoekt naar de betekenis van het
banale ding waar het dagelijks mee te doen heeft. ‘Wir suchen überall das Unbedingte,
und finden immer nur Dinge’ (Novalis). Het kijkt echter net zo lang en zo
onbevooroordeeld tegen de dingen aan tot ze hun conventionele vertrouwdheid
verliezen en verschijnen als raadselachtige ondoordringbare wezens, met een
individuele eigen werkelijkheid - dezelfde mysterieuze werkelijkheid die de informele
kunst rechtstreeks wilde achterhalen. Een steen is voor de pop-kunstenaar die bepaalde
steen, daar!
We moeten zelfs niet zo ver zoeken om de vanzelfsprekende gelijktijdigheid van
het informele en het uiterst-concrete aan te tonen. Met silk-screens, frottages,
ready-mades, verbrijzelde violen, gedemonteerde piano's of afgescheurde affiches,
maken coryfeeën van het nieuwe realisme en de pop-art zuiver informele werken hetgeen soms aanleiding wordt om deze kunstenaars inauthenticiteit te verwijten.
Het is daarom ook erg te vrezen dat wie de abstracte kunst nooit voor vol heeft
aangezien, nog minder weg zal weten met het nieuwe realisme.

This is tomorrow
Als men, op zoek naar de begrenzing van het fenomeen, toegeeft aan een
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neiging tot historische helderheid en dan toch één feit wil dat als het begin van de
pop-art kan beschouwd worden, dan, geloof ik, houden we het best bij de
tentoonstelling die onder de titel This is tomorrow in de White Chapel Art Gallery
in augustus 1956 te Londen werd gehouden. De ligging zelf van deze
avantgarde-galerie in een populaire buurt van Londen kan al onder de benaming
pop-art ressorteren. Maar er was meer. Een dozijn groepen, meestal bestaande uit
een schilder, een beeldhouwer en een architect, voor zover deze benamingen nog
gelden, gaven in sprekende beelden hun visie op de toekomst weer en indirect ook
op de plaats die de kunst daarin zou moeten innemen. Deze visie op de toekomst was
- hoe kan het anders? - de projectie van een fundamentele hedendaagse behoefte, die
als volgt kan omschreven worden. We leven in een conventionele, artificiële wereld,
d.w.z. naast onze eigenlijke werkelijkheid. De bestaansreden van de kunst is, deze
conventies voortdurend te doorbreken, ze te relativeren en de mens nieuwe beelden
te geven die zijn menselijkheid kunnen verklaren, nieuwe vormen en structuren
waarin hij zijn menselijkheid kan beleven. Hier werd de wezenlijke opzet van de
nieuwe kunst voor het eerst heel duidelijk geformuleerd.
In sommige afdelingen was dit zelfs op een opvallende wijze gesynthetiseerd. In
de toegangshall bijvoorbeeld, ontworpen door Crosby, Facetti, Turnbull en Wright,
was binnen een anonieme, formele en mechanische structuur, opgebouwd uit stalen
buizen en plasticplaten, de menselijke aanwezigheid gesymboliseerd in de vorm van
woordentypografie, circulatietekens, schilderingen, beelden en foto's van de natuur.
Eén foto liet zelfs zien hoe die mechanische structuur geïnspireerd was op de
levendige samenstelling van het blad van een boom.
Diepzinniger was de synthese van ‘groep 6’, samengesteld uit Henderson, Paolozzi,
Peter en Alison Smithson. (De laatste twee namen, eng verbonden met hetgeen in
architectuurkritiek ‘brutalisme’ wordt genoemd, mogen er terloops aan herinneren
dat pop zich niet uitsluitend tot de traditionele beeldende kunsten beperkt, maar ook
equivalenten bezit in de architectuur. En men zou nog verder kunnen gaan met
soortgelijke verwijzingen naar de cinéma-vérité, de nouveau roman, de concrete
muziek). De sectie van de Smithsons was een uitstekende, inslaande samenvatting
van wat de nieuwe realist bezielt. In de grond kan dit niet als een voorbijgaand
tijdverschijnsel gedoodverfd worden, tenzij in zoverre het juist in deze tijd herinnert
aan de elementaire voorwaarden van menselijk leven die dreigen vergeten te worden
en verloren te gaan. Lawrence Alloway, dezelfde die het woord ‘pop’ lanceerde,
vergeleek de patio dat dit team had gebouwd, met een opgravingsterrein. Het nieuwe
realisme vertoont inderdaad vele overeenkomsten met het archeologisch onderzoek.
Een plek zand was afgezet met een schutting die de indruk wekte er slechts voorlopig
te staan. Ze schiep een menselijke zone, zonder deze af te sluiten en aan een vaste
plaats te binden. In de omheining stond een
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houten hut, die nog het best te vergelijken was met een schuilplaats voor het vee:
een symbool tegelijk van de behoefte en van het gemis aan een schuilplaats voor de
mens. De mens zelf werd in de hut aanwezig gesteld door middel van een
fotomontage, die, samengesteld uit verschillende foto's van het actuele leven, het
portret van een soort oermens deed ontstaan. De historische, dat wil ook zeggen de
eeuwige dimensie was verder ook uitgedrukt door een reëel karrewiel, waarrond
foto's van pin-ups gespreid lagen. Belangrijker echter dan de expliciete symbolen
die werden getoond, was de sfeer van een indrukwekkende primitiviteit, waarover
een grote verhevenheid lag. Op een fantastische manier werd hier ineens de glamour
van de welvaartstaat doorbroken, een averechtse functionaliteit werd omgebogen
naar zijn eigenlijke doel: het leven en de mens. En dit gebeurde niet door een
romantische afwijzing van de hedendaagse beschaving, maar door een nuchtere en
daardoor des te pakkender ontbolstering van haar kern. Zonder dat er over kunst of
over schoonheid werd gesproken, werd men hier een agressieve anti-esthetiek gewaar.
De taak van kunst en kunstenaar werd hier waarachtige en noodzakelijke dienst aan
het leven. Kunst werd tegelijk het geweten en de moraal van de mensheid.

Richard Hamiltons manifest
Luidruchtiger was de ‘stand 2’, van Hamilton, Mc Hale en Voelcker. Als in een
tweeluik werden hier, reeds in 1956, heel duidelijk de twee richtingen van de actuele
kunst naast elkaar gezet: de illusoire optiek van Mc Hale naast de populaire imagerie
van Hamilton. Deze laatste interesseert ons hier het meest. Met zijn montages en
assemblages heeft Richard Hamilton (o1922) het iconografische programma vastgelegd
dat aan de pop-art een gezicht gaf. Hij is de bewuste vaandeldrager geworden van
de ‘populaire kunst’, een van de weinigen die geprobeerd heeft een pop-manifest op
te stellen. In This is tomorrow gaf hij, in tegenstelling tot de ‘groep 1’ met Crosby
en de ‘groep 6’ met Smithson en Paolozzi, geen uitdrukkelijke visie op de wereld
van morgen. Hij imiteert zo gewetensvol mogelijk ons vertrouwde levensmilieu. Hij
hing een beeld op van het populaire, vulgaire en triviale grootstadsleven met zijn
cinema-affiches (bioscoop klinkt in dit verband te voornaam!), boulevardbladen,
juxe-boxes (die op de tentoonstelling ook functioneerden), speelautomaten en alles
wat door de culturele evolutie vandaag voor kitsch en minderwaardig wordt gehouden,
maar waar de massa van leeft. Hij probeerde niets te sublimeren, zelfs niet te
interpreteren, al kan hij daar door het feit alleen al van zijn reconstructie nooit
helemaal aan ontsnappen. De vulgariteit werd hier tegelijk in haar volle vulgariteit
en toch bewust en dus van op een afstand voorgesteld. Vanzelf, zonder enige
stellingname, werd de mens hier brutaal geconfronteerd met zijn dagelijkse omgeving
en deze confrontatie vormt de eerste voorwaarde voor een menselijke organisatie
van het dagelijkse leven.
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De behoefte om het chaotische levensmilieu te ordenen sluit immers geen afwijziging
in van de populaire waarden. Integendeel, de manier waarop de foto-montage gemaakt
was, gaf blijk van een groot geloof in de positieve kracht, in de algemeen-menselijke
werkelijkheid van de banale, dagdagelijkse dingen. Hamilton geloofde overigens
sterk in het populaire karakter van zijn kunst, maar daarin vergiste hij zich.
Aan Hamilton wordt ook de naam ‘pop’ toegedicht, die dan later door de criticus
Alloway als een succesvolle toverformule verspreid zou zijn. De naam is nauwelijks
tien jaar oud, maar zoals in een echte mythologie, ligt de oorsprong ervan nu reeds
in het duister. Over de manier waarop hij ontstaan is doen allerlei legenden de ronde.
Eén ding staat vast. In 1956 maakte Hamilton voor de catalogus van This is tomorrow
een collage welke hij de titel gaf: just what is it that makes today's homes so different,
so appealing? ‘Home’ kan hier vertaald worden door wereld: er werd in deze collage
aanschouwelijk gemaakt welke elementen niet alleen de huiskamer, maar ook de
wereld van vandaag zo verschillend, zo aantrekkelijk maken. Met het gebruikelijke
kunstkritische jargon kan met dit ‘schilderij’ niet meer aan. Men weet zelfs niet goed
meer hoe het te noemen. Het is slechts een plaatje, van 25 bij 26 centimeter, een echt
en bewust kitscherig plaatje, van de slechtst denkbare smaak, opmerkelijk trivaal.
Er staat een moderne hercules op afgebeeld, een body-builder, zoals men die overal
ter wereld in de straatkiosken aantreft. ‘Hoe stelt u zich uw man voor?’. Hij staat
hier echter niet tegen de achtergrond van een kunstmatig helderblauwe hemel in een
rest van aards paradijs, dat een nudistenkamp heet te zijn. In een atletische houding
staat hij te pronken te midden van een enge, dik gestoffeerde woonkamer. In de hand
houdt hij een reusachtige lolly, waarop in afschuwelijke letters duidelijk ‘pop’ en
daarboven, iets minder duidelijk, ‘tootsie’, staat geschreven.
Daar is dan het woord ‘pop’ in de geschiedenis van de plastische kunsten gevallen
en wel in een context die niet helemaal beantwoordt aan het frisse en joyeuse van
het woord zelf. In populaire taal schijnt dit woord even veel te willen zeggen als
‘chérie’, en dit is dan misschien toch weer een direct aanknopingspunt met Hamiltons
plaatje. Want tegenover de atleet bevindt zich, overigens zonder enige relatie tot
hem, tenzij die door het woord pop en de lolly kan geïnsinueerd worden, een even
schaars beklede dame, al even direct als haar partner van een prikkelblad gecopieerd,
even triviaal, even geposeerd, maar ook even levensecht. De triomfantelijke vulgariteit
van de hoofdpersonages wordt goed opgevangen door het milieu waarin ze
verschijnen. Aan de wand het portret van een victoriaanse voorvader, die op de scène
neerkijkt. Daarnaast een grote affiche in stripverhaalstijl ‘young romance’. Op het
televisiescherm een stralende call-girl. Voor het scherm een reclame-conservenblik.
Centraal in de compositie een Ford-embleem op fluweel gemonteerd. Verder nog
een nu reeds ouderwetse bandrecorder, een krant, een kopje,
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diepe, moderne zetels, een dik tapijt. De filodendron is niet vergeten. Bovenaan de
trap, die rechtstreeks vanuit de kamer naar een straat vol publiciteit voert, is een,
deze keer net gekleed meisje, aan het stofzuigen met een apparaat waarvoor nog eens
met een bandspreuk extra reclame wordt gemaakt. De bioscoop waarop men vanuit
de huiskamer - als men hier nog mag van spreken - uitkijkt heet ‘Warners theater’,
een naam die mischien niet toevallig gekozen is en als een morele waarschuwing
zou kunnen geïnterpreteerd worden. In dat geval zou Hamiltons prent een minder
naïeve verheerlijking van een ontvoogd modern leven zijn dan ze zich op het eerste
gezicht voordoet. Haar nadrukkelijkheid wijst overigens in dezelfde richting. Meer
dan zijn jongere bentgenoten, is Hamilton een moralist, die onwillekeurig nog altijd
in verzet komt tegen een wereld die hij overtuigend in beeld zou willen brengen. Hij
bekijkt die wereld nog van buitenaf, van over de muur van een moralistische
beslotenheid. Ook hij laat de onvermijdelijke dubbelzinnigheid zien waarover we
reeds spraken bij de beschrijving van de Haagse catalogus. Maar hoe dan ook, zonder
hier een strikt historische betekenis aan te geven, kunnen we zijn kleine collage van
1956 beschouwen als de eersteling van een nieuwe richting, ongeveer als Picasso's
Demoiselles d'Avignon het manifest van het kubisme en Courbets Begrafenis te
Ornans het manifest van het toenmalige realisme is geweest.
Courbet vermeld ik hier niet helemaal willekeurig. Terecht beriep Hamilton zich
op deze fanatieke realist. Een eeuw geleden, toen hij onder de titel ‘realisme’ zijn
schilderij Atelier tentoonstelde, schreef Gustave Courbet in de inleiding op de
catalogus: ‘Je n'ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres. Ma pensée n'a
pas été davantage d'arriver au but oiseux de l'art pour l'art. Etre à même de traduire
les moeurs, les idées, l'aspect de mon époque selon mon appréciation, être non
seulement un peintre, mais encore un homme, en un mot, faire de l'art vivant’. Voor
onze tijd vertaalt Hamilton dit credo van het realisme als volgt: pop-art is populair
(ontworpen voor een massapubliek), vergankelijk (oplossing voor korte termijn),
ergens voor bestemd (dus gemakkelijk vergeten), goedkoop, massaprodukt, jong (op
de jeugd gericht), bij de pinken, sexy, betoverend, glamour, big business.
Voor Hamilton en de neo-realisten ligt de realiteit natuurlijk anders dan voor
Courbet, maar de aard van hun realisme is dezelfde, dezelfde van alle grote realisten
uit de westerse schilderkunst, Bruegel in de eerste plaats. De meesterlijke vulgariteit
van Courbets naakten hoeft niet onder te doen voor die van Hamilton. De gedurfdheid
van zijn onderwerpen nog minder. Ze waren op schandaal berekend. Zelfs nu hebben
ze nog niet veel van hun agressiviteit verloren.
Na Courbet komen de impressionisten. Ze schilderen bij voorkeur onartistieke
onderwerpen, houdingen, gezichtspunten die over de grens van de gangbare
waarneming liggen. Degas gaat in zijn poging om de werkelijkheidswaarde
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te intensifiëren zo ver, dat hij een bronzen danseresje een tullen rokje omhangt.
Renoir wil evenals Courbet zijn vrouwen niet visueel esthetisch, als ongenaakbaar
voorstellen, maar zo sensueel dat men ‘ermee naar bed zou willen gaan’. Gauguin
pakt het anders aan en trekt, na Nolde, naar de Stille Oceaan om er een nog ongerepte
werkelijkheid te ontdekken. En ook deze houding is niet nieuw in de westerse cultuur.
Michel de Montaigne schreef reeds: ‘Ik vind dat er bij de Kannibalen (die alleen hun
vijanden verslinden) niets barbaars noch wilds bestaat, tenzij dan dat iedereen barbaars
noemt wat niet met de eigen gewoonten strookt. Ze zijn wild zoals wij de vruchten
die de natuur vanzelf voortbrengt, wild noemen. In feite moeten we de vruchten die
wij door onze kunstgrepen hebben verarmd, wild noemen. De wilde vruchten bezitten
alle kracht. De andere zijn verbasterd en aan onze bedorven smaak aangepast’. Deze
volken, besluit Montaigne, ‘sont encore fort voisines de leur nayfveté originelle’.

Vincent van Goghs brief
Juist de oorspronkelijke naïviteit van de werkelijkheid is het waar de moderne
kunstenaar, de moderne mens naar zoekt. Opmerkelijk verwant met de specifieke
interesse van de nieuwe realisten is een ongedateerde brief die van Gogh,
waarschijnlijk begin maart 1883, vanuit Den Haag schrijft aan zijn vriend Rappard:
‘Nu, ik ben vandaag een bezoek gaan brengen aan de plaats waar de aschmannen
het vuilnis etc. heenbrengen - Sapperloot, wat was dat prachtig - voor Buckmann
b.v. Ik krijg morgen eenige interessante voorwerpen uit die mestvaalt - o.a. kapotte
straatlantaarns - ter bezigtiging, of te poseren zoals ge wilt. Verroest en verwrongen
- de aschman zal ze me meebrengen. Het was iets voor een sprookje van Andersen
- die collectie afgedankte emmers, manden, ketels, soldatenmenageketeltjes,
oliekannen, ijzerdraad, straatlantaarns, kagchelpijpen... Ik zal er vannacht wel van
droomen maar vooral dezen winter er wel aan werken. Als ge ooit te 's Hage komt
recommandeer ik mij zeer u eens op dit en een paar andere plekjes te mogen brengen
die ofschoon zoo onaanzienlijk mogelijk voor een artist een paradijs zijn’.
Van Gogh heeft enkele tekeningen gemaakt van deze vuilnisbelt. Hij dacht er nog
niet aan, deze beschavingsresten rechtstreeks als elementen voor zijn kunstwerk te
gebruiken, zoals later een Kurt Schwitters dat zou doen, of nog krasser een Arman.
In 1961 vervaardigde deze een werk dat hij poubelle noemde: een doorzichtige
plexiglazen bak, waarin een complete vuilnisemmer was gestort, een archeologische
opname van de eigen tijd en - ook dit is belangrijk - een totnogtoe verwaarloosd,
onwillekeurig getuigenis van een manier van leven. De vuilnisemmer van een
professor is anders dan die van een dokwerker, al gaat ook op dit niveau de nivellering
vlug vooruit. Dezelfde conservenblikjes kan men zowel bij de een als bij de ander
vinden.
De realistische relatie van de kunst tot de werkelijkheid, die in primitieve
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culturen vanzelfsprekend was - denk maar aan de relikwiebeelden uit de
middeleeuwen of aan de beklede Spaanse madonna's uit onze dagen - wilden ook de
kubisten herstellen. In hun collages verwerkten ze verfomfaaid inpak-papier,
behangpapier, rieten vlechtwerk en wat weet ik meer, of in trompe-l'oeil bootsten ze
hout en marmer zo knap na, dat een huisschilder er jaloers op kon zijn. Die jaloersheid
was overigens wederkerig. De kunstenaar beneed immers op zijn beurt de huisschilder
die een gevestigde sociale status bezat en zich verdienstelijk wist te maken voor de
gemeenschap. Hij wilde minstens even noodzakelijk zijn als een huisschilder en zijn
kunst even vanzelfsprekend te midden van het leven plaatsen.
Deze te hooi en te gras uit de recente kunstgeschiedenis opgehaalde herinneringen
kunnen ons duidelijk maken hoezeer het nieuwe van het nieuwe realisme, van het
telkens nieuwe realisme waar Courbet al om vroeg, relatief is. Zelfs de term is sinds
Courbet niet meer uit de lucht geweest. In een debat dat in 1936 onder de titel La
querelle du réalisme in het socialistische Maison de la Culture in Parijs werd
gehouden, sprak Léger van een ‘nouveau réalisme’ voor de nieuwe mens, de man
van de straat. De moderne kunst ontoegankelijk verklaren voor het volk was: ‘faire
outrage à ces hommes tout neufs, qui ne demandent qu'à comprendre et à marcher
de l'avant; c'est vouloir les décréter d'office incapables de s'élever à ce nouveau
réalisme qui est leur époque, dans laquelle ils vivent, où ils travaillent et qu'ils ont
fabriquée de leurs mains’. En verder: ‘Les foules humaines qui réclament leur place,
l'homme du peuple, n'oublions jamais qu'ils sont le grand refuge de la poésie. C'est
lui qui invente cette forme mobile et toujours nouvelle, le langage populaire’. Bij
een andere gelegenheid noteert Léger over de volksjeugd: ‘C'est un monde parfait
et total qu'une mauvaise littérature nous empêche de voir tel qu'il est’. Met citaten
van Léger alleen zou men alle aspecten van het hedendaagse nieuwe realisme kunnen
beschrijven, dat trouwens ook vele affiniteiten met het plastische oeuvre van Léger
vertoont. Het openbaart er de uiterst actuele dimensie van, het werpt er een nieuw
licht op. Een ogenblik gaat men zich zelfs afvragen of het nieuwe realisme wel iets
meer doet dan dat.

Marcel Duchamp dada
Nog pregnanter wordt deze vraag als men het nieuwe realisme tracht te situeren ten
opzichte van het dadaïsme en zijn surrealistische uitlopers, zowel wat de principiële
verantwoording ervan als wat de toegepaste methoden betreft. Paul Eluard zei wel:
‘Il n'y a pas de modèle pour qui cherche ce qu'il n'a jamais vu’, maar al zoekend naar
het ongeziene komt men toch soms dicht bij het sinds lang bekende uit. In Amerika
is de doorbraak van het nieuwe realisme zelfs niet goed denkbaar zonder de
persoonlijke aanwezigheid van de dadaïsten Marcel Duchamp, Man Ray, Francis
Picabia. Rau-

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

19
schenberg heeft in zijn atelier een Picabia en een Schwitters hangen. En zijn eerste
combineschilderij maakte hij in 1963, onmiddellijk na een grote retrospectieve van
Schwitters in New York. In 1960 wijdde hij een hommage aan zijn vriend Duchamp.
Daarbij mogen we ook niet vergeten dat de naam van Marcel Duchamp reeds in
1913 geconsacreerd werd door de Armory Show in New York. In datzelfde jaar
publiceerde Apollinaire Les Peintres Cubistes, waarin over Duchamp gezegd wordt:
‘Il sera peut-être réservé à un artiste aussi dégagé de préoccupations esthétiques,
aussi préoccupé d'énergie que Marcel Duchamp, de réconcilier l' Art et le Peuple’.
Toen hij dat schreef, kende Apollinaire nog niet de nieuwe stap die Duchamp op de
weg naar de verzoening van kunst en massa gezet had. In 1913 immers maakte hij
zijn eerste ready-made, een fietswiel op een keukentaboeret, en het jaar daarop de
fameuze flessendrager waarvan Robert Motherwell veel later, in 1951, zei dat het
de beste sculptuur was van het jaar 1914. In 1917 presenteerde Duchamp aan het
Salon van de onafhankelijken in New York onder de naam R. Mutt een urinoir met
de poëtische titel: fontein. Toen dit geweigerd werd schreef Duchamp: ‘Of R. Mutt
deze fontein al dan niet met zijn eigen handen vervaardigd heeft interesseert ons niet.
Hij heeft ze gekozen. Hij heeft een gewone component van het bestaan genomen en
op zo'n manier gepresenteerd dat zijn utilitaire betekenis verdwijnt onder nieuwe
titels en nieuwe gezichtspunten; hij heeft nieuwe betekenissen voor dit object
geschapen’.
De verleiding is groot om hier langer bij de belangrijke voorlopers van het actuele
realisme te blijven staan. De verwantschap is zo nauw, dat sommige Amerikaanse
critici menen de oorspronkelijkheid van het nieuwe realisme te moeten verdedigen
door het tegen zijn dadaïstische voorvaderen af te zetten. Ze interpreteren die dan
ook haast uitsluitend als negatief, nihilistisch. A.R. Solomon schrijft bijvoorbeeld:
‘dada was een politieke beweging die zich ten doel stelde de gevestigde waarden te
vernietigen, zowel op het gebied van de kunst als op dat van de sociale en politieke
structuren. Het is gegroeid uit een nihilistisch impuls, helemaal in tegenstelling tot
de geest van de nieuwe Amerikaanse schilders, die in een positieve en constructieve
verhouding tot hun eigentijdse omgeving staan. Ze willen de persoonlijke ervaring
verstevigen tegen de destructieve krachten die in de moderne wereld de bovenhand
dreigen te krijgen’. Een Rauschenberg sluit zich bij deze bewering aan waar hij zegt:
‘Voor dada kwam het er op aan, uit te sluiten. Het ging om een censuur tegenover
het verleden, om zijn verdwijning. Ons is het vandaag te doen om een beweging in
te sluiten, het verleden in het heden binnen te leiden, de totaliteit in het moment’.
Ogenschijnlijk zitten er aan dada inderdaad meer negatieve aspecten vast dan aan
het hedendaagse realisme. Maar het gaat niet op, zonder de feiten geweld aan te doen,
het dadaïsme zonder meer als een nihilisme en politiek anarchisme te beschouwen.
Steeds meer wordt het voor
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ons duidelijk dat de levensinstelling van het dadaïsme door en door positief was.
Solomons karakteristiek van het realisme van nu gaat helemaal op voor het realisme
van toen. De realisten van vandaag zien er overigens kennelijk geen enkel bezwaar
in, vondsten, invallen en verbeeldingselementen van de dadaïsten op te nemen, zonder
zich erg veel om hun oorspronkelijkheid te bekommeren. Wat doet Christo anders
dan een inval van Man Ray, die in 1920 L' énigme d' Isidore Ducasse presenteerde
- een naaimachine in jute gewikkeld - exploiteren en actueel maken? Het is verkeerd
te beweren dat de nieuwe realisten niet veel met het dadaïsme te maken hebben.
Maar even verkeerd is het hun daarom een eigen oorspronkelijkheid te ontzeggen.
Ze zijn wellicht minder agressief, maar dan om de eenvoudige reden dat ze op hun
weg naar de werkelijkheid minder tegenstand ontmoeten en zich rechtstreeks kunnen
overgeven aan de verkenning en de poëzie van het leven. De positieve levenslust,
de vrijheid en spontaneïteit, de verbeelding die ook bij dada voorzaten, kunnen nu
direct en met meer in tegenstelling tot het milieu aan bod komen. In die zin profiteren
zij van de revolutie die dada en de moderne kunst voor hen hebben bewerkt. Zij
zetten die verder door, 40o degrés au-dessus de dada, om het met de titel van een
Parijse tentoonstelling te zeggen.

Voorbij het informele
Het pop-schilderijtje van Hamilton trok slechts een uiterste consequentie uit het
realisme dat de moderne kunst sinds Courbet beheerst. Het stond niet alleen. We
hebben aangestipt dat op de tentoonstelling This is tomorrow andere erkende popisten,
zoals Paolozzi, aan het werk waren en dat het verschijnsel niet beperkt bleef tot
Engeland. Wij moeten de geschiedenis van de doorbraak nu verder volgen.
Sinds 1956 zijn er immers steeds meer symptomen te herkennen van de
accentverschuiving in het officiële kunstklimaat ten nadele van de informele
schilderkunst, die op dat ogenblik hoogtij vierde. In dat jaar pakte Robert
Rauschenberg uit met zijn Satelliet, een op het eerste gezicht informeel schilderij
dat bij nader toezien gemaakt blijkt te zijn uit kranteknipsels, behangselpapier, kanten
onderleggertjes... en boven op het raam van het schilderij een opgezette kip. In 1955
presenteerde ook Jasper Johns zijn Target with four Faces, een minutieus geschilderde
schietschijf met bovenaan in een houten raam vier plaasteren koppen waarvan alleen
mond en neus zichtbaar zijn. Rond dezelfde tijd is ook Larry Rivers op zoek om de
populaire amateurskunst en de traditionele salonkunst in de hedendaagse schilderkunst
op te nemen, zonder te vervallen in een plat sociaal realisme of in een valse
nationalistische epiek. Maar al deze symptomen blijven geïsoleerd en worden op
zijn best gadegeslagen als interessante randverschijnselen. Pas in 1959 begint de
nieuwe richting zich min of meer duidelijk af te tekenen. Op de Documenta II
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in Kassel is het nog alles informele kunst wat de klok slaat. Alleen Rauschenberg is
er vertegenwoordigd met een drietal werken. Maar in datzelfde jaar geeft de Biënnale
des Jeunes te Parijs een nieuw beeld te zien. De Zwitser Tinguely stelt er zijn
meta-matics voor, die aan de lopende band tachistische schilderijen produceren, een
briljante satire zowel op het geloof van de moderne mens in de machine als op de
sofisticatie in de moderne kunst. Later gaat Tinguely nog een stap verder en zet hij
enorm ingewikkelde, volkomen gratuite machinerieën in elkaar die als enige functie
hebben zichzelf te vernietigen... en de mens door hun spektakel te amuseren. Op
dezelfde biënnale pakken Hains en Dufrêne uit met hun ‘affiches lacérées’, compleet
met het staketsel erbij. In de herfst van datzelfde jaar organiseert Peter Selz in het
Newyorkse Museum of Modern Art de tentoonstelling New Images of Man, waarin
hij minder de actuele tendensen beklemtoont dan het bewustzijn ervan bij de grote
meesters van de moderne kunst. In 1959 verschijnen ook Hans Platscheks Neue
Figurationen en het boek van Robert Lebel Sur Marcel Duchamp. In april 1960
publiceert Pierre Restany te Milaan een manifest en in oktober van datzelfde jaar
richt hij de groep Nouveau Réalisme op.
Twee jaar later is de ommekeer voltrokken. Op de kunstmarkt daalt de waarde
van de tachisten met 40%. Het werk van de nieuwe realisten krijgt een plaats in
openbare en privé-collecties. Figuren als de architect Philip Johnson zetten er zich
voor in. Galerieën als Leo Castelli in New York, Ileana Sonna-bend in Parijs, lanceren
de jonge Amerikanen in grote stijl. Met niet minder voortvarendheid worden de
Parijse realisten gepropageerd door Van de Loo in München en Schwarz in Milaan.
De volledige doorbraak werd duidelijk in 1963, op het eerste Salon international de
Galeries-pilotes te Lausanne en op de tentoonstelling Oltre l' informale te San Marino.
Hoe het er in 1964 mee stond hebben we al verteld. Het realisme is toen met zo'n
heftigheid doorgebroken, dat men veilig kan aannemen dat het als programmatische
beweging, voor zover het dat ooit geweest is, zijn hoogtepunt reeds achter de rug
heeft. En als ik me nu voorneem enkele van deze kunstenaars voor te stellen doe ik
dat met het gevoel, over reeds klassieke kunstenaars te spreken waarbij de
persoonlijkheid gaat primeren op de groep waarin ze werden ingelijfd.
Wel is er ergens een reden om van groepen te spreken. In Amerika, Engeland,
Frankrijk zijn er op een gegeven moment toevallige scholen gevormd die het
gemakkelijk maken en ook wel rechtvaardigen om de kunstenaars in een bepaald
kader te plaatsen. Maar de verhouding van de persoonlijkheid tot de groep is steeds
zo eigen, dat we daaraan alleen al de primauteit van de persoonlijkheid in het nieuwe
realisme kunnen aflezen. Het gaat bijvoorbeeld niet op, het nieuwe realisme uitsluitend
voor te stellen als een expressie van een specifieke ‘American Way of Life’. Hoe
door en door Amerikaans ze ook zijn, de Amerikaanse realisten laten op de eerste
plaats zien dat het actuele realisme een kwestie is van persoonlijke oorspronkelijkheid,
die zich welis-
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waar niet affirmeert als subjectieve reactie, maar als het ontdekken, aanvaarden en
zingeven van het alledaagse, van de algemene condities van het moderne bestaan.
Zij leven met het besef dat dit bestaan zoals het door de mens is uitgebouwd, aan de
mens ontsnapt en cultureel, d.w.z. menselijk, onbewoond blijft. Zij willen het opnieuw
bewoonbaar maken.

Robert Rauschenberg
Hun visie is niet zo beperkt als men de indruk zou kunnen krijgen uit onze
beschrijving van Hamiltons iconografie. Zeker niet bij een Rauschenberg (o1925).
Deze kunstenaar kent geen agressieve trivialiteit en blijkt ongevoelig voor glamour
en sex. Hij bekijkt de werkelijkheid van vandaag niet of niet alleen via affiches en
publiciteit. Vergeleken met Hamilton is hij een hoog geciviliseerde. Slechts weinige
kunstenaars van zijn generatie hebben zulk een artistieke opleiding genoten, eerst
aan het Kansas City Art Institute (1946-1947), aan de Académie Jullian te Parijs
(1947), aan het Black Mountain College (1948-1949) waar hij Jozef Albers als
professor had, en tenslotte aan de Art Students League te New York (1949-1950).
Slechts weinigen zijn zo vertrouwd met de westerse traditie en cultuur. Het is niet
toevallig dat hij het Inferno van Dante illustreerde. Zijn eerste persoonlijke expositie
in Europa had plaats te Florence in 1953. Twee jaar vroeger had hij reeds een one-man
show gehad te New York. Typisch voor zijn debuut zijn de combi-schilderijen. Hij
integreert niet alleen vreemde materialen in zijn schilderijen, zoals de kubisten in
hun collages, om er een klassieke compositie mee te maken. Hij verklaart dagelijkse
objecten niet tot kunstwerk zoals Duchamp. Hij kiest noch voor de kunst noch voor
het leven, maar wil beide op de werkelijkheid betrekken. Door zijn kunst wil hij het
leven zijn werkelijkheid teruggeven. ‘De kunstenaar’, zegt hij, ‘staat in de kloof
tussen kunst en leven. Hij kan het zich niet permitteren voor één van beide te kiezen’.
Op de boord van zijn Satelliet laat hij een armtierige kip lopen. Aan een ander
schilderij bindt hij gewoon een witte keukenstoel vast, een reële, stevige keukenstoel
waar men op kan zitten (het urinoir van Duchamp kon men niet gebruiken), met de
rug naar het schilderij dan, om van daaruit naar de dagelijkse dingen er omheen te
kijken. Hij wil aan deze keukenstoel geen nieuwe betekenissen geven zoals Duchamp
aan zijn ready-mades, hij wil er ook niet de onbekende schoonheid van laten zien:
dat is nog veel te veel op het esthetische gericht. Doelloze processen worden gecreëerd
die de toeschouwer actief betrekken in en bewust maken van de werkelijkheid die
de zijne is.
In een lezing op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958 zei John Cage, een
van de belangrijkste musici van vandaag en een vriend van Rauschenberg: ‘Deze
stukken van moderne auteurs die op een concert driemaal achter elkaar werden
gespeeld, zijn geen objecten, maar doelloze processen. Waarom zoiets doelloos doen?
Tonen zijn niets dan tonen... en omdat tonen tonen
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zijn geeft het de mensen die het horen de mogelijkheid mensen te zijn, mensen die
hun centrum in zich dragen. Dat centrum moet niet kunstmatig ergens in een verte
gelegd worden, zoals diegenen doen die moeizaam uitzoeken wat de kunstenaar met
zijn tonen bedoelt. Het doel van deze doelloze muziek is bereikt wanneer de mensen
leren luisteren en bij het luisteren ontdekken dat zij de tonen uit hun dagelijkse
omgeving verkiezen boven die van hun muziekprogramma’. Ik geloof niet dat
Rauschenberg de zin van het kunstwerk zo radicaal betrekkelijk zou maken, maar
hij denkt zonder enige twijfel in die richting. Over zijn schilderijen zei hij zelf: ‘Het
is geen Kunst om de Kunst. Het is ook geen Kunst tegen de Kunst. Ik ben voor de
Kunst, maar voor de Kunst die niets te maken heeft met de Kunst. De Kunst heeft
alles te maken met het leven, maar zij heeft niets te maken met de Kunst’.
Het kunstwerk wordt een instrument in de artistieke, d.w.z. de eigenlijke verkenning
van het leven. Om misverstanden te voorkomen over de betekenis van zijn
keukenstoel, zijn kip, zijn geit, zijn bed vervangt Rauschenberg deze reële objecten
ook door fotografische reprodukties die hij door frottages van de krant op zijn drager
overbrengt. Zijn kranten zijn echter geen boulevarde-dities. Zijn reprodukties stellen
niet alleen de ‘chronique scandaleuse’ voor, maar ook sportmanifestaties, het
vrijheidsbeeld van New York, portretten van John Kennedy, het traject van een
kunstmaan, Rubens' Venus met de Spiegel, of de Mona Lisa, het symbool van een
voorbije en ook van een populaire kunstopvatting waarmee Duchamp al had
afgerekend. Rauschenberg echter rekent er niet mee af. Hij houdt er rekening mee.
Niets is voor hem taboe. Zelfs niet de informele schilderkunst, die hij overigens
een nieuwe dimensie geeft door ze te projecteren tegen het banale van onze
krantenwereld. Cultuur, kunst is voor hem, zoals voor John Cage, niet het verleggen
van het centrum naar buiten, niet een vervreemding van de dagelijksheid, maar een
erkenning en tot op zekere hoogte ook een zwijgende verheerlijking van een wereld
die misschien niet te begrijpen is, waarvan hij de samenhang niet helemaal ziet en
nog minder kan verklaren, maar die hij daarom niet minder aanvaardt, in zijn
werkelijkheid, zijn objectiviteit, zijn vreemdheid, als het primaire gegeven. ‘Zijn
passie’, zegt hij, ‘is niets anders dan de staat van disponibiliteit, voor het object in
zijn vreemdheid’. Dat is, om een woord van Merleau-Ponty aan te halen, het stellen
van een alles voorafgaand ‘il y a’.
Op een of andere manier doen alle popisten dat. Rauschenberg is echter vooral
geboeid door het verschijnen van de dingen, door hun mysterieuze samen-bestaan,
hun onderlinge relatie en verloop. We spraken al even van de verhouding tussen
werkelijkheid en kunst, we kunnen deze verhouding tot alles uitbreiden, ook tot die
van kunstenaar tot kunstwerk, van subject tot object. Dit verschijnen van het object,
niet in een of ander logisch, causaal, of zelfs associatief verband, maar, zoals Jürgen
Claus zegt, als een mysterieuze

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

24
epifanie: dat is wat Rauschenberg boeit.

Jasper Johns
Jasper Johns (o1930), een andere voorloper van de Amerikaanse pop, beperkt zich
meer tot het object op zichzelf. Het heeft dan nog vaak iets met semantiek of heraldiek
te maken: schietschijven, vlaggen, letters, cijfers, meetlatten, landkaarten. Arp zei
in 1916 reeds dat hij zoveel van de Middellandse Zee hield omwille van haar heraldiek
die tegelijk fantastisch en precies is. Maar daarbuiten grijpt Johns naar alles wat hem
onder de hand komt: gloeilamp, penselen, zaklamp. Hij benut elke inval die het leven
hem biedt. Op een keer kwam Willem de Kooning bij hem, kwaad op Leo Castelli,
de directeur van de galerie waaraan de popisten een groot deel van hun succes te
danken hebben: ‘Die verdomde vent’, schreeuwde de Kooning, ‘men kan hem twee
bierbusjes in de hand stoppen en hij zal ze nog verkopen ook’. Johns zei bij zichzelf:
‘Wat een plastiek - twee bierbussen’. Hij goot ze in brons, schilderde ze en Leo
Castelli verkocht ze. Maar of hij zulke dagelijkse verwaarloosde dingen nu in brons
giet of ze nauwgezet naschildert, zoals een Hollandse genreschilder uit de XVIIe
eeuw, hij releveert daardoor hun veelzijdige realiteit. Hij verstoort onze strakke
rechtlijnige optiek en vermenigvuldigt de perspectieven waarin het object kan bekeken
worden, zonder aan een of ander daarvan een prioriteit toe te kennen. Zijn cijfer- of
lettercomposities vormen op het eerste gezicht een onontwarbare chaos, maar bij
nader toezien worden ze leesbaar. Tenslotte staan wij niet meer op een schilderij te
kijken maar als voor een sfinx naar het raadsel te vragen van de objecten en symbolen
waar onze wereld vol van is, die we zelf hebben vervaardigd, maar die, misschien
juist daarom, ons eigenlijk altijd vreemd zijn gebleven.

Happening
De jongere Amerikanen die hun carrière begonnen zijn onder de inspiratie van
Rauschenberg en Johns, zijn nog minder artistiek bezwaard. Rauschenberg en Johns,
die overigens nauwelijks ouder zijn dan zij, hebben hun de weg vrij gemaakt voor
een directe persoonlijke verkenning van het moderne leefmilieu waarin ze zich als
mens terug willen vinden. Zoals Rauschenberg hun voorzei: ‘Ik wil de wereld
helemaal niet hervormen. Ik wil er slechts in leven’. Voor Jim Dine, Robert Indiana,
Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist, George Segal, Andy Warhol,
Tom Wesselmann, Allan d'Arcangelo, Marisol, Larry Rivers en wie er nog meer
mag zijn, is het kunstwerk niet meer een min of meer absoluut artistiek object, maar
een levendig gebeuren waarin de complete mens zich uitdrukt. De grenzen van het
kunstwerk vervloeien. Johns drijft de polyvalentie van het kunstwerk zo ver, dat hij
het aan de toeschouwer overlevert met de uitnodiging er zelf het zijne van te maken.
Hij wil niets meer dan een milieu creëren waarin de
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dingen en de mens van wie ze zijn, vrij zichzelf kunnen blijven of worden. Men kan
denken aan de Merzbau van Schwitters. Hij kwam pas tot volle leven toen Schwitters
er, van beneden naar boven hollend, zijn klankgedichten in declameerde. Dada
rehabiliteerde reeds het cabaret, het kunstwerk dat nog het meest de vrije loop laat
aan spontaneïteit en improvisatie. In het cabaret, dat herleeft in de ‘happenings’ van
vandaag, komen alle kenmerken van het nieuw-realistisch kunstwerk aan hun trekken.
In het gratuite spel, de organisatie van het toeval, het uitlokken van de spontaneïteit
kan de werkelijke werkelijkheid ongecontroleerd aan bod komen. In een interview
met Arts vertelde Rauschenberg in 1961: ‘Vele Amerikaanse schilders beoefenen
wat wij een “happening” noemen. Het heeft voor hen de waarde van een schilderij.
In dit spel, dat al even beperkt is als dat waaraan ze willen ontsnappen, is natuurlijk
veel gemaaktheid, maar het blijft een boeiende ervaring. De “happenings” zijn een
soort toneelstukken, waarvoor men een decor ontwerpt, waaraan de mensen spontaan
meedoen. Ze geven de indruk, een georganiseerd irrationeel gebeuren mee te maken.
Er is geen thema. De mensen doen mee en alles is even belangrijk. De ene kruipt
bijvoorbeeld op een stoel en houdt een rede; een andere komt binnen met een bel en
maakt lawaai; een jonge vrouw deelt kaarten of prentjes uit; op de achtergrond zijn
er aan het dansen. Er is eigenlijk geen sprake van muziek. Het zijn meer geluiden.
Dat duurt zo een tien à twintig minuten. Deze expressies zijn nu reeds academisch
geworden’.
Het kunstwerk wordt zulk een ‘happening’ die onze verhouding tot de dingen en
tot onszelf, of wat hetzelfde is: het conflict tussen begrijpen en werkelijkheid, moet
verhelderen. Of het tot een volwaardig plastisch kunstwerk uitgroeit of niet, het wordt
primordiaal in de veelvuldigheid van de dagelijkse menselijke relaties gesteld als
een bemiddelingsproces voor het bewustzijn. De ‘hand’ van de kunstenaar komt hier
extreem genomen niet meer bij te pas. Iedereen die een fietswiel heeft en een taboeret,
kan Duchamps kunstwerk namaken of, zoals Moholy-Nagy wenste, het per telefoon
bestellen. Primair wordt de situatie die door het werk of de kunstenaar opgeroepen
wordt. Als die situatie, die ‘happening’ of wat ermee overeenkomt, een
geprivilegieerd, verdicht symbool is van onze dagelijksheid, een feest in de
mythologische betekenis van het woord, waarin de zin van het dagelijkse wordt
beleefd, dan is het kunstwerk het idool of de icoon, of hoe men het ook noemen wil,
dat deze zin in de dagelijksheid zelf bestendigt. Hoezeer het teken ook gerelativeerd
wordt, aan de artistieke structuur van het menselijke ontkomt zelfs de pop-art niet.
Het kunstwerk wordt echter zonder voorbehoud in het actuele leven gezet met zijn
onpersoonlijke communicatie (de krant, de film is niet tot mij persoonlijk gericht),
die echter ook een waarborg voor de eigen persoonlijkheid is; met zijn
consumptiegoederen (de individualiteit van groenten en vlees in
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blikjes verpakt telt evenmin mee als die van de koper), zijn mechanisering, zijn
techniek, zijn organisatie, zijn massa-manifestaties en de reactie daarop, zijn idolatrie
van de vedette.

Andy Warhol
Andy Warhol (o1930), die eerst op één paneel tientallen identieke flesjes, blikjes of
portretten copieerde, daarna diezelfde flesjes en blikjes reuzegroot als belangrijke
individuen reproduceerde, vervolgens opnieuw zijn eerste procédé toepaste met
silk-screens van Life-foto's, zegt van zichzelf: ‘De reden waarom ik op deze manier
schilder is dat ik een machine wil zijn en ik voel dat wat ik als een machine doe,
datgene is wat ik doen wil’ en hij verduidelijkt dit met de opmerking: ‘Ik denk dat
om het even wie mijn schilderijen voor mij zou moeten kunnen maken. Ik zou het
iets groots vinden als meer mensen met silk-screens zouden beginnen, zodat niemand
meer kan weten of een schilderij nog van mij of van iemand anders is’. Hij laat zijn
screens dan ook door anderen uitvoeren. Maar hij vergist zich als hij meent dat het
resultaat mechanisch is tot stand gekomen. Zoals hij zich vergist als hij meent dat er
ooit een tijd komt dat iedereen zal denken wat hij moet denken, en dat iedereen dan
waarschijnlijk hetzelfde zal denken. Of moet men deze uitspraak opvatten als een
moderne omschrijving van de christelijke visie op de hemel? Warhols werk weerlegt
echter deze eeuwenoude utopie. Thematisch zowel als technisch is het helemaal van
deze tijd. Thematisch komen de beelden uit de dagelijkse werkelijkheid: papieren
geld (‘geld is het belangrijkste in het leven’), soepbussen (‘ik heb die nodig om te
drinken’), rassenrellen, Jackie Kennedy in de rouw, een ‘do it yourself’-schilderij
compleet met aanduidingen, Marilyn, de electrische stoel, een film van zes uur over
niets dan een slapende man, een film van acht uur over de façade van de Empire
State Building. Technisch gebruikt hij dat bij uitstek moderne procédé van de
fotografische reproduktie, die eerst en vooral op onze factische wereld afgestemd is
en daarenboven oneindig veel gelijkwaardige afdrukken mogelijk maakt. Van deze
mogelijkheid maakt Warhol trouwens consequent gebruik om nog een ander modern
fenomeen in zijn werk in te schakelen: de herhaling, gelijkstelling, opeenhoping.
Maar deze begrippen hebben dan geen negatieve bijklank meer. Het zijn zuiver
positieve waarden. Uniciteit heeft zijn kwaliteitsmerk verloren. Ook de kwantiteit is
een kwaliteit geworden. Toch is zijn werk daarom helemaal niet zo mechanisch als
hij wil doen geloven, want door de beïnkting van zijn screens, de subtiele
verschuivingen die hij of het toeval erin brengt, het gebruik van leegten komt zijn
gevoelige persoonlijkheid toch voortdurend om het hoekje kijken.

Roy Lichtenstein
Ook bij Roy Lichtenstein (o1923) is dit het geval. Met zijn sterk vergrote
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prentjes uit sentimentele stripverhalen speculeert Lichtenstein ogenschijnlijk alleen
op het schaalgevoel. Hij werkt niet met herhalingen zoals Warhol, maar met
kwantitatieve vergrotingen. Hij gebruikt ook geen fotografie, maar vertaalt al zijn
populaire voorbeelden - een schilderij van Picasso even goed als reclameborden - in
een directe grafische stijl, vaak opgehoogd met helle, meestal primaire kleuren. Maar
ook bij hem heeft er een haast onmerkbare adaptatie plaats, waardoor deze banale
en kitscherige prentjes soms iets episch krijgen. Van een zijner zwartwit-schilderijen
Hopeless heeft Robert Melville geschreven: ‘This image of the girl next door is for
one enduring moment - please don't laugh - the image of a goddess’ en daarmee heeft
hij de diepste betekenis van pop-art samengevat als een mythologie van het banale.
Lichtenstein heeft zelf een verklaring gegeven van het indrukwekkende van zijn
slechts in schijn onpersoonlijke en vormeloze stijl. Hij wil liever niet spreken van
een transformatie van de comic-strip. ‘De comics hebben een vorm, maar er is geen
inspanning gedaan om die vorm echt één te maken. Het doel ligt anders: de een wil
uitbeelden, ik zoek één te maken’. Deze wil tot grootsheid, tot monumentaliteit en
stijl brengt Lichtenstein heel dicht bij wat Fernand Léger zich van zijn kunst
voorstelde. Maar Lichtensteins transpositie van het populaire is directer, objectiever,
niet thematisch. Hij schildert niet de ‘heerlijkheid’ van het populaire, maar hij laat
ze gewoon zien, haast buiten zijn wil om. En wat hij laat zien, is niet het populaire
van een ‘image d'épinal’, maar dat van een publiciteitsaffiche of een comic-strip. Hij
wil de massa geen ‘kunst’ geven zoals Léger, maar de expressie van de massa tot
kunst maken.

James Rosenquist
James Rosenquist (o1933), die door zijn thematiek en werkwijze enigzins bij Warhol
en Lichtenstein hoort, keert alles om. Het onopvallende beeld van de comic-strip
vergroot hij niet, hij isoleert en intensifieert het niet. Fragmenten van enorme
reclameborden, die van op grote afstand dienen bekeken te worden, brengt hij in zijn
schilderijen binnen de normale menselijke gezichtshoek. Omdat ook op deze manier
de conventionele relatie tot de dingen wordt verstoord gaan ze bevreemdend werken.
De leegheid ervan wordt zichtbaar gemaakt, maar dan opnieuw gevuld doordat ze
opgenomen worden in een compositie die plastisch en niet op zuiver
surrealistisch-literaire associaties is opgebouwd.
Historisch is deze tegenstelling te verklaren door het feit dat Lichtenstein zijn
carrière begon als tekenaar van comics, Rosenquist daarentegen als ontwerper van
affiches. Dit vertrekpunt is op zichzelf al typisch voor vele popisten. Het verklaart
gedeeltelijk ook Rosenquists kleur en schaal, en zijn voorkeur van grote afmetingen.
Ook bij hem spelen deze een rol, zij wekken vaak de indruk dat men te dicht bij het
werk staat, zodat men de samenhang ervan niet kan zien, al vertonen zij nooit die
onnatuurlijke schaal waar het werk van
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Lichtenstein een deel van zijn effect aan te danken heeft. Als Lichtenstein een
schilderij maakt van drie meter, lijkt het enorm. Maar toen Rosenquist in mei 1965
het grootste pop-schilderij ter wereld voorstelde, meer dan dertig meter lang, gaf dit
helemaal niet de indruk abnormaal groot te zijn. Het is opgesteld langs de vier wanden
van een kamer in de galerie Leo Castelli te New York en liet op die manier goed
zien hoe de nieuwe kunst in vele gevallen meer een ‘environment’ wil scheppen dan
alleen maar een object voorstellen.
Wanneer Rosenquist een onsamenhangende, fragmentarische wereld voorstelt als
een symbool van onze tijd, doet hij dit zonder bijbedoelingen. Hij constateert, knoopt
er geen beschouwingen aan vast. De enige opzettelijkheid waar men hier nog van
kan spreken, is juist dit gebrek aan bijbedoelingen. Zoals Cage zei dat tonen niets
dan tonen zijn, kiest Rosenquist, naar zijn eigen zeggen, beelden die geen ‘beelden’
zijn, die met geen enkele emotionele associatie belast zijn. ‘Ik schilder anonieme
dingen in de hoop dat hun particuliere betekenissen zullen verdwijnen... Als ge
spaghetti schildert, zal men er geen kruisiging in zoeken, en daarenboven, wie zal
er heimwee voelen opkomen naar spaghetti’? Door zijn driedimensionale composities
kan men, zoals Solomon doet, Rosenquist zien als een overgang naar een tweede
groep, waarvan Jim Dine, Tom Wesselman, Claes Oldenburg en George Segal de
hoofdfiguren zijn.

Jim Dine
Jim Dine (o1935) is de helderste en aantrekkelijkste van allen, omdat hij zich zo
heerlijk weet te beperken tot een haast tijdeloze dagelijksheid: een huis met een
tuintje, vrouw en kinderen. Maar juist door die helderheid en dagelijksheid is hij ook
voor velen het moeilijkst te benaderen. Hij staat voortdurend verwonderd over
zichzelf, over zichzelf als schilder in de vertrouwde wereld van zijn gezin. Hij ontdekt
dat hij schoenen draagt, een badmantel, een das. Hij ziet de kleren van zijn vrouw,
hij vindt ergens een kleurenstaalkaart, hij werkt met een zaag, besproeit zijn tuin,
kijkt naar de kleur van zijn badkamer. Johns leefde nog in zijn atelier. Dine leeft
thuis. Daar ligt zijn wereld. En aan de ontcijfering daarvan heeft hij voorlopig de
handen vol. Alles wat hij rond zich heeft, is symbool, niet echter in de betekenis van
iets dat naar iets anders verwijst, maar als het mysterieuze van de werkelijkheid, dat
hij schilderkunstig voor zichzelf wil verhelderen. En dit niet, zoals in de traditionele
schilderkunst, door er een betekenis aan te geven of het te verklaren, maar door het
te laten zien. Door het ook zelf te leren zien. Hij is zelf het eigenlijke onderwerp van
zijn kunst, al mag men dit niet begrijpen als een romantische of expressionistische
zelfaffirmatie. Hij hoort immers zelf ook tot de wonderlijke wereld van de dingen.
En hij hoort ertoe als schilder.
Zijn schilderkunst gaat over het schilderen zelf. Zoals Fellini een film maakt over
het maken van een film, zo schildert Dine over het schilderen. Geregeld
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komt in zijn schilderijen een palet voor. Een van zijn meest frisse werken, 3 paletten,
stelt drie paletten naast elkaar voor: het eerste is onbeschilderd, maar ervoor is een
bruine jurk aan een koord opgehangen. Het koord voor het tweede palet is gebroken
en de jurk verdwenen. Zij heeft slechts een gele schaduw op het palet gelaten, en
deze reflecteert nog het gele in de hoek van het palet. Op het derde palet is het
schilderkunstig proces volkomen in al zijn elementen weergegeven: het rode kleed
hangt er naast de schilderkunstige interpretatie ervan. Hetzelfde experiment heeft hij
nog eens overgedaan met een hamer, een zaag, een das, geschilderd gras en een echte
grasmachine. Het spreekt vanzelf dat Dine volledig vrij staat tegenover alle traditionele
wetten of scholen in de schilderkunst. Hij gebruikt alle schrifturen en teksturen die
hij zelf ontdekt heeft of ergens gebruikt zag. ‘Het object wordt gebruikt om kunst te
maken, zoals schilderen gebruikt wordt om kunst te maken’. Dine komt er dan ook
rond voor uit dat het hem uiteindelijk te doen is om goede schilderijen te maken. En
in zijn visie op dada confirmeert hij dat: ‘Dada maakte mooie voorwerpen. Het was
helemaal geen anti-kunst’.

Tom Wesselman
Tom Wesselman (o1931), die tesamen met Dine in 1954 debuteerde met een
gezamenlijke expositie in de Judson Gallery te New York, bezit in zijn werk en zijn
opvattingen veel affiniteiten met zijn streekgenoot. Ook hij voelt zich niet in oppositie
tot de abstracte expressionisten, aan wie hij zegt veel verschuldigd te zijn. Dine
bewondert vooral Motherwell, Wesselman vooral de Kooning. Maar de vergelijking
van de twee kunstenaars laat meteen ook zien hoe persoonlijk ze beiden de
‘onpersoonlijke’ kunst van de pop-art beoefenen. Wesselman is meer naar buiten
gekeerd dan Dine. Hij haalt zijn wereld niet naar zich toe, maar geeft er zich aan
over. Zijn wereld is een beetje die van Matisse en Renoir, van wie hij gaarne
reprodukties in zijn composities opneemt. Typisch zijn de serie grote Amerikaanse
naakten, onpersoonlijke, maar frisse en gezonde sex-symbolen, altijd in verband
gebracht met een of ander stuk van de Amerikaanse vlag, een embleem dat op vele
popisten een grote aantrekkingskracht uitoefent. Het naakt staat of ligt te midden
van een collage of assemblage van reële objecten, die hij met alleen in reproduktie,
maar ook in natura laat zien. Zijn Groot Amerikaans Naakt nr 48 is gesitueerd in een
compleet kamerfragment met radiator, een wit-rood boerenvenster en vruchten op
de vensterbank, met moderne rolgordijnen en een uitzicht op de grootstad, een tafeltje
met bloemen en spelende radio, een tapijt en een schilderij van Matisse. Een andere
keer bevindt het naakt zich in een hall met toegangsdeur en pelsmantel - een moderne
versie van Rubens' Pelsmantel! - parlofoon, radiator, sofa, schilderij van Renoir...
of in een badkamer. Men treedt als het ware het schilderij binnen. Maar niet de
objecten zijn belangrijk zoals bij Dine. Zij worden niet op hun realiteit getest. Zij
zijn er vooral om

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

30
het ‘geschilderde’ naakt een echtere presentie te geven. Het merkwaardige in het
oeuvre van Wesselman is het omslaan van de verhouding tussen de echte en de
voorgestelde werkelijkheid. Het geschilderde is reëler, levendiger dan het... reële.
Men denkt aan de romans of de films van een Robbe-Grillet waar op ongeveer
dezelfde manier alle echte of vermeende werkelijkheidscriteria uit de hand genomen
worden.

George Segal
Een gelijksoortige vervreemding van ons werkelijkheidsbesef bewerkt George Segal
(o1924) met zijn beelden, die nog nauwelijks beelden genoemd kunnen worden. Hij
maakt afgietsels van levende modellen en plaatst die in een zo realistisch en lokaal
mogelijke context. Zijn modellen gaat hij niet ver zoeken. Evenals de houding die
ze aannemen en de omgeving waarin ze zich bevinden zijn ze van een hopeloze
banaliteit. Door het feit dat hij naakten introduceert, heeft een schilderij van
Wesselman nog altijd iets aantrekkelijks en zelfs pikants; als Segal daarentegen een
onderwerp als ‘paar in bed’ voorstelt gebeurt dit volstrekt ‘cool’, buiten elke
alkoofsfeer, ver van elk voyeurisme. Onze onverschilligheid, onze vreemdheid, onze
starheid ten overstaan van het dagelijkse object en de dagelijkse omgeving, waardoor
de andere popisten zo geboeid zijn, draagt Segal over op de menselijke figuur. Hij
maakt ons onze interhumane relaties bewust door ons, als in een happening, menselijke
situaties zo realistisch mogelijk voor te stellen: Henry die voor zijn farm zit, de vrouw
in een restaurantbox, de vrouw die haar nagels lakt, het tankstation met complete en
werkende coca-cola-automaat, de buschauffeur, de man op de fiets, de man aan de
juke-box, een dinner-table met zes personages, zijn mecenas Robert C. Scull, leunend
op de deur van zijn dure wagen. Men late zich echter door dit realisme niet vangen.
Segal gebruikt zijn gietvormen als beelden. Hij maakt er geen positief van. Hij
modelleert zelf het beeld. Het spoor van zijn hand, ook al is dit onopvallend, is even
belangrijk als het model. Zijn werk werkt fascinerend. Men voelt zich als door een
lijfelijke aanwezigheid bevangen en tegelijk verontrust door de afwezigheid van de
plaasteren mens, waarvan de vage witheid (of in recent werk: de vale kleur en de
sieraden) als een leegte werkt. Een beetje zoals de vaagheid van de figuren op de
spiegels van Pistoletto (o1933) die op een evidente, zij het dan misschien minder
fysische wijze, de toeschouwers onder de afgebeelde figuren mengt.

Claes Oldenburg
De meest directe van alle Amerikaanse popisten is misschien Claes Oldenburg
(o1929), zoon van een Zweedse consul-generaal in Chicago. Zijn wereld ligt, in
traditionele termen uitgedrukt, nog een niveau lager. De objecten die hij laat zien,
zijn niet alleen nog dagelijkser, nog banaler, zij appelleren daarenboven vaak op het
elementaire van het menselijke instinct. Hij haalt het
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instinct van onder zijn min of meer geciviliseerde vorm te voorschijn. Zijn kunst
speculeert minder op de verschijning van de dingen - hij doet de trompe-l'oeil-isten
geen concurrentie aan - dan op hun biologische obsessie. Deze bewerkt hij door de
dingen te isoleren. Door het feit dat ze niet meer door een of andere samenhang op
hun plaats gehouden worden, is er ook geen schaal meer voor hun afmetingen.
Marinetti's woord parafraserend zou men van Oldenburgs objecten kunnen zeggen:
‘les choses en liberté’. In die vrijheid verwerven ze een potsierlijke, maar ook
verschrikkelijke macht, reeler dan men wil bekennen. Met zijn reuzegrote
nylonhemden, das incluis, alles op wieltjes gepresenteerd, met zijn slappe telefoons
en schrijfmachines in grauwe zeildoek, met zijn gebakken aardappelen, dubbele
hamburger, ice-creams, hot-dog... in bont beschilderd plaaster, zijn perfecte
kitsch-bedrooms dwingt Oldenburg ons met een opvallende preciesheid niet alleen
af te rekenen met onze bedenkelijke smaak, onze cleane
industriële-vormgevings-idealen of met een eenzijdige, louter technische verhouding
tot onze eigen maaksels, maar ook en vooral met onze instinctieve bindingen ten
overstaan van deze objecten die ons in hun onmenselijkheid en onpersoonlijkheid
zijn gaan beheersen... of waaraan we ons als aan een nieuw ritueel zijn gaan
onderwerpen. Door de geweldige individualiteit van zijn produkten geeft Oldenburg
als het ware door een averechts effect de mens aan zichzelf weer en werpt hem terug
in zijn eigen inwendigheid en spontaneïteit.
Bij de bespreking van deze enkele Amerikaanse kunstenaars heb ik het
Amerikaanse van hun kunst verwaarloosd. Evenmin heb ik andere aspecten aangeraakt
waarop sommige interpretatoren van de pop-art de nadruk leggen. Om maar één
voorbeeld aan te halen, zien sommige late freudianen in de overigens onmiskenbare
interesse van de Amerikaanse popisten voor alles wat met voeding te maken heeft,
een gevolg van de frustatie die ontstaat als de baby van borstvoeding verstoken blijft.
Hoe men de niet minder opvallende belangstelling voor kleding verklaart, heb ik
nergens gevonden. Maar wellicht is de reden voor dit fetichisme te evident. Er zit
misschien iets waars in die analyses. Ze krijgen overigens een grotere
waarschijnlijkheid als men ook de vele kleinere goden erbij betrekt die ik hier buiten
beschouwing heb gelaten. Maar deze soms spitse analyses gaan toch aan de totale
betekenis van deze kunst voorbij, die, hoe dan ook, onze begrippelijke voorstellingen
van de werkelijkheid probeert af te breken, om een directere en vrijere en reëlere
benadering tot stand te brengen, om ons eenvoudigweg de werkelijkheid waarin we
leven en die we zijn, te laten zien zoals ze is. De Amerikaanse kunstenaars wier
namen ik heb vermeld vertonen voldoende overeenkomsten om te rechtvaardigen
dat zij in één verband samen werden geplaatst, maar niet genoeg om van een eigenlijke
school of groep te spreken. Hun apartheid kunnen we nog het best herkennen als we
ze tegenover de ‘Nieuwe Figuratie’ in Engeland en het ‘Nieuwe Realisme’ in Frankrijk
plaatsen, waarmee ze fundamenteel de-
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zelfde belangstelling delen.

Engelse figuratie
Als het verband tussen de Amerikaanse en de Engelse pop niet onmiddellijk duidelijk
is, dan ligt dat gedeeltelijk aan de keuze die ik gemaakt heb. Schilders als Larry
Rivers, Peter Saul, Wayne Thiebaud, Allan d'Arcangelo, Bill Copley, Nathan Oliviera,
Harold Stevenson, Bob Thompson, om ze nu allemaal maar ineens in één zak te
stoppen, zouden een gemakkelijker brug vormen naar de Engelse nieuwe figuratie,
die we, sprekend over Hamilton, al enigszins hebben getypeerd. Om de Engelse
inbreng nader te bepalen mogen we Francis Bacon niet onvermeld laten. Hij hoort
er niet direct bij, zoals Motherwell of de Kooning er niet direct bij horen. Maar zijn
portretten en figuren die op een hallucinante wijze het mysterie van de menselijke
verschijning en haar verhouding tot de ruimte visualizeren hebben de jonge Engelsen
op weg gezet en hun vertrouwen gegeven. Zij hebben hen de mogelijkheden van een
nieuwe, onacademische schilderkunst laten zien en hun de aanleiding verschaft om
zich af te zetten tegen Bacons tragische mensopvatting.
Het is de menselijke figuur, het middelpunt van Bacons interesse, die het Engels
realisme beheerst. Behalve Richard Smith, Derek Boshier en Joe Tilson, die meer
geboeid zijn door het object-realisme van de Amerikanen, interesseren Hamilton,
Allen Jones, Howard Hodgkin, R.B. Kitaj, Peter Blake, David Hockney, Peter Phillips,
zich voor de mens, en meer bepaald de populaire mens. In Engeland heeft het woord
populair overigens nog een bijzondere klank die in de massacultuur van Amerika zo
goed als geen echo meer oproept. Als de mens in de jonge Amerikaanse kunst
verschijnt dan is het de anonieme massamens of de even onpersoonlijke ster, allebei
object tussen objecten. Andy Warhol zet Marilyn Monroe als een ongenaakbaar
goddelijk idool tegen een egale fond of vermenigvuldigt ze zoals hij dat doet met
soepblikjes of cocaflesjes. Als daarentegen Peter Phillips Marilyn schildert, dan
gebeurt dat met een soort bewondering, een menselijke verhouding, een verdrongen
sentimentaliteit ook, die men bij Warhol mist. Deze sentimentele bewondering is
niet altijd zo onverdeeld, overtuigd en overtuigend als Phillips zelf zou willen, maar
ze tekent een andere houding, ongeveer die van Hamilton in zijn collage ‘just what
is it...’
Hamiltons evolutie naar een expliciet picturale compositie, hoezeer die dan ook
beredeneerd moge zijn, is niet minder karakteristiek voor de jonge Engelse figuratie.
Deze voltrekt haar revolutie binnen de begrenzing van het traditionele schilderij. Het
oeuvre van Hamilton zelf is beperkt. Elk werk heeft een lange, gedetailleerde
voorgeschiedenis. Elke trek, elke relatie, elke associatie wil Hamilton verantwoorden.
Hij doet in dat opzicht wel even denken aan de symbolische schilderkunst van Gleizes.
Alsof het ging om een industrieel produkt, noteert hij van elk van zijn schilderijen
de precieze case-
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story. Ze gaan overigens bijna alle over technische produkten. Zelfs de pin-up maakt
hierop geen uitzondering. Zijn technisch produkt is echter, in tegenstelling tot de
Amerikanen, altijd gezien in zijn expliciete relatie tot de mens. Niet zozeer door zijn
werk speelde Hamilton de rol van promotor bij de jongere generatie. Hij deed dat
veel meer door zijn lessen, zijn ideeën, de tentoonstellingen die hij organiseerde, zijn
persoonlijke aanwezigheid. En dat op de eerste plaats in het Royal College of Art te
Londen waar hij Blake en Smith als student kende.

Peter Blake
Vertaalt men pop-art letterlijk als populaire kunst, dan is Blake (o1931) misschien
wel de meest authentieke popist. Zijn bewondering voor het echt populaire:
pop-singers, Beatles, Presley, Hollywood, girlies, worstelaars, majorettes,
meesterwerken van de kunstgeschiedenis, maar ook voor de virtuositeit van de
reclameschilder is geen intellectuelenheimwee zoals bijvoorbeeld bij Hamilton, geen
natuurextase van de stadsmens. Misschien zou men hem beter een naïeve schilder
noemen en hem situeren in de buurt van Rousseau of Kane. Maar die zijn dan weer
te naïef om nog echt populair te zijn. Peter Blake is populair. In het schilderij On the
Balcon portretteert hij zijn eigen wereld én zijn houding er tegenover. De titel slaat
niet op het schilderij zelf, maar op een reproduktie van het schilderij van Manet
(Magritte heeft het door zijn lijkkisteninterpretatie beroemd gemaakt), dat Blake heel
getrouw naschildert, zoals hij dat ook doet met abstrakte schilderijen die hij mooi
vindt of met de kaft van Life die hem om een of andere reden getroffen heeft. Als
Hamilton in zijn collages de zonnebloemen van Van Gogh reproduceert, dan heeft
het nog altijd iets van een betoog. Blake betoogt niet, hij reproduceert iets, gewoon
omdat hij het mooi vindt. Hij vindt het ook mooi dat hij dat zo knap kan schilderen.
En het mooist van al zal voor hem wel zijn dat On the Balcon (een werk dat hij voor
zijn eindexamen presenteerde) reeds op een goede plaats in de Tate Gallery hangt
naast de grootste moderne schilders, en dat zijn werk niet alleen door grote galerieën
wordt gevraagd, maar ook (zoals zijn fameuze The Da Vinci Brothers Sir Conrad
and Ricky) door populaire voetbalspelers.

Richard Smith
Zijn studiegenoot Richard Smith (o1931) evolueerde in een andere, om precies te
zijn Amerikaanse, richting. Hij is geboeid door reclamevoorwerpen en
communicatiemedia, zoals de fotografie bijvoorbeeld. Niet echter de inhoud ervan
interesseert hem, maar de methode. Een van zijn schilderijen geeft hij de naam zoom,
een geijkt begrip in de filmwereld. Voor een ander laat hij zich inspireren door een
Morris-sigarettenverpakking. Maar deze concrete vertrekpunten vergeet men vlug,
als men ze ooit ontdekt heeft. Het zijn slechts

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

34
aanleidingen om het probleem van de ruimtelijke gedragingen te stellen. Smith bekijkt
een lucifersdoosje, zoals een Paolo Ucello veldslagen bekeek. Een tijd lang heeft hij
zijn schilderijen als echte verpakkingen driedimensionaal uitgebouwd. Spoedig heeft
hij echter ingezien dat dit slechts een extrinsiek middel was om zijn eigen
schilderkunstig probleem scherper te stellen.

Derek Boshier
Onder invloed van Smith (en van de Amerikaan Kenneth Noland) evolueerde ook
Derek Boshier (o1937), na aanvankelijk in de aard van Hockney (of Télémaque, of
Fahlstrom) een satirisch commentaar op de hedendaagse supermens en zijn attributen
te hebben geleverd, naar wat hij zelf noemt ‘presentation’, en dit zou men kunnen
omschrijven met het begrip ‘geschenkenverpakking’. Niet de waarde van het geschenk
telt, maar de manier waarop het gepresenteerd wordt. In tegenstelling tot Smiths
ruimteperspectieven projecteert hij tegen een harde egale fond met kleurrijke banden
versierde vormen, als zovele variaties op het kappers-insigne, dat hij als trofee in
zijn atelier bewaart.

David Hockney
Willen we onze karakteristiek van de nieuwe figuratie in Engeland niet helemaal
ongeloofwaardig maken, dan mogen we niet stil blijven staan bij de totnogtoe
genoemde namen. David Hockney, Peter Phillips, Allen Jones, en R.B. Kitaj kunnen
die vertekening corrigeren. David Hockney is niet alleen een pop-schilder, hij is een
pop-figuur. Gouden haar, gouden lamé-jacquet, gouden inkoopzak, gouden medaille
en gouden lucifersdoosjes met het opschrift: ‘These matches belong to David
Hockney’. Maar zoals deze miseen-scène tegelijk gezocht en natuurlijk is, zo houdt
ook zijn schilderkunst en vooral zijn grafiek zich volmaakt in evenwicht op de grens
tussen engagement en satire, tusen naïviteit en luciditeit, tussen verhaal en
voorstelling. Het is niet uit de lucht gegrepen, in een schilderij van hem dat een
hypnose voorstelt, een zelfportret te zien, waarin hij dan tegelijk de hypnotist en de
gehypnotiseerde is. Deze voorstelling speelt zich daarenboven af op een scène met
opengeschoven gordijnen. Op vele schilderijen van Hockney komen gordijnen voor.
En men weet nooit of het echte leven zich ervoor of erachter afspeelt.
Maar ervoor of erachter of aan beide kanten tegelijk, ergens wordt er een grens
getrokken, ergens wordt er een intimiteit of minstens een eigen wereld gecreëerd.
Niet toevallig, geloof ik, is Hockney zo autobiografisch ingesteld. Vaak schildert hij
huiselijke tafereeltjes, die niet hier of daar te situeren zijn, maar door hun titels
duidelijk de plaats van handeling aangeven: Een man neemt een stortbad te Beverly
Hills of een andere stortbadscène, Huiselijk tafereel in Los Angeles. Niet alleen de
titels lokaliseren de figuur. Meubelen,
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stoelen en zetels, planten, tapijten gebruikt hij als ingrediënten om in zijn vlakke
schilderijen, zonder perspectief noch ruimtelijke samenhang, toch een concrete ruimte
bij de figuur te suggereren. Hieraan was zijn verblijf in Egypte niet vreemd, evenmin
als aan de voorstelling van de figuren die op uitgeknipte silhouetten lijken.
De sociale satire die ook in zijn meest poëtische voorstellingen nog onderhuids
aanwezig is, breekt door in een serie etsen, waarvoor hij de titel aan Hogarth
ontleende: A Rake's Progress (de evolutie van een boemelaar). Met dit meesterwerk
van de Engelse schilderkunst hebben de etsen van Hockney niet veel meer dan de
titel en de satirische inslag gemeen. De titel is misschien eerder op hemzelf dan op
zijn etsen toepasselijk. Gedeeltelijk ontstonden ze tijdens zijn verblijf in Amerika
en ze nemen dan ook Amerikaanse toestanden of gebruiken op de korrel, zoals het
mooie blad The gospel singing (good people). Samenstelling en naïeve lijnvoering
van deze etsen hebben, net als die van Hockney's schilderijen, veel weg van graffiti
op publieke muren, maar dan even bewust en vernuftig getransponeerd als de strips
van Lichtenstein.

Peter Phillips
Ook bij de reeds eerder genoemde Peter Phillips (o1939) is het niet zo duidelijk, wààr
de werkelijkheid te situeren. Hij bekijkt en gebruikt alles wat hij in de moderne
stadswereld rond zich vindt ‘zonder bijgedachte’. Hij komt dan ook nooit tot de
klassieke samenhang van een logisch (of plastisch) opgebouwd verhaal met duidelijke
hoofpersonages, en met klaarblijkelijke, spraakkundige samenhangen van oorzaak
en gevolg, van voor en na, van middel en doel. Hoogstens kan men spreken van
thema's waarrond zich bepaalde feiten associatief in een abstracte ruimte groeperen.
Juist door het ontbreken van samenhang verdwijnt immers de ruimte. Ze wordt
onvatbaar en moet abstract opnieuw opgebouwd worden. Phillips doet dit met de
geometrische omschrijvingen waarbinnen hij zijn figuren plaatst. Zijn werk noemt
hij ‘multi-assemblages’ van ruimtelijke, technische en iconografische factoren. Zijn
iconografie, die de klassieke pop-iconografie is, brengt hij in beeld met de
nauwgezetheid van een technisch tekenaar. Door deze preciesheid, nog geaccentueerd
door onbarmhartig harde en giftige kleuren (die hij liefst met de spuit op het doek
brengt), wordt het gebrek aan samenhang en totaliteit nog opvallender. Het krijgt
iets fataals.

Allen Jones
Er zijn vele redenen om Allen Jones (o1937) in de nabijheid van zijn studiemakker
Peter Phillips te situeren. Beiden beschouwen het kunstwerk als hun eigenlijke
medium om de werkelijkheid te verkennen en meer nog te creëren. Bij beiden is er
die fascinerende dubbelheid van de vorm en het verhaal, van de abstracte geometrie
en de levendige figuren. Bij beiden speelt het sexuele
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fetisjisme een grote rol. Toch kan men zich moeilijk meer uiteenlopende artistieke
karakters voorstellen. Bij Jones krijgen zelfs de meest gewaagde onderwerpen iets
gracieus en sympathieks. Zijn werk is het beste bewijs voor zijn eigen bewering dat
niet het onderwerp het schilderij bepaalt maar de manier waarop het behandeld wordt:
het onderwerp bestaat eigenlijk maar bij de gratie van de vorm. Als Jones een autobus
schildert - hij heeft veel bussen geschilderd - en hij merkt dat de bus meer aandacht
krijgt dan de manier waarop hij is geschilderd, dan keert hij het schilderij
ondersteboven. Er is dan ook iets voor te zeggen dat Allen Jones helemaal niet pop
is, maar slechts kan gesitueerd worden in de zuiverste schilderkunstige traditie van
een Delaunay, Matisse, Kandinsky, Bacon. Maar deze bemerking gaat voor bijna
alle popisten op. Niet direct zo rechtlijnig misschien. Maar de meesten van hen
kunnen niet begrepen worden als men ze niet, zoals ze zelf trouwens doen, projecteert
tegen de algemene achtergrond van de moderne kunst. Jones is het om de essentie
van de pop-art te doen: het alledaagse, het banale, het instinctieve, het werkelijke,
dat onder de schijn-cultuurlaag woelt zonder dat het mag of kan uitgesproken worden
- het pornografische niet uitgesloten -, tot zichtbaarheid brengen en op zijn waarde
onderzoeken. Nogal direct doet hij dat in zijn Marriage medals en Female medals
waarin sexuele attributen tot heraldische symbolen worden verheven. Bijzonder
geboeid schijnt Jones door de onderlinge aantrekkingskracht van de dingen en door
de verschuivende relatie die eruit ontstaat. De valschermspringers-serie sluit hier
even goed bij aan als de serie van hermafrodieten. Deze schilderijen laten, om met
Mircea Eliade te spreken, de permanentie ervaren van het sacrale in de moderne
kunst. In een essay over dit onderwerp heeft Eliade enkele thema's aangestipt. Zowel
Jones' valschermspringers als zijn hermafrodieten zouden, in de diepe zin van dit
woord, een illustratie kunnen zijn van een ander essay van Eliade: Méphistophélès
et l'androgyne. De houding van de moderne kunstenaar heb ik reeds vergeleken met
die van een archeoloog; men kan ze ook vergelijken met die van de
godsdienstfenomenoloog. Hun onvooringenomen nieuwsgierigheid voor het
menselijke fenomeen in zijn totaliteit is dezelfde. Slechts hun middelen om het te
verkennen zijn anders. Men moet natuurlijk wel oppassen de twee gebieden van
wetenschap en kunst niet door elkaar te halen. En dit gevaar bestaat voor dichters en
kunstenaars die een poging willen ondernemen om wetenschappelijke bevindingen
direct in hun kunst te assimileren. In die poging is dan meestal de goede bedoeling
aanwezig om de steeds groter wordende kloof tussen de verschillende gespecialiseerde
domeinen waarop de mens zijn energie ontplooit tot een synthese te brengen.

Robert Kitaj
Synthese is wel een woord dat niet goed past in de pop-context. Maar het moet toch
vallen als we het hebben over Ron Kitaj (o1932), de jonge Ameri-

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

37
kaanse intellectuele avonturier die zich in Engeland vestigde en daar vrij vlug tot
een van de topfiguren van de nieuwe generatie uitgroeide. Kitaj immers is een soort
synthese: tussen kunst en leven, mythologie en actualiteit, literaire en artistieke
cultuur, intellectualiteit en emotionaliteit, ongebondenheid en engagement. Zoals
zijn vriend en studiemakker te Oxford John Updike in De Centaur, geeft ook Kitaj
de voor hem tragische alledaagsheid een expliciete mythologische dimensie. Men
kan Kitaj nog het best situeren in de buurt van de Picasso van de Guernica. Maar
zijn engagement is veel minder vierkant, het protest veel minder luid. Zijn engagement
heeft immers altijd ook iets van Michaux' weigering van elk engagement omdat elk
engagement reeds de verenging en het onrecht in zich sluit. Melville spreekt in
verband met Kitaj over een heimwee naar de gouden tijd van de klassenstrijd en over
de elegische toon waarin de voorbije luister van het gevecht voor het socialisme
wordt gevierd. Die interpretatie steunt dan op Kitaj's commentaar. Hij reproduceert
immers in zijn catalogi niet alleen zijn schilderijen, maar ook uitvoerige citaten uit
boeken die er volgens hem mee in betrekking staan. Die boeken stelt hij trouwens
met zijn schilderijen tentoon. De meest suggestieve referentie lijkt me die naar
Georges Sorels Réflexions sur la violence waarin zowel de continue noodzaak van
het geweld wordt verdedigd, als de behoefte aan een mythe om dat geweld te
inspireren. Maar zelfs aan deze referentie, die Kitaj ons zelf aan de hand doet, hecht
ik slechts belang in zoverre ze helpt het klimaat van deze felle schilderkunst te
verhelderen. Ze heeft iets gewelddadigs, iets dat het ‘geweld’ als een sacrale
onontkoombaarheid laat zien. En dit op een dieper niveau dan de klassenstrijd, de
Spaanse of Russische Burgeroorlog of de andere thema's van geweld waarnaar een
deel van Kitaj's lectuur verwijst. In zijn werk zit ook het geweld van geboorte en
dood, van de sexuele vernietiging, van de honger, van wat hij zelf ergens noemt ‘the
production of waste’, waaraan hij echter onmiddellijk toevoegt dat dit slechts een
‘interim title’ is.
Zoals onze voorstelling van de Amerikaanse pop-art, zo is ook die van de Engelse
figuratie slechts summier, zowel wat het aantal genoemde kunstenaars als de analyse
van hun werk betreft. De keuze die ik gemaakt heb is daarenboven in beide gevallen
persoonlijk, zozeer dat ze ook voor mezelf niet altijd scherp te verantwoorden is. Ik
vind Hodgkin bijvoorbeeld een interessant schilder die hier een plaats had mogen
hebben naast Jones of Hockney. Ook Joe Tilson, Harold en Bernard Cohen, Phillip
King en misschien nog een hele reeks andere namen die ik niet ken, hadden er mogen
of moeten bij zijn. En nu ik toch de onoverkomelijke leemtes van dit stuk aan het
verschonen ben, moet ik, voor ik nog een woord zeg over de Parijse groep, ook de
betrekkelijkheid van die indeling in Amerikaans, Engels en Frans even onderstrepen,
al komt deze centra wel een zeker eerstgeboorterecht toe. De nieuwe figuratie is
echter nu al zo'n over de hele wereld verspreid verschijnsel, dat er
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zelfs niet meer aan te denken valt alleen maar de namen op te sommen. Er is maar
één naam die ik niet achterwege kan laten: Enrico Baj.

Enrico Baj
Met een onvergelijkelijke vindingrijkheid, geestigheid en plastisch vermogen haalt
Baj (o1925) al onze opgezette zekerheden door elkaar. Men moet oppassen met hem,
zegt Queneau, want men weet nooit waar hij u precies in het ootje neemt. Men weet
nooit precies waar men mag beginnen en waar men moet ophouden te lachen. Zijn
personages laat hij meubelen worden en zijn meubelen personages. Alles is altijd in
een staat van metamorfose. Een chromo van enkele lires met een Zwitsers landschap,
Made in Italy, bevolkt hij met interplanetaire wezens, en daarmee suggereert hij de
breuk in ons wereldbeeld. De meest triviale pin-up vereert hij met gonzende
historische namen; hij laat ze aanranden - ze ondergaan het met afkeer en wellust
tegelijk - door een eveneens met een historische naam versierde marsbewoner. En
dat alles gebeurt met een wonderbaar eclectisme (waarin Baj's persoonlijkheid
onmiddellijk te herkennen is) dat zich ook in de keuze en de behandeling van het
meest heterogene materiaal verraadt. Tot op zekere hoogte is zijn werk een grandioze
persiflage op de pop-art zelf en daardoor op en top pop.

Het nieuwe realisme
In tegenstelling tot New York en Londen diende het ‘nieuwe realisme’ zich in Parijs
op een zeer bepaald moment, 27 oktober 1960, aan als een groep met een
welomschreven programma. Zijn stichter en zegsman was de kunstcriticus Pierre
Restany. In de catalogus van de Nieuwe realisten in Den Haag definieert hij zijn
realisme als volgt: ‘het boeiende avontuur met de werkelijkheid, die zonder meer
alleen maar wordt waargenomen, - niet de werkelijkheid gezien door het prisma van
begrips- of gevoelsvertolking’. En verder: ‘Deze nieuwe realisten beschouwen de
wereld zelf als een schilderij, als het grote fundamentele werk, waarvan ze zich
fragmenten toeëigenen die universele betekenis bezitten. Ze laten ons de werkelijkheid
zien in de verschillende verschijningsvormen van haar expressieve totaliteit. En door
middel van deze objectieve beelden roepen zij de totale werkelijkheid op, het
gemeengoed van de menselijke activiteit, de technologische, industriële, publicitaire,
stedelijke natuur van de XXe eeuw’. Ik zie in deze beschrijving geen enkel punt dat
niet van de pop-art gezegd kan worden. En toch houdt Restany er niet van dat men
pop met zijn realisme verwart. Pop-art is voor hem een reportage over de natuur van
de XXe eeuw, maar het nieuw realisme heeft de natuur van de XXe eeuw ontdekt.
Afgezien van het feit dat de groep meer een dagdroom was van Restany dan een
reële werkelijkheid, kan men het Parijse nieuwe realisme slechts onderscheiden door
een zekere convergentie van bepaalde technieken, niet door een specifieke mentale
gerichtheid. Restany schijnt nog
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te denken in kunsthistorische termen van stijleenheid en dan kan natuurlijk alleen
het realisme van Parijs daarvan de hedendaagse aflossing zijn.

Daniel Spoerri
Een Daniel Spoerri (o1930) zou kunnen gelden als een exponent bij uitstek daarvan.
De bezigheid van deze sterdanser van de opera van Bern, die Ionesco en Beckett
geregisseerd heeft, bestaat (of bestond) erin, tableaux-pièges te maken en menu-pièges
op te stellen, waarin hij de situatie vangt van een moment, door het toeval ontstaan:
een houten blad bijvoorbeeld waarop de resten van de ontbijttafel geplakt zijn, of
een speeldoos waarin één spelmoment is vastgezet. Om één zo'n ‘geanekdoteerde
topografie van het toeval’ voor te stellen heeft Spoerri zelf eens vijftig bladzijden
volgeschreven. Door het onverwacht fixeren van hetgeen bij essentie beweegbaar
en voorbijgaand is, door de aandacht te vestigen op iets dat geen aandacht vraagt,
op iets onbestaands eigenlijk, bewerkt Spoerri een nieuw bewustzijn van het object
en van zijn situatie in de tijd. Hij berooft het van zijn tijd. Zijn tableaus zijn, zoals
eigenlijk elk kunstwerk, een experiment om iets als het ware te laten sterven en in
een andere, nieuwe tijd te laten herleven. Het is hem dan ook minder om het
afzonderlijke object of zijn functie te doen dan om deze metamorfose. Als deze
tableaus louter spel van het toeval zijn, dan is het ene het andere waard. Bij nader
inzien is dit echter niet het geval. Misschien zijn ‘expressieve’ werken louter aan het
toeval te danken. Misschien vormen die werken toevallige expressieve composities.
Maar als het toeval eenmaal betrapt is, laat het zich niet zo gemakkelijk meer vangen.
Het gaat hier om een bewuste organisatie van het toeval en dus, of men het wil of
niet, om een min of meer artistieke expressie. De nieuwe realisten maken kunst, zoals
monsieur Jourdain proza sprak.

Christo
Nog spitser komt dit tot uiting bij die leden van de groep die affiches, afgedankte
wagens, damesondergoed, roestige veren, warenhuisartikelen gebruiken als ‘verf en
bindmiddel’. Christo (o1935), die doorzichtige plasticvellen wikkelt om de meest
verscheidene voorwerpen of een straat barricadeert met gekleurde oliebussen, weet
nog het best de traditionele expressiemedia te vermijden, hoewel hij evenmin als
Spoerri eraan ontsnappen kan. Ik heb vroeger gemeend en geschreven dat een werk
van Christo zijn functie vervuld en zijn zin verloren had, van zodra men het gezien
had. Maar een nader contact met zijn werk heeft me leren inzien dat ook deze dingen
een echt object van contemplatie kunnen zijn, ja, dat het pas in die contemplatie is
dat ze hun vreemde ‘zijn’ - het mysterieuze en angstwekkende bestaan van de dingen
- langzaam openbaren, niet als een soort formuleerbare conclusie, maar als een meer
en meer doorzichtig wordende aanwezigheid, die echter
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altijd ook een stuk afwezigheid blijft. Christo's empaquetages zijn een inbezitneming
van het object, maar ook een versluiering ervan. Door in de rue Visconti te Parijs
met oliebussen een wand te bouwen - die doorzichtig is dus - maakt hij plotseling
het bestaan van de straat tastbaar, door dit bestaan aan te tasten. En met die wand
doet hij hetzelfde. Hij gebruikt daarenboven die oliebussen voor een doel waarvoor
ze niet bestemd zijn. Het is alsof hij consistentie geeft aan de niet-consistente,
ruimtelijke (en fysiologische, en psychologische, enz...) relatie tussen de dingen en
onszelf.

Arman
Met al de humor die ook bij hun werk te pas komt, heerst er bij Christo en Spoerri
een onbehaaglijke obsessie. Hun werk is niet bevrijdend. Dat van Arman (o1928)
wel. Het is veel poëtischer. Hij is door de werkelijkheid niet geobsedeerd, maar
geboeid. Ook al zou hij misschien wel wat revolte wensen, in zijn werk zijn daar
maar weinig sporen van te bekennen, wel echter geeft het blijk van een grote
nieuwsgierigheid en gevoeligheid. Naar zijn eigen zeggen (en we willen hem op zijn
woord geloven) is hij vooral geboeid door de kwantiteit. We leven in een kwantitatieve
tijd: demografische explosie, serie- en overproduktie, serieverkwisting. De tijd zelf
is kwantitatief uit elkaar gevallen. Zijn sacrale ritme is verloren gegaan. Soms geeft
Arman, zoals Warhol, een concrete inhoud aan die kwantiteit door de keuze van de
objecten. Door de opeenhoping van gasmaskers bijvoorbeeld wordt het luguber aspect
van het gasmasker niet verminderd maar verhevigd. Maar door de opeenhoping van
ventilatoren, flesjes, vorken, wieltjes, revolvers en de titels die aan deze
opeenhopingen worden gegeven - 1 kilogram rook, voor een aantal lucifersdoosjes
- gaat de identiteit van het afzonderlijke object verloren in de indruk van een
onbegrensde en onbepaalde totaliteit. Dit effect zocht Arman reeds in zijn eerste
stempeldrukken waarin hij de continue en totale ruimte van Pollock met directe
middelen van deze tijd wilde vertalen. Misschien was het ook datgene wat hij zocht
met zijn ‘colères’, tableaus die hij maakte met stukgeslagen voorwerpen - een
versplinterde viool, een gebroken theeservies - waarin één object in duizend nieuwe
objecten uiteenviel.

Martial Raysse
Waarschijnlijk speelt hier ook het idee van vernietiging een rol in, als antwoord op
het rimpelloze geloof aan de technische welvaartstaat. Zelfs een Martial Raysse
(o1936) die zich goddelijk amuseert tussen zijn pin-ups, schoonheidskoninginnen,
vakantiemeisjes en neons, ziet het terrein van de kunstenaar in de vernietiging van
hetgeen de machine zo perfect weet te maken. Hijzelf vertelt de volgende anekdote:
‘Ik ben net terug van de supermarkt waar ik lakens heb gekocht: “hoe groot is het
bed?” wilde de
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verkoopster weten. “Het is niet voor een bed, mevrouw, ik ben van plan een berg te
maken”. Wat zei ik ook weer? o, ja! leve het leven!’ Zoals een Arman met een viool
of een bronzen Diana wil doen wat hij met een worst doet, namelijk in schijfjes
snijden, zo wil Raysse lakens gebruiken waarvoor hij het goedvindt. Een object is
immers ook altijd nog wat anders dan waar we het op een bepaald moment voor
houden of willen bestemmen.
Hains, Villeglé, Rotella, Dufrêne, werken met affiches. Negatief en positief. De
bewerkte publiciteitswand, waar zij hun materiaal afhalen, laten ze als een kunstwerk
achter. En met de verzamelde stukken kleven zij nieuwe kunstwerken samen. Bij
Hains (o1926) en Dufrêne (o1930) en vaak ook bij Villeglé (o1927) doet de aard van
de publiciteit er niet veel toe. Zoals vele kunstenaars die we reeds hebben vermeld,
zijn ze minder geboeid door de gecommuniceerde inhoud dan door het verschijnsel.
Zij sturen er rechtstreeks op aan, met de gescheurde affiches kunstwerken te
vervaardigen om er, directer dan dat mogelijk is met een abstract schilderij, iconen
van onze hedendaagse realiteit van te maken. Zij gebruiken affiches zoals de kubisten
behangpapier. Maar dan op een ‘informele’ wijze. Mimmo Rotella (1918) echter
stelt zich met het aanwenden van dit nieuwe schildersmateriaal niet tevreden. Hem
boeit ook de voorstellingswereld van de affiche, vooral dan van de filmpubliciteit.
Hij wil niet, zoals zijn bentgenoten, de verborgen poëzie ervan openbaren, maar wel
de werkelijkheid van die voorstellingswereld zélf aan het licht brengen.
Ook Klein, César, Tinguely, Niki de Saint-Phalle hebben - men weet niet goed
waarom - tot de groep van Restany behoord. Voor César die auto's liet samenpersen
(en voor de Amerikanen Chamberlain en Seley die zich op hem inspireren) is een
schrootveld hetzelfde als wat de marmergroeven van Carrara voor andere
beeldhouwers zijn. Niki de Saint-Phalle, een vrouw die een tijd lang de karabijn
hanteerde om haar met bloedbuilen geprepareerde schilderijen te voltooien, heeft
zich op een eigen jachtveld in het realisme bewogen: de folkloristische wereld van
de bondieuserie en de plaasteren beelden. Daar speelt ze heel griezelige spelletjes
mee. Ze is de enige vrouw in de bent. (Ja, er is nog Marisol.) Hetgeen er schijnt op
te wijzen dat ook de pop-cultuur nog een cultuur van mannen is.
De complexe figuur van Yves Klein (1928-1962) situeert zich nog verder aan de
rand van het nieuwe realisme. Zijn relatie ermee ontstaat niet in de eerste plaats
omdat hij schildert met sponsen, vrouwenlichamen, gas en vuur (dit laatste onder
invloed van de Duitse architect Ruhnau met wie hij te Gelsenkirchen samengewerkt
heeft), maar omdat hij een ‘immateriële’ relatie van de dingen, kleur, tot bewustzijn
wil brengen. Kleur is bij Klein geen oppervlakteverschijnsel, maar doordringt het
object volledig, zoals een spons, waarmee hij dan ook vaak zijn schilderijen maakte.
Tegenover de zwaarwichtigheid van Klein staat de vermakelijke satire van Tinguely
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(o1925), die we al eerder hebben genoemd. Met zijn absurde, luidruchtige
machinerieën vernietigt én vermenselijkt hij onze glorieuze techni-cultuur. Hij maakt
ons geloof in de machine bespottelijk, maar die spot is niet negatief, niet tegen de
machine gericht. Hij is slechts de achterzijde van een superieur gebruik ervan door
de spelende, d.w.z. de om en in zichzelf bestaande, vrije mens.

De spelende mens
Met die spelende mens wil ik besluiten. Hij is de drager van de pop-art. Van alle
conventies en idealen keert hij zich af; op alles wat hij tegenkomt schrijft hij het
woord vrijheid. Eluard deed dit op het zand en de sneeuw, op de bladen van het boek,
op de jungle en de woestijn, op de wonderen van de nachten en het blanke brood van
de dagen, op de verliefde seizoenen, op de zon en de maan, op de vleugels van de
vogelen, op de lamp die brandt en die uitgaat, op het voorhoofd van zijn vriend. Maar
dit zijn werkelijkheden die de popist niet kent. Buiten de opgezette kip of steenbok
leven op zijn aarde geen dieren. De zon gaat er niet op of onder. De seizoenen hebben
hun begrenzingen verloren. De werkelijkheid die hij vrij en bewoonbaar wil maken,
is een meta-werkelijkheid, een werkelijkheid achter onze werkelijkheid, waarvoor
de begrippen en structuren nog gezocht moeten worden. Tinguely noemt zijn
bevrijdingen van de machine meta-matics. Dit voorvoegsel kan best veralgemeend
worden om de nieuwe en nog onbenoemde werkelijkheid aan te duiden zoals die in
de iconografie en mentaliteit van de pop-art verschijnt. Het begrip natuur is
verdwenen. Er is geen tegenstelling meer tussen stad en natuur. Ideologie is een
onbekend begrip. Er bestaat geen enkele hiërarchie van waarden. Men weet zelfs
niet of iets negatief of positief moet gewaardeerd worden. Zoals het ook niet duidelijk
is of het proces van ‘Verdinglichung’ of depersonalisatie dat we in de pop-art
meemaken, als verlies of winst beschouwd moet worden.
Want het ontdekken en het opnemen van de werkelijkheid van het ding is ook een
nieuwe bewustwording van de mens. De ontdekking van het ding als een
oorspronkelijk, immanent bestaan geeft ook de mens aan zichzelf terug. Ze bevrijdt
hem van de tirannie van het object dat bezeten wil worden. De popist neemt geen
bezit meer van de dingen. Hij gebruikt ze niet langer om er een persoonlijkheidsideaal
mee te stofferen. Hij viert het feest van het louter bestaan van de dingen, de dingen
op zichzelf. Hij hoeft ze niet eerst in een pregeconcipieerde ruimte te zetten om ze
een naam te kunnen geven. Hij hoeft ze niet eerst te verklaren in een logische
samenhang om ze te herkennen. Hij hoeft ze niet eerst als object tegen zichzelf als
subject af te zetten. Hij hoeft ze niet eerst op hun goede of slechte smaak, hun goede
of slechte vormgeving te testen. Zelfs sentimenteel is hij er helemaal niet door
gebonden, omdat ze hem verschijnen buiten elk bepaald beeldverband. Hij vraagt
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zich niet eens af wat ze betekenen. Ze kunnen van alles betekenen. Ze zijn nog vrij.
En juist daarom staan ze open voor de inwendigheid en de vrijheid van de mens.
Bevrijd van de beelden waarin hij zichzelf en de dingen gevangen had gezet, is de
mens in staat om de werkelijke werkelijkheid van de wereld waarin hij zich bevindt
te zien. En dit is de eerste voorwaarde om er in te kunnen leven, om er in te kunnen
spelen.
Pop-art zegt niet hoe dat moet. De popisten zijn als zovele spelers uit het stuk van
Pirandello op zoek naar een auteur, naar een mens die hun mythologie van het banale
tot een religie zal uitbouwen, d.w.z. in leven omzetten □

Bibliografie
Er bestaat in de publikaties over pop-art een opmerkelijke hang naar uitgebreide
bibliografische verwijzingen. Misschien ook een aanduiding voor het verlangen naar
‘informatie’ waarvan de pop-art expressie is. Om op deze regel geen uitzondering
te maken geven we enkele wijzigingen. De voornaamste informatie vindt men
voorlopig nog in de vele tijdschriftartikelen, op de eerste plaats in Art International
en Art News, en in de catalogi van de tentoonstellingen o.a. in Stockholm, Moderna
Museet, Pop konst Amerikans, 1964, met een voortreffelijke inleiding van A.R.
Solomon; in Amsterdam, Stedelijk Museum, Pop Kunst, 1964; in Den Haag,
Gemeentemuseum, Nieuwe Realisten, 1964; in Londen, Whitechapel Gallery, The
New Generation, 1964.
Enkele recente boeken, de meeste verschenen nadat de tekst voor deze brochure
geschreven was, vatten een of ander aspect van het verschijnsel samen: Calvin
Tomkins, The Bride and the Bachelors, The heretical courtship in modern art,
Londen, 1965, een verzameling van artikelen over Duchamp, Cage, Tinguely en
Rauschenberg.
John Rublowski, Pop Art, New York, 1965, handelt over de Amerikaanse groep
Lichtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Warhol, Wesselman, de wereld waarin ze leven
en de navolgers die ze kennen.
Mario Amaya, Pop as Art, Londen, 1965, een korte historische ontwikkeling van
de pop-art in Engeland en Amerika met portretten van de voornaamste kunstenaars.
Rolf Gunter Dienst, Pop-Art, eine kritische Information, Wiesbaden, 1965, betrekt
het Duitse aandeel in de beweging. De tweede helft van het boek bestaat uit
‘Selbstzeugnisse’ van enkele popisten.
Jürgen Claus, Kunst Heute, Hamburg, 1965, brengt in een ruimere context ook
verscheidene van de hier besproken kunstenaars ter sprake.
Robertson, Russell, Snowdon, Private View, Londen 1965, betrekt de jonge Engelse
figuratie in een algemeen beeld van de actuele Engelse kunstwereld.
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Actualiteit van Bonnard.
Streven 5(1966).
‘Vraagt een roos zich af of zij bloeit onder het keizerrijk of onder de republiek?
zij is roos, en daarmee uit’ (L. Gillet). Vraagt een schilder zich af of hij leeft in de
eerste of in de tweede industriële revolutie? Vraagt hij zich af waar het heen moet
met de bevolkingsexplosie? Hoe de stedelijke agglomeraties te saneren? Vraagt hij
zich af of de westerse cultuur zichzelf overleeft of in hoever zijn schilderkunst nog
betekenis heeft? Er zijn schilders die dat doen. Er zijn schilders die barricades
schilderen. Er zijn er die het bombardement van Guernica als een aanslag op de
mensheid aanklagen. Er zijn er die verontwaardigd zijn door de moord op Kennedy.
Er zijn er die onze technicultuur verheerlijken. Er zijn er die ze verguizen.
Maar er zijn ook schilders - de meesten - wier schilderkunst geen besef schijnt te
hebben van die gehele geschiedenis van politieke, technische, sociale, filosofische
omwentelingen. Zij leven buiten de tijd van de geschiedschrijvers en hebben slechts
belangstelling voor de eeuwige, kleine mens die met zichzelf begaan is in een
voortdurende belangstelling voor en vanzelfsprekende overgave aan het
ogenblikkelijke, lichamelijke leven, zonder problemen. Hoe kan zo'n schilder dan
actueel genoemd worden?
Pierre Bonnard behoort tot deze laatste groep schilders. Zijn leven lang deed hij
niets anders dan de dingen schilderen waar hij mee leefde en van hield: het Parijse
straatleven, de vrienden, huisdieren, bloemen en tuinen, een uitstap en de vele
gebeurtenissen die men meemaakt en waarover niet eens meer te praten valt; de
dagelijkse ritus van het opstaan, het toilet-maken, het aan- en uitkleden, het baden,
het bezigzijn met zichzelf en met de intieme levenspartners. Omdat hij al die simpele
onderwerpen schilderde, heeft Claude Roy, geloof ik, Bonnard een ‘historie-schilder’
genoemd. Want ook de kinderen die van school komen, de vrouw in het bad, de
honden op straat zijn voor hem geschiedenis, de echte geschiedenis van het leven.
In zijn voorkeur voor de anonieme, onhistorische geschiedenis ligt Bonnards
actualiteit. Hij zelf heeft nooit geschiedenis gemaakt, zich nooit om geschiedenis
bekommerd. Van zijn leven is er, buiten zijn schilderijen, haast niets de moeite van
het vertellen waard. Hij is geboren te Fontenay-aux-Roses op 3 oktober 1867. Bijna
direct na zijn licentiaat in de rechten maakt hij zich vrij om geheel voor zijn
schilderkunst te leven. ‘Als men schildert’, zou hij later zeggen, ‘kan men niets anders
doen’. Hij maakt enkele reizen in België en Nederland, in Engeland, Spanje,
Noord-Afrika; een serie grappige tekeningen, o.a. voor het boek van Mirbeau La
628-E 8, herinnert daaraan. Maar verder spelen deze onderbrekingen van het gewone,
burgerlijke leven geen rol in zijn oeuvre. Van groter belang was zijn jaarlijkse
nomadentrek van Parijs
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naar de Provence en vandaar weer naar Bretagne, naar het licht van het Noorden,
‘het mooiste en meest gevarieerde licht van Frankrijk’. Niet de oorlogen die hij
meemaakte, niet de politieke regimes, niet de opeenvolging van de verschillende
kunstbewegingen bepaalden zijn ritme, maar de gang van de seizoenen. Eeuwig jong
werd Bonnard met elke nieuwe lente opnieuw geboren. Het liefst van al verbleef hij
echter in zijn villa te Le Cannet. Vandaar kon hij over Cannes heen uitkijken naar
de Middellandse Zee. Daar ademde hij de sfeer van een onbezorgde, ontijdelijke,
spirituele zinnelijkheid. Zoals zijn leven staat ook zijn schilderkunst buiten de
geschiedenis. Zij maakt ons niet nieuwsgierig om de maker ervan te kennen. Direct
is men, net als de schilder zelf, volledig in de intimiteit van het werk opgenomen,
zo intens dat men er de grenzen niet meer van ervaart. Er is geen afstand tussen kunst
en leven, tussen schilder en kunst, tussen schilder en beschouwer. Alles vervloeit in
een onverwacht teruggevonden vertrouwelijkheid met de aardse, lichamelijke
werkelijkheid. Er komt misschien wel een ogenblik dat men van die vereenzelviging
verzadigd wordt, dat men gaat uitzien naar iets ambitieuzers, iets wilskrachtigers,
iets ingrijpenders, iets geestelijkers, iets completers. Maar als men Bonnard dan, niet
zonder heimwee, de rug toekeert, beseft men dat men een misschien beperkte, maar
in zijn beperktheid toch onuitputtelijke, heerlijk in zichzelf besloten, tijdeloze wereld
achter zich laat. Zoals men niet nieuwsgierig is naar de maker, zo voelt men ook niet
de minste behoefte dit werk ergens in de kunstgeschiedenis een plaats te geven. Het
is alsof men voor de eerste keer schilderkunst ziet. Ze heeft iets unieks, iets eeuwigs,
iets absoluuts. Juist daardoor is ze nu bijzonder actueel.
In de kunsthistorische en andere revoluties zijn wij immers op een punt van
verzadiging gekomen. Over de mogelijke tegenstellingen van kunstbewegingen heen
zien wij naar de homogene totaliteit die zich niet in manifesten, maar in
persoonlijkheden uit. Niet het behoren tot een groep, een systeem, een school, een
ideologie telt nog, maar de waarachtigheid en de oorspronkelijkheid van het
persoonlijk beleven. En dit situeert zich nu bij voorkeur in de onmiddellijkheid van
het concrete, dagelijkse, ik zou bijna zeggen, animale bestaan. Het vraagt niet naar
oorsprong of toekomst. Het wil niet verklaren. Integendeel, elke doctrine is reeds bij
voorbaat verdacht. Het wil alleen, zo bewust en intens mogelijk, aanwezig zijn. Alle
arrogantie legt het af om, zoals Constable het reeds voorschreef voor de
landschapsschilder, nederig te midden van de natuur te gaan staan. Deze terugkeer
naar de natuur mag men niet verstaan als een romantisch afwijzen van de eigen tijd
of een afkeer van de technische beschaving - Bonnard had zich daar goed in
geïnstalleerd: had al heel vroeg een eigen Ford en amuseerde zich daar best mee maar, hij breekt de beschaving open om er vrij en menselijk tegenover te staan.
Natuurlijk is ook Bonnard ergens kunsthistorisch gebonden. R. Cogniat spreekt
over hem als over de noodzakelijke band tussen het impressionisme
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en het fauvisme, zodat zijn historische rol reeds in het begin van de eeuw uitgespeeld
zou zijn. Ook Bonnard zelf zag zijn oeuvre, wanneer hij het te Parijs ‘als criticus’
beoordeelde, als een antwoord op de problemen die het impressionisme had
opgeroepen en die de andere kunstbewegingen in hun radicale revolutie negeerden.
Het Parijse kunstleven volgde hij nogal van nabij. In zijn atelier te Le Cannet hing
een grote reproduktie van een van Picasso's verhaspelde vrouwen (naast het Straatje
van Vermeer evenwel), en Matisse was zijn goede vriend, vooral in de laatste jaren,
na de dood van zijn vrouw. Maar Bonnard voelde zich te traag en te zwak om aan
dit leven deel te nemen. Hij zou het nooit brengen tot de prachtige affirmaties van
een Picasso of een Matisse. Bijziend als hij was moest hij de werkelijkheid van te
dichtbij bekijken om tot algemene conclusies te komen. Hij bezat slechts kleine
zekerheden, die dan nog steeds slechts voorlopig waren. Hij had daarenboven een
heilige afkeer van alles wat naar mode zweemt, van alles wat niet door en door echt
is, van alles wat zich in theorieën laat samenvatten, of in vroegtijdige affirmaties
vast wordt gelegd, vóór het helemaal besef is geworden. Het was genoeg dat iemand
hem zei dat zijn Parijse stadsgezichten bij het publiek insloegen om er nooit meer
een te schilderen.
Als jonge kunstenaar heeft hij steun gezocht bij de groep van Sérusier, Roussel,
Denis en Vuillard, zijn beste vriend, die zich met wat zelfironie de Nabis (de Profeten)
noemden. Maar ook hier was hij meer toeschouwer dan deelnemer. Op het schilderij
van Denis Hommage à Cézanne staat hij buiten de kring van de vrienden zijn pijp
te roken. Hij neemt geen pose aan zoals de anderen. Hun enthousiasme is niet helemaal
tot hem doorgedrongen. Enthousiasme is overigens een vreemd woord dat niet goed
bij hem past. Hij vond in deze groep een leuk stel vrienden die hem wegwijs maakten
in het milieu en hem amuseerden, maar op hun bijeenkomsten zweeg hij meestal en
als men hem om zijn mening vroeg, antwoordde hij slechts: ‘ik ga helemaal niet
akkoord met wat hier gezegd wordt’.
Er was weinig waar Bonnard akkoord mee ging. Zijn wantrouwen was groot. Ook
zichzelf vertrouwde hij niet. Tot het einde toe bleef hij op zijn hoede om conventies
niet voor de werkelijkheid te nemen, om de spontaneïteit niet verloren te laten gaan.
Men heeft hem de schilder van de Franse burgerij genoemd. Maar dan laat men zich
vangen door de schijn van de onderwerpen die hij behandelt. Zijn bestaan was
helemaal niet zo burgerlijk als het de schijn had. Hij trok van het ene verblijf naar
het andere, altijd provisoir geïnstalleerd. Zijn atelier te Le Cannet was een cel met
op de witte muren zijn amuletten: buiten de reeds genoemde Picasso en Vermeer een
kaart van de baai van Cannes, een paar goedkope chromo's, een Seurat, een Gauguin
en drie stukken zilverpapier waarop het licht weerkaatste. En in zijn schilderkunst
kende hij slechts één wet: niets bij voorbaat vastleggen, niets uitsluiten, niets
verwerven. Op het einde van zijn leven, bijna tachtig jaar oud, bekende
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hij: ‘Nu begin ik pas iets te leren. Ik zou helemaal opnieuw moeten beginnen’, en
‘Ik ben opnieuw op de schoolbanken gaan zitten. Ik wilde alles vergeten wat ik wist,
ik wil leren wat ik niet kan, en ik wantrouw mezelf, ik wantrouw alles wat me zo
hartstochtelijk geboeid heeft’.
Hoe vernuftig en bekwaam hij als schilder ook was, zijn bescheidenheid en
gecultiveerde onhandigheid hielden zijn spontaneïteit tegenover het object steeds
gaaf. Van zijn bekwaamheid getuigt reeds zijn vroegste werk, bijvoorbeeld de
titelpagina voor La Revue Blanche, of de vele andere tekeningen en litho's die hij
voor dit tijdschrift maakte. Ze bereikt haar hoogtepunt in de prachtige litho's voor
Verlaines Parallèlement (‘ces vers durs et cruellement païens’) met de joyeuze
naakten die zich letterlijk tussen de sensuele verzen in vleien, en in die voor de
pastoralen van Longus, Daphnis et Chloë, met de kuise geliefden. Als we deze laatste
litho's vergelijken met de houtsneden die Maillol voor hetzelfde verhaal maakte, is
het echter niet Bonnards trefzekere bekwaamheid in compositie en tekening die het
meest opvalt, ook niet de guitigheid waarmee hij het verhaal gelezen heeft en waarmee
hij het leven altijd bekijkt, noch zijn beweeglijke fantasie. Bonnards litho's
onderscheiden zich vooral door hetgeen ik zou willen noemen hun voorlopigheid.
Het zijn slechts benaderende, aftastende notities van hetgeen gezien wordt. Het zijn,
om Bonnard zelf te citeren, vele kleine leugentjes omwille van één grote waarheid.
Er wordt in deze litho's eigenlijk niets verteld, niets geaffirmeerd, zelfs niets getoond.
Er wordt eenvoudigweg geprobeerd iets te zien. En hij ziet méér dan zichtbaar
gemaakt kan worden. Elke trek, elke toets is een verder aftasten van de werkelijkheid
van het zien, een proberen of in die toets de werkelijkheid zich misschien prijs zal
geven. Maar ze geeft zich nooit helemaal prijs. Ze vindt haar voltooiing niet in de
realiteit, maar in de droom, zoals Bonnard zei van zijn schilderijen.
Deze schroomvolle houding tegenover de werkelijkheid sluit geen oppositie in.
Het is geen poging om de werkelijkheid te veroveren. Van voren af aan heeft de
schilder zich reeds onderworpen. Het is niets anders dan een zich van binnen uit
openstellen, een zich vrijmaken voor de werkelijkheid. Typisch in dit verband is een
opmerking van Bonnard over Renoir: ‘Renoir schildert vooral Renoirs’. Bonnard
schilderde ook niets anders dan Bonnards. Maar Bonnard had voor Bonnard geen
belang. Alleen de werkelijkheid had belang en die was het die in hem tot
zichtbaarheid, tot bewustwording groeide.
Zijn werkelijkheid was die van een gratuit, immanent lichamelijk bestaan. Een
heidens bestaan in de zin die Verlaine er aan gaf, maar dan zonder de
kwajongensachtige, agressieve passie. Bonnard schildert de autonome volheid van
het ogenblik, zonder verleden of toekomst. Het is zelfs niet helemaal juist hier nog
van het ‘ogenblik’ te spreken. Bonnard wil niet, zoals de impressionisten, het fugitieve
ogenblik vastleggen. Integendeel. In tegenstelling tot de impressionisten, bezit voor
hem elk ogenblik de volheid van het gehele be-
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staan. Elk ogenblik is heilig, absoluut, en daarom ook grenzeloos.
Als Bonnard een schilderij begon, kon hij dat niet in een vooraf bepaald kader.
Hij kon geen formaat kiezen dat het schilderij en dus ook de werkelijkheidservaring
bij voorbaat zou begrenzen. Het moest allemaal open blijven. Aan de muur van zijn
atelier maakte hij een groot stuk linnen vast waarop hij met verschillende composities
tegelijk bezig was. Tussen de verschillende ontwerpen in liet hij brede stroken wit.
Ze konden zich allemaal naar alle kanten uitzetten, groeien zoals ze wilden.
Ook de voltooiing werd nooit vastgelegd. Jedlicka zegt van deze schilderkunst:
‘Het heerlijkst is ze in haar prachtige onvoltooidheid’. Deze is zo letterlijk te verstaan,
dat als Bonnard een van zijn schilderijen terugzag, hij er altijd nog iets aan te wijzigen
had. Toen hij eens bij zijn ‘marchand’ enkele van zijn tekeningen aan de wand zag
hangen, liet hij ze er af halen om ze met een gom bij te werken. Eens trok hij met
Vuillard naar het Musée du Luxembourg en terwijl Vuillard de bewaker aan de praat
hield, haalde hij uit zijn zak een minuscule verfdoos en bracht aan een van zijn
schilderijen enkele toetsen aan. Tussen het begin en het einde van een schilderij, die
geen van beide iets definitiefs hebben, ligt wat Picasso smalend noemde ‘un potpourri
d'indécision’. De reden van Picasso's afwijzing is duidelijk: ‘Wat Bonnard doet, is
geen schilderen. Hij gaat nooit verder dan zijn sensibiliteit. Hij kan niet kiezen. Als
hij bijvoorbeeld een hemel schildert, schildert hij hem eerst blauw, min of meer zoals
hij er uitziet. Dan kijkt hij wat nader toe en ziet er ook wat paars in; dus voegt hij er
wat paars bij, steeds zonder zich te compromitteren.... Het resultaat is een potpourri
van onbeslistheid. Als hij lang genoeg kijkt, voegt hij er tenslotte nog wat geel bij,
in plaats van zelf te beslissen welke kleur de hemel werkelijk moét hebben. Schilderen
is geen kwestie van sensibiliteit; men moet zelf de macht in handen nemen, zich in
de plaats stellen van de natuur en niet afhankelijk blijven van de informatie welke
zij ons verschaft’.
Bonnard heeft zich nooit in de plaats van de natuur willen stellen. Hij verafschuwt
het beslissingen te moeten treffen. Hij blijft eeuwig verwonderd kijken. Hij komt
niet eens aan de verrukking of het genot toe, die reeds een reflexie op zichzelf
inhouden. Hij verliest zich in de ontdekking. Hij is daarom niet meer afhankelijk van
de natuur dan Picasso. Hij is er alleen intiemer mee. Hij laat de natuur zichzelf redden
en menselijk worden in zijn werk. Hij laat haar als het ware betijen zonder in te
grijpen.
De voorstelling die Picasso van Bonnards realisme geeft, is een beetje te plat.
Bonnard schilderde niet datgene wat het uiterlijke oog - de retina - opving, maar wat
het innerlijke oog zag. Zelf stond hij uitgesproken wantrouwig tegenover de
onmiddellijke verschijning van de natuur. ‘Men moet op zijn hoede zijn voor de
lokale kleur’, en ‘Het onwaarschijnlijke is vaak het waarachtige’. Hij schilderde nooit
rechtstreeks naar het motief. Daar was hij te
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zwak voor, bekende hij. Schilders als Titiaan zijn zo sterk, dat zij van hun
oorspronkelijke visie - hun verleiding, noemde Bonnard dit - niet afwijken, ook al
blijven ze lang in rechtstreeks contact met het object. Hijzelf verloor de controle over
zichzelf wanneer hij voor het object stond. Van een tuil rozen op de tafel zei hij: ‘Ik
heb geprobeerd om ze direct, scrupuleus na te schilderen. Ik heb me laten opslorpen
door de details; ik heb me laten gaan om rozen te schilderen. Ik constateerde dat ik
ter plaatse trappelde, dat ik er niet uit kwam. Ik was verloren. Ik vond mijn
oorspronkelijk idee niet meer terug, de visie die me had bekoord, het vertrekpunt.
Ik hoop dit terug te kunnen vinden - als ik die eerste verleiding opnieuw ervaar. De
aanwezigheid van het object, van het motief is heel hinderlijk voor de schilder op
het ogenblik dat hij schildert. Het uitgangspunt van een schilderij is een idee’.
Dit ‘idee’ moet men echter niet te filosofisch opvatten. Het betekent niets anders
dan het originele contact met de werkelijkheid, het moment waarin men zich laat
‘verleiden’ door de natuur. Het is niets anders dan het ‘penser en peinture’ van
Cézanne. Het kan ook vertaald worden door het begrip ‘visie’ zoals Merleau-Ponty
dit omschrijft: de gelijktijdige voorrang van hetgeen is op hetgeen men ziet en laat
zien, en van hetgeen men ziet en laat zien op hetgeen is. Bonnards idee is de natuur
die in hem natuur wordt, de natuur die in hem tot bestaan komt. Die idee is evenzeer
van hem als van de natuur. Het onderscheid is opgeheven.
Ik spreek hier liever van natuur dan van werkelijkheid, omdat Bonnard vooral
geboeid is door het mysterie van het leven. In het begin van zijn carrière, in de tijd
van de Nabis, zag hij dit leven van de buitenkant, in de wemeling van de Parijse
straten en pleinen met de bonte gevels, de volkse drukte om en bij de winkels, de
spelende kinderen en honden... en op de voorgrond de elegante vrouwen van de
Revue Blanche. In dit alledaagse zag hij reeds het ongeziene, het natuurlijke, het
animale van dier, kind en vrouw in het decor van het leven. Dit decor hoort er
essentieel bij: Bonnard isoleert immers niet. Maar met de verdieping van zijn
levenservaring wordt ook het decor verinnerlijkt, het wordt een stuk natuur. Zozeer
zelfs dat het op zijn schilderijen niet altijd meer goed te onderscheiden is van het
leven. Is het een hond, een kat of een stuk linnen dat op het schilderij Naakt met de
lamp (1912) op het bed ligt? De gestoffeerdheid van het tableau, de overvloed aan
details, die dan nog vaak uiteenvallen in een wemeling van licht- en kleurtoetsen,
behoren tot Bonnards open houding, tot zijn afwijzing van alle simplificaties. Zoals
Proust verwaarloosde hij niets, geen enkel detail, hoe gering ook, dat bij kan dragen
tot een vollediger penetratie van datgene wat hij zijn idee, of tot een vollediger
overgave aan wat hij zijn verleiding noemde.
Had hij zich in het begin nog laten verleiden door het schouwspel van het leven
in een drukke stad, daarin toegevend aan de ambiance van het fin-desiècle, vanaf de
jaren 1898 gaat hij zich steeds meer overgeven aan de imma-
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nentie van het leven en de natuur. Ook al blijven hem het ongewone van de
compositie, het verrassende van het gezichtspunt, het gedurfde van de cadrage, het
vreemde van de kleur tot het einde van zijn leven boeien, het zijn nog slechts middelen
om voor zichzelf en de toeschouwer het conventionele natuurbeeld te verschalken
en door te dringen tot haar diepere werkelijkheid.
Bijna vanzelfsprekend neemt in deze evolutie de vrouw een belangrijke plaats in.
Zij geeft niet alleen toegang tot de natuur; zij is, in onze wereld, datgene wat er aan
natuur overblijft. Vrouw en natuur zijn voor Bonnard identiek. Hij ziet de vrouw niet
sensueel. Zij is geen ‘objet de luxe’, niet mondain. Zijn naakten zijn geen verboden
vruchten. Hun intimiteit wordt niet geschonden. Men voelt op deze vrouwen niet,
zoals bij een Degas, de nieuwsgierige en kritische blik van de schilder rusten. Men
staat er niet eens meer tegenover. Men leeft erin. Men is haar lichaam, haar leven.
Heel jong nog, in 1894, heeft Bonnard een kat geschilderd die zich op enorm lange
poten uitrekt. Men voelt er het leven in ontwaken. Zijn vrouwen zijn katten. En
misschien wordt het door deze samenhang verklaard dat zij ook meestal rechtstaand,
ten voeten uit en met heel lange benen worden voorgesteld. Ze zijn slechts met
zichzelf bezig, zelfvoldaan, zich kledend, zich tooiend, zich parfumerend, het liefst
van al nog zich badend in het water en het licht. Buiten haar bestaat er niets, niets
buiten haar gratuite bestaan, waar ze volkomen in opgaan. Ze zijn wat ze zijn. Niets
meer. Niet schoon, niet bekoorlijk, niet elegant, niet poserend, niet agressief, niet
pudiek. Geen enkel vrouwelijk attribuut past erbij. Ze zijn slechts vrouw. Zoals
bloemen bloemen zijn; tuinen, tuinen; dieren, dieren. En dit is dan het ‘mysterie van
de eenvoud’ dat Jean Cassou beschouwt als Bonnards hoogste en blijvende waarde
in de kunst. Die eenvoud is tijdeloos. Natuurlijk spelen in het oeuvre van Bonnard
de levensomstandigheden een grote rol. Zonder zijn vrouw Marthe zou hij de vrouw
en de natuur misschien anders ervaren hebben. Na haar dood in 1942 heeft hij nog
slechts één naakt geschilderd. Uit zijn landschappen verdwijnen de personages en
de geanimeerde interieurs worden stillevens. Maar langs welke persoonlijke weg hij
er ook gekomen is, de stille eenvoud, het zwijgende bestaan, waarin de persoonlijkheid
van model en schilder en toeschouwer is op- gegaan, de ingehouden exaltatie van
de natuur zijn het die zijn werk kenmerken en die het, naarmate hij ouder wordt,
jeugdiger en voller maken, tot het helemaal op het einde van zijn leven - hij is
gestorven in 1947 -, ‘als hij begint te begrijpen’, uitbloeit in een feest van kleuren □

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

51
Beeldende kunst in België.
Streven 5(1966).

Erich Mendelsohn. Is functionalisme een kwestie van religie?
Streven 6(1966).
In 1923 schreef Erich Mendelsohn aan zijn vrouw: ‘Het komt slechts op het bouwen
aan’. Hij had te Reitenstein bij Ulm een ‘Gasthaus’ bezocht: ‘Het staat er al
driehonderd jaar. Zonder Bauhaus, zonder functie of dynamiek. Het komt slechts op
het bouwen aan!’.
Op dat ogenblik was Mendelsohn zesendertig jaar. Zijn naam was meer bekend
dan nu. In 1921 werd zijn Einstein-toren te Potsdam beschouwd als een revolutionair
gebouw. Hij had een hoedenfabriek in Luckenwalde en een textielfabriek te
Wüstegiersdorf voltooid, hij had Berlijn eerst geschokt en dan gewonnen door een
paar villa's en vooral door zijn verbouwing van de kantoren van het Berliner Tageblatt.
Hij liep met een uitnodiging op zak om in Palestina bij grootse irrigatiewerken te
gaan helpen. In 1923 was zijn bureau aardig op weg om een van de grootste van
Europa te worden.
Op zo'n moment is de spontane reactie waarin hij de quintessens van zijn ervaring
samenvat, veelzeggend. Hij keert zich tegen de ‘literaire bijmengingen’ in de
architectuur. In Duitse architectenkringen uit die jaren waren zowel de fantasieën
van de gebroeders Taut, de Luckhardts, Scharoun, Hablik, Krayl en Finsterlin als
het abstracte idealisme van het Bauhaus gericht op een programmatische architectuur.
Daartegen komt hij in verzet. Hij is het getheoretiseer, dat slechts tot opzettelijke en
schrale architectuur leidt, beu. Of het zijn eigen opvattingen over een dynamische
functionaliteit of het rationalistisch gedweep van het Bauhaus geldt: het komt slechts
op het bouwen aan. In een van zijn vroegere brieven (1) had hij al ingezien dat
‘uiteindelijk alleen de daad telt’ en nooit zou hij dit inzicht verloochenen. In zijn
boek Rusland-Amerika-Europa (1929) zegt hij op zijn eigen nadrukkelijke toon:
‘Slechts de actieve hand, de actieve geest heeft aanspraak op het leven. Symbool van
de machine, van het vliegtuig, van de atoomsplitsing. God leeft slechts in de daad,
niet in het geloof, niet in de reflectie’. En hij voegt hier nog aan toe: ‘Alleen kunst
schept werkelijkheid’.
Bouwen was voor Mendelsohn kunst en daad tegelijk. Vaak betekent ‘bouwen’
niets méér dan bezig-zijn met iets. Het is dan een onbepaald werkwoord dat zijn
betekenis moet krijgen van zijn voorwerp. Voor Mendelsohn echter draagt het woord
bouwen zijn voorwerp in zich. Hij bouwde geen torens,
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fabrieken, magazijnen, bioscopen, hospitalen, huizen of synagogen. Hij bouwde. Het
voorwerp was voor hem secundair. Dit kreeg juist door het bouwen zelf zijn inhoud.
Kernachtig drukte hij dit uit waar hij schreef dat hij in alles ‘in plaats van
slakkenhuisjes tempels zag’.
Bouwen bezat in zijn opvatting ook geen onderwerp. Wanneer hij zijn plannen
verdedigde - halsstarriger dan wie ook - dan voelde hij zich gedreven door een hogere,
geheimzinnige macht, die hij nu eens de natuur, dan weer het leven noemde. In en
door de kunstenaar bouwt de natuur, het leven, zichzelf op. De relativiteit van het
individuele lot komt als een leidmotief, geheel zijn leven door, in al zijn geschriften
terug. In 1913 noteert hij: ‘Slechts het eenvoudige kan collectief begrepen worden,
het individuele blijft tenslotte zonder betekenis’. En op de vooravond van de tweede
wereldoorlog (1938) ziet hij het wereldgebeuren ‘als de afloop van een drama waarin
God en Duivel, Licht en Duisternis, Leven en Dood met ons handelen’. Zijn joods
fatalisme zal hier wel niet vreemd aan zijn.
Ook zijn sociale gedragingen worden bepaald door die onderworpenheid aan een
natuurwet, die tegelijk fatalistisch - aan het geweld en de macht is niet te ontkomen
- en optimistisch is: door aan de goede kant te gaan staan kàn, ja moét het individu
tegen de wulpse massa in meewerken aan een menselijker wereld. Hij schimpt op
de ‘geestloze uitvinding’ van de moderne beschaving. Hem rest slechts de
teruggetrokkenheid van een ‘huis vol licht en geluk, rijk en stil’, waar hij zich vrij
kan maken van de besmetting en zich verdedigen tegen alles wat hem afstoot. Aan
Dr. Freundlich, Einsteins assistent die het initiatief nam voor het
Potsdam-observatorium, schrijft hij: ‘Ge zegt dat ik in mijn werk geen rekening hou
met de capaciteit van mijn medemensen ... Mijn schetsen zijn feiten, omtreklijnen
van een plotselinge visie. Naar hun bouwkundige natuur verschijnen zij onmiddellijk
als een geheel en willen ook zo behouden blijven. Wezenlijk blijft de geboorte: zij
draagt alle kiemen in zich, slechts in de ontwikkeling kan men er de bevallige
menselijkheid in herkennen’. En elders geeft hij hiervoor de volgende reden: ‘Alles
wat kunst is, kan slechts zaad zijn’. ‘Ik voel steeds meer hoe ik helemaal het scheppen
toebehoor en niet een buiten mij liggende realiteit’. ‘Wat de kunstenaar beheerst is
tegelijk ... het heersende in hem. Zo dwingt de wereld hem de wereld te vormen’.
In deze hoge dunk van het kunstenaarschap, die men niet anders kan noemen dan
religieus, betrekt Mendelsohn naast de architectuur ook alle andere kunsttakken. Alle
samen zijn ze op weg naar een nieuwe, universele eenheid, die de grootste opdracht
- het heiligdom van een nieuwe wereld - evenzeer als de kleinste taak - het dagelijkse
huis - zou omvatten. ‘Slechts één nieuwe wil heeft de toekomst voor zich in de
onbewustheid van zijn chaotische vaart, in de oorspronkelijkheid van zijn universele
totaliteit’. Die wil is het die zich in de kunstenaar een weg baant.
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De reden waarom Mendelsohn onder alle kunsten de moeilijkste, meest op extrinsieke
feitelijkheden aangewezen kunst heeft gekozen, kan alleen liggen in het feit dat hij
het ritme van de natuur als ruimtelijk ervoer. Zelfs de muziek zag hij als een ruimtelijk
lichaam. Bachs vorm is voor hem ‘architectonische ordening’. In de biografie van
haar man vertelt Louise Mendelsohn een tekenend feitje. Aan het front had hij blokjes
gemaakt om zijn dochtertje mee te laten spelen en in de handleiding schreef hij: ‘Ik
zou graag hebben dat het kind de ruimte leert beleven. Met deze blokjes kan ze van
jongsaf leren orde boven chaos te stellen en ruimtelijke conceptie boven lineaire’.
Zijn carrière als architect is hij niet met een opdracht begonnen, maar met
architectonische fantasieën, dromen die in de lange oorlogsnachten aan het Russische
front in vlugge en precieze schetsen werden neergelegd. Zijn denken werkwijze, die
intuïtief de globale vorm vaslegt, wordt er volkomen in getypeerd. De eerste schets
komt meestal zo perfect met het uiteindelijke gebouw overeen, dat zij achteraf
gemaakt kon zijn. Zijn vrouw schrijft: ‘Na een minutieuze studie van de situatie van
het bouwterrein haalde Mendelsohn onverwacht een klein schetsboekje uit zijn zak
en tekende in één continue lijn het gebouw, zoals hij het zich, driedimensionaal,
verbeeldde. Hij noemde dit de “eerste schets”. In het verloop van het onderzoek naar
alle mogelijke oplossingen probeerde hij er dan afstand van te nemen, maar steeds
kwam hij op zijn oorspronkelijk concept terug. Het was voor mij een mysterieuze
ervaring te zien hoe de “eerste schets” alles bevatte, het gehele gebouw, binnen en
buiten’. Veel van die ontwerpen zijn nooit verwezenlijkt. Sommige echter vertonen
een opvallende verwantschap met recente constructies van anderen. Dat wil niet
zeggen dat deze op Mendelsohn geïnspireerd zijn, maar ze laten wel zien welk een
zuivere intuïtie hij had van de mogelijkheden van de nieuwe technieken en dat het
voor hem nooit op de ontwikkeling van een fantasie, maar op het bouwen aankwam.
Aan deze schetsen heeft hij het beste deel van zijn bekendheid te danken. Op het
einde van zijn leven noemde hij ze nog: ‘de sleutel op alles wat volgt’. In 1919 stelde
hij ze bij Paul Cassirer in Berlijn tentoon onder de titel Architektur in Eisen und
Beton. Deze titel was al even welbewust als de schetsen. Mendelsohn geloofde immers
dat de materialen glas, staal en beton inherent tot de vernieuwing van de architectuur
bijdroegen. Zij bepaalden de nieuwe visie niet, maar konden anderzijds pas ontdekt
worden op het ogenblik dat ze voor de uitbouw ervan nodig waren. Als hij in 1953,
het jaar van zijn dood, zijn carrière overschouwt, wijst hij nadrukkelijk op de rol van
het materiaal in de nieuwe architectuur. Na De Stijl en het Bauhaus verantwoordelijk
te hebben gesteld voor de eenzijdige verheerlijking van ratio en intellect en na
daartegenover de spontaan erkende waarheid van het organische in de natuur te
hebben gesteld, besluit hij: ‘Het antieke systeem van zuilen en balken en het
middeleeuwse systeem van pijlers en gewelven - beide onelastische,
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starre constructies in steen - hebben door mensen uitgedachte vormen en structuren
ten gevolge. Het statische principe van de elastische eenheid daarentegen is
onmiddellijk van de natuur afgeleid’. Slechts de elasticiteit van het gewapend beton
maakt inwendige dynamiek mogelijk in een statische vorm: ‘Dynamiek d.w.z.
inwendige gebeurtenissen van een onbeweeglijk, stabiel ruimtelichaam’ (zoals het
dynamische bloed in de stabiliteit van het lichaam). Vele van de schetsen stellen
industriecomplexen, stations, warenhuizen, markthallen, vlieghavens, filmstudio's een enkele keer een woonblok - voor. Mendelsohn geloofde in de machine. ‘Totnogtoe
is ze de gewillige handlanger van een dodelijke uitbuiting geweest. Nu wordt ze
constructief element van een nieuw levendig organisme ... zij ontstaat als een
noodzakelijk geschenk van de evolutie op het ogenblik zelf dat de behoefte eraan
opkomt ... Zij is zowel symbool van het allesovertreffende verval als een element
van een zich nieuw ordenend leven. Sinds de ontwikkeling van haar krachten
bedwingen wij schijnbaar de natuur. In waarheid dienen we ze slechts met nieuwe
middelen’. De schetsen reveleren echter nog iets meer dan het geloof in de machine.
Zij tonen aan dat Mendelsohn niet dacht aan de individuele mens, maar aan de
algemene structuren van een nieuwe tijd, waarin het Leven gestalte zou krijgen. Hij
wilde de monumenten oprichten voor de nieuwe tijd, ‘eenvoudig en zeker als de
machine’ en even dynamisch, ‘tempels van de industrie en kathedralen van de handel’.
Tessenows bemoeiingen voor kleine, waardige individuele woningen rangschikte
hij, op één lijn met impressionisme en estheticisme, onder wat hij noemde
‘humanitaire inrichtingen voor levensinvaliden’.
Met zijn opvatting van de kunstenaar als ‘Revolutionär des Geistes’, zijn droom
van een universele socialistische broederschap, zijn geloof in een
nooit-meer-oorlog-toekomst, is het niet moeilijk Mendelsohn een plaatsje te geven
in het Duitse expressionisme van de jaren twintig. Men kan hem broederlijk situeren
naast Gropius met zijn kathedraal van het socialisme. Hij was echter geen louter
exponent van zijn tijd, maar een luciede drager ervan, in vele opzichten consequenter
dan de theoretici van het functionalisme. Zijn expressionisme is niet te herleiden tot
een beperkte historische situatie. Het is integendeel een algemene visie op de taak
van de architectuur in de toekomst. Zelfs zij die zijn grootsprakerige en profetische
formuleringen niet meer aanvaarden, streven vaak hetzelfde na: een monumentale
ordening geven aan de moderne gemeenschap, symbolen oprichten voor een het
individu overstijgende levenswet.
De namen van de invloeden die hij heeft ondergaan, doet Mendelsohn ons zelf
aan de hand. Als hij in 1914 de Werkbundtentoonstelling van Keulen commentarieert,
heeft hij alleen een woord van lof over voor het theater van van de Velde. Deze was
de enige die een vorm zocht. Sommige schetsen van van de Velde (voor het theater
van de Champs-Elysées te Parijs, voor het
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Kröller-Müller-museum te Otterlo of de Linkeroever te Antwerpen) laten de
verwantschap van beide geesten zien. Het duidelijkst blijkt deze echter uit de tien
stellingen welke van de Velde formuleerde tegen Muthesius: deze fervente verdediging
van de creatieve oorspronkelijkheid tegen de ‘Typisierung’ had Mendelsohn mee
kunnen ondertekenen. De echte ‘vorm-vaders’ van het hedendaagse leven zijn voor
hem echter Wright en Olbrich. Nikolaus Pevsner heeft gewezen op het verband dat
er kan gelegd worden tussen een tekening van Olbrich van 1898 en sommige van
Mendelsohns vroegere schetsen. Het waren echter de koene realisaties van Max
Bergs Jahrhunderthalle in Breslau (1913) - de merkwaardigste betonconstructie uit
die dagen - en Peter Behrens' AEG Turbinenfabrik in Berlijn (1909) die Mendelsohn
de concrete mogelijkheden van van de Veldes en Olbrichs vormfantasieën lieten
zien. Al kon hij aanvankelijk niets meer dan schetsen maken, hij geloofde dat er een
dag zou komen dat ze door hem of een ander verwezenlijkt konden worden. Met de
Einstein-toren gebeurde dit bijna letterlijk. In een van zijn brieven betreurt
Mendelsohn dat hand en oog niet in een mechanische samenhang staan, zodat de
hand automatisch de visie van het ‘gesloten oog’ vastlegt. Bij het bouwen van de
toren zou hij voor het eerst ook de afstand ervaren die er ligt tussen de schets en de
realisatie. Om welke reden dan ook werd zijn toren niet in beton, maar in baksteen
gebouwd. De als een homogene betonconstructie gedachte vorm werd echter zo
getrouw mogelijk nagebootst, waarmee Mendelsohn eens en voor altijd bevestigde
dat bouwen voor hem het scheppen van een symbool was en dat dit symboolkarakter
primeerde op rationele constructie of materiaalechtheid. Dat deze symboolvorm
daarenboven ook praktisch bruikbaar bleek, kon hem slechts staven in de overtuiging
dat zijn intuïtie, ‘de optische visie’, volstrekt primair is op de technische analyse.
Men kan de premissen van deze redenering afwijzen, de geldigheid van de werkwijze
betwisten, maar aan de expressieve kracht van het gebouw kan men zich niet
onttrekken. Gebouw is hier misschien niet het juiste woord. De werkelijkheid overtreft
de inhoud welke dit woord oproept. Het is eerder een architectonisch monument,
zoals een Griekse tempel bijvoorbeeld. In tegenstelling daarmee echter drukt het
geen statisch evenwicht van helder geproportioneerde eenheden uit, maar de
dynamische bewogenheid van een ongeleed geheel, ‘een tellurisch en planetarisch’
ritme.
De overige gebouwen van de eerste periode (1919 - 1921) staan ver af van de
Einstein-toren en de schetsen. Dit betekent echter niet, zoals men gaarne beweert,
dat er een breuk was. Juist tegen de achtergrond van het latere werk kan men de
werkelijke draagwijdte van het eerste meten en er het utopische, omslachtige én
academische van zien dat op het eerste gezicht verborgen bleef. In de fabriek van
Luckenwalde zijn er nog fragmenten van een indrukwekkende plasticiteit en
monumentaliteit, zoals de droogtoren, maar de poging om door een decoratieve
behandeling van de wanden het gehele com-
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plex in één ritme te vangen, is niet meer overtuigend. Het academische van de
plattegrond van de Einstein-toren ging gedeeltelijk op in de kracht van de vorm; in
Luckenwalde echter treedt de formalistische, symmetrische opbouw van het geheel
storend op de voorgrond. Bij de toren kwam de vraag naar de constructieve
oprechtheid niet op. In de fabriek worden we er in elk detail mee geconfronteerd, in
die mate zelfs dat, indien we deze oprechtheid nog niet als een postulaat van de
hedendaagse architectuur hadden ontdekt, we ze hier als een duidelijke eis
geformuleerd zouden vinden. In de toren merkte men het stereotiepe van de
vormgeving nauwelijks op; in de fabriek springt het in het oog.
In haar eigen grenzen maakt de fabriek ook die van de toren zichtbaar. Die grenzen
liggen niet in het vlak van de realisatie alleen. Ze zijn niet alleen te wijten aan
Mendelsohns misschien nog jeugdige onhandigheid. In beide gevallen immers laat
hij zich kennen als een bouwer die zijn medium beheerst. Ik geloof dat ze werkelijk
inherent zijn aan de visie die hij zelf eens negatief, doch kernachtig samenvatte in
de uitroep: ‘arme constructivisten!’. Tegenover het constructivisme stelt Mendelsohn
echter niet de spontane, organische vorm, ‘vrij en waar als de bloemen’, gezicht van
de structuur en van de tectonische noodzakelijkheid’ - al zijn deze woorden ook van
hem -, maar een abstracte vormwil, een autonoom ritme, dat aan formele en vaak
ook formalistische compositiewetten beantwoordt, dat zijn heerschappij opdringt
aan functie, constructie en materiaal. Hierin bestaat Mendelsohns expressionisme,
dat hij zelf wel organisch noemde, maar dat in feite een volledige negatie is van de
organische architectuur in de echte zin van het woord, zoals die bijvoorbeeld - om
hem met een tijdgenoot te vergelijken - geïncarneerd is in het Gut Garkau van Hugo
Häring. Daar laat de vorm zich, zoals in de natuur, door het concrete leven leiden.
Hij kan er alle impulsen van opvangen en verwerken. Mendelsohn daarentegen legde
de werkelijkheid van het leven niet in het individuele, concrete, maar in een
bovenpersoonlijke, abstracte en sacrale waarde. Dat hij hiermee in een grote traditie
stond, weze slechts aangestipt.
De Einstein-toren en de fabriek van Luckenwalde heeft men als een soort
jeugdzonden beschouwd, waarvan Mendelsohn zich spoedig bekeerd heeft. Door de
kracht van het ene, klare, nieuwe ruimtelijke beeld - het monument - dat zij neerzetten,
betekenen zij in het hele oeuvre ongetwijfeld iets aparts. Maar het latere werk vormt
daar geen breuk mee. Mendelsohn zelf zou zeggen: het integreert slechts op een
evenwichtiger manier de functie in de dynamiek van de vorm. In alle werken uit de
jaren 1922-1923 (dubbelwoning te Charlottenburg, Rudolf-Mosse-huis, magazijn
Weichmann, fabriek Meyer-Kaufmann te Wüstegiersdorf, villa Sternefeld) is dezelfde
architectuur te herkennen: de duidelijke eenheid van het gebouw, dat niet analytisch
of compositorisch is samengesteld, maar één bewogen massa vormt. De over-
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gangen van binnen naar buiten blijven zwaar beklemtoond als een belangrijke
gebeurtenis. Hoe sterk het lineaire element ook in de expressie van de dynamiek
wordt betrokken, nooit zijn het slechts ‘krachtige lijnen’ zoals (volgens Mendelsohn)
bij van de Velde, maar krachtlijnen die de inwendige bewogenheid van de gehele
massa dragen. Door zijn bewust in materie gebouwde architectuur tenslotte zet
Mendelsohn zich ook in deze gebouwen sterk af tegen de avantgarde-architectuur
uit die dagen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Schröderhuis van Rietveld (1923), of aan
de villa La Roche van Le Corbusier (1923), die met zo immaterieel mogelijk gehouden
coördinaten van vlakken en lijnen in de ene continue ruimte een bewoonbare plaats
meer aanwijzen dan bepalen, laat staan, zoals bij Mendelsohn, afzonderen en tot
middelpunt maken.
Van 1926 tot ongeveer 1930 volgt een tweede creatieve tijd met grote opdrachten:
de Schockenmagazijnen, het Metallarbeitergewerbschaft, het Woga-complex met de
Universumbioscoop, het Columbushuis en het eigen huis op de Rupenhorn in Berlijn.
Even daarvoor (1924) ligt een reis naar Amerika die op Mendelsohn een felle indruk
naliet. In brieven, foto's en een onconventioneel dagboek toont hij zich een
scherpzinnig waarnemer. Hij ziet in Amerika ‘de veranderde dimensies van de
levensenergie’ reeds verwezenlijkt in ‘Anfangsdingen’, anonieme gebouwen waarvan
hij de technische schoonheid bewondert. Zijn enthousiasme maakt hem echter niet
blind voor het feit dat het de ‘afzonderlijke geldmachten zijn, die op een volslagen
ondemocratische wijze, hun twintig tot vijftig verdiepingen hoge individualiteiten
hebben opgericht’. De grootste belevenis blijft echter de ‘historische’ ontmoeting
met Wright. Via Neutra, die te Berlijn in Mendelsohns atelier was geweest en nu bij
Wright werkte, werd hij in Taliesin ontvangen. ‘Wij verstonden elkaar onmiddellijk,
als broeders’. Toch is het niet de invloed van Wright die in het werk van de tweede
periode doorschemert, maar wel die van Sullivan. Meer dan de Larkin Building van
Wright kunnen de Carson, Pirie & Scott Building en het Van Allen warenhuis van
Sullivan als voorlopers beschouwd worden van de serie warenhuizen en
kantoorgebouwen die Mendelsohn in zijn glorietijd optrekt. Ze blijven opvallen door
de krachtige samenvatting van het gehele gebouw in één dynamische beweging.
Deze wordt nu ook contrapuntisch beklemtoond. Als het ware symbolisch is ze in
onze illustraties samengevat in de curve van de trappenhal van het
Metallarbeitergewerbschaft en van het interieur van de Universumbioscoop. De
beweging is echter nooit beweging op zichzelf. Zij is het doorstromen van een
statische, geïndividualiseerde massa, de dynamiek van een monumentaal lichaam.
De lange horizontale vensterbanden, die het liefst een gebogen vlak ritmeren, worden
opgevangen door gemarkeerde, doorzichtige, vaak fel vooruitspringende
trappenhuizen, die het gebouw afronden.
In het Columbushuis aan de Potsdammerplatz te Berlijn, dat tijdens de oor-
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log vernield werd, zag Mendelsohn af van alle retorische nadrukkelijkheid. Juist
omdat het zo weinig mendelsohniaans lijkt, leent het zich nog het best om de
vraagstelling van de architectuur van vandaag en morgen zuiver en universeel te
stellen. Hier bewees Mendelsohn immers, zoals Benevolo opmerkt, dat bepaalde
functionele problemen slechts door een nieuwe architectuur op te lossen zijn, m.a.w.
dat zijn bouwkunst geen alternatief is voor functionalisme, maar wel een bepaalde
interpretatie ervan. Een perfecte functionaliteit kan samenvallen met een meer dan
functionele architectuuropvatting. Hij wilde immers niet alleen expressie verlenen
aan de functie, maar, zoals Gottfried Semper het reeds formuleerde, ook aan de
psychologische inhoud van het gebouw. Er is voor Mendelsohn niet alleen een
‘Zweckform’ maar ook een ‘Kunstform’. Deze twee moeten tot een absolute eenheid
worden gebracht.
Ook in zijn eigen woning op de Rupenhorn te Berlijn (1930) verloochent
Mendelsohn zijn opvattingen niet. Maar hier is het contact met de eigen dagelijkse
levenservaring van een fijnzinnige levensgenieter zo intiem, hier is de grootsheid
van het bouwen zo direct afgestemd op de afzonderlijke menselijke persoon, dat de
wil tot symboolschepping onwillekeurig enigszins vervluchtigt en de hoge
architectuuropvattingen een beetje twijfelachtig worden. Hij moet dat zelf aangevoeld
hebben: ‘te midden van een wereld waarin miljoenen om een oorlog brullen waaraan
zij zelf ten offer zullen vallen, bouwen we een huis waarvan de bescheidenheid klein
genoeg is om niet mede-schuldig te worden’. Het was een spel van het lot dat enkele
jaren later de Gestapo folterkamers zou inrichten in het Columbushuis.
Niet lang heeft Mendelsohn in zijn kostbaar huis gewoond. In 1933 verlaat hij
Duitsland voor altijd. De eerste etappe van de jarenlange zwerftocht - ‘de eeuwige
jood heeft terecht nergens een thuisrecht’ - gaat over Amsterdam. Daar neemt hij
tesamen met Wijdeveld en Ozenfant een vroeger project voor een internationale
kunstacademie weer op, maar ook nu zonder succes. Van Amsterdam trekt hij naar
Engeland, waar hij in samenwerking met Serge Chermayeff o.m. het De la Warr
Paviljoen te Bexhill bouwt en enkele merkwaardige woningen, in de geest van zijn
eigen huis op de Rupenhorn.
Zijn voornaamste werkterrein wordt echter Palestina. Daar ontwikkelt hij - in een
nieuw klimaat, onder een andere zon - een nieuwe, maar even sterk gekarakteriseerde
vorm voor zijn architectuurconceptie. In het helle licht sluit de bouwmassa zich, om
zich des te feller te affirmeren. De overgang van buiten naar binnen wordt nog
dramatischer in de herhaling van de vele, scherp uitgesneden, kleine venstergaten.
Een voorbeeld hiervan (en ook van de persistentie van de curve) is het ziekenhuis
van Haifa.
Na zovele andere Duitse architecten trekt Mendelsohn in 1941 naar Amerika. Hij
werd er hartelijk onthaald. Hij had er tijd om na te denken, te schrijven en lezingen
te geven. Maar het werk lag stil. Pas in 1945 gaat hij in San Francisco
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een nieuwe associatie aan. Maar net als vroeger duurt deze niet lang. Hij werkte te
persoonlijk en was onbarmhartig voor zijn medewerkers. Hij moet eens uitgeroepen
hebben: ‘hier is slechts één ontwerper, en dat is Erich Mendelsohn’. Op een briefje
dat men na zijn dood vond, stond: ‘Toen God de wereld schiep, had hij geen helpers
nodig. Waarom zou ik er nodig hebben?’ In een ontgoochelde brief kort voor zijn
dood schreef hij dat ‘vijfennegentig procent van mijn collega's zich volledig ten
onrechte architecten noemen’.
Zijn Amerikaanse periode wordt vooral gekenmerkt door de synagogen: St. Louis,
Cleveland, St. Paul, Grand Rapids. Hoe uiteenlopend die ook zijn, in elk van hen
blijven de grondlijnen van Mendelsohns visie te herkennen. Zij vormen de normale
bekroning van zijn evolutie. Hij had immers, zoals hij zelf zei, in al zijn werk ‘iets
eeuwigs willen scheppen: een nieuwe religieuze bouwvorm voor een nieuwe religieuze
gezindheid’.
Deze religieuze visie op de architectuur als zichtbaarmaking van de laatste zin van
het menselijk bestaan staat tegenover het functionele bouwen dat zich rechtstreeks
en zonder meer op de concrete behoeften van de individuele mens afstemt.
Mendelsohn zag in deze tegenstelling natuurlijk geen dilemma, omdat hij juist de
religieuze ordening van het wereldbestel als dé concrete behoefte van de mens
beschouwde. En ik geloof dat hij daarin helderder zag dan vele functionalisten. Het
probleem is echter niet: religieus of niet-religieus, maar: welke religiositeit en welke
vormgeving? De vraag waarvoor het oeuvre van Mendelsohn ons stelt, is m.a.w.
deze: kan ook de functionele bouwkunst een antwoord geven op de religieuze vraag
van de mens, of kan alleen een autonome en monumentale architectuurvorm dat?
Mendelsohn vond argumenten voor zijn standpunt in de onvoldragenheid van het
functionalisme. Want ook radicale functionalisten, zoals een Gropius, of overtuigde
constructivisten, zoals een Mies van der Rohe, zochten onwillekeurig naar autonome
bouwvormen die zelfheerlijk als symbolen van een bovenmenselijke orde konden
fungeren. In de afkeer van het functionalisme, die sinds 1945 langzaamaan explicieter
aan de dag kwam, herkende Mendelsohn een doorbraak van ideeën. Met name noemde
hij werk van Wright, Nervi, Torroja, Candela, Niemeyer, ‘dat de elastische
geslotenheid van zijn vroegere schetsen vertoonde’. Of dit zo is en of deze namen
de jongste tendensen in de architectuur vertegenwoordigen, laten we in het midden.
De vraag blijft echter of de architecten van vandaag inderdaad aansluiten bij
Mendelsohns opvattingen.
Zij doen dat in zoverre Mendelsohn zich steeds heeft verzet tegen de ratio als enige
bron van creativiteit. Zij doen dat in zoverre Mendelsohn alle algemene formules
afwijst en de daad van het bouwen primair stelt. Zij sluiten aan bij zijn oordeel over
Mies van der Rohe: ‘Hij heeft zijn formule en schijnt daarbij te zullen blijven tot het
einde. Vierkant en academisch, een canon van
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details, een star systeem van principes, die de nieuwe hoop op een vrije humaniteit
vlug en pijnloos zullen ombrengen... Pruisische gestrengheid zonder de charme van
Schinkel, een heldere hemel zonder zon en zo dood als Julius Caesar’ (1950). Zij
gaan ook nog een heel eind mee met zijn opvattingen over de materialiteit van het
bouwen en zij geloven tenslotte, met hem, in de reële werkelijkheid en absolute
noodzaak van de vorm als expressie van een zinvol aards bestaan.
Over de aard van die vorm gaan hun ideeën echter uiteen. Mendelsohn ziet de
vorm als expressie van een sacraal-religieus systeem, hoe vaag dit ook mag zijn. Elk
gebouw is een ‘in daad omgezet heimwee’ naar een nieuwe, universele sacraliteit,
waarnaar de mensheid zich kan richten. Niet voor niets noemde Mendelsohn zijn
gebouwen tempels en kathedralen. Ook voor hem geldt wat hij over Wright schreef:
‘de bestemmingen van de opdrachten die hij kreeg, waren niet groot genoeg voor
het ruimtespel dat hij ontwikkelde’. Flagrant komt dit tot uiting in Mendelsohns
magazijnen, waar hij ‘kathedralen van de handel’ van wilde maken. Een dergelijke
opvatting heeft echter slechts zin in een op religieuze basis geordende gemeenschap,
waarin een absoluut ordeningsprincipe kan spelen (god of tenslotte de algemene
mens). Maar Mendelsohn kon van zijn magazijnen niets anders maken dan
‘individualiteiten van de geldhonger’. Ook van de gebouwen voor de administratie
van een stad of een land, die niet meer representatief zijn voor een hoger gezag noch
voor een absoluut burgerideaal, kan men geen kathedralen maken. De normale uitlaat
voor de sacrale behoefte is natuurlijk het kerkgebouw. Mendelsohn zag de hoogste
kans om zijn ideaal te verwerkelijken in zijn synagogen. Maar juist in dit samenvallen
van bestemming en vorm in een traditioneel sacraal gedacht kerkgebouw wordt de
onechtheid van de vorm nog het duidelijkst aangetoond. Het confessionele
kerkgebouw heeft immers sinds lang zijn rol van universeel sacraal middelpunt in
de gemeenschap uitgespeeld.
Men kan deze redenering ook omkeren. Uitgaande van de constatering dat moderne
creatieve geesten zoals een Mendelsohn een vorm van sacraliteit blijven poneren,
kan men tot zijn noodzakelijkheid besluiten en dan, zoals Walter Bunsmann in Die
Welt (4 december 1965), tot de gekke conclusie komen (waarin meer actuele
werkelijkheid steekt dan men zou vermoeden) dat de christenen toch maar moeten
doorgaan met kathedralen te bouwen. Op die manier immers bewijzen zij - en zij
alleen kunnen dit nog - de hoogste dienst aan een van sacraliteit gefrustreerde
gemeenschap.
In een van zijn brieven, waarin hij vertelt over een gesprek met Wright, zet
Mendelsohn ons op weg om een mogelijk alternatief op zijn vormidee te
verduidelijken. In een discussie over architectuur en religie zegt Wright dat ‘de
architectuur van de toekomst voor het eerst in de geschiedenis zuivere architectuur
zal zijn, ruimte op zich, zonder schema, zonder frase, beweging,
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drie- en vierdimensionaal’. En de reden hiervan is: ‘Het dualisme tussen God en
mens verdwijnt. De mens is god zélf. Er bestaat slechts één schepper, zoals er slechts
één architectuur, slechts één ruimte kan zijn’. De kern van de mens of de architectuur
wordt niet meer naar buiten verlegd. Architectuur wordt directe beleving en
uitdrukking van de immanentie van de menselijke persoon. Alles in haar wordt
dienstbaar aan de concrete werkelijkheid, het echte fundament van de nieuwe religie.
In deze dienstbaarheid ligt de kern van de functionaliteit van de moderne
architectuur. Zij wil van haar woningen, hospitalen, stadhuizen, bankgebouwen,
kerken, magazijnen geen willekeurige monumenten, tempels of kathedralen maken
voor een nog onbekende of niet meer bekende god, maar zich volledig afstemmen
op de schaal van het in gemeenschap levende menselijke individu, waarvan ze door
haar vorm de vrijheid en de spontane zelfontplooiing zoveel mogelijk wil stimuleren.
Zij wil m.a.w. een tweede, vermenselijkte, natuur scheppen, waarin iedere persoon
zijn eigen leven in de grootst mogelijke vrijheid uit kan bouwen. Zij spant de
dagelijksheid van het menselijke niet meer van het ene sacrale hoogtepunt naar het
andere, maar verheft de dagelijksheid zelf tot sacraliteit. Als dit ooit werkelijkheid
wordt, dan zullen, zoals Henry Miller ergens zegt, de steden van de aarde verdwijnen
en zal de wereld één grote stad worden, gekeerd naar de inwendigheid zelf van de
individuele mens □
(1) De citaten in deze tekst komen, op een enkele na, uit Erich Mendelsohn, Briefe
eines Architekten, Prestel Verlag, 1961.
Roem en ellende van de architectuurkritiek.
Streven 7(1966).

Bij het werk van Jan Saverijs. (Inleiding bij tentoonstelling)
Outrijve, 6 april 1966.
Ik geloof dat het een zeker voorrecht betekent een kunstenaar te kunnen inleiden die
men niet of amper persoonlijk kent. Niet dat ik er een ogenblik aan twijfel dat Jan
Saverijs een uitstekende compagnon zou zijn. Met hetgeen ik van hem weet,
veronderstel ik eerder het tegendeel. Maar als men de man,
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over wiens werk men het moet hebben, niet kent, dan bestaat er ook geen gevaar
zich te laten leiden door een verdachte soort sympathie die heel weinig met de zaak
te maken heeft; dan kan men zelf niet gaan voortbouwen op een vertrouwdheid met
de persoonlijke sfeer van het werk, die tenslotte niet mededeelbaar is en die ieder
voor zich opnieuw moet scheppen; dan kan men niet aan de kant van de kunstenaar
gaan staan als een ingewijde tegenover de oningewijde toeschouwer. Het enige dat
ik misschien op u voor heb is dat het niet de eerste keer is dat ik dit werk zie en ervan
kan genieten. Voor het overige liggen onze kansen van begrip voor dit werk gelijk.
Ik heb vaak de indruk dat een inleider of criticus onwillekeurig zichzelf en zijn eigen
interpretatie tussen het werk en het publiek stelt, en als ik vanavond één ding zou
willen vermijden dan is het dàt. Ik praat hier eigenlijk maar wat omdat er iets moet
gezegd worden om de weg naar het kunstwerk (en naar onszelf) vrij te maken, om
het kunstwerk van een valse mysteriositeit te ontdoen, een mysteriositeit die erin
bestaat dat men het werk op een verkeerde manier aan de persoon van de kunstenaar
of aan die van de interpretator bindt.
Ik sta aan de kant van het publiek, tegenover het werk. En ik reken dan ook, als
ik dat mag, Jan Saverijs zelf tot dat publiek. Allen tesamen worden we vanavond,
en meer nog de volgende dagen, geconfronteerd met een werk, een oeuvre, dat niet
méér van hem dan van ons is. Het kunstwerk is immers een objectieve werkelijkheid,
iets dat er is, dat een betrekkelijk onafhankelijk leven leidt, dat op zichzelf bestaat.
Dat kan slechts in zover de kunstenaar het werk van zichzelf heeft weten los te maken,
in zover hij in staat bleek te zijn het een eigen, autonome persoonlijheid mee te delen.
Zoals het kunstwerk voor ons een gave is, zo is het dat ook voor de kunstenaar. Hij
krijgt het meer dan dat hij het maakt. Een kunstwerk is niet van u, noch van mij,
noch van die het gemaakt heeft. Het is geen bezit, kan geen bezit zijn. En het
juridische beschikkingsrecht erover verandert hier maar weinig aan. De werkelijkheid
van het kunstwerk kan men misschien nog het best vergelijken met een natuurelement,
met de lucht die men inademt, met de zee waarin men zwemt, of misschien ook,
omdat die langs mensenhanden tot stand is gekomen, met een stad. Het kunstwerk
is als een stuk stad, waarin we ons kunnen vestigen, zonder het ons te kunnen
toeëigenen. De bewoners maken de stad tot wat hij is, maar ook de stad maakt van
de bewoners wat zij zijn. Deze, universele, werkelijkheid van het kunstwerk, dat
maar door de mens en toch onafhankelijk van hem bestaat, komt op een plaats als
deze, meer dan in een eigenlijke tentoonstellingszaal, tot gelding. Het heeft zijn plaats
te midden van het leven.
Nu stelt zich dan natuurlijk de vraag wat die ‘universele’ werkelijkheid van het
kunstwerk voor ons kan betekenen m.a.w. welke de verhouding is van de
werkelijkheid van de kunst tot onze dagdagelijkse werkelijkheid? Hebben we echt
behoefte aan kunst? Of is het slechts een soort superchérie, iets wat voor
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bijzondere momenten, zoals vanavond, erbij kan komen? Een zondagse bezigheid?
Waarom maakt een kunstenaar zich moe met op een schijnbaar willekeurige wijze
kleuren op een doek te smeren of met gekleurd papier te verfomfaaien en op een
paneel aan te brengen? Waarom spannen de organisatoren zich in om in deze
tentoonstelling een aantal van die gekleurde dingetjes te presenteren? Ja, waarom
geven we ons eigenlijk de moeite om hier samen te komen?
Dat zijn alle vrij delicate vragen, die misschien niet eens mochten gesteld worden.
Ieder van ons zal er wel zijn persoonlijk antwoord op hebben. En die antwoorden
zullen wel uiteenlopend zijn. We zijn hier omdat het nu eenmaal zo hoort, of omdat
het goed staat ook een beetje aan cultuur te doen, of omdat het een prettige
gelegenheid is voor een avondje-uit, een gezellig onderonsje onder vrienden. Dat
zijn alle uitstekende redenen. Maar ze geven geen verklaring voor het feit dat we
zijn samengekomen naar aanleiding, tenminste dat, van schilderijen.
Wat betekent dat? Als het niet volkomen willekeurig of toevallig gebeurt dan kan
de reden geen andere zijn dan het zoeken om het dagelijkse te doorbreken en te
overstijgen. En het dagelijkse neem ik hier dan in zijn ruimste betekenis van het
gewone leven, niet alleen negatief, met alles wat het aan routine meebrengt in het
dagelijkse ritme van onze dagverdeling, maar ook met wat het begrip van het gewone
leven inhoudt aan vertrouwdheid, veiligheid, beslotenheid, afheid, in één woord aan
het knusse geïnstalleerd-zijn in een leven, waarvan we zelf, eigenmachtig, de grenzen
hebben bepaald, waarin alles zijn preciese plaats heeft gekregen, waarin, voor zover
het van ons afhangt, elke verrassing, elke verwondering, elke vernieuwing is
uitgesloten. Wie deze knusse levenshouding als het hoogste ideaal aanvaardt, heeft
inderdaad geen behoefte meer aan kunst. Voor hem kan kunst slechts verbreking
zijn, een bedreiging van die orde, of onschuldige gekheid. Maar al heeft het er soms
de schijn van dat wij op die manier kunnen gelukkig zijn, ik word er met de jaren
meer van overtuigd dat dàt inderdaad slechts schijn is, dat niemand daarmee in het
leven rondkomt. Op alle mogelijke manieren en ieder van ons op zijn manier, zijn
wij op zoek om te ontsnappen aan de bepaaldheid van de ruimte en de tijd, die ons
tot automaatjes dreigt te reduceren, om uit te stijgen boven de enge materiële
gebondenheid die eraan vastzit. Ergens leeft in ons een drang om over het egoïsme
van het plantaardige in ons uit te groeien en bevrijding en verruiming te vinden in
een hogere werkelijkheid. En wat betekent hogere werkelijkheid anders dan échte
werkelijkheid, dé werkelijkheid die zin en substantie kan geven aan het eindeloze
en onzinnige verloop van onze dagelijkse bezigheden.
Aan die diepe onrust, die in feite niets anders is dan de stuwkracht van het leven
zelf, heeft tot op onze tijden de officiële godsdienst altijd een antwoord gegeven.
Wie godsdienst zei, zei ook staat, gemeenschap, én kunst. Rodin
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was het die beweerde dat, indien de godsdienst niet bestond, hij de behoefte zou
voelen om hem uit te vinden, want kunst kan niet anders dan religieus zijn. Wanneer
de godsdienst verloren gaat, is ook de kunst verloren. André Malraux sloot zich bij
dit inzicht aan toen hij sprak van een metamorfose van de goden en de kunst tot de
religie van de ongodsdienstige mens van vandaag verklaarde. Hij vergiste zich alleen
toen hij meende dat deze uitspraak niet voor de christen gold. Ik zou bijna zeggen
dat het tegendeel waar is.
Nu de godsdiensten als expressie van een dogmatisch, statisch, onveranderlijk en
gesloten wereldbeeld hun vat op het leven hebben verloren, nu de mens zijn
verantwoordelijkheid voor zichzelf moet opnemen en op een persoonlijke wijze de
zin van zijn leven niet alleen moet ontdekken, maar zelf scheppen en concrete gestalte
geven, is er de kunst en alleen de kunst om hem daarbij te begeleiden, om hem de
symbolen aan de hand te doen om zijn werkelijkheid te benoemen, en op die manier
te bezweren en te doen ontstaan. De kunst is m.a.w. onze enige manier om de
werkelijkheid te zien, en beter nog dan zien, zou men kunnen zeggen: de kunst is de
enige manier om onze werkelijkheid te worden, te realiseren. Kunst is immers geen
intellectueel proces, maar een proces van overgave en waarom het niet ineens zeggen:
van liefde.
Kunst is een vorm van liefde, van liefde tot het bestaan. En de kenmerken van de
kunst kunnen nog het best met die van de liefde worden beschreven. De verhouding
van de kunstenaar tot het kunstwerk is als een liefdesspel. En die van de toeschouwer
tot het kunstwerk kan niet anders zijn. Ze is even intiem, even onuitsprekelijk, even
creatief. Evenals de liefde is de kunst een overgave van de totale mens. Evenals in
de liefde verliest de mens zich volkomen in een supreme extase van de kunst. Evenals
de liefde is de kunst een superieure vorm van kennis, een verlorengaan in het object
van de kennis zelf. Zoals de liefde is de kunst, zoals we reeds zegden, niet iets wat
de mens bezit, maar een nieuwe bestaansvorm, een voortdurend groeiproces, een
aanhoudend scheppen in een overstijgen van de eigen grenzen, van een nieuwe, totaal
oorspronkelijke werkelijkheid, die paradoxaal genoeg de echte zin van het vroegere
duidelijk laat worden in het perspectief van wat erna kwam. Liefde is blind, d.w.z.
blind voor taboes, voor voorschriften, reglementen, beperkingen van buitenaf,
conventies, zij schept zich haar eigen wetten, niet uit willekeur, maar omdat zij ergens
vertrouwt op een zekerheid, omdat ze ergens een licht heeft ontstoken en een nieuwe,
onbekende menselijkheid onthuld. Op diezelfde wijze is de kunst blind voor de
grenzen van het bestaande omdat zij, helderziend, de werkelijkheid van het bestaan
over de grenzen van het bestaande heeft ontdekt.
Verdenk me nu niet van wat gemakkelijke, bij de gelegenheid passende retoriek.
Wat hier gezegd is kan ver af schijnen van de schilderijen waartussen we ons
bevinden, maar toch heeft alles er onmiddellijk betrekking op. Wel is het waar dat
wij in onze zin voor orde en netheid in het bestaan ook de ‘kunst’
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een veilig en onschadelijk plaatsje hebben toebedeeld, haar haar werkelijk avontuur
ontzegd, een inbreuk op ons leven geweigerd. Als het zo is, dan hoop ik dat deze
schilderijen van Jan Saverijs door hun stille felheid in staat zullen zijn om die grenzen
open te breken, ons kunstbegrip te doen springen en ons mee te slepen in hun
verrukkelijk avontuur dat Jan Walravens eens heeft beschreven als het schilderen
van de zon. Nu kom ik toch nog in de verleiding om over het werk zelf te gaan praten.
Maar ik heb beloofd me niet tussen u en het werk te stellen met een of andere
interpretatie, noch u de persoon van de kunstenaar als alibi aan te bieden. Ik wil de
schilderijen zelf, zoals ze zijn, aan u overleveren, en u aan de schilderijen. Het is,
geloof me, de enige weg om hen en uzelf te vinden. De poging daartoe ondernemen,
zonder vooroordelen, zonder vooringenomenheid, is op zichelf al zo'n geweldige
daad dat ze een voldoende bestaansreden voor de kunst zou zijn. Terecht heeft Erich
Kästner eens gezegd: ‘Wat zijn we met gedachten, met geleerdheid, wetenschap?
Wat met leerstellingen en grote systemen? De ziel voedt zich aan het beeld. Zo is
het sinds oeroude tijd. Wat uit inzicht, ervaring, vermoedens en kennis ontstaat, moet
beeld worden, of het blijft dood. Slechts diegene die waarheid in beeld bezit, bezit
ze helemaal.’
Ik wens u toe dat een stuk leven uit deze schilderijen in uw leven moge overgaan.
Deze zijn immers als zovele personnages van Pirandello op zoek naar een auteur □
Levende bouwkunst te Esneux.
De Standaard, 15 april 1966.
Stad in beweging. (project BRT)
April 1966.
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Mies van der Rohe. Pleidooi voor een dandy.
TABK 10(1966).
Mies van der Rohe heeft zijn formule en schijnt daarbij te zullen blijven
tot het einde. Vierkant en academisch, een canon van details, een star
systeem van principes, die de nieuwe hoop op een vrije humaniteit vlug
en pijnloos zullen ombrengen ... een heldere hemel zonder zon en zo dood
als Julius Caesar.
Meer dan vijftien jaar geleden formuleerde Erich Mendelsohn dit oordeel, dat
sindsdien gemeengoed is geworden. Het staat best smalend neer te zien op het
structurele perfectionisme van Mies van der Rohe. Hij is symbool geworden van het
failliet van de moderne architectuur waarin we momenteel betrokken zijn. Hij is de
zondebok die, beladen met al de monotonie, de levenloosheid, de onmenselijkheid
van de moderne architectuur, meedogenloos de woestijn wordt ingestuurd. Hij bezit
echter geen figuur om zondebok te spelen.
Op 27 maart werd hij tachtig jaar. De jicht bezorgt hem wat last bij het lopen,
zodat hij zich meestal met een stok moet behelpen. Maar leeftijd noch gebrek volstaan
om medelijden met zijn figuur te wekken. Hij blijft de zelfbewuste man, onaantastbaar
in zijn overtuiging, onkreukbaar in zijn zelfdiscipline. Dat alleen is te midden van
onze zekerheden al genoeg om verdacht te zijn. Zijn welgedane figuur en zijn
vriendelijke grote kop, waarvan het karakter onderlijnd wordt door het sjieke pak
dat hij draagt, maken van hem een volmaakte speler. Onze zorgelijke menselijkheid
raakt hem niet. Schijnbaar tenminste.
Bij de tachtigste verjaardag van Ludwig Mies van der Rohe - de naam alleen al
die hij bij het begin van zijn carrière als architect in 1910 aannam is opmerkelijk zou ik een woord willen inbrengen voor zijn zogenaamde onmenselijkheid. Het hoort
er natuurlijk bij dat men iemand op die eerbiedwaardige leeftijd een vriendelijk woord
gunt. Wij zijn echter ver genoeg van de feesteling af om ongegeneerd te kunnen
zeggen hetgeen we denken. Het gaat er hier niet om mee te doen aan de officiële
hulde die Mies dezer dagen te beurt valt en die misschien even de animositeit (o.a.
een tentoonstelling van zijn tekeningen in het Museum of Modern Art te New York)
tegen hem zal verdoezelen.
Hij zelf heeft zich nooit gewaardigd op de aantijgingen tegen hem of zijn werk te
antwoorden. Tegenspraak en zelfverdediging zijn voor hem tijdverlies en
energiemisbruik. Ze passen niet in de economie van de middelen, waarvan hij een
dogma heeft gemaakt. Die aantijgingen kunnen alle gebracht worden onder één
noemer, die van de onpersoonlijkheid. En die onpersoonlijkheid wordt dan
onmiddellijk met de onmenselijkheid gelijkgeschakeld. Mies echter aanvaardt de
gelijkschakeling van die twee termen niet. Onper-
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soonlijkheid is geen onmenselijkheid. Integendeel. De onpersoonlijkheid van zijn
architectuur is een voorwaarde tot menselijkheid. En meer nog: die onpersoonlijkheid
is niets anders dan de negatieve uitdrukking van de vrijmaking en de ontvoogding
van de persoonlijkheid. De onpersoonlijkheid, positief uitgedrukt: de objectiviteit,
is het wezenlijkste kenmerk van een nieuwe mensopvatting. Die stelling neemt Mies
als een universeel uitgangspunt. En ik geloof niet dat hij zich daarin vergist. Als men
de democratisering van de hedendaagse samenleving aanvaardt, dan kan dat alleen
betekenen dat men de mens, elke mens in het middelpunt plaatst, hem zijn vrijheid
gunt om zijn eigen wereld volgens zijn eigen opvattingen uit te bouwen, en dat men
niet langer een primordiale waarde toekent aan een of andere bepaalde, afgetekende
structuur waarin en waardoor het individu pas zijn menselijkheid kan verwerven en
beleven. In dat laatste geval komt het individu maar tot gelding wanneer het zich
naar dat ideaal patroon gedraagt en zijn plaats in de structuur, die er een uitdrukking
van is, inneemt. Het maakt maar weinig uit of die structuur een christelijke of een
marxistische naam draagt, noch of als verantwoording van de ene God en van de
andere dé Mens (met een hoofdletter) staat. In geen van beide gevallen kan men in
werkelijke zin van democratie spreken. De persoonlijkheid van de architectuur heeft
er de gehele geschiedenis door in bestaan dergelijke, gehiërarchiseerde, op een
abstract ideaal gefundeerde structuur tot uitdrukking te brengen, en te bevestigen;
de transcendente zin van het leven te openbaren en daardoor de mens zijn beveiliging
te geven in een onaantastbare waarde, die buiten hemzelf lag. Nu echter de vrije,
immanente mens zelf drager wordt of gaat worden van die sociale structuur en niet
langer een of andere abstractie, kan de architectuur, en dit is de vorm van het hele
levensmilieu, niets anders meer dan objectief zijn, of zoals Kaufmann het uitdrukte,
autonoom. Ze kan geen verbijzonderde en dus verpersoonlijkte structuur meer
uitdrukken, omdat ze op allen afgestemd moet zijn. Ze kan niets anders meer dan
structuur zijn, een structuur die in haar anonimiteit en neutraliteit de vrije ontplooiing
van elk individu en de vrije samenstelling van zijn gemeenschap in het totale
dienstmilieu mogelijk maakt.
En daarmee zijn we terug bij Mies, die helderder dan wie ook deze paradox van
de moderne geestesevolutie heeft geformuleerd: de verpersoonlijking van de mens
brengt noodzakelijkerwijze een depersonalisatie van zijn milieu mee. Die
depersonalisatie van het moderne milieu, aan wiens werkelijkheid wel niemand meer
twijfelt, wordt vaak door de cultuurfilosofen negatief geïnterpreteerd. Mies van der
Rohe echter neemt ze als positieve waarde aan. Het objectieve, structurele
constructivisme dat hij in zijn bouwkunst voorstaat is er een rechtstreeks uitvloeisel
van. Hij ziet geen enkel heil in een bouwkunst die zich direct baseert op een
psychologie, een sociologie, een economie in volle evolutie, die hun programma's
en eisen voortdurend opnieuw moeten kunnen formuleren, en noch minder in een
bouwkunst die expressie zou zijn
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van de persoonlijkheid van de architect. Slechts door een objectieve bouwkunst - en
voor een objectieve bouwkunst kan volgens hem slechts de constructie als basis
worden genomen - kan voor de mens de wetenschap, de techniek in evolutie een
milieu scheppen dat niet belemmerend op die evolutie inwerkt. Zij alleen kan neutrale
structuren ontwikkelen die voor alle toekomstige evoluties op welk gebied ook
openstaan. De objectivering van de architectuur verschaft daarenboven een ernstige
basis voor een rationele aanpak ervan. Een basiselement kan voortdurend verder
geperfectioneerd worden. Haar technische kwaliteit kan door prefabrikatie beter
gewaarborgd worden. Door serieproduktie kan ze economisch uitgebaat worden.
Haar soepelheid en flexibiliteit kan steeds preciezer ten dienste van de evoluerende
behoeften van de mens worden gesteld. In een woord, door zich op de studie van de
constructie toe te spitsen kan die voortdurend neutraler worden gemaakt en dus ook
meer dienstbaar aan de impulsen van het complexe moderne leven. ‘Ik probeer’, zegt
Mies van der Rohe, ‘om van de gebouwen een neutraal structureel kader te maken
waarin de mensen en de kunstwerken hun eigen leven kunnen leiden. Om dat te
bereiken moet men ten overstaan van de dingen een nederige houding aannemen’.
Tot hiertoe kan er, geloof ik, tegen die redenering maar weinig ingebracht worden.
Ze vormt een onweerlegbare verantwoording voor de houding van de dandy, de
dandy uit overtuiging die Mies is. Door een objectieve, gecultiveerde, zo mogelijk
briljante stijl moet de individualiteit tot haar juiste proporties worden herleid. De
persoonlijke problemen mogen een vlotte omgang niet in de weg staan. Men moet
er zijn medemens niet mee bezwaren. Die overtuiging volgt Mies evenzeer in zijn
persoonlijke gedragingen als in zijn architectuur. Beide voert hij op toe een toppunt
van verfijning.
Maar zoals elk dandyisme blijkt ook dat van Mies van der Rohe ergens een illusie
te zijn. Ergens gaat het langs de werkelijkheid heen omdat het de stijl van het leven
losmaakt en hem daardoor zijn voedingsbodem ontneemt. Hier krijgt de kritiek van
Mendelsohn zijn betekenis. Mies heeft inderdaad een systeem uitgewerkt, een canon
van prachtige details opgesteld, men kan zelfs zeggen: alle elementen geleverd voor
een authentieke democratische totaalarchitectuur, afgestemd op de individuele mens.
Maar hij heeft zelf die elementen in een star, academisch patroon verwerkt. Zo heeft
hij onbewust zijn eigen visie verraden; zijn diepste opzet niet kunnen doorzetten.
Zijn democratische opvattingen over de vrijheid van de massamens werden gesmoord
in gebouwen die hij als zelfheerlijke monumenten van een constructief systeem
oprichtte. Structuur en vorm heeft hij ten onrechte vereenzelvigd en stijl tot een doel
op zich gemaakt. Zoals Mendelsohn ziet men gewoonlijk slechts dat aspect van Mies'
architectuur en dan moet het oordeel wel negatief uitvallen. Maar deze uiteindelijk
verkeerde conclusie is niet inherent aan de redenering zelf. Het rechtlijnige
academisme, de koelheid, de kristallijne, onmenselijke
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zuiverheid zijn niet een rechtstreeks gevolg van het objectieve structuralisme, maar
alleen een foutieve toepassing ervan door Mies van der Rohe zelf, een onbewust
doorwerken van de monumentale en verpersoonlijkte architectuuropvatting die hij
wilde overwinnen. Als hij zelf zegt dat iedereen zich aan zijn architectuur kan
inspireren zonder daarom navolger te worden, omdat zijn werk volkomen objectief
is, dan moet men deze uitspraak met de aangegeven restrictie begrijpen. Mies van
der Rohe heeft het architectuurideaal van deze tijd op een heldere wijze geformuleerd,
er de noodzakelijke consequenties uit getrokken, er zelfs al de elementen voor aan
de hand gedaan. Zelf gaf hij het voorbeeld van een hoge ambachtelijkheid en een
zeldzame beroepseer, liet de poëzie van het objectieve bouwen zien, maar hij is,
zoals de meesten van zijn grote generatiegenoten, niet in staat gebleken om dit alles
zelf in zijn gebouwen door te voeren tot een concrete gestalte. Men moet zich aan
de eigenlijke, objectieve werkelijkheid van Mies inspireren. Het is een vergissing
hem af te wijzen, of hem, in zijn eigen manier, te imiteren □
Verwarring over begrip architectuur. Van de Ven-prijs nam nieuwe vormen aan.
De Standaard, 11-12 juni 1966.
Van de Ven-prijs koos niet de ‘schittering’.
De Standaard, 13 juni 1966.

Architectuur in België anno 1966.
TABK 11(1966).
Een van de gemeenplaatsen van de avantgarde, of ze literair, muzikaal of
architectonisch is, bestaat erin het eigen vaderlandse milieu achterlijk en on-produktief
te noemen. Terwijl men in België zelf niets dan weeklachten hoort over de
erbarmelijke toestand op het gebied van de moderne kunst, roemt de Parijse
kunstcriticus Pierre Restany, de man van het nouveau réalisme, België als het land
van de toekomst. In hoeverre hij het juist voor heeft, laat ik in het midden. Ik haal
zijn voorbeeld slechts aan om er op te wijzen dat alle veralgemeningen op grond van
de nationaliteit zeer relatief zijn op te nemen.
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Intussen heeft, voor zover ik weet, nog niemand in België een toekomst voor de
architectuur ontwaard. In internationale publikaties is de hedendaagse architectuur
in België zo goed als onbekend, tenzij men dit artikel en een paar nummers van het
Bouwkundig Bouwblad (1963) als bewijs van het tegendeel zou aanhalen. Kidder
Smith, die overigens ook de Nederlandse architectuur niet spaarde, noteerde over
België in zijn The New Architecture of Europe: ‘Of all European countries, Belgium
is least to be excused for not contributing more to contemporary architecture. Having
a thoroughly literate and capable population of nine millions and an extremely high
living standard, the mediocrity of its architecture can be explained only by the
indifference of its officials, the inadequacy of its educational system and a flabby
materialism’. Niet heel veel kan tegen deze bewering ingebracht worden en het zou
dus logisch zijn betere tijden af te wachten om over de architectuur in België te
schrijven. Maar zoals in de meeste gevallen gaat ook hier de logica niet op. En dit
om verschillende redenen.
Eerst en vooral om de algemene reden dat elke evolutie bepaalde waarden naar
voren brengt ten koste van andere. Aan de spits staan van de evolutie is niet altijd
zuiver positief te waarderen. De laatste jaren hebben we leren inzien dat dit beslist
voor de moderne architectuur opgaat. De enge programmatische basis waarop haar
principes werden opgesteld heeft tegen de werkelijkheid van het leven geen stand
gehouden. Door het feit alleen dat het bouwen in België, om welke reden dan ook,
goeddeels buiten die evolutie is gebleven, heeft het ergens een spontaneïteit en
directheid kunnen bewaren, die gunstig afsteken tegen de monotone dorheid en het
benauwende estheticisme van de zogenaamde moderne architectuur, zoals men die
in de nieuwe woonwijken rondom alle Westeuropese steden kan aantreffen. R. Braem
mag terecht België het lelijkste land van de wereld noemen, vergeleken met wat
heden ten dage als schoon wordt geprezen, zelfs door Braem zelf - ik denk hier aan
Niemeyer -, zou men voor die lelijkheid duur willen betalen. Er is nog een andere
reden waarom het opgaat enige aandacht aan de architectuur in België te besteden.
De enkele gevallen waarin dan toch bewust naar architectonische vormgeving van
een hedendaagse bestaansopvatting wordt gestreefd gebeurt dat vaak in onmiddellijke
aansluiting met dit non-formalistische karakter van het nog bestaande woonmilieu,
veel minder in contact met internationale stromingen. Ook op dit vlak ervaart men
de licht- en schaduwzijden van de betrekkelijke afzondering waarin de architectuur
in België verkeert en de nuchterheid waarmee de grote prestaties van de moderne
architectuur worden bekeken. Iemand heeft onlangs kunnen voorstellen in België
principieel de evolutie naar de moderne architectuur af te remmen en België als een
groot, folkloristisch openluchtmuseum te bewaren tot het ogenblik dat de moderne
architectuur met zichzelf in het reine zou zijn en beter in staat om de mens een
volwaardige bewoonbaarheid van het levensmilieu te garan-
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deren! De voornaamste reden, de eigenlijke reden, echter is dat het isolement van de
architectuur in België wel niet te verwaarlozen positieve kanten kan vertonen, maar
tenslotte niet houdbaar is. Nergens ter wereld kan men oog ontsnappen aan de
dwingende eisen van een rationele organisatie van de bodem, van een verantwoord
urbanisatiepatroon, en een authentieke, stimulerende architectuurvorm. Nu kan dit
alles maar verwerkelijkt worden in een gemeenschappelijk overleg en een
gemeenschappelijk bewustzijn, dat niet langer binnen de grenzen van een land kan
tot stand komen. In dit overleg zijn de nationale grenzen niet meer in tel. Het wordt
dan ook hoog tijd dat het architectuurbesef in België zich op dat vlak situeert. De
eerste voorwaarde daartoe is dat een architectuurbesef ontstaat. Onder de architecten
onderling, bij de openbare instanties, bij de publieke opinie. Nu is dat voorlopig nog
niet het geval. Over architectuur wordt er in België niet gepraat, kan er niet gepraat
worden. Eenvoudigweg omdat er geen gelegenheid toe is. Er worden twee franstalige
bladen uitgegeven. Het ene, La Maison, een rommelig allegaartje van rijp en groen,
verschijnt om de maand. Het andere, Architecture, tweemaandelijks, plaatst zich op
een behoorlijker niveau, maar beperkt zich evenals het eerste tot het voorstellen van
afzonderlijke gebouwen. Tot het stellen van een algemeen probleem komt het niet.
Het enige nederlandstalige blad, enkele studentenblaadjes niet te na gesproken, is
het lijfblad van R. Braem, Plan, een strijdschrift en geen tijdschrift. Dit laatste beperkt
zich hoofdzakelijk tot een algemene bezinning over de architectonische situatie van
vandaag. Maar in het anderhalve jaar van zijn bestaan is het nog niet aan zijn vierde
nummer toe, al werd het als maandblad opgezet. Verder zijn er één dagblad en één
weekblad die een min of meer regelmatige architectuurkroniek houden. Daarbuiten
komt er in de pers niets door. Radio en televisie presteren met hun regelmatige
kronieken nog het meest. En daar moet nog bijgevoegd worden dat die publicistieke
inspanning dan nog telkens afkomstig is van dezelfde twee, drie mensen. Van de
talrijke, té talrijke, hogere instituten voor bouwkunst, noch van de universiteiten gaat
op dit gebied enig initiatief uit.
Van een dergelijke situatie, waarin men zelf ten volle zit, wordt men zich maar
goed bewust als ze reeds gedeeltelijk overwonnen is. Dat was de ervaring van de
meeste deelnemers aan een bijeenkomst van de Belgische architecten op 10 mei te
Avionpuits, een kasteelhoeve in de nabijheid van Esneux, bezuiden Luik, die als
cultureel centrum werd ingericht. Die bijeenkomst vond plaats in het kader van een
tentoonstelling over architectuur in België, hetgeen ook al een zeldzaamheid is.
Beide, tentoonstelling en gespreksdag, kwamen voor velen bevestigen dat er in België
toch nog iets als architectuur, iets als een architect bestaat. De tentoonstelling kwam
tot stand op initiatief van twee jonge architecten, Lucien Kroll en André Constant.
Ongeveer twee jaar geleden waren ze begonnen een fotodocumentatie over de
hedendaagse
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architectuur aan te leggen, daarbij uitgaand van het jaarlijkse referendum dat de
SBUAM (Société Belge des Urbanistes et Architectes Modernistes) onder haar leden
voor de toekenning van haar prijs organiseert. Voor zover hun persoonlijke informatie
strekte hadden ze geprobeerd die keuze aan te vullen met namen van buiten die kring.
Blijkbaar zonder veel resultaat. Ze kregen in 1964 een eerste kans om met dit
fotomateriaal uit te pakken te Barcelona in het Collegio de Arquitectos de Cataluna
y Baleares onder de titel Arquitectura Belga de Hoy. Vijfenzeventig foto's illustreerden
een veertigtal werken. De tentoonstelling te Barcelona kende een redelijk succes.
Dit moedigde de initiatiefnemers aan ook in België eens te proberen. Een nieuwe
inspanning werd gedaan om enkele architecten die om politieke redenen niet naar
Spanje wilden gaan erbij te halen en anderen die nog niet werden uitgenodigd aan
te trekken. Zo werd het te Avionpuits een tentoonstelling van honderddrieëntwintig
foto's met werk van een goede zeventig architecten. Men kan niet beweren dat ze op
stuk van volledigheid en zeker niet op stuk van selectie zonder feilen zou zijn, maar
ze biedt toch wel een ernstig en betrouwbaar overzicht van het beste dat de
hedendaagse architectuur in België te bieden heeft.
De tentoonstelling droeg de eerder ongewone titel Architectures vivantes. In
vertaling - levende bouwkunsten - doet hij het niet meer. Maar ook in het Frans is hij
ongebruikelijk. Met de meervoudsvorm werd bedoeld te wijzen op het samenbestaan
van twee soorten architectuur die omwille van bepaalde politieke en maatschappelijke
structuren of omwille van een bepaald psychologisch klimaat nog altijd moet worden
beoefend, al is het duidelijk dat ze ingaat tegen de werkelijke eisen van een
hedendaagse bouwkunst die allereerst op de totaliteit van het leefmilieu moet
afgestemd zijn. En verder een architectuur die men prospectief is gaan noemen en
dus op de toekomst gericht is. In feite is deze laatste de enige reële architectuur van
deze tijd. Ze moet echter haar voorlopig niet te realiseren wensdromen naar de
toekomst verleggen om ze een schijn van verantwoording te geven. Lucien Kroll
noteert hierbij in de catalogus: ‘De urbanisatieprojecten die de dag van vandaag het
best bekend zijn blijken niets anders dan toepassingen van zeer onvolledige principes,
misvormd in een al te rationalistische zin, omdat ze geen rekening houden met tal
van menselijke factoren die niet te berekenen zijn en die in de laatste jaren naar voor
zijn gebracht door de individuele en groepspsychologie, de sociologie van de stad,
de studie van de schaalverhoudingen. Onze stedebouw heeft ergens geleden onder
het feit dat de toepassing van deze principes werd overgelaten aan een te klein getal
beslissingsgroepen (de bewoner zelf heeft in veel gevallen geen enkel initiatief meer).
Geografisch gezien werd hij erg verarmd door de reductie van het aantal knooppunten
voor informatie en ontmoeting. Straten en pleinen, die een plaats voor ontmoeting
waren, werden vervangen door onbepaalde neutrale zones, die de naam kregen van
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groene ruimten, waarin de gebouwen zonder enig verband werden ingeplant’. Eerlijk
gezegd is van de bedoeling het begrip ‘prospectieve architectuur’ in België te
introduceren maar weinig in huis gekomen. De indeling van de werken in die twee
secties was louter willekeurig. Geen enkel werk kon echter onder prospectieve
architectuur worden gerangschikt. Ook op dat punt moest meer de bedoeling dan het
resultaat worden gewaardeerd.
De waarde van de tentoonstelling bestond, zoals ik al suggereerde, niet zozeer in
hetgeen getoond werd, al had het meeste dan toch wel kwaliteit, de manifestatie was
op de eerste plaats belangrijk door het samenbrengen van de werken, door het wekken
van het bewustzijn dat er ook in België mogelijkheden voor architectuur bestaan en
voor een ernstiger, breder aanpak ervan dan nu het geval is. Ik ga hier niet verder op
in omdat ik me voorneem enkele van de voornaamste architecten persoonlijk en
enkele belangrijke werken afzonderlijk voor te stellen.
Dit kristallisatieproces van de architectuur in België, dat op de tentoonstelling
alleen maar was ingezet, werd doorgetrokken met een gespreksdag op 10 mei.
Niemand minder dan Louis De Koninck, de nestor van de avantgarde-architectuur
in België, vergeleek de bijeenkomst van Avionpuits met die te La Sarraz, het Zwitserse
kasteel dat symbool geworden is van de doorbraak en de collegiale bewustwording
van de moderne architectuur in Europa. Avionpuits: een La Sarraz op nationaal vlak.
Hij was het ook die voorstelde de bijeenkomsten jaarlijks te herhalen. Het grote
aantal belangstellenden was op zichzelf de eerste en grootste verrassing. Het feit dat
dit aantal dan nog hoofdzakelijk bestond uit architecten die met werk op de
tentoonstelling aanwezig waren en dus reeds hun identiteit hadden kenbaar gemaakt
deed de verrassing overslaan in een echte euforie. Er hoefde niets meer gezegd te
worden, niets meer te gebeuren om het algemeen enthousiasme te wekken dat zijn
concrete samenvatting kreeg in de slottoespraak van De Koninck: volgend jaar komen
we opnieuw samen niet meer alleen om ons in elkaars aanwezigheid te verheugen,
maar om te werken, om na te denken over een wel omschreven thema, dat door
competente sprekers is voorbereid en ingeleid. Dit besluit betekende niet dat de
sprekers van 10 mei niet competent waren, maar wel dat hetgeen er gezegd werd
minder belangrijk was dan de bewustwording dat er kan en moet gepraat worden
onder architecten die zich zorgen maken over de evolutie van de architectuur en over
de verantwoordelijkheid van de architect in de wereld van vandaag en morgen en
vooral in de nationale situatie van België.
Braem was het die in zijn referaat de scherpste diagnose stelde. Hij beperkte zich
niet, zoals de twee overige sprekers Delevoye en Wybauw, tot detailvragen binnen
een traditioneel, soms erg renaissancistisch begrip van architectuur. Braem wil juist
dit begrip doorbreken, opruimen met achterhaalde voorstellingen daaromtrent, om
de architectuur te kunnen terugschenken aan
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de mens van vandaag en deze op die manier meer bewust te maken van zijn plaats
op aarde en van de zin van zijn bestaan. In vijf gecondenseerde punten zette hij zijn
opvattingen uiteen. 1. De architectuur is geen op zichzelf besloten kunst, geen
autonoom spel van ruimten en volumen. Zij is slechts de vorm. De inhoud is het
leven. 2. De chaotische toestand van de architectuur geeft een beeld van de
ongeordende en decadente situatie van het leven. Dit is ontwricht onder het gewicht
van een dubbele superstructuur van de samenlevingsvormen én van de denkvormen,
die geen van beide nog overeenkomen met de diepere aspiraties van de mens, noch
met zijn praktische levenswijze. Deze superstructuur is ontledigd van elke inhoud,
d.w.z. elk geloof, alle ethische en esthetische criteria die onze daden kunnen
inspireren. 3. Aan architectuur doen is een levensvorm meegeven aan zijn
medemensen. Men kan dit doen in liefde, in onverschilligheid of haat. Men helpt om
te laten leven of om het leven te verstikken, te exploiteren. Een gezonde architectuur
kan slechts gaan in de richting van een volledige solidariteit van alle mensen. 4.
Levende architectuur moet op de toekomst gericht zijn. Ze moet aan elk individu in
de gemeenschap een zo groot mogelijke vrijheid verschaffen. Door de stedebouw
verbindt de architectuur de mensen onder elkaar. Ze wordt een religie, niet vol angst
en neerslachtigheid, maar vol van de levensvreugde die elk bestaan als een privilegie
opvat. 5. Aan architectuur doen sluit dus een zeer uitgesproken levenshouding in.
Architectuur is geen thermometer, maar een motor. Het gehele levenskader moet
vernieuwd worden, alle hinderpalen hiervoor uit de weg geruimd. Een algehele
reorganisatie van de actiemiddelen, een nieuwe denkwijze moet doorgevoerd worden.
Het komt op het bestaansrecht van het architectenberoep aan. Le Corbusier dreigde
met de slogan: architectuur of revolutie. In 1966 moet deze als volgt geformuleerd
worden: architectuur voor en door de revolutie.
De meeste reacties van de aanwezige architecten grepen op deze belijdenis in,
sommige om inderdaad het einde van de architectuur in te roepen en deze te vervangen
door een efficiënte technische organisatie van het milieu, waarbij dan helemaal geen
rekening wordt gehouden met de ‘doem van expressie’ die op elke vorm weegt;
andere om de architect te bezweren de menselijke affectiviteit op de eerste plaats in
hun beschouwingen te stellen. Er was tijd te kort en de organisatie een beetje deficiënt
om de verschillende interventies die slechts schijnbaar naast elkaar heengingen samen
te vatten of tenminste tot een echte dialoog te maken. Daardoor is het nu wachten
op volgend jaar, op Avionpuits 1967.
In het gesprek te Avionpuits kwam ook even de prijs 1966 van de SBUAM ter
sprake. Verleden jaar werd die toegekend aan de B.P.-building van L. Stynen te
Antwerpen. Dit jaar ging hij naar de Bank Lambert aan de Marnixlaan te Brussel
van Gordon Bunshaft, partner in charge of design van het Amerikaanse bureau SOM.
Aan die laatste toekenning zitten natuurlijk heel wat
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aspecten vast. Een Belgische prijs die toegekend wordt aan een Amerikaans bureau!
In een open brief heeft Robert Courtois, voorzitter van de SBUAM, een
verantwoording gegeven en de vérstrekkende betekenis van dergelijke beslissing
toegelicht. Het ging niet alleen om de bekroning van een gebouw. Door de toekenning
van de prijs wilde men in het licht stellen dat een opvatting en een organisatie van
het architectenberoep, zoals die in België bestaat, niet langer houdbaar is. ‘Zijn deze
Amerikaanse, goed georganiseerde, goed geëquipeerde “monsters” niet beter
voorbereid om de complexiteit van de hedendaagse opgaven aan te kunnen’, vraagt
Courtois zich af. De enige voorwaarde is dan, volgens hem, dat die bureaus goede
architecten aantrekken én door het boeiende van hun opdrachten, én door een grotere
vrijheid van werken, én door ruime researchmogelijkheden, én door een grotere
veiligheid. Wordt door de Belgische architectuur zelf niet het antwoord gegeven op
deze vraag? Zij is goed georganiseerd en produceert een enorm volume, maar daarin
is het aandeel van de architect te verwaarlozen of helemaal onbestaand. R. Courtois
gaat nog verder met zijn veroordeling van de vaderlandse architectuur als hij schijnt
te beweren dat er eigenlijk voor de SBUAM geen andere keuze was dan het
bankgebouw van de SOM, als ze zich tenminste niet wilde verlagen tot het bekronen
van middelmatigheid. Hij argumenteert de beslissing tenslotte met erop te wijzen
dat de SOM geen bureau is, maar een samenstel van verschillende grote, vrij autonome
agentschappen, over de USA verspreid, We willen gaarne de heer Courtois, die bij
verschillende gelegenheden reeds van zijn luciditeit betreffende de situatie van de
architectuur heeft blijk gegeven, in deze argumentatie volgen - ze werd te Avionpuits
ook door Wybauw verdedigd - maar we kunnen de impliciete veronderstelling waar
hij van uitgaat niet aannemen: dat de bank Lambert inderdaad een goed gebouw is,
een gebouw dat aan de Belgische architectuur ten voorbeeld kan worden gesteld.
Een groot deel van de deelnemers aan het gesprek van Avionpuits stemde overigens
met die afwijzende houding in.
Met ‘goed gebouw’ bedoel ik dan hetgeen op een of andere wijze uitdrukking
geeft aan een authentieke menselijke waarde. En onder authentiek wordt verstaan
hetgeen ergens verband houdt met de totaliteit van het bestaan, met alle facetten van
het menselijk fenomeen. Representatie bijvoorbeeld is onbetwist een menselijke
waarde, maar ze wordt slechts authentiek als ze niet op zichzelf staat, maar haar
plaats krijgt in het complexe spel van verhoudingen, dat er op afgestemd is de mens
als persoon te bevestigen en te stimuleren. Ik hoef hier niet aan te tonen dat
architectuur wel degelijk iets met uitdrukking van dergelijke waarden te maken heeft.
Wanneer ik de bank Lambert aan deze norm toets, dan kan ik slechts tot de conclusie
komen dat hier misschien wel een briljant en trefzeker technisch spel is gespeeld,
maar dat er van een verantwoorde menselijkheid niet gesproken kan worden. Dit
gebouw doet niets anders dan zichzelf en zijn geestloosheid in evidentie stellen. Het
is niets
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anders dan representatie, de zoveelste onzinnige poging om in onze eeuw de macht
(van het geld) en de glorie (van de techniek) te verheerlijken door een schijn van
architectuur. Aan de werkelijkheid van de architectuur van het ogenblik gaat het
voorbij, ook al betaalt het er zijn modieuze tol aan. Slechts in schijn heeft hier een
vernieuwing plaats gevonden van de gladde, maar eerlijker, staalconstructies waarmee
het bureau SOM naam heeft gemaakt. Als men het Leverhouse te New York van
dezelfde partner in charge of design Gordon Bunshaft neemt, dan kan men daar wel
een hoop architectonische kritiek aan vastknopen (bijvoorbeeld over de verhouding
van onder- en bovenbouw, over de manier waarop de onderbouw is opgevangen,
enz.), maar in zijn geheel genomen is het een rechtzinnig, authentiek gebouw. Men
kan het dan verder niet eens zijn met dergelijke visie op het menselijk milieu. Maar
zover drijven we het hier niet eens door. We houden het bij het gebouw op zich. De
bank Lambert heeft, en laat dit ook duidelijk zien, de ambitie iets meer te zijn dan
het Lever House. Juist daarin faalt dit gebouw. Het wil, aansluitend bij de trend van
de hedendaagse architectuur, de formule van de curtainwall doorbreken en komen
tot een expressiever, plastischer, speelser en vooral vrijer, minder formalistische
architectuur. Maar in feite wordt het van de weeromstuit van dit pogen nog
formalistischer. Het benadrukt immers een vorm, die niets meer is dan vorm. Zo
wordt de doorzichtige structurele opbouw van het vroegere werk, die haar enige
expressie had in de structuur, nu verduisterd tot een monotoon, nietszeggend, vlak
traliewerk, waarvan men niet meer weet of het een constructieve of decoratieve
functie heeft en in geen van beide gevallen voldoet. Men kan het best vergelijken
met de dubbelzinnigheid van het gevelscreen voor ‘De Doelen’ te Rotterdam, al moet
men eerlijkheidshalve toegeven dat dit laatste (bekijk maar even de detailtekeningen
voor dit screen) helemaal onzinnig wordt. Te Brussel heeft het screen nog een
constructieve functie en de opbouwelementen in kruisvorm zijn een zekere elegantie
niet te ontzeggen. Het hiaat tussen de bedoeling van het gebouw (dat waarvoor het
zich wil uitgeven) en de werkelijkheid (dat wat het is) is er echter niet minder duidelijk
om. De architecten hebben hoog opgegeven met het feit dat ze zich voor dit gebouw
hebben laten inspireren door de neoklassieke architectuur van de Brusselse ringlaan,
meestal in baksteen of natuursteen. Maar behalve de vaststelling dat de enkele
aanvaardbare bestaande staalconstructies op die ringlaan het best doen tussen de
neo-klassieke architectuur, komt men ook tot de conclusie dat deze laatste, in
vergelijking met de bank Lambert, veel rijker, veel fantasievoller en vrijer is. De
architectuur van de bank Lambert kan tot één enkele inval gereduceerd worden, en
die gaf tot niets meer aanleiding dan het uitwerken van een dood schema. Dat die
verklaring van de architecten over de afstemming op het milieu erg relatief is op te
vatten laat ook hun verder werk zien. Ik denk in het bijzonder aan de kantoren voor
Heinz, nabij Londen. Eenzelfde structurele oplossing als te Brussel
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werd er toegepast te midden van het prachtige weidelandschap van de Middle-sex.
Een vergelijking met de Heinzkantoren is ook in andere opzichten leerrijk,
bijvoorbeeld wat betreft de schaal van een gebouw. In plaats van de zeven
verdiepingen (plus gelijkvloers en penthouse) te Brussel zijn er bij Heinz twee of
drie. De kruisvorm van de elementen kreeg een volledig nieuwe, veel bredere
uitwerking. De steunpunten liggen verder uit elkaar en de raakpunten van de kruisen
in de verticale opbouw zijn niet meer precies in het midden tussen twee vloerplaten
geplaatst. Door die wijzigingen ontaardt de structuur niet zo gemakkelijk tot een
decoratief screen. Dat wil niet zeggen dat Heinz nu een voorbeeld van gebouw is ook hier is de structuur hoofdzakelijk als gevelversiering opgevat; binnenin werkt
ze als een vreemd en zelfs storend element; maar het laat wel beter zien waarin de
zwakheid van het bankgebouw te Brussel is gelegen.
Deze enkele losse opmerkingen alleen maar ter staving van onze verwondering
over de toekenning van een prijs aan architectuur die slechts op schijnwaarden is
afgestemd. Perfect vakmanschap wordt er wel in gedemonstreerd. Maar dat is toch
niet voldoende om een prijs voor architectuur te verantwoorden. Vooral niet nu de
tentoonstelling te Avionpuits heeft laten zien dat er ander werk voorhanden was dat
niet zozeer omwille van de prestatie, maar omwille van de geest belangrijk is.
De toekenning van de tweejaarlijkse E.J. van de Ven-prijs voor architectuur bracht
een gelukkig correctief op de SBUAM-prijs. Hij werd op 11 mei te Brussel
toegewezen aan het eerste gebouw van een jong ingenieur, Jean Barthélemy,
assistent-professor aan de universiteit en professor aan het Hoger Instituut voor
Bouwkunde St.-Lucas te Luik. Het gaat om proeflaboratoria voor de universiteit:
drie halls van een verfijnde technische precisie, met elkaar verbonden door de
algemene diensten en burelen, het geheel in staal en siporex-standaardelementen
opgetrokken. Niets spectaculairs dus, zelfs niets bijzonder origineels. De kwaliteit
van dit gebouw ligt in het bewuste opnemen en tot een organische synthese verwerken
van wezenlijke architectonische componenten, zodanig dat er een menselijke
bewoonbaarheid ontstaat, m.a.w. in dit radicaal functionele gebouw wordt duidelijk
bewust gemaakt dat de techniek ten dienste staat van de mens. Deze labo's zijn niet
uitsluitend op het onderzoek afgestemd, maar op de mens die onderzoekt. Daardoor
wordt dan ook meteen het bewijs geleverd dat een consequent aanwenden van
geprefabriceerde elementen de architect niet beletten van zijn gebouw meer te maken
dan een technisch zuiver en functioneel verantwoord bouwwerk. De rationalisatie is
nochtans tot het uiterste doorgevoerd, in alle stadia van het ontwerp, vanaf de studie
van het programma tot de modulering van het laatste onderdeel. Deze rationalisatie
stond nergens het strikt architectonische aspect in de weg, integendeel. Niet alleen
de module telde, maar ook de inplantings-wijze te midden van hoge
faculteitsgebouwen zonder karakter (de dakpartij
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speelde dus een belangrijke rol in de verschijning van het gebouw). Er werd bewust
een contrast nagestreefd tussen het horizontale van het gebouw en de enkele bomen
die zich op het terrein bevinden. Er is trouwens ook een subtiel spel merkbaar tussen
de verticalen van de wandvulling en het horizontale van het complex. De strenge
eenvoud van de architectuur is als het ware opgedrongen door de chaotische
omgeving. Maar die gestrengheid belet het gebouw niet ook vriendelijk en
toegankelijk te zijn. Dit vriendelijke karakter bewerkte de architect o.a. door zijn
drie halls niet netjes op een rij te zetten, maar door ze even te laten verspringen. Op
die manier beklemtoonde hij eens te meer een architectonische component die in het
geheel van dit gebouw primordiaal is: het ritme. Dit zit in het afgewogen spel van
hoog en laag, van open en gesloten, van buiten en binnen. De patio's hebben in dit
spel een belangrijke rol. Ze zijn hier geen armtierige noodoplossing zoals in zovele
gevallen, maar een zinvol, volkomen geïntegreerd bestanddeel, dat niet alleen het
gebouw ritmeert, maar daarenboven ook op een onopvallende wijze het gebouw
organiseert. De halls hangen af van twee verschillende diensten, waarvan een de
beschikking heeft over twee, de andere over één hall. Heel natuurlijk komen de eerste
twee halls tot een eenheid door op één patio betrokken te zijn.
Ik ga hier dit op een eerste gezicht simplistische gebouw niet verder ontleden. Ik
wilde slechts even laten zien dat het in zijn eenvoud een veel rijkere en omvattender
architectonische beleving bevat dan bijvoorbeeld de saaie schittering van de bank
Lambert. Hier ervaart men mogelijkheden tot een boeiende, vrije, nonconformistische
architectuur.
Dat er mogelijkheden ontdekt worden voor een levendige, reële architectuur, een
architectuur die alle zelfheerlijkheid achter zich laat, is voorlopig het enige wat over
de architectuur in België gezegd kan worden. Maar het is ook het belangrijkste wat
over architectuur in het algemeen gezegd kan worden □

Ove Arup.
TABK 11(1966).
Ove Arup is een ingenieur. Hij werd in 1895 te Newcastle-on-Tyne (Engeland) uit
Deense ouders geboren. Op zijn zevende jaar verhuisde hij naar Hamburg. Maar
voor hij zijn universitaire studies begon had zijn familie zich opnieuw in het land
van herkomst gevestigd. Aan de universiteit van Kopenhagen studeerde hij eerst
filosofie en wiskunde. Maar die vakken bevredigden
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hem niet helemaal. Na zijn ‘Filosofikum’ vatte hij de studies van ingenieur aan. In
1922, het jaar waarin hij zijn ingenieursstudies beëindigde, nam hij een betrekking
aan in het bureau Christiani en Nielsen. Omwille van zijn Engelse nationaliteit werd
hij naar de filialen van Londen verplaatst. Nog geen jaar na het behalen van zijn
diploma werd hij er Chief Engineer. Zijn rijkgevulde carrière was begonnen.
Aan die ingenieur werd onlangs door de koningin van Engeland de gouden
architectuur-medaille voor 1966 toegekend. Om dat te kunnen begrijpen moet ik
nog even verder vertellen. In 1933 immers komt Ove Arup in contact met het
Londense architectenbureau Tecton, waarmee hij vanaf 1934 geregeld zou
samenwerken. En niet alleen samenwerken, maar in een nieuwe richting sturen. Ove
Arup is het die het Berthold Lubetkin van het Tectonbureau mogelijk maakte zijn
meesterwerken uit de jaren 1933-1935 te realiseren. Zijn invloed is merkbaar in de
Highpoint-flats te Highgate, even buiten Londen, het klassieke voorbeeld van de
Engelse avantgarde-architectuur tussen de twee wereldoorlogen met de fameuze
balkons in één doorlopende, gracieus gebogen betonplaat. Maar nog opvallender
schemert Arups fantasie door in het ontwerp van de penguin pool in de Regent's Park
Zoo, de dierentuin die nu stilaan het modelboek van de moderne Engelse architectuur
aan het worden is.
Was de overwinning van een dor, dogmatisch en formalistisch functionalisme
reeds merkbaar in de balkons van Highpoint, in de penguin pool heeft het
functionalisme van die jaren zijn waarachtige zin gekregen in een bouwkunst die
zich direct, buiten elke vooropgezette theorie en elke pregeconcipieerde vorm, door
het leven in zijn bonte, speelse en veelvuldige verschijning laat inspireren. In de
penguin pool van 1935 kan men ervaren dat de architectuur zichzelf als een autonoom
vormelijk of constructief systeem opheft om met liefde, verwondering en de daardoor
loskomende fantasie het leven te bekijken, te aanvaarden en er door een stimulerende
vorm aan mee te werken. Het is misschien niet helemaal toevallig dat het hier om
een tehuis voor dieren gaat.
Het perfect samenvallen, het volledig opgaan van technische gegevens (programma,
organisatie, constructie); van functionele eisen (herbergen, bekijken van dieren); van
economie der middelen en van landschappelijke situatie in een vorm die tot een rijke
menselijke belevenis wordt is het kenmerk waaraan men de hand van Ove Arup zal
blijven herkennen. Na deze aanduidingen uit het begin van zijn carrière als promotor
van een fantasierijke functionaliteit én als stimulator van de architect waarmee hij
samenwerkt zal het minder verwondering wekken dat aan een ingenieur een
koninklijke medaille voor architectuur werd toegekend.
De oorlogsjaren waren voor Arup geen gunstige tijd om met vooruitstrevende
constructiemiddelen voor de dag te komen. In 1938 had hij met zijn neef, een
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ondernemer van bouwwerken, de firma Arup and Arup Ltd gesticht om de eigen
ontwerpen zelf ook te kunnen uitvoeren en zo de controle op het werk tot het einde
toe te behouden. Maar veel kwam van die mooie plannen niet terecht. Toch liet Arup
niet na voor de bescherming van de burgerbevolking allerlei projecten van betonnen
schuilkelders uit te werken en in het publiek voor te stellen. Zonder veel succes.
Slechts op het einde van de oorlog, bij de voorbereiding van de invasie van Frankrijk,
vonden een paar van zijn ideeën ingang. Na de mislukking van de associatie met zijn
neef vestigt hij zich na de oorlog als onafhankelijk raadgevend ingenieur. In die
kwaliteit ontwerpt hij met Architects Co-Partnership in 1947 een in twee richtingen
gebogen schaaldak van 25 bij 20 meter in een dikte van ongeveer 8 centimeter, daarbij
nog door een achttal bovenlichten van circa twee meter diameter doorbroken. Een
voor die tijd merkwaardige constructie, en daarenboven ook een voorbeeldige
samenwerking met de architecten.
In 1956 associeert Ove Arup zich met zijn medewerkers onder de naam Ove Arup
and Partners. Dit bureau heeft sindsdien een merkwaardige uitbreiding genomen.
Het bezit nu kantoren in Dublin, Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, Zambia, Rodesië en
Kenia, om niet te spreken van de kantoren in verschillende Engelse steden. Sindsdien
heeft de naam Ove Arup ook enige weerklank gekregen, al zal men hem nog altijd
tevergeefs zoeken in geschiedenislessen of encyclopedieën van de moderne
architectuur. Hij zal wel voor altijd verbonden blijven aan een paar meer sensationele
werken. De rol die hij daarbij speelde als ingenieur zal hem ook wel die gouden
medaille opgeleverd hebben.
Arup was betrokken bij de herbouw van de kathedraal van Coventry, het nationale
monument van het anglikanisme, waarmee men in weinig opzichten, noch religieus,
noch architectonisch, erg gelukkig kan zijn. Maar ik haal dit voorbeeld slechts aan
omdat het een kijk geeft op de bescheidenheid waarmee Arup zijn groot talent ten
dienste stelde. In zijn boek Phoenix at Coventry schrijft de architect van de kathedraal,
Basil Spence, over hem: ‘Een van zijn sympathiekste kwaliteiten bestaat erin dat hij,
met al zijn technische kennis, toch bereid is naar iedereen te luisteren - zelfs naar
architecten. In een wenk had hij de samenhang en alle aanduidingen van de tekening
voor de kathedraal door en hij stelde er zich onbaatzuchtig ten dienste van. Als
architect was het voor mij een voortdurende vreugde met hem te mogen werken. Het
werk werd een echt spel’.
Basil Spence gelooft men op zijn woord. Het werk van Arup maakt immers steeds
de indruk spelenderwijs te zijn tot stand gekomen. Niet altijd zo opvallend als in de
penguin pool is het spelelement toch overal aanwezig. Zo heeft Arup het ook als een
grandioos spel opgevat als de jonge Jörn Utzon in 1957 met enkele even vage als
mooie potloodschetsen van de opera voor Sydney bij hem kwam. Hij had met die
schetsen, geheel onverwacht - hij
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heeft zelfs lang geaarzeld in te sturen -, de eerste prijs behaald in een internationale
prijsvraag. Maar nu het op bouwen aankwam zat hij met de handen in het haar.
Arup wees Utzon niet af. Hij zette zich aan het werk om deze fantastische
tekeningen zo in werkelijkheid om te zetten dat ze niets of zo weinig mogelijk van
hun poëzie verloren. Zoals voor Coventry berekende hij niet slechts wat de architect
hem voortekende. Hij leefde zich zo diep in het project in dat hij het als het ware van
binnenuit tot een gave bouwrijpheid kon brengen. Over de architectuur van de opera
kan men twisten. Maar iedereen zal toegeven dat zij een goed deel van haar
architectonische kwaliteiten die ze nu reeds laat zien in de voltooide ruwbouw, te
danken heeft aan de prachtige structuren die Ove Arup ervoor ontworpen heeft.
Ook in de gebouwen die zijn eigen bureau realiseert - bijvoorbeeld in de
studentenhomes van het Corpus Christi-College te Cambridge - is de architectuur
niet alrijd wat men ervan zou verwachten. Er is echter een werk dat hij alleen heeft
gesigneerd, een klein werk, maar van een uitzonderlijk raffinement. Om de nieuwe
gebouwen van de Durham universiteit op de ene oever van de Wear met de oude op
de andere oever te verbinden werd hem gevraagd een loopbrug te construeren. Aan
die schijnbaar eenvoudige opdracht zaten heel wat problemen vast. De stroom wordt
druk bevaren en er was geen denken aan de trafiek gedurende de werken te kunnen
stilleggen. Hij is niet meer dan 36 meter breed, maar vloeit in een diepe vallei waarvan
de bermen meer dan 100 meter uit elkaar liggen. De ene berm is daarenboven nog
een drietal meter hoger dan de andere. Al deze gegevens werden dubbel moeilijk
door het betrekkelijk laag budget dat voor dit werk was uitgetrokken... en door de
klassiek-romantische ligging vlakbij de kathedraal van Durham.
Arup gaf aan deze moeilijkheden een tegelijk briljante en uiterst eenvoudige
oplossing. Op twee punten bij de stroom plaatste bij een betonstructuur die als een
hand met vier vingers naar boven openplooit om met een elegant gebaar een bijna
veertig meter lange betonbalk in de hoogte te heffen. Om de scheepvaart niet te
hinderen werden die twee gelijke structuren wel op de definitieve plaats, maar in de
lengte-richting van de stroom, gebouwd. Als ze klaar waren, werden ze, als een stuk
speelgoed, naar elkaar toe gewenteld en aan elkaar gesloten met een prachtige bronzen
knoop: een T die in een U valt, en die men symbolisch geïnterpreteerd heeft als Town
en University. Die brug, een betonbalk van tachtig meter lang, vertrekkend op het
niveau van de laagste berm, sluit op de andere berm aan bij een vrijdragende
uitkraging van ongeveer 20 meter lengte. Deze eindigt in een stel trappen. De
aansluiting van de twee delen heeft Arup ook vormelijk op een intelligente wijze
uitgespeeld, door ze op die plaats een kleine knik te geven en de balustrade anders
uit te werken. De balustrade van de brug zelf is immers niets anders dan de zijkant
van de betonbalk, die in een U-vorm is gemaakt. In het holle van de buik
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liggen kabels en leidingen veilig en onzichtbaar. Ook de verlichting is in de balustrade
ingewerkt, zo dat de brug werkelijk zo weinig mogelijk ‘storende’ elementen in het
landschap zet.
Maar niet die technische prestatie maakt de betekenis uit van Arups werk, wel het
verwerken van alle gegevens, technische en humanitaire, tot een synthese die haar
praktische bruikbaarheid overstijgt om tot een menselijke belevenis d.w.z. een
kunstwerk te worden. We kunnen Arups werk in dit opzicht vergelijken met dat van
de grote bruggenbouwers van de moderne bouwkunst, Eiffel, Maillart, Morandi...,
maar bij hem drijft boven de ernst die elke brug inhoudt altijd een vleugje spel. De
koningin van Engeland heeft zich, na de verering van de Beatles, ook in Ove Arup
niet vergist □
Avionpuits, voor architecten een begrip.
De Standaard, 25 juni 1966.
Beeldende kunst in België.
Streven 10(1966).
Beeldende kunst in België.
Streven 11-12(1966).
Architectuur en engagement. (lezing)
Woumen, 28 oktober 1966.

Marc Dessauvage, bouwer van woonkerken.
De Bazuin 44(1966).
Op het ogenblik heeft Mare Dessauvage (35) vier kerken voltooid (Willebroek,
Ezemaal, Aarschot, Gent). Vier zijn er in aanbouw (Willebroek, Westmalle, Vosselaar,
Jette-Dielegem), een zestal ter studie. Hij heeft daarenboven een kerk en twee kapellen
omgebouwd. En toch is hij geen kerkenbouwer. Niet alleen omdat hij ook nog andere
dingen dan kerken bouwt,
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maar omdat kerken bouwen voor hem geen bijzondere betekenis heeft. Een kerk of
een huis, het maakt niets uit. Hij bouwt maar, omdat hij voor zichzelf en voor zijn
opdrachtgevers op zoek is naar ruimtelijke herkenningstekenen voor het mens-zijn.
Niet alleen huis of kerk maakt voor hem niets uit, eigenlijk kan het hem ook niet
schelen of hij voor zichzelf of voor een ander bouwt. Bouwen is een objectieve
bezigheid, waarover hij noch zijn opdrachtgevers, volledig de baas zijn. Zijn
creativiteit is een vorm van nederigheid en van openheid ten overstaan van de
werkelijkheid; zijn fantasie het achter zich laten van voorafgegeven schema's zodat
hij die werkelijkheid in haar oorspronkelijkheid kan erkennen. Als Marc Dessauvage
enige verdienste heeft op het gebied van de kerkbouw dan ligt die in de vrijheid
waarmee hij dit programma benadert. Door te weigeren het nog langer als iets
bijzonders te herkennen heeft hij het kerkgebouw zelf losgemaakt van zijn atavistische
bindingen om het terug te plaatsen in de grote religieuze bouwtraditie van de
mensheid. Als we het over de kerkbouw van Dessauvage moeten hebben, dan komen
we niet langer toe met het begrip kerk, zoals dat ook nog in de recente
liturgie-beschouwingen is geformuleerd. Het moet gaan over bouwkunst zonder
meer. Een kerk heeft, evenals elk ander gebouw maar waarde in zoverre ze meewerkt
aan de uitbouw van een bewoonbare wereld. Op een heel nieuwe wijze moet een
kerk, wil ze haar bestaansreden behouden, prototype van het bouwen zijn. En
prototype zal ze alleen zijn als ze zich in de werkelijke religieuze bestaanssituatie
van de mens van vandaag inschrijft, als ze een uiting wordt niet van een of ander
idealistisch en abstract religieus ideaal, maar van een concrete religiositeit. Prototype
betekent niet per se monumentaliteit of eender welke andere vorm van apartheid.
Het heeft ook niets te maken met een idealistisch model. Het wil slechts duiden op
een exemplarische bewuste beleving van algemene, vaak impliciete, waarden en
verhoudingen. Het kerkgebouw kan de gemeenschap niet meer van buitenaf ordenen.
Als het dat nog wil doen, wordt het eenvoudig ridicuul. Het moet de zin van het
bouwen en wonen van de mens in deze tijd door zijn inwendigheid en vrijheid
opnieuw duidelijk maken.
Het kan dus niet volstaan met schema's, hoe liturgisch ook, vorm te geven. Het
bouwen moet een oorspronkelijke belevenis zijn, waarvan de liturgie meer
consequentie dan opzet is. ‘In het leven blijven altijd de dingen waar het niet om
begonnen is bewaard’ zegt H. Mulisch. Hoe dat alles architectonisch waar kan
gemaakt worden laten ons de gebouwen van Marc Dessauvage zien. De
St.-Jozefskapel te Willebroek, de eerste kerk die hij bouwde, niet de eerste die hij
ontwierp, is gelegen in een urbanistisch gezien onmogelijke buurt, tussen afgeschreven
arbeidershuisjes en nieuwe opgedirkte bediendenwoningen. Een enorm gasreservoir
en een hoge ophaalbrug over het zeevaartkanaal naar Brussel vormen er de
monumentale accenten van. Ergens was een hoek, waar oud en nieuw onverzoenlijk
tegenover elkaar kwamen te staan,
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opengebleven. Daar moest een kerk komen. Er was reeds een ontwerp voor een kerk,
een echte kerk, die zich niets aan de omgeving gelegen liet, een moderne kerk, die
voor mensen die zich van kerk noch modern iets aantrokken moest bewijzen dat de
kerk van hun tijd was, toen Dessauvage de opdracht toegewezen kreeg. Het eerste
waar het bij hem op aan kwam was hoe die hoek urbanistisch-architectonisch vorm
te geven. (Voor ik verder ga moet ik even ter verduidelijking opmerken dat de
bedoelingen die ik Dessauvage toeschrijf niets anders zijn dan mijn persoonlijke
interpretatie van zijn gebouw, niets anders dan de manier waarop het gebouw zich
aan mij voordoet). Die vorm moest een overgang zijn tussen oud en nieuw, en zowel
het afgeleefde van het oude als het onbeleefde van het nieuwe overstijgen, door op
een authentieke menselijkheid afgestemd te zijn, door te laten zien hoe menselijk
gewoond kan worden, hoe menselijk gewoond moet worden. Want menselijkheid is
geen luxe, maar een eis. Natuurlijk is een goede oplossing op verschillende manieren
mogelijk. Maar als men voor het gebouw van Dessauvage staat lijkt het zo
vanzelfsprekend dat men er zich nog moeilijk een ander kan voorstellen. Na twee
jaar blijft het trouwens nog even fris als op de dag van zijn inzegening.
In de volstrekte ongebondenheid van de omgeving werd voor een overzichtelijke,
sterke vorm geopteerd, die echter niet in zijn schematische voorstelling gevangen
zit, maar overal om zich heen grijpt en juist daardoor tegelijk de noodzaak aan een
vormelijke beheersing en de vrijheid ertegenover affirmeert. De kern bestaat uit een
zeshoek waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden dubbel zolang zijn als de
vier overige, zodat een lengteas ontstaat en een zekere gerichtheid, die helemaal aan
het grondstuk beanrwoordt. Die zeshoek wordt voornamelijk gerealiseerd door de
uitgesproken structuur: acht slanke betonnen stutten dragen als een kroon een ringbalk.
Het woord kroon is hier vrij letterlijk op te vatten, want die ringbalk rust niet
rechtstreeks op de pijler, maar reikt er een heel eind overheen. En hier begint dan al
het spel in dit ogenschijnlijk zo simpele gebouw. Want deze structurele elementen
ritmeren het gebouw zodat er een spanning ontstaat tussen de draaiende beweging
van de zeshoek en de gerichtheid waarover we het al hadden. En in dit structurele
spel speelt ook het licht mee en wordt de overgang van wat buiten en van wat binnen
is, beleefbaar. Binnen de helderheid en de kracht van deze beveiligende structuur
kan de architectonische gebeurtenis plaats vinden. De vulmuur die, iets meer dan
manshoogte, voor het grootste deel de omtrek van de zeshoek volgt gaat op een
bepaald ogenblik zelfstandig worden en een binnentuin omschrijven die het gebouw
nog sterker aan de omgeving bindt en het directer toegankelijkheid geeft. Door die
besloten tuin ontstaat de mogelijkheid om een vlak van de zeshoek helemaal open
te maken. Dit alles zijn echter slechts elementen die boeiende ruimtelijke dynamiek
op gang brengen en de belevenis bepalen. Het is niet
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doenbaar, alleen al om haar saaiheid, hier een architectonische analyse door te voeren,
maar de mogelijkheid ervan moest toch even worden aangeduid. Binnen deze
architectuur krijgt de liturgie, dus de mens, vrij spel. Zij is aan geen enkel systeem,
geen enkele absolute geometrie of symmetrie gebonden. Het is bijvoorbeeld niet zo,
vanuit de plaats van het altaar, het hele gebouw zich verder organiseert, maar
omgekeerd krijgt men de indruk dat het altaar is neergezet daar waar het best geschikt
is. Men heeft niet de indruk dat het grote licht daar invalt omdat het altaar er staat,
maar dat het altaar werd neergezet waar het meeste licht is. En daardoor worden dan
alle klassieke verhoudingen van de sacraal-monumentale architectuur omgekeerd;
de mens schept zich met zijn gebouw geen aparte ruimte meer waarin zijn bestaan
van buitenaf en absoluut geordend wordt, maar ontdekt het heilige in de dagelijksheid
van zijn woonmilieu.
Ook in de St.-Aldegondis te Ezemaal bij Tienen maken we fundamenteel diezelfde
ervaring mee, maar dan in een volledig verschillend landschappelijk en menselijk
milieu, hetgeen dan ook tot een heel nieuwe vormgeving leidde. Nu heeft de nieuwe
vormgeving ook wel iets te maken met een evolutie en rijping in de architectonische
opvattingen van de architect zelf, maar ze hangt toch voornamelijk samen met de
situatie en het pleit voor de architect dat hij zich bereid houdt voor die situatie. Zijn
evolutie gebeurt niet abstract, maar in een concrete dialoog met de werkelijkheid.
Nu was die werkelijkheid in Ezemaal bijzonder complex. Het gaat om een kerk in
een dorp. Maar een dorp is nauwelijks nog een hedendaagse realiteit en de grote
verleiding bestaat erin zich aan die schijn te laten vangen. Ook hier moet gebouwd
worden voor de algemene mens. Hoezeer ook gesitueerd in het landschap, het gebouw
mag geen toegeving zijn aan een schijn-gemoedelijkheid. En van de andere kant
wordt het heersende formalisme van de moderne architectuur hard op proef gesteld
juist door dit contact met een volledig pretentieloos milieu. Er moest dus een volledig
oorspronkelijke integratie gebeuren van het dorp in de wereld van vandaag en van
de wereld van vandaag in een menselijk leefbaar woonmilieu. De kerk van Ezemaal
kon een modelwoning zijn. Zij gaat niet boven die directe menselijke schaal uit. In
Willebroek had de architectuur nog een zekere nadrukkelijkheid in haar urbanistische
functie. Hier viel die ordenende functie weg. Het gebouw ligt verscholen dicht bij
de kom van het dorp, maar onopvallend. De architectuur is hier niets anders meer
dan een zo spontaan mogelijke omschrijving van een ruimte zonder enig formalistisch
referentiepunt. Men kan ze dan ook nauwelijks beschrijven. Zij bestaat uit één
bakstenen wand, die op zichzelf terugbuigt. Naar het middelpunt van de
onregelmatige, hoekige ombuiging stijgt zij naar omhoog. In de open gebleven
afstand, naar het dorp gekeerd, bevindt zich de toegang tot de kerkruimte, die zich
geleidelijk aan, geritmeerd door de lichtinval, in alle richtingen ontplooit. Er valt
ook hier niets anders te beleven dan wezenlijke architec-
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tuur. Aan materiaal, technische prestaties, originele fantasieën valt hier echt niets te
bekijken. Juist door het verzaken hieraan krijgt deze ruimte een menselijke adel. In
tegenstelling tot Willebroek waar de klemtoon ligt op de openheid, ervaart men hier
op de eerste plaats een geborgenheid. Kerkenbouw kan men niet tot een of ander
schema herleiden. Hoe verschillend ze ook zijn, beide zijn even echt. Een opvallende
vooruitgang ten overstaan van Willebroek is de, op het tabernakel na, volledig vrije
koorinrichting. Men kan zich ook moeilijk in deze ruimte voorstellen dat men altaar,
lezenaar en wat weet ik meer definitief gaat vastzetten. Niet de objecten zijn het die
de ruimte beleven, maar de mens. De priester is geen bedienaar van het altaar. Het
altaar staat te zijnen dienste.
De derde parochiekerk die Marc Dessauvage in opdracht van het Aartsbisdom
Mechelen bouwde is de St.-Rochus te Aarschot. Al staat het als een oorspronkelijk
bouwwerk volledig op zichzelf, toch kan men er een soort synthese in zien van de
twee voorgaande: de formele nadrukkelijkheid van Willebroek en de
nonconformistische spontaneïteit van Ezemaal. Ik denk aan het woord van Paul
Valéry: ‘La plus grande liberté naît de la plus grande rigueur’. De kerk is een bijna
gelijkzijdige rechthoek, voor drie vierden in de flank van een heuvel ingegraven. De
architectonische vorm verloochent dit karakter niet. Dit gebouw heeft zijn voeten in
de aarde, bezit een bewuste materialiteit, een tastbare lichamelijkheid. Maar die met
licht overgoten en doorbroken wordt. Rondom rond valt het licht langs de geopende
dakrand binnen. Ook de hoeken van deze ruimte zijn opengehouden, niet allemaal
volgens een strenge gelijkheid - een hoek is een hoek - maar telkens aangepast aan
de eigen identiteit van elke hoek, want voor Dessauvage is elke hoek verschillend.
Zoals elke hoek, kan ook elke pijler verschillend zijn, alnaargelang zijn eigen situatie
en functie in het gebouw. Het gaat er niet om origineel te doen, decoratie te bedrijven,
alleen maar om vrij te zijn, vrij van elk apriorisme, om elk ogenblik te kunnen zijn
wat men moet zijn. Dit geeft aan die ruimte haar be-vrij-dende menselijkheid. Men
is er door niets gebonden en kan er vrij bezit van nemen. Dat is haar eigenlijke,
stimulerende betekenis: als ruimte in bezit genomen worden; ze heeft iets, ze biedt
iets aan, maar zonder te binden, zonder vast te leggen. Als men in zulke ruimte aan
liturgie gaat doen, dan begrijpt men dat ook aan de liturgie eisen van waarachtigheid
worden gesteld, die nog verre van vervuld zijn. Liturgie kan kan hier geen aparte
behandeling meer zijn, maar slechts een specifieke daad waarin het gehele mens-zijn
wordt beleefd.
Nergens heeft Marc Dessauvage zo duidelijk laten zien hoezeer hij zich door de
werkelijkheid van de opdracht liet inspireren als in de kerk van het St.-Lievenscollege
te Gent. De vraag kan natuurlijk gesteld worden naar de betekenis van een kerk voor
een college. Maar architectonisch is die zeer secundair. De architect immers heeft
niet te antwoorden op de vraag of een kerkge-
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meenschap nog langer een kerk behoeft of niet. Maar als hij de opdracht krijgt voor
een kerk komt het hem toe daarvan een authentieke ruimte te maken m.a.w. hij mag
zich in een kerk niet verloochenen. Ook in het geval Gent leert de concrete
geschiedenis dat dit niet courant is. Vóór Dessauvage aan het werk ging was er een
project van kapel gemaakt, dat gewoon deed alsof er daarbuiten niets bestond, alsof
het uit de hemel was komen vallen. Dessauvage keert de verhouding om. Zijn gebouw
neemt de bestaande omgeving, hoe banaal die ook moge zijn, op. Het wil zich niet
affirmeren als modern tegenover ouderwets, zelfs niet eens als goed tegenover slecht.
Het tracht zo echt en voordehandliggend mogelijk te zijn en de menselijke kwaliteiten
die in de omgeving sluimeren te stimuleren. Het verzaakt eenvoudigweg aan elke
zelfgekozen vorm, zijn omtrek volgt de omtrek van het beschikbare terrein. Niet
helemaal slaafs nochtans. Door een kleine knik in de muur, vlak op de stompe hoek,
bij een kruising van twee straten, krijgt deze vormeloze massa ineens een gezicht.
Ook binnenin wordt de vervloeiende ruimte er door geleed. Nu is het dit gebouw
reeds van buitenaf aan te zien dat het om die binnenruimte te doen is. Die laat zich
dan ook als uitzonderlijk boeiend ervaren. Haar verloop is nergens automatisch,
nergens rechtlijnig. Voortdurend beleeft men verrassingen. Men kan zich die ruimte
overigens ook niet voorstellen, niet vangen in één beeld. Daarvoor is ze te wisselend,
te veelvoudig van aspecten. Er gebeurt trouwens zuiver architectonisch van alles in
die kerk. En hoe breed en rustig ze zich ook openplooit in de grote kerkruimte, toch
is ze nergens zonder beweging, zonder leven. En het leven dat zich hier manifesteert
is niet statisch of plechtig, maar van een jonge, impulsieve directheid. In deze kerk
kunnen we leren wat wonen is, wat het betekent zich in een ruimte te bewegen, in
een ruimte te staan als persoon, over ruimte te mogen beschikken door er zich aan
over te geven. En dat is meer dan een wand om te versieren en een dak boven zijn
hoofd. Het gaat om het besef van de plaats die de mens op de wereld in deze tijd
inneemt. En dat besef is in deze ruimte zo heerlijk, zo sterk, zo on-sentimenteel, zo
geestelijk, zo totaal dat men maar één verlangen kent: zo te mogen en te kunnen
leven.
Niet alleen in de architectuur brengt Marc Dessauvage dit woonideaal, dat hier
enerzijds toevallig en anderzijds zeer betekenisvol, in een kerk gerealiseerd werd tot
expressie, ook in de meubelen en gebruiksvoorwerpen, trekt hij het door. Ook dat is
voor hem beeldvorming van een ruimtelijk levensontwerp, dat niet aan schema's
gebonden is. En met zijn ontwerpen voor meubilair en kandelaars, tabernakels,
kruisen, laat hij minstens evenzeer als in zijn architectuur zien hoe indigent en
geestloos veel in onze dagelijkse wooncultuur is.
Dit zijn slechts vier werken uit een nog jong oeuvre in volle evolutie, een oeuvre
dat we een beetje willekeurig tot de kerkbouw beperken. Het ging er echter niet om
de eigen persoonlijkheid van dit werk te omlijnen, als wel de
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fundamentele visie op het bouwen en wonen die erin tot uitdrukking komt te
verduidelijken. Het is trouwens nog een beetje vroeg om nu al een evolutie te willen
uittekenen van een oeuvre dat amper vijf jaar geleden is begonnen.
Van de projecten die in aanbouw zijn is er geen dat met de reeds gebouwde te
vergelijken valt tenzij dan in hun fundamentele optiek op de architectuur, waaronder
zonder onderscheid ook de kerkbouw gerekend wordt. De maquettefoto van de
St.-Pauluskerk te Westmalle laat misschien vermoeden hoe de evolutie van Marc
Dessauvage meer en meer gaat in de richting van een organische vorm, een vorm
die zichzelf helemaal opheft om niets anders meer te zijn dan een medium waarin
de ruimtelijke herkenning, zoals we in het begin schreven, mogelijk wordt, niets
anders meer dan begeleiding van een ruimtelijk bestaan □
El Greco.
TABK 20(1966).
Beeldende kunst in België.
Streven 1(1966).
Woonhonger, een wereldprobleem.
De Standaard der Letteren, 3-4 december 1966.

De wereld van Henry van de Velde.
De Standaard der Letteren, 14 januari 1967.
Wie de herinneringen leest, waarmee de jaren van hoge ouderdom van Henry van
de Velde vervuld waren, voelt het verlangen in zich opkomen dit lange leven dat
zich over twee eeuwen heen voltrok, mythe te laten. ‘Maar er is te veel door hem
teweeggebracht in de wereld van het kunstleven, dat ten einde ging en dat herbegon,
te veel ingewerkt op de cultuur van België, Frankrijk, Duitsland, op een wijze die
zijn eigen centrum te buiten ging, te veel om met een mythe en met een zelfprojectie,
zoals de herinneringen dat zijn, te kunnen en te mogen volstaan’.
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Met die verantwoording begint A.M. Hammacher zijn boeiend verhaal - een studie
kan men het niet noemen - over Henry van de Velde. De mythe omtrent zijn figuur
wil hij niet zozeer aftakelen als opladen door ze een preciezere fundering en inhoud
te geven, door ze historisch juister te situeren. Zijn verhaal mag naast de Geschichte
Meines Lebens van Henry van de Velde gezet worden als een vriendelijk aanvullend
commentaar. Als men haar op haar juiste waarde wil waarderen, kan men een figuur
als die van Henry van de Velde overigens niets anders dan met sympathie benaderen:
zij is immers heel kwetsbaar. Onder een niet heel juist ingebouwd kritisch licht dreigt
de fundamentele betekenis van dit leven verloren te gaan. Het boek van Hammacher
maakt duidelijk waarom.
Aan een interpretatie van de mythe Henry van de Velde heeft zich tot nog toe
niemand gewaagd. Bij de honderdjarige herdenking van zijn geboorte in 1963 zijn
er wel enkele algemene appreciaties verschenen, maar geen enkele gedetailleerde
kritische analyse. Het treffendst was de bijdrage van K.N. Elno in Streven over Henry
van de Velde, de onbekende, later opgenomen in de bundel Ruimte en Beelding, die
als het ware een uitdaging was aan de auteur die ooit van de Velde zou pogen te
ontleden. Hammacher neemt die uitdaging op, doch slechts gedeeltelijk. Van zijn
boek heeft hij niet de verwachte detailstudie gemaakt. Hij houdt het bij een evocatie
van de persoonlijkheid in de vele gedaanten waarin ze zich heeft voorgedaan. Maar
die algemene evocatie van de persoonlijke dynamiek in van de Velde geeft een stevige
en onontbeerlijke grondslag voor de verdere kritische studie waarop we nog wachten.
Hammacher typeert van de Velde met enkele archetypische beelden: de dirigent, de
herder, het ‘foyer’, het ‘exil’. Die beheersen als een leidmotief het hele, als een
klassiek meesterwerk gecomponeerd boek. Van bij de aanhef horen we het eerste
motief: ‘Het proces van bewustwording in het jonge begaafde leven van Henry van
de Velde gaat al vroeg gepaard met de drang leider te willen zijn: dirigent’. Dit eerste
archetype wordt opgeroepen en geconcretiseerd door de figuur van Peter Benoit,
vriend des huizes bij de familie van de Velde. De jonge Henry zal zijn
scheppingsdrang het eerst uitleven door Benoit te imiteren en op grote bladen
inpakpaier uit vaders apotheek muziekcomposities te noteren. ‘Het was duidelijk,
dat hij al vroeg zichzelf om zich heen wilde projecteren, een kring zocht, een groep,
een gezelschap, een milieu waarin hij centraal begrepen was en dat antwoord gaf op
zijn vibraties en formuleringen’. Voortdurend blijft ‘zijn behoefte aan centrum-zijn
en als zodanig tot aan de periferie zijn uitstraling te doen kennen’ zich manifesteren.
Met het levensbeeld van de dirigent, de leider, hangen de overige min of meer
samen, vooral dit van de ballingschap. Het leiderschap schept rond de mens een
isolement dat gemakkelijk leidt tot een breuk tussen leider en groep, tussen centrum
en milieu. Wanneer de leider zich niet meer gedragen voelt,
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wanneer de groep onverschillig wordt voor zijn aanspraken, treedt hij de ballingschap
binnen, een ballingschap die in het leven van Henry van de Velde verschillende maar
alle even reële vormen heeft aangenomen en vaak gepaard ging met ernstige
psychologische depressies. Er is een brief uit 1905 van hem bewaard waarin hij heel
scherp zijn isolement beschrijft. Hij vraagt zich af ‘à quel point j'avais ce drojt
d'imposer au monde un goût et un vouloir si personnels. Les liens entre mon idéal
et le monde, je ne les voyais subitement pas’.
De spanning die onmiddellijk na van de Veldes vestiging in Duitsland ontstaat en
die haar hoogtepunt zal kennen in 1914 met het definitieve en tragische afscheid van
Duitsland brengt Hammacher ertoe te besluiten dat van de Veldes eigenlijke centrum,
ondanks zijn antinationalisme, ondanks zijn pacifisme, altijd België is gebleven.
Slechts de drang van zijn creatief leiderschap, die zich in Duitsland sterker dan elders
kon uitwerken, had hem dit eerste ‘exil’ op zich doen nemen.
Door de tegenbeelden van ballingschap, herder en foyer kon van de Veldes
leiderschap nooit een rustige zekerheid worden. Het beeld van de herder ontdekt hij
tijdens zijn vrijwillige retraite, nog een vorm van ballingschap, te Wechelderzande:
daar bekent hij aan zijn zieke moeder schaapherder te willen worden. ‘Het beeld van
de herder (koning-waker-vader) bleef tot in zijn hoge ouderdom in hem leven als de
vereniging van twee contrasterende verlangens, centrum, leider, beschermer te willen
zijn en tegelijk telkens weer opkomende drang naar retraite, contemplatie,
eenzaamheid’. Met dit beeld hangt verder ook samen zijn voorliefde om zich in de
natuur te vestigen, om aan de stad te ontsnappen. En dit leidt dan tot het vierde beeld,
‘le foyer’, het belangrijkste omdat het aan alle een concrete inhoud verleent.
‘Le foyer’ vormt een samenvatting van de archetypische beelden die Hammacher
in van de Veldes leven heeft onderkend: het is de plaats van waaruit de bezieling
van het leiderschap groeit en het doel waarop het gericht is; het gemis hiervan maakt
de ballingschap uit; het beeld van de herder geeft er een bijzondere tonaliteit aan.
Die beelden zijn, zoals we al lieten doorschemeren, bij van de Velde heel realistisch
op te vatten.
Nadat hij zijn schilderkunst (waaraan Hammacher een bijzonder boeiend hoofdstuk
wijdt) had vaarwel gezegd en zijn ‘lekepreken’ was begonnen voor een ‘redelijke
schoonheid’, d.w.z. een schoonheid die gestalte zou geven aan het dagelijkse leven
en de zin van de menselijke handelingen zou verhelderen en veredelen, bestond zijn
eerste realisatie in het bouwen van zijn eigen huis, ‘Bloemenwerf’ te Ukkel, het
meest frappante en typische werk uit van de Veldes carrière, tegelijk trillend van
bezieling én uiterst onhandig. Het was zijn concrete en spirituele uitgangspunt. De
individuele woning, zijn individuele woning, was ‘het monument opgericht voor
onze eigen individualiteit, triomferend over elke dwang’.
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Die laatste formule tekent van de Velde ten voeten uit. Zijn grootheid bestond erin
kunst en schoonheid, als een wezenlijk bestanddeel van het leven, aan het leven terug
te schenken, en dit leven radicaal te herleiden tot het vrije leven van de persoon, het
individu; zijn beperktheid dat hij dit individu te XIXe-eeuws opvatte als het
super-individu, dat zichzelf tot centrum van het universele bestaan verhief. Dit laatste
verhinderde van de Velde tenslotte de sociale metamorfose van de XXe eeuw mee
te voltrekken en zijn socialisme consequent door te denken.
Met die oerbeelden naar voren te halen heeft Hammacher van de Velde op een
oorspronkelijke wijze getekend en de moeilijk te benaderen, contradictoire figuur
een heel stuk toegankelijker gemaakt. De schematische voorstelling die we van dit
portret gegeven hebben, krijgt in zijn boek een levendige aankleding. Hammacher
gebruikt de archetypen niet als apriori's. Hij doet als het ware niets anders dan de
historische situaties zo tegen het licht houden dat we hun watermerk herkennen.
Hammacher doet dit met een groot inlevingsvermogen, met een haast tastbare
vriendschap en eerbied, zonder nochtans ooit de lezer te vergeten die bij die
beschrijving aanwezig is en een zekere distantie vraagt. Toch missen we wel een
beetje het kritische standpunt, waardoor van de Velde voor ons helemaal
geactualiseerd zou worden. Hammacher is net iets te veel tijd- en geestesgenoot van
de figuur die hij voorstelt, hij staat net iets te weinig in de tijd die we nu beleven om
hem daarin een plaats te kunnen geven. De mythe heeft hij met heel veel tact
gestoffeerd, maar ongeschonden gelaten □

In memoriam André Bloc. Van beeldhouwkunst naar architectuur.
TABK 1(1967).
Op een archeologische studiereis in India is André Bloc op 8 november '66 bij een
ongeval om het leven gekomen. Op 23 mei was hij zeventig jaar geworden. Maar
deze leeftijd was voor hem geen reden zich niet te gedragen alsof hij nog een heel
leven voor zich had en alleen de toekomst telde. Nu die toekomst bruusk is afgesloten,
beseffen we dat André Bloc ook een verleden heeft gehad.
Het verleden van André Bloc is niet in één werk, niet in één zin samen te vatten.
Hij was een heel beweeglijke geest die niet schroomde zich met een ongewone, in
vele gevallen aanstekelijke in andere ergerlijke, vanzelfsprekendheid op alle mogelijke
terreinen te bewegen, telkens ingrijpend om een beweging op gang te brengen, maar
ook om die beweging begeleidend aan
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zijn eigen persoon en werk te binden. In die persoonlijke stimulans lag zijn grootheid
én zijn beperktheid. Men kan deze zien als gevolg van een intelligentie die tegelijk
heel lucied een situatie wist te doorzien en meteen in die situatie verlangde in te
grijpen. Misschien hing deze laatste activistische trek samen met zijn opleiding als
ingenieur. Alles wat hij aanpakte deed hij trouwens met de op efficiëntie afgestemde
precisie van een ingenieur.
André Bloc is in wezen een publicist geweest, in de meest omvattende betekenis
van het woord; iemand die te midden van de communicatie is gaan staan. Hij was
daarbij bijzonder geïnteresseerd voor alles wat in de avantgarde op het gebied van
de architectuur en de beeldende kunsten leefde. Hij zelf heeft in een Hommage aan
Le Corbusier verteld hoe hij in zijn jeugd onder de indruk is gekomen van Le
Corbusiers publicistische activiteiten, vooral van de uitgaven L'Esprit Nouveau. ‘In
die tijd was ik helemaal niet geïnteresseerd in architectuur of plastische kunsten. Ik
was een jonge ingenieur, juist afgestudeerd en helemaal gekeerd naar het praktische
leven. Ik liet echter niet na elk nummer van L'Esprit Nouveau te kopen en zag met
vreugde hoe daarin valse idolen werden neergehaald. De nieuwe ideeën op gebied
van architectuur en stedebouw begonnen me te boeien. Sinds 1921 was Le Corbusier
mijn gids. Ik streefde er enkel nog naar mij van mijn beroepsbeslommeringen los te
maken om met architectuur en beeldende kunsten te kunnen bezig zijn.’ ‘Nog tien
jaar moest ik wachten en L'Esprit Nouveau bestond sinds lang niet meer toen ik in
1930 L'Architecture d'Aujourd'hui oprichtte. Mijn eerste zorg was Le Corbusier voor
dit initiatief te winnen en een speciaal nummer werd aan deze uitzonderlijke architect
gewijd.’
Tot op de dag van vandaag is het tijdschrift van André Bloc L'Architecture
d'Aujourd'hui niet alleen blijven bestaan, maar heeft zich als een van de voornaamste
vakbladen weten te handhaven. Het was echter wel merkbaar dat de persoonlijke
interesse van André Bloc, vooral sinds de tweede wereldoorlog, zich had verlegd,
of liever, zich had toegespitst op een meer bepaald probleem van de verhouding van
architectuur tot sculptuur. Het is niet heel nauwkeurig dit zo te stellen omdat de schijn
gewekt wordt dat Bloc op de eerste plaats dacht aan wat de jongste jaren ‘integratie
van de kunsten’ werd genoemd. Ook dat aspect speelde wel mee, maar theoretisch
stelde Bloc de zaken juister. Hij draaide uitgangspunt en eindpunt om. De integratie
van de kunsten was voor hem een op zijn kop gezet probleem. Het gaat er niet om
beelden in een architectuur te plaatsen, maar, met zijn eigen woorden ‘om de eenheid
van creatie’. Of het nu om urbanisatie, architectuur, binnenhuisinrichting of zuivere
kunst gaat, in alles moet de menselijke creativiteit zich uitwerken.
Ik haal die woorden uit de presentatie van het eerste nummer van Aujourd'hui, het
nieuwe tijdschrift waaraan André Bloc sinds 1955 zijn beste krachten zou wijden.
De ondertitel ervan: ‘art et architecture’, is sprekend
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voor Blocs evolutie. Ook dit tijdschrift bestaat nog en heeft zelfs in zijn laatste
nummers een merkwaardige vernieuwing ondergaan. Toen Bloc met dit tweede
tijdschrift startte was sinds enkele jaren een nieuw element in zijn leven gekomen:
hij was zelf gaan beeldhouwen en schilderen, het eerste sinds 1947, het tweede sinds
1951. Toen hij met dit nieuwe tijdschrift begon werd gefluisterd dat het een
persoonlijk tijdschrift zou zijn, een efficiënt propagandamiddel voor het eigen werk.
Bloc was er inderdaad de man niet naar om algemeen tijdschrift en persoonlijk werk
uit elkaar te houden. Het moge echter nog zoveel publiciteit voor eigen werk geweest
zijn, achteraf bekeken kan men alleen maar getuigen dat de openheid voor het werk
van anderen veel groter was dan de belangstelling voor eigen produktie. Die openheid
en dit begrip voor het andere en het nieuwe was Bloc als kunstenaar zelfs niet altijd
erg gunstig. Men heeft van hem kunnen schrijven ‘dat hij op een indrukwekkende
en voorbeeldige wijze heeft laten zien hoe ver men in de kunst komt met alleen maar
intelligentie, in welke mate deze oorspronkelijkheid en intuïtie kan vervangen.’ Beter
kan men het artistieke oeuvre van Bloc niet karakteriseren. Want zodra hij met een
bepaald werk in contact kwam wist hij er de vitale kwaliteiten van te onderscheiden
en zijn manier om deze ervaring voor zichzelf en anderen te verhelderen bestond
erin zelf iets te maken, waarin hij de indrukken van het geziene kritisch verwerkte
en tot uitdrukking bracht. Heel de evolutie van de moderne beeldhouwkunst in haar
meest uiteenlopende richtingen heeft hij op die manier in soms indrukwekkende
werkstukken geparafraseerd.
Misschien was het die beeldende ervaring die hem nog meer bewust maakte van
de ‘eenheid van creatie’ en vooral van het ermede samenhangende feit dat die creatie
op de eerste plaats gericht moet zijn op het scheppen van een humaan leefmilieu, dat
door hem als een plastisch kunstwerk werd opgevat. ‘Onverschillig en onbekwaam
om de echte plastische waarden te herkennen werpt de hedendaagse wereld, gewend
aan de ergerlijkste vulgariteit, de kunstenaars en vooral de beeldhouwers terug in
een wereld van specialisten, de wereld van de verzamelaars die een voorbereiding
is op de “museum-kerkhoven”. Om voort te bestaan moet de beeldhouwer zich in
de meeste gevallen beperken tot de creatie van “sculpture-objets”’. Eens tot dit
bewustzijn gekomen kon Bloc zich niet bij die toestand neerleggen. Hij legt zich
zelfs niet langer neer bij het feit dat beeldhouwers meer en meer, zoals dat voor
hemzelf vaak het geval was, de gelegenheid krijgen innig met de architecten samen
te werken en hun beelden als een verlenging of verheviging van het architectonische
spel te kunnen ontwerpen. Tenslotte ziet hij maar één uitweg: de architectuur en de
stedebouw zelf ‘plastisch’ maken, de beeldhouwkunst tot architectuur laten evolueren,
ze bewoonbaar maken. Dit is dan ook de betekenis van de titel van zijn laatste boek:
De la Sculpture à l'Architecture. Hierin schetst hij zijn evolutie naar wat hij noemt:
une sculpture habitacle, niet gewoon
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habitable, bewoonbaar, maar habitacle, het bijbelse en poëtische woord voor woning,
met de precieuze bijklank van een foedraal, waarin iets kostbaars wordt bewaard. In
deze naam sculpture-habitacle verenigt Bloc zowel zijn definitie van beeldhouwkunst
als van architectuur: de twee zijn één geworden. Met sculpture-habitacle is echter
nog niet alles gezegd. De woningen van Le Corbusier kan men ook als zodanig
bestempelen. En Bloc zelf heeft sculpturen gemaakt die men met architectonische
constructies kan vergelijken. Met zijn sculpture-habitacle wil hij echter ontsnappen
aan elke dwang van technische of constructieve aard om niets anders meer over te
houden dan het loutere spel van de fantasie, een gebouw even grillig en onverwacht
in zijn bewegingen als een inval van de verbeelding.
Zijn eerste bewoonbaar beeldhouwwerk was een vogelkooi. Van daar was het dan
maar een stap meer om sculpturen ook voor mensen bewoonbaar te maken. Zijn
onderzoekingen daaromtrent gaan oorspronkelijk twee richtingen uit. De eerste
besteedt aandacht aan de reële situatie van de bouw van vandaag en onderzoekt de
mogelijkheid om met geprefabriceerde ‘plastische’ elementen een ‘plastische’
architectuur op te bouwen; de tweede was zuiver vormelijk geïnspireerd, expliciet
gericht tegen elke mogelijke dwang van buitenuit op de plastische vorm. In geen van
beide richtingen verschijnt Bloc als een geïsoleerde figuur. Vrij algemeen zijn
momenteel de onderzoekingen in het domein van de prefabrikatie om te komen tot
een vrijere en expressievere architectuur. Vrij algemeen ook zijn de extravagante
reacties tegen het functionele woonhuis in alle mogelijke vormen van
sculptures-habitacle: denk maar aan het nieuwe Castellaras van Couëlle, of op een
ander niveau aan de prairie-woning van Herbert Green.
Het idee van Blocs sculptures-habitacle is onlangs in een heel expressief symbool
tot uitdrukking gekomen. William Klein draaide in een ervan, die Bloc in zijn tuin
te Meudon liet oprichten, zijn film ‘Qui êtes-vous Polly Magoo?’, waarin de
protagoniste verschijnt in metalen kokers - men kan ze geen kleren meer noemen -,
ontworpen door Bernard Baschet.
Dat Bloc nog een onderscheid maakt tussen een plastische architectuur met of
zonder dwang laat al het failliet ervan zien. Zijn bewoonbare sculpturen doen niets
anders dan op een negatieve en steriele wijze een onvoldaanheid en een heimwee
uitdrukken. Ze brengen nog geen reëel antwoord op de reële vraag van het wonen
vandaag. Ze zijn, zoals het hele werk van Bloc, antwoord van een ontgoochelde
rationalist die tegenover zijn rationalisme slechts een nieuw rationalisme weet te
zetten. Slechts in schijn werken die pogingen bevrijdend omdat ze een ogenblik lang
een wezenlijke behoefte laten herkennen door het aanbieden van een ersatz-antwoord.
Evenzeer als de produkten en situaties die ze willen bestrijden zitten ze gevangen in
een oppervlakkige esthetische conceptie van de vorm. Dit neemt het belang van
dergelijke pogingen niet weg. Ze laten inderdaad een beetje duidelijker de existentiële
behoefte aan een
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zinvol woonmilieu voor de mens van vandaag ervaren. De meest realistische
tussenkomst op dat stuk is de inzet geweest voor het urbanisatieproject van Parijs,
opgemaakt door het redactiecomité van L'Architecture d'Aujourd'hui en bekend onder
de naam Paris Parallèle. Het is verkeerd dit als het werk van Bloc voor te stellen,
maar hij speelde toch een grote rol in het tot stand komen ervan. Met de woorden
zelf van het redactiecomité bestaat het plan in het oprichten van een parallelstad die
niet tegen Parijs zou gericht zijn, maar Parijs als centrum zou aanvullen. De nieuwe
stad immers, niet verder dan een half uur van de oude verwijderd, zou geen satellietof slaapstad zijn, maar een volwaardige uitbreiding van de hoofdstad.
Deze waardering van het werk en persoon van André Bloc is nogal negatief
uitgevallen. De positieve betekenis van deze figuur kan men paradoxalerwijze slechts
aan haar negatieve aspecten belichten: zonder ophouden heeft hij in zijn tijdschriften,
beelden, schilderijen, woningen de weg willen afpalen waarlangs een vitale evolutie
zich ontwikkelt. Veel van wat hij op die manier geponeerd heeft blijft geldig, al zal
dit niet altijd kunnen of mogen gerealiseerd worden in de vorm die hij er voor heeft
voorgesteld □
Kerkbouw op een keerpunt.
TABK 1(1967).

Nieuwe steden in Israël.
De Standaard der Letteren, 21 januari 1967.
In zijn boek Housing in the modern World, waar we het onlangs over hadden, betrekt
Charles Abrams ook de nieuwe steden in Israël, een van de belangrijkste
steden-laboratoria van de wereld. Onder de illustraties die hij heeft uitgekozen is die
van de nieuwe stad Nazareth een van de meest opvallende. Hier is het stadium van
de improvisatie duidelijk overschreden en wordt er bewust gestreefd naar een
kwalitatieve huisvesting in een stedebouwkundig verantwoorde omgeving. Toch
merkt Abrams op dat zelfs die steden niet functioneren zoals verwacht, dat ze het
leven niet stimuleren noch de vestiging bevorderen. Als het enigszins anders kan,
gaat men in die nieuwe steden niet wonen.
De voor Abrams eerder marginale opmerking vormt de eigenlijke inhoud van
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de studie die Erika Spiegel aan de nieuwe steden in Israël heeft gewijd: Neue Städte
in Israël, Karl Krämer Verlag, Stuttgart.
Het is een bijzonder nauwgezette case-story geworden waarin de heel specifieke
ervaring van Iraëlische stedebouwers op haar algemene waarde wordt onderzocht.
Israël is immers, zeker onder de ontwikkelingsgebieden, een van de zeldzame landen
waar van meetaf aan het belang van een vestigingspolitiek, van algemene ruimtelijke
ordening en bodembeleid werd ingezien. Israël kon ook minder dan andere jonge en
oude staten aan de evidentie hiervan ontsnappen. Het beschikt immers over slechts
minimale natuurlijke middelen om een volwaardige menselijke vestiging uit te
bouwen. Men kan rustig beweren dat zonder de religieus-ideologische inspiratie die
dit stuk dorre grond als het ‘aan de vaderen beloofde land’ en als het ‘land van het
heil’ beschouwde, de on-economische inspanningen die werden gepresteerd niet
goed denkbaar zijn.
De planning van de nieuwe steden ging oorspronkelijk van zionistisch geïnspireerde
idealen uit. Tegen de ontwikkeling van onze industriële wereld in legden die het heil
van de mens in zijn gebondenheid aan de vaderlandse grond. De stichting van nieuwe
steden was er dus helemaal niet op gericht een stedelijke vestiging mogelijk te maken,
maar die te ontwijken en de bevolking in kleine provinciale nederzettingen de nefaste
invloed van de grootstad te besparen. Die zionistische inspiratie sloot wonderwel
aan bij de Europese stedebouwkundige doctrine uit de XIXe eeuw. Terecht noemt
Erika Spiegel de principes die bij de Israëlische stedebouwers voorzaten conservatief.
Bij de oprichting van de Israëlische staat in 1948 was de bevolking samengetrokken
in drie betrekkelijk grote steden: Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa. De besliste voorkeur
van de inwijkelingen ging naar de laatste twee kuststeden. Nu nog blijken ze de
werkelijke aantrekkingspolen uit te maken voor diegenen die zich de luxe van een
vrije keuze in hun vestiging kunnen veroorloven. Om die spontane tendens tegen te
gaan en ook de rest van het land te ontsluiten, begon de regering van Israël vanaf het
begin met een drastische vestigingspolitiek en in het kader daarvan met de oprichting
van een indrukwekkend aantal - in totaal 28 - nieuwe steden. Die moesten de schakel
vormen tussen de uitgesproken landelijke vestigingen van de kibboets en de grote
stedelijke agglomeraties. Die in hoge mate idealistische en kunstmatige opzet was
in zoverre van een relatief en voorlopig succes verzekerd als bij de oprichting van
de nieuwe staat Israël gerekend kon worden op een dagelijkse toevoer van
immigranten, die van hogerhand naar de nieuwe vestigingen werden geleid en zelfs
als arbeidskrachten bij de realisatie ervan werden ingeschakeld. Maar door die tactiek
werd van de andere kant ook de leefbaarheid zelf van die steden in gevaar gebracht.
Om een dergelijke verspreide landelijke vestigingsvorm te kunnen realiseren,
leende zich de bodemsituatie in Israël betrekkelijk goed. Voor meer dan
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negentig procent was die in handen van officiële instellingen. Er was praktisch geen
sprake van plaatsgebonden industrieën. Er zijn geen geprivilegieerde landschappen,
buiten de kuststrook. Ruimte voor vestiging was er overal beschikbaar en overal in
gelijke mate aangewezen. De enige fundamentele richtlijn waarover men beschikte
was: zoveel mogelijk landbouwgrond sparen.
Hoe men op die tabula rasa tot de oprichting van nieuwe steden is gekomen
beschrijft Erika Spiegel in detail. Haar verhaal, hoe welwillend ook van toon, is het
verhaal van een failliet. We kunnen hier niet op al de factoren ingaan die daarin
hebben meegespeeld. Samenvattend komt men tot de constatatie dat in Israël eens
te meer het onwerkelijke (en onmenselijke) karakter van de stedebouwkundige aanpak
en de stedebouwkundige inzichten werd gedemonstreerd. Eens te meer werd
stedebouw als een aprioristische en dogmatische wetenschap bedreven, los van elke
concrete menselijke behoefte en van elke concrete menselijke situatie.
Gemakkelijkheidshalve wordt de mens verondersteld een soort robot te zijn, waarvan
men verwacht dat hij in een welbepaald stedebouwkundig patroon op een welbepaalde
manier zal reageren. Zelfs in Israël, waar men meer dan elders een civiele en zelfs
een religieuze discipline kon veronderstellen, nam de mens het hem aangeboden
kader niet, of slechts met tegenzin, als een voorlopige oplossing. Voor de stedebouwer
is dat een harde ervaring, als hij tenminste zijn ogen wil openen. De Israëlische
stedebouwers maakten zich die ervaring ten nutte. Zij waren de eersten om van de
eigen fouten te leren en met dezelfde energie spanden zij zich in om die te herstellen,
tenminste voor zover het eigen verleden geen onafwendbare en fatale hypotheek op
de toekomst vormde. Het principe zelf van de uiteengelegde spreiding van de steden
staat hier immers op het spel.
Binnen de grenzen van de steden zelf kan men een duidelijke evolutie in de
conceptie ervan aflezen. Zoals E. Spiegel opmerkt zijn de principes volgens welke
het algemeen aanlegplan van de eerste en de meeste steden zijn ontworpen,
geïnspireerd op de Engelse tuinstad: grote groene lanen en groenstroken tussen ruim
uiteengelegde woonwijken en tussen die wijken en het centrum. Wat een hulpmiddel
kon zijn bij de sanering van verstikte grootsteden, werd hier als primair
opbouwprincipe aanvaard, zonder rekening te houden met de voorwaarden van
klimaat of met het feit dat in de nieuwe steden niet kon gerekend worden op de
bestaande, nog functionerende historische structuren. Het werd in Israël heel gauw
duidelijk dat groenzones geen waarborg zijn voor een gezonde samenleving. En daar
kwam nog bij dat de groenzones hier ver van groen waren. Door hun woestijnkarakter
verscherpten de groenzones de indruk van leegte en onherbergzaamheid.
Bij elke nieuwe wijk die zij in bepaalde steden in bouw nemen, gaan de Israëlische
stedebouwers dan ook de oorspronkelijk voorziene densiteit opdrijven. En dat niet
alleen. Ze gaan bij de planning van die wijken niet meer
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uit van een gemeenschapsconcept dat de gemeenschap ziet als een samenstel van
individuen, en van een stadsconcept dat de stad herleidt tot een verzameling van
individuele behoeften. Ze zijn tot het besef gekomen dat een individu maar in
gemeenschap bestaat en dat een gemeenschap persoonlijk dient te zijn. Individu en
gemeenschap staan niet langer tegenover elkaar als cijfer en optelsom. Ze zijn een
en dezelfde werkelijkheid van twee kanten bekeken.
Niet alleen de densiteit van de woonwijken wordt opgedreven om tot een grotere
sociabiliteit te komen, ook wordt er gezocht naar een differentiatie van het woongebied
door de woonwijk niet langer te isoleren van het stadscentrum en in de woonwijk
zelf andere dan de strikte woonfuncties op te nemen. Met de densiteit van de bevolking
op te drijven kwam men echter uit op het urgente probleem van de ‘buurtschappen’,
dat in de nieuwe steden van Israël bijzonder scherp was. De bevolking is er immers,
al zijn het allen joden, zeer gemengd. De immigranten komen van overal ter wereld,
en uit de oosterse landen soms met hele families en clans tegelijkertijd.
Om die nieuwe problemen op te vangen, schijnt de stedebouw in Israël te evolueren
naar de lineaire stad, een opvatting die momenteel zeer veel aanhangers heeft en die
reeds in een paar nieuwe vestigingen in Engeland (Cumbernauld, Hook) werd
uitgewerkt. De stad wordt niet meer opgebouwd in concentrische kringen of in
stervorm of in welke figuur dan ook rond een centrum (het voormalige marktplein)
maar ontplooit zich aan weerszijden van een ‘civic axis’. Hierdoor krijgt de stad een
grotere beweeglijkheid en soepelheid om de verschillende functies van het stadsleven
op te vangen. De buurtschappen zelf worden in een dergelijke stadsconceptie minder
belangrijk omdat ze niet meer zozeer op zichzelf besloten als geopend op het centrum
zijn. Naast de algemene studie over de nieuwe steden in Israël beschrijft Erika Spiegel
in een tweede deel ook een achttal typische gevallen. We kunnen hiervoor, meer nog
dan voor het algemene deel, slechts naar haar boek zelf verwijzen. De complexiteit
van de stadswerkelijkheid, de veelvuldigheid van relaties in alle mogelijke richtingen
en op alle mogelijke niveaus wordt hier in concrete voorbeelden geanalyseerd. Het
boek van E. Spiegel is belangrijk omdat het tegenover het dogmatisch denken over
het stadsfenomeen en over de menselijke vestigingsvormen een concrete aandacht
voor de stadswerkelijkheid in al haar facetten stelt □
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Asger Jorn. Uitverkoop van een ziel.
Streven 4(1967).
Asger Jorn verkoopt zijn werk niet aan de toeschouwer. Hij levert het niet uit. Mét
het werk moet de toeschouwer Jorn zelf op de koop toe nemen. Paradoxalerwijze
kan de toeschouwer met het werk slechts in contact komen langs de kunstenaar om.
Hij kan het alleen zien in de mate dat hij zich met de kunstenaar vereenzelvigt, in de
mate dat hij samen met de kunstenaar het avontuur aangaat. Jorn is helemaal en op
een unieke wijze in zijn schilderijen geëngageerd. Eigenlijk is het al niet meer juist
hier nog van schilder en schilderijen te spreken. Een onderscheid tussen schilder en
schilderij is hier slechts mogelijk als men de kunst tussen haakjes zet en Jorn
bijvoorbeeld beschouwt als een Deens staatsburger die objecten voortbrengt welke
ergens juridisch en financieel omschreven kunnen worden. De schilder Jorn echter
ontstaat en houdt op te bestaan met zijn schilderij, juister, met het maken van zijn
schilderij. Hij wordt met het schilderij geboren en sterft ermee. Het heeft me niet
verrast toen ik vernam dat Jorn geen enkel schilderij in zijn atelier bewaart. Zogauw
het af is moet elk schilderij weg. Om het met zijn eigen woorden te zeggen, de titel
van een van zijn werken: een schilderij is de ‘uitverkoop van een ziel’.
Daarmee is allerminst bedoeld dat Jorns kunst slechts kan begrepen worden door
wie hem persoonlijk kent. Van Jorns biografie weet ik heel weinig en ik voel er geen
behoefte aan er meer van te weten(1). Dit verandert echter niets aan het feit dat men
een schilderij van Jorn niet kan zien zonder in een persoonlijke en felle belijdenis te
worden betrokken. Wat de inhoud van die belijdenis is, wordt nooit helemaal duidelijk.
Gaandeweg gaat men beseffen dat dit juist haar orginaliteit is. Men vraagt niet meer
naar een inhoud. Inhouden hebben geen inhoud meer. Jorns belijdenis klinkt in een
andere wereld dan die der inhouden. Zoals Julien Green eens zei van de vallende
sneeuwvlokken en het laaiend vuur, zou men van Jorns schilderkunst kunnen zeggen
dat zij spreekt zonder dat men verstaat wat ze zegt. Men weet dat ze veel te vertellen
heeft en dat hetgeen ze vertelt belangrijk is. Het schilderij is niets anders dan het
medium waarin de kunstenaar ontstaat en bestaat, maar net als het schilderij is de
kunstenaar onvatbaar. Zoekt men in dit werk naar een object en een subject, dan
komt men uit op een leegte, waarin werk en kunstenaar ten onder zijn gegaan. Ze
bestaan niet meer tenzij als een ziekte, ‘een ziekte in het universum, in de natuur en
onder de mensen; geen ziekte die naar de dood leidt, geen ouderdomsdecadentie,
maar geboorteweeën, levensrisico, een ziekte ten leven’(2). Jorn spreekt hier van een
ziekte. Uit persoonlijke ervaring (een tijdlang is hij in het sanatorium geweest) weet
hij wat ziekte is. Men zou zijn kunst echter ook een provocatie kunnen noemen,
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die zich luid manifesteert in de leegte tussen het niets en het onbekende. Of een
geloof, dat reeds ‘de verwerkelijking is van wat niet te verwerkelijken is’. In de leegte
van zijn kunst plaatst Jorn de grote, uiteindelijke realiteit. In navolging van Willi
Baumeister noemt hij deze ‘het onbekende’. Van dit onbekende maakt hij de
bestaansreden van mens en kunst. Kunst is het kenbaar maken, het zichtbaar worden
van het onbekende, van datgene wat voor mens en stof ‘het centrale orgaan is van
alle tijd-ruimtelijke bewogenheid’ (Klee). Dit kenbaar maken geschiedt echter zo,
dat het onbekende het onbekende blijft en zo zijn licht laat vallen op de voorlopige
vormen waarin wij het, zonder het ooit uit te kunnen putten, tot werkelijkheid
provoceren. De beste omschrijving van Jorns kunst vinden we misschien nog in de
manier waarop een filosoof als Abellio de liefdesgemeenschap definieert: ‘een
geprivilegieerd instrument van kennis, omdat ze de totaliteit van het lichaam op het
spel zet, en het laatste probleem voor de mens is de kennis van zijn lichaam, de kennis
van het lichaam als raadsel, de kennis van het lichaam dat de laatste
ondoordringbaarheid vertegenwoordigt’(3). Deze vergelijking van het artistieke proces
met de sexuele daad gaat niet alleen voor Jorn op, maar in de betekenis die Abellio
eraan toekent is ze hier wel bijzonder treffend. Jorns kunst wil evenmin als de liefde
iets tot stand brengen. Niet een schilderij, een tekening, een ets, wordt als resultaat
beoogd. Het gaat uitsluitend om een bestaanswaarachtigheid, een
bestaansinwendigheid, een overgave aan de werkelijkheid en de werkelijkheid komt
pas tot stand in de overgave. Hoe totaal en fanatiek ook, de overgave is tegelijkertijd
veroverend en versagend. Geen uitleving, zoals bij sommige van Jorns compagnons
uit de Cobragroep, maar een fundamentele nieuwsgierigheid; ze draagt in zich de
dynamiek van een onverzadelijke kennisdrang, een kennis dan als vleesgeworden
ervaring, verworven lichamelijke substantie, die elke vorm van cerebraliteit afwijst.
Deze kennisdynamiek, welke het onbekende als de laatste realiteit poneert, geeft
aan het werk van Jorn zijn persoonlijke plaats in de Cobra-groep. Voor Appel
bijvoorbeeld is het schilderij nog een resultaat, een verworvenheid, een object. Hij
schildert figuren: ‘een vrouw en een kind’, ‘toeschouwer’, ‘huwelijk’ noemt hij zijn
schilderijen. Jorn daarentegen: ‘Le voilà de retour’, ‘Adieu beau rêve’, ‘Das Ende
einer Affäre’, ‘Im Flügelschlag der Schwäne’, ‘Il se laisse faire’, ‘Ausverkauf einer
Seele’. Tot in de titels klinkt het gebeuren nog door. Voor Corneille is het nog
onbekende gebied van zijn wandelingen toch een vertrouwd en geruststellend domein,
niet het in wezen onbekende van Jorn. Bij Appel, Corneille, Constant, Lucebert,
Alechinsky, Carl-Henning Pedersen en de andere leden van Cobra mondt de artistieke
activiteit uit op een min of meer herkenbare figuur in een min of meer herkenbare
situatie, zij het die van de mythe of het sprookje. Bij Jorn zijn zelfs die schaarse
referenties opgeheven. De figuur die in het schilderij ontstaat, gaat er weer in onder.
Deze dialectiek is bij Jorn de enige schilderkunstige figuur. En het is alleen de
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schilderkunstige figuur die telt, niet haar verwijzing naar een wereld buiten het
schilderij. Ze verwijst naar niets buiten zichzelf. Herkent men ze of kan men ze een
naam geven, dan is dat meer begoocheling dan werkelijkheid.
Toch is Jorn niet abstract. Hij is even figuratief als de andere leden van de
Cobra-groep. Het onbekende is voor hem immers het concreet onbekende, of als
men wil, de onbekendheid van het concrete, van de concrete wereld waarin hij leeft
en waarmee hij dagelijks te doen heeft. Het is de politieke, sociale, economische,
religieuze, historische situatie waarin hij, de Deen uit Vejrum in Jutland, de nomade
in het gebied dat Europa heet, zich bevindt. Zijn figuren zijn even werkelijk en even
onidentificeerbaar als die welke men in de vlammen van het haardvuur leest, en dan
denk ik aan alles wat de psycho-analyse van een Gaston Bachelard in het vuur heeft
gelezen. Bachelard is inderdaad een man aan wie Jorn zelf erkent schatplichtig te
zijn en, hoewel Abellio's visie mijns inziens nog dichter bij Jorns werkelijkheid staat,
is er toch ook wel iets te zeggen voor de verwantschap met de intuïtieve, op een
omgang met de dingen afgestemde kennisleer van Bachelard.
Hier van kennisleer spreken is meer op z'n plaats dat men bij een schilder zou
verwachten. Bij tijden is Jorn ook een filosoof en hijzelf beschouwt dit niet als een
bijkomstigheid. Zijn schilderkunst gaat altijd gepaard met theoretische bezinning,
verantwoording en verheldering. Schilderkunst en filosofie zijn beide ingebouwd in
een omvattend wereldbeeld, dat hij in een uitgebreide reeks publikaties heeft
uiteengezet. Jorns geschriften gaan van Pour une Forme. Ebauche d'une Méthodologie
des Arts tot Critique de la politique économique. Suivi de lutte finale; van La Roue
de la Fortune. Méthodologie des Cultes tot Signes gravés sur les églises de l'Eure
et du Calvados. Deze titels alleen al laten Jorn zien als een ‘Fanatiker
Wissenschaftlicher Exegese’ (W. Haftmann). Hij beperkt zich echter niet tot
wetenschappelijke (en schilderkunstige) exegesen: zijn filosofie en kunst willen zo
concreet zijn, dat hij de vaandeldrager wordt van verschillende groeperingen, zoals
de reeds meermalen genoemde Cobra en de Internationale Situationniste. Zoals zijn
schilderkunst een middel is om steeds verder door te dringen in het onbekende, zo
ziet hij de filosofische bezinning en de sociale agitatie als een vanzelfsprekende
consequentie van de artistieke ervaring. Deze moet bewust en mededeelbaar gemaakt
worden. ‘De oorsprong van de gedachte is niet de conventie, maar het creatief proces;
de oorsprong van het woord is niet de herkende definitie, maar het scheppende woord;
de oorsprong van gedachte en woord is een uniek scheppingsproces’(4).
Maar laten we de theoreticus Jorn terzijde. Het is een aspect van zijn activiteit dat
we moesten vermelden, maar ten overstaan van zijn schilderkunst lijkt het erg
secundair en op vele punten zelfs romantisch-conventioneel. Het zou niet heel moeilijk
zijn om, zoals onlangs voor Constant is gebeurd, de oorsprong van Jorns ideeën naar
de XIXe eeuw te verleggen. Als er hier van een kennis-
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leer gesproken wordt, dan willen we daarmee niet naar een filosofische interpretatie
verwijzen, maar naar het creatieve proces dat in deze schilderkunst plaatsvindt. Deze
voorrang past overigens helemaal in Jorns systeem zelf. Als Jürgen Claus hem in
een interview vraagt of hij in de wetenschappelijke wereld van vandaag het herstel
zoekt van een wereldbeschouwing, die de wetenschap voorafgaat en ze resumeert,
dan is zijn antwoord daarop ondubbelzinnig ja! Maar hij licht dit toe als volgt: ‘Ja,
een rehabilitatie van een wereldbeschouwing door nieuwe wereldbeelden. Het nieuwe
universum moet zich in beelden verwerkelijken. Hoe dit moet gebeuren, weet ik niet.
Gelukkig maar. Ik zie alvast dat de kunstenaars sinds Turner, Constable en Runge
systematische bijdragen hebben geleverd’. - ‘In beeld en woord?’ - ‘In beide. De
vragen van licht, materie, enzovoort, zijn artistieke én wetenschappelijke vragen’. ‘Ook als de kunstenaar daar niet altijd, laten we zeggen, de theoretische conclusies
uit getrokken heeft?’ - ‘Dit is voor mij geen doel. Het gebeurt terwijl men kunst
maakt. Niet als men wereldbeelden wil maken. Ieder goed schilderij is een
wereldbeeld. Anders is het een slecht schilderij’(5).
De esthetische beoordeling van een schilderij - als we hier nog van beoordeling
mogen spreken - gaat dus niet expliciet uit van traditionele vormelijke kwaliteiten,
maar van de inhoudelijke dichtheid, de communicatieve kracht van de symboolwaarde.
Kon Maurice Denis in 1890 schrijven dat een schilderij ‘voordat het een paard, een
naakt of om het even welke anekdote is, vooral een oppervlak (is), met kleuren
overdekt, die in een zekere orde bij elkaar zijn gezet’ en met deze definitie de revolutie
van de moderne kunst karakteriseren, dan moet men zeggen dat met Jorn de moderne
kunst ten einde is, of liever: een bepaalde visie op de moderne kunst. Een tijdperk
in de kunstbeschouwing wordt afgesloten. Voor Jorn is het schilderij uitsluitend een
uniek middel om zich ‘in eine vielgestaltige Welt zurechtzufinden’ (Klee). En nog
een andere uitspraak van Klee geldt voor Jorn: ‘De kunstenaar doet, zoals de stam
van de boom, niets anders dan hetgeen uit de diepte komt verzamelen en verderleiden.
Niet dienen of heersen, maar bemiddelen’(6). Voor de extremist die Jorn is, klinken
deze woorden net iets te bescheiden, maar ze tekenen wel zijn visie op kunst,
kunstwerk en kunstenaar. Klee zou er nooit toe komen, het creatieve proces een
ziekte te noemen. Bij Jorn ligt dit echter voor de hand. Zijn werk heeft iets koortsigs.
Het artistieke klimaat waarin hij werkt, zou men een ijltoestand kunnen noemen, als
we tenminste voor ogen blijven houden dat het dan gaat om een ziekte ten leven.
Vanzelf denkt men hierbij terug aan de oude kunst in Scandinavië, waardoor Jorn
zelf zo geboeid is, met haar obstinate weigering om de werkelijkheid tot een grijpbare
vorm te herleiden, met haar fundamenteel anti-classicisme. In ieder van zijn
tekeningen, etsen of schilderijen blijkt Jorn gevangen te zitten in de tweespalt tussen
de figuur met haar eigen wetten, en het ritme, de

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

103
dynamiek van het schilderij, van het leven. In de ruimte van de verbeelding
verschijnen oorspronkelijk heldere beelden die zich voordoen als de werkelijke figuur
achter de schijn van wat men oppervlakkig ziet. Die beelden moeten neergeschreven
worden. En Jorn gehoorzaamt aan die imperatief. Dat probeert hij tenminste. Deze
fase in het ontstaan van het kunstwerk kan men de surrealistische noemen. Hier vindt
Jorns belangstelling voor het historische surrealisme, dat hij tijdens zijn verblijf te
Parijs vlak voor de tweede wereldoorlog leerde kennen, haar verklaring. Maar nooit
wil Jorn het kunstwerk beperken tot een automatisch neerschrijven van psychische
beelden. Als hij probeert de beelden van zijn verbeelding op het doek te bezweren
en ze een plastisch bestaan te verlenen, gaan ze hun echt gezicht vertonen. Ze breken
helemaal los. Niet zonder een soort van zwarte humor. Ze gaan onder in het
‘onbekende’. Wat er overblijft is ‘een verloren wereld’, en het ‘gedruis’ waarin deze
verloren is gegaan. Een gedruis van grillige kleuren, lijnen en vlekken, die over het
doek dansen. Juist in het tenondergaan van de figuren wordt echter een nieuwe wereld
geboren, een wereld waarin de kunstenaar niet langer heer en meester is, maar waarin
hij met zijn figuren is verdwenen. Op dit beslissende moment, wanneer het erop
aankomt alles prijs te geven en onder te gaan in het onbekende, herkent men de
kunstenaar als zodanig. Pas dan wordt de kunstenaar geboren en mét hem een nieuwe
werkelijkheid. De kunstenaar, Jorn, staat dan niet meer tegenover de werkelijkheid.
Uit hun beider vereniging is een nieuwe wereld geboren - liefde, dood en leven -;
een nieuw wereldbeeld, een voortdurende provocatie □
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André Bloc, ingenieur en beeldhouwer.
De Standaard der Letteren, 11 februari 1967.

Eindnoten:
(1) De beste beeld-documentatie over Jorn is de monografie die het Centro Internazionale delle
Arti e del Costume heeft uitgegeven ter gelegenheid van Jorns tentoonstelling in het Palazzo
Grassi te Venetië onder de titel Jorn a Venezia. Naast een inleiding van Paolo Marinotti bevat
deze monografie illustraties van de achtendertig tentoongestelde schilderijen. Eenentwintig
daarvan zijn in goede kleurenreprodukties afgebeeld. Een bijvoegsel bevat de vertaling van de
inleiding in het Frans, Engels en Duits.
(2) Held og Hasard, Silkeborg, 1952, opnieuw uitgegeven door Skandinavisk Institut for
Sammenlignende Vandalisme, Aarhus, 1963, geciteerd in Jürgen Claus, Kunst Heute, Hamburg,
1965. Dit laatste boek bevat een hoofdstuk over Asger Jorn als Theoretiker, p. 33-41, eerder
verschenen in Das Kunstwerk, oktober 1964, p. 7-13.
(3) Candide-Supplément nr 290, 14-20 november 1966, p. 28, een interview van Marie-Thérèse de
Brosses met Raymond Abellio onder de titel Qu'est-ce qu'une Femme? Dit interview sluit aan
bij wat Abellio uiteengezet heeft in La Structure Absolue. Essai de Phénoménologie génétique
(Coll.: Bibliothèque des Idées), Gallimard, Paris, 1965.
(4) Naturens Orden. De Divisione Naturae. Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme,
Aarhus, 1962, geciteerd in Jürgen Claus, o.c.
(5) Jürgen Claus, o.c.
(6) Zoals voor de andere citaten van Klee in dit artikel, zie Ueber die Moderne Kunst, een lezing
van 1924, in 1949 uitgegeven door Benteli Verlag, Bern.

Stedebouw was een utopie.
De Standaard der Letteren, 29 april 1967.
Pierre George is geen stedebouwkundige, maar een geograaf. Als man van een
experimentele, beschrijvende wetenschap, behandelt hij de grootstad en benadert het
probleem van de moderne urbanisatie(1). Men kan zich afvragen wat geografie met
urbanisatie te maken heeft. Als orthodoxe stedebouwkundige zou men inderdaad op
die vraag moeten antwoorden dat beide onvergelijkbare grootheden zijn. Geografie
neemt een bestaande toestand op. Stedebouw schept nieuwe kaders voor de menselijke
samenleving. De principes hiervoor bouwt ze autonoom, om niet te zeggen abstract,
op aan de hand van een statische analyse van de functionele bedrijvigheid van de
mens. Met andere woorden, ze herleidt de mens tot een bundel functies, waaronder
het werken evengoed als het wonen, het zich ontspannen evengoed als het zich
verplaatsen vallen. In haar beschouwingen kwam de concrete gebondenheid aan een
geografisch-historische situatie met alles wat dit impliceert niet te pas. Hoogstens
was er sprake van bepaalde klimatologische aanpassingen en dan nog. Die laatste
speelden alleen een minieme rol in een min of meer van grote vensters voorziene
architectuur, niet in de stedebouwkundige conceptie zelf. Een nieuwe stad in India
werd volgens precies dezelfde schema's opgebouwd als een in Zuid-Amerika of in
Engeland. Het belang van een boek als dit van Pierre George, professor aan de
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Sorbonne, bestaat erin dat het de abstracte schema's van de hedendaagse
stedebouwkundige doctrine als vooroordelen ontmaskert. Hoe moeilijk het ook moge
zijn om te zeggen wat een stad nu precies is, zij bezit in elk geval een persoonlijkheid.
Het begrip ‘stad’ hanteren we dagelijks. Het geeft zelfs de indruk een helder
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begrip te zijn. Indien we echter proberen het nader te bepalen, dan merken we dat
het zich aan iedere definitie onttrekt. Het is niet de geringste verdienste van Pierre
George duidelijk te laten zien hoe het begrip stad de meest uiteenlopende
werkelijkheden dekt. Een stad in West-Europa of Noord-Amerika is geen vergelijkbare
realiteit met een stad in niet-industriële landen. Toch kunnen we er niet aan ontkomen
voortdurend van stad en verstedelijking te spreken als we de wezenlijke kenmerken
van de hedendaagse wereld willen beschrijven: ‘Bijna 330 miljoen mensen leven in
agglomeraties van meer dan een miljoen inwoners. Ruim duizend steden van meer
dan honderdduizend inwoners herbergen in de verschillende delen van de wereld
bijna een half miljard inwoners (meer dan een zesde van de wereldbevolking)’.
Zonder verder naar een begripsbepaling van de stad te zoeken, ontleedt Pierre George
dan maar het fenomeen zelf van de opeenhoping van mensen in een bepaalde, min
of meer duidelijk omschreven plaats.
Vooreerst heeft hij het over de vorming van het stedelijke kader. Hier reeds wordt
het duidelijk dat de criteria die men aanwendt om van een stad te spreken, niet alleen
van continent tot continent verschillen, maar van land tot land, van streek tot streek.
De enige constante is dat men voorlopig nog overal een onderscheid maakt tussen
stedelijke en landelijke bevolking. Suggestiever dan dit onderscheid tussen stedelijke
en landelijke vestiging is echter de studie van de evolutie der stedelijke bevolking
gedurende de laatste decennia. Hier weer komt men tot een gelijksoortige vaststelling
dat binnen het uniforme verschijnsel van het verbijsterende ontwikkelingsritme van
de stedelijke bevolking in de laatste eeuw toch elke stad of stedengroep een eigen
evolutie heeft gekend en afzonderlijk moet worden bestudeerd. Eén onderscheid kan
men gemakkelijkheidshalve blijven handhaven, met name het onderscheid tussen de
Europese stad en de stad in de ontwikkelingslanden.
Alle hedendaagse steden, hoe verschillend en persoonlijk hun ontwikkelingsproces
ook is geweest, lijden echter aan hetzelfde euvel. ‘Het laissez-aller van de theoretici
der liberale economie heeft, op de stedelijke ontwikkeling toegepast, een resultaat
dat zwaar is van de consequenties: de periode waarin de steden zich het sterkst en
het snelst ontwikkeld hebben, is die waarin ze zonder orde, zonder leidend beginsel
zijn uitgedijd, al naar de willekeur van speculerende grondeigenaars en bouwers van
huurpercelen. De dikwijls scherpziende administraties en gemeentebesturen (sic)
hebben niet over de wettelijke middelen beschikt om de stedelijke ontwikkeling te
leiden. Er bestond een onoplosbare tegenstelling tussen de scheppende macht van
het economisch liberalisme en de speculatie - bedreven in de vorm van
huizen-speculatie in het domein van de woningbouw - en de logische ordening der
steden. Terwijl industrie, handel en wetenschap zich in buitengewoon snel tempo
volgens rationele methoden ontwikkelen, is het, in dezelfde tijd, onmogelijk rationele
steden te verwezenlijken. Er is nagenoeg geen plaats voor
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de stedebouwkundige, behalve in studeervertrekken of bij administratieve diensten
die niet bij machte zijn hun aanbevelingen op te leggen; het woord is aan de architect
die individueel een afzonderlijk gebouw ontwerpt, voor rekening van een eigenaar
die onverschillig is voor de omgeving’. Misschien ligt het aan die isolatie van de
stedebouwkundige dat hij zo weinig oog heeft gehad voor het concrete stadsfenomeen
zoals George dit dan verder in zijn veelvuldige aspecten analyseert? Een van de
redenen van de gedeeltelijke mislukking bijvoorbeeld van de nieuwe steden in Israël,
waar we het onlangs over hadden, ligt precies in het verwaarlozen van de geografische
persoonlijkheid van de stedelijke omgeving. De stedebouwkundige kwam in een
liberale economie niet alleen niet aan bod, hij had in het gesprek ook niets in te
brengen.
In zijn boek heeft George een kapittel over de wedergeboorte van de
stedebouwkunde. Hierover spreekt hij dan weer niet als planoloog, maar als
beoefenaar van menselijke geografie, een van die wetenschappen die een kans maken
om de lege ruimte tussen de verschillende menswetenschappen (en ook de filosofie)
op te vullen. Dat wil zeggen dat hij wel de verschillende typen van urbanisatie
beschrijft, doch zelf geen modellen of oplossingen aan de hand doet. Hij laat slechts
het probleem heel sterk uit de beschreven toestanden en feiten naar voren komen.
Het beklemtonen van de geografische persoonlijkheid en dus ook
oorspronkelijkheid van de stad sluit ook een historische dimensie in. Niet enkel de
ligging of de situatie van de stad, niet enkel de uitstraling of de bezette ruimte, niet
enkel de positie als kruispunt of als eindpunt zijn van belang. Al die factoren hebben
een historische dimensie die haar wortels heeft in een ver of recent verleden, maar
die ook naar de toekomst reikt. Een stad is immers geen statisch geheel dat eens en
voorgoed (op de tekenplank) wordt vastgelegd, maar een levendig en zich
ontwikkelend organisme dat slechts bestaat in een voortdurende groei, vernieuwing
en aanpassing. Niet alleen het stedelijke kader moet worden bestudeerd, maar ook
de stedelijke activiteiten die dit kader aanhoudend wijzigen.
Bij het lezen van de bevattelijke studie wordt gaandeweg de conclusie duidelijk
dat de moderne urbanisatie haar eigenlijk object, de stad, heeft miskend. Ze heeft
een utopische wetenschap opgebouwd in de traditie van de grote utopisten van Platoon
tot Thomas More, van Charles Fourier tot Aldous Huxley. Is het dan verwonderlijk
dat zij de concrete geografisch-historische werkelijkheid, die de werkelijkheid is van
de levende mens, zo slecht heeft weten op te vangen en zichzelf daardoor het
burgerrecht in de hedendaagse maatschappij heeft ontzegd, hoe broodnodig dit laatste
voor een verder functioneren van een stedelijke organisatie ook moge zijn □
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In Londen hoesten de vogeltjes.
De Standaard der Letteren, 6 mei 1967.

Eindnoten:
(1) P. George, Geografie van de grootstad. Het probleem van de moderne urbanisatie, Aula-boeken,
Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen.

Westmalle: humanistische kloosterarchitectuur.
De Standaard der Letteren, 20 mei 1967.
In het laatste nummer van Art d'Eglise wordt naast enkele niet zo gelukkige Duitse
realisaties een opmerkelijk project voor een klooster te Westmalle gepubliceerd. Dit
project is niet alleen opmerkelijk omdat er nog eens een kloostergemeenschap de
behoefte heeft zich een zinvol milieu te bouwen - dit is inderdaad niet zo
vanzelfsprekend -, maar de reden waarom het onderhavige project belangrijk is, ligt
toch elders, op het dieper en wezenlijker niveau van de architectuur. Of het nu om
een klooster gaat of niet, doet in de eerste plaats niet zo veel ter zake, uitzonderlijk
is dat men van architectuur kan spreken. Van een humane architectuur dan, een
architectuur die zowel in haar geheel als in al haar onderdelen verwijst naar de mens,
de reële, concrete, levende mens. Daarmee is nog niet genoeg gezegd: die architectuur
verwijst naar de oorspronkelijke, creatieve mens, die zich niet langer eens en voor
altijd in een bepaalde architectuurvorm wil projecteren en daardoor ook vastzetten,
maar die architectuur als een voorwaarde voor een dynamische en vrije
levensontplooiing beschouwt, een milieu waarin hij vandaag en ook nog morgen
zichzelf en ook nog wat anders kan zijn.
Als zulk een architectuur met het begrip klooster vereenzelvigd is, wordt het
zeldzaam fenomeen nog uitzonderlijker. Uitzonderingen mogen er echter ook eens
een keer zijn. Als men lichtjes mag overdrijven, zou men kunnen zeggen dat bij ons
de evolutie van de architectuur door kloostergebouwen gemarkeerd wordt. Het
klooster van de Clarissen te Oostende van P. Felix heeft destijds geschiedenis gemaakt.
Dit te Westmalle van M. Desauvage betekent een verdere stap in de kloosterbouw,
maar vooral in het algemene architectonische bewustzijn. Het ziet er zelfs naar uit
dat dit een van de weinige gebouwen wordt die een autenthieke bijdrage vormt in
het internationale architectonische experiment van vandaag. In Oostende ging het
om een vereenvoudiging en sanering van traditionele begrippen, hier gaat het om
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een doorbraak van nieuwe verhoudingen.
Het klooster te Westmalle, dat de mooie naam Magnificat kreeg, wordt gebouwd
vlak bij de nieuwe St.-Pauluskerk, van dezelfde architect, die nu haar voltooiing
nadert. Samen met de kerk zal het klooster één architectonisch geheel uitmaken. Wat
er in het kerkgebouw reeds werd gerealiseerd, is intussen een ernstige garantie voor
de kwaliteit van het te bouwen complex.
Drie groepen van monialen, één uit Merksem, een uit Geel en een uit Tienen,
besloten een goed jaar geleden samen te gaan wonen. Ze stellen al wat ze bezitten
te koop om samen te kunnen komen tot de uitbouw van een voor hun vorm van leven
passender milieu. Dat is al een eerste punt van bezinning: drie verschillende groepen
gaan in gezamenlijk overleg plannen. Een tweede punt: ze maken kostbare plaats
vrij voor andere stedelijke ontwikkelingen. Derde punt: ze schrijven een beperkte
ideeënprijsvraag uit onder drie architecten die ze de vrije hand lieten om hun visie
op klooster en hedendaagse architectuur uit te werken. Vierde punt: ze kiezen uit de
drie projecten het meest revolutionaire ontwerp. Het risico van het nieuwe, dat ook
wel eens zinvol kan zijn, gaan ze niet uit de weg.
Waarin ligt dan het revolutionaire van dit onderwerp? De architect ging niet uit
van bepaalde voorafgegeven voorstellingen en schema's van wat een klooster is,
maar ging nadenken over de specifieke woonfunctie die het samenleven van een
groep gelijkgezinden met gemeenschappelijke activiteiten stelt. Dit wil dan ook
meteen zeggen dat hier niet werd uitgegaan van één van de twee polen van de valse
tegenstelling persoon-gemeenschap, maar van de vruchtbare spanning tussen beide,
een spanning die haar uiteindelijk uitgangspunt vindt in de concrete
gemeenschappelijkheid, de sociale dimensie van de autonome persoon. Heel de
architectuur kan men beschrijven als de opbouw van een gemeenschap vanuit en
door de persoon. Zo gesteld is het wel duidelijk dat die architectuur een archetypische
betekenis voor het geheel van onze samenleving en haar architectonische expressie
toekomt.
Het uitgangspunt was de persoon. Architectonisch vertaald is dit dus de cel, het
eigen woongebied van de moniale, waar zij ten volle zichzelf kan zijn, alleen én
samen met de anderen. De individualiteit van de cel is het eerste wat opvalt in dit
project. Geen vlakke monotone gevels, geen lange, eenvormige gangen, geen
kubistische compositie van anonieme volumes, maar een organische groei van
elementen op en in elkaar, spontaan én overzichtelijk, levend. Elke cel heeft haar
eigen herkenbare plaats in het geheel. Dit veronderstelt dan ook dat een dergelijke
cel, hoe miniem de afmetingen ook moesten worden gehouden, toch volwaardig is
en alle dimensies van het wonen in zich bergt. In de eerste plaats bestaan deze,
behalve in de reeds vermelde herkenbaarheid, in een gewaarborgde, naar binnen en
naar buiten uitgedrukte intimiteit. Een intimiteit die echter geen isolering betekent,
maar een zelfstandig uitgangspunt vormt naar de gemeenschap van de mensen en
naar de natuur.
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In concreto: een zinvolle aansluiting op de gemeenschapsruimte (in het enkelvoud)
en op de omgeving, een prachtig mastenbos. De laatste aansluiting gebeurt via een
privé-terras. Elke kamer bestaat uit een binnen en een buiten. Het terras is niet aan
de kamer toegevoegd, maar hoort er wezenlijk bij. Het beslaat zelfs een betrekkelijk
groot gedeelte van de kameroppervlakte. Zulk een aansluiting op de natuur
veronderstelt verder een optimale oriëntatie. De cellen zijn zo geschikt dat ze naar
de boog van zon in zijn beste segment gericht zijn, en dit niet alleen horizontaal,
maar ook verticaal.
Dit samenstel van cellen is op zichzelf natuurlijk al expressie van gemeenschap:
elke cel roept de andere op. Hoe volwaardig en individueel ook, de cellen staan niet
los en kunnen ook niet losstaan van elkaar. Maar er is meer. Door de boog van de
cellen, horizontaal en verticaal, ontstaat vanzelf een soort holte, een positieve leegte
waarin het gemeenschappelijke leven zich als vanzelf situeert. En hier ontmoeten
we een andere karakteristiek van die architectuur, of liever, van die milieuschepping:
zij wordt niet opgebouwd uit min of meer bepaald en onafhankelijk gedachte ruimten,
maar door de ene ruimte te bestemmen voor bepaalde doeleinden. We zeiden reeds
dat de cellen niet als afgezonderde monumentjes mogen worden beschouwd. Ook
de gemeenschapslokalen zijn dit niet. Ze zijn als het ware verdichtingen, toevallige,
spontane, organische concentraties van de ene ruimte voor een of andere vorm van
menselijk bestaan en bewegen.
Zo is heel dit complex gegroeid niet meer uit een voorafgegeven programma
(kapel, refter, kapittelzaal, living, ateliers en wat weet ik meer), maar uit menselijke
relaties, uit de mens en zijn beleving. Zulk een instelling heeft evident belangrijke
en onmiddellijke consequenties op de concrete architectonische vormgeving. Maar
het zou ons te ver leiden er hier op in te gaan. Slechts op één belangrijke optie die
in die architectuur verdisconteerd zit, wil ik tot besluit nog wijzen. Niet alleen op de
kleine schaal van de cel, maar ook op de grote schaal van het hele complex is hier
een milieu tot herkenbaarheid gebracht. Hoe open en onbevangen die architectuur
ook is, ze bezit niettemin een duidelijke en bewuste omschrijving, m.a.w. ze vervloeit
niet in de omgevende natuur, ze schept zelf een nieuwe autonome situatie. Het best
kan men zeggen dat hier een stuk stad is ontworpen, intens van leven, een typische
plek waar mensen in een rijk geschakeerd milieu over en weer elkaar ontmoeten of
kunnen ontmoeten. Een dergelijke geconcentreerde bouwwijze heeft trouwens als
resultaat dat ze niet slechts een milieu schept waar de mens zich geborgen en veilig
weet, maar dat ze ook de natuur helemaal natuur laat zijn. Door zulk gebouw wordt
de natuur pas als natuur herkend, zonder geschonden te worden.
De eerstesteenlegging van dit gebouw zal binnenkort worden voltrokken. Laat ons
hopen dat het zijn hooggestelde verwachtingen moge inlossen □
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Wonen als ideaal en als levensvraag.
Streven 8(1967).
Ieder denkend mens woont en van wonen kan men slechts spreken in verband met
denkende mensen. Maar dit wil nog niet zeggen dat de mens over het wonen ook
altijd dénkt. Het feit dat hij dat in deze tijd wel gaat doen, is zelfs zo opmerkelijk,
dat men rustig kan spreken van een radicale revolutie zowel in zijn manier van denken
als van wonen. Het wonen heeft zoveel van zijn ‘gewoonheid’ verloren, dat het een
object van reflexie wordt; het denken wordt zozeer met zijn ‘aardsheid’
geconfronteerd, dat het op zoek gaat naar een uitgangspunt, een woonplaats. Denken
en wonen worden correlatieve begrippen. De malaise van het wonen hangt direct
samen met die van het denken en omgekeerd. Wonen is nog slechts mogelijk als
denkend en vooruitdenkend wonen; het denken kan slechts een wonend denken zijn.
Dit is zo voor het eerst in de geschiedenis. Steeds is het denken heilig in het wonen
geborgen geweest. Het oefende zich uit binnen dit veilige kader en was ook een
beveiliging voor dit kader. Nu het denken zich uit zijn statische geborgenheid tot
een dynamisch perspectief heeft bevrijd, is ook het wonen op de helling komen te
staan. Of is het omgekeerd in zijn werk gegaan: is het denken uit zijn statische
geborgenheid bevrijd omdat de traditionele woon-structuur werd doorbroken? Hoe
dan ook, het feit dat wij er ons van aan het bewust worden zijn dat er een fundamentele
dialectiek bestaat tussen denken en wonen, verklaart waarom de standpunten van
twee recente Nederlandse wijsgerige studies over het wonen: de ene, Filosofie van
het wonen, door prof. dr. L. Vander Kerken(1), de andere, Wonen als levensvraag,
door prof. dr. F. Ph. A. Tellegen(2), zo ver uiteen kunnen liggen.
L. Vander Kerken denkt wonend. In zijn ‘woord vooraf’ bijvoorbeeld wijst hij de
(ideale) omstandigheden aan waarin zijn boek het best gelezen kan worden: in een
rustige kamer van het huis. Het denken gaat hier uit van een ideaal dat zich niet of
nauwelijks bewust is van zijn historische gebondenheid, integendeel die gebondenheid
als een universeel gegeven impliceert. Het begrip wonen is de projectie van een
denken dat de eigen beperkte woonsituatie waaruit het ontstaat, in zoverre negeert
als het er een absoluut gegeven van maakt. Het denken zelf bepaalt dus goeddeels
het fenomeen, ‘waarvan het een vruchtbare verheldering en denkbare ontvouwing
van zijn zin’ wil zijn. Tellegen daarentegen denkt vanuit de concrete, historische
woonervaring. Hij woont denkend in een snel evoluerende, gemeenschappelijke
geschiedenis. Wonen is voor hem geen ideaal, maar een levensvraag. ‘Vandaar dat
bij de behandeling ervan de persoonlijke geaardheid van de auteur, zijn levensgezellin
en de huiselijke omstandigheden - die kleine combo waarin men gezamenlijk harmonie
zoekt met het leven en met wonen - mede een rol spelen’.
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Voor we deze studies iets nader bekijken, wil ik er echter nog twee andere bij
betrekken: Der Wohnraum, door Dr. med. Fr. Fischer(3), en Die Kunst zu Hause zu
sein, een verzamelwerk van elf kortere bijdragen(4). Door hun specifieke analyses
van de woonervaring stellen deze boeken de filosofische vraag naar het wonen nog
scherper. Fischer, die regelmatig met woonproblemen geconfronteerd wordt als
psychiater, analyseert systematisch de verschillende dimensies van de woonruimte
‘die omwille van hun multi-dimensionaliteit buiten het bereik van de
wetenschappelijke mogelijkheden liggen’ (A. Silbermann). Hij verdeelt de ruimte
in verschillende velden, die hun betekenis krijgen door het feit dat zij voor- of
achtergrond of midden zijn, links, rechts of in het midden liggen, zodat een ruimte
gekenmerkt kan worden door negen velden die elk hun eigen inwerking hebben op
de psyche van de mens. De horizontale indeling wordt echter gecompliceerd door
de ruimte-begrenzende vakken, door de vorm van de ruimte, door licht, kleur, geluid
en door de beleving hiervan door een of meerdere individuen. Al deze elementen
vinden we terug in de filosofische synthese en fenomenologische beschrijvingen van
Vander Kerken, zodat het observatiemateriaal van Der Wohnraum een goede inleiding
en aanvulling is op de Filosofie van het wonen.
Het tweede boek sluit nauwer aan bij dat van Tellegen. Elf auteurs, twee sociologen,
twee architecten, een criticus, een filosoof, een filoloog, twee psychiaters, een jurist,
onderzoeken het hedendaagse wonen, beter, het onbehagen omtrent het wonen, de
onmogelijkheid voor de mens zich thuis te voelen. Hier worden de filosofische
reflexie en de psychiatrische analyse in de wereld van vandaag gesitueerd. De
complexe verhoudingen worden blootgelegd waaraan de woonproblematiek lijdt in
een tijd waarin het persoonlijke milieu steeds groter en de wereld steeds kleiner
wordt: een tijd waarin steeds meer mensen over voldoende vrije tijd beschikken om
de leegte van hun bestaan te gaan ontdekken. Samen vormen deze elf bijdragen een
indrukwekkend en stevig geargumenteerd requisitoir tegen de niet meer te
verantwoorden woonsituatie waarin de mens zichzelf gebracht heeft en een pathetische
oproep tot bewustwording en ernstige aanpak. De mens van vandaag heeft de slag
om een bewoonbare wereld verloren: hij woont met meer, hij moet zich laten wonen
door mensen die bouwen zonder aan wonen te denken, met een souvereine minachting
voor de menswetenschappen (A. Mitscherlich), of die met argumenten werken welke
ze, in plaats van ze uit een analyse van de werkelijkheid te halen, afgeschreven hebben
uit de receptenboeken van de medicijnmannen van de jaren 1933 (E. Fraenkel).

Wonen als ideaal
Tellegen sluit nogal direct aan bij de ervaringen die in Die Kunst zu Hause zu sein
worden beschreven. Vander Kerken staat er schijnbaar heel ver van af. Bij nader
inzien wordt het echter spoedig duidelijk dat ook hij er meer mee van
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doen heeft dan men aanvankelijk zou vermoeden. Hij doet niets anders dan het ideaal
uitspreken dat op iedere bladzijde van het Duitse boek als een schrijnend gemis is
verzwegen. Zijn wonen buiten de geschiedenis blijkt wonderwel overeen te stemmen
met de behoefte aan wonen die er op zoveel verschillende wijzen wordt geconstateerd.
In dit verband is het bijvoorbeeld typisch dat wonen en huis voor hem van meet af
aan correlatieve begrippen zijn: ‘het huis is de meest aanschouwelijke vorm waarin
dit wonen zich voordoet’; zijn boek had evengoed een filosofie van het huis kunnen
heten. En onder huis wordt hier dan verstaan het individuele huis, waar men zich
eens en voorgoed vestigt, liefst nog het huis waarin ook het voorgeslacht reeds
woonde en het nageslacht nog thuis zal zijn, het huis waar men geboren is en waar
men sterven zal; het vaste en onvervreemdbare midden van het leven; het huis
waarvan, blijkens een analyse in Die Kunst zu Hause zu sein, in de shlagerliteratuur
wordt gedroomd. Hoe het in de hedendaagse wereld met het huis en met de relatie
van de mens tot dit huis ook gesteld is, Vander Kerken aarzelt niet het huis als een
noodzakelijke categorie van een menswaardig bestaan te beschouwen.
De kern van zijn beschouwingen vat hij samen met een zin van Levinas, die in
Totalité et Infini het huis beschrijft als ‘de noodzakelijke inkeer voor de mens opdat
de natuur zou kunnen voorgesteld en bewerkt worden, opdat zij zich alleen maar als
wereld zou aftekenen’. Uitgaande van het ergens van de geest - opmerkelijk is reeds
dit idealistische uitgangspunt - wordt de aarde als woonplaats voor de mens ondekt:
de mens bewoont de aarde. Deze is echter niet alleen voorwaarde, maar ook bedreiging
van zijn bestaan. Bouwend, door bevordering of omvorming van wat er is, maakt de
mens de aarde bewoonbaar. De mens moet zelf aan de natuur de mogelijkheid
meedelen om menselijk in haar te kunnen verblijven. ‘Dit doet hij door in de hem
omgevende natuur zijn eigenheid te projecteren, door deze eigenheid concrete gestalte
te geven buiten hem. En daar de mens zelf ook behoort tot de wereld waarin hij leeft,
er deel van uitmaakt, maar er dan toch alleen maar “deel” van uitmaakt, en daar
anderzijds de individuele mens of de in beperkte gemeenschap wonende mens zich
ook nog van andere mensen onderscheidt, zal dit gestalte-geven niet zo maar de
wereld tot menselijke bewoonbaarheid verheffen, doch slechts binnen deze wereld
een omschreven oord van bewoonbaarheid scheppen en tot woonplaats inrichten: hij
zal zich een woning bouwen, een huis. De wereld wordt maar bewoonbaar voor de
mens wanneer deze zich in die wereld een eigen woonplaats inricht, een eigen woning
bouwt. De eigen woning is de hem noodzakelijke bemiddeling tot het bewonen van
de wereld, en van een wereld die door de haar bewonende mens pas tot wereld wordt
voor de mens’.
De ontvouwing van deze dialectiek, ‘tot in de uiterste concretie van het fenomeen’,
maakt ook de zwakke plekken ervan zichtbaar. Niet alsof er in
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dit boek geen strenge consequentie zou heersen, alsof de auteur het zich met de
sierlijke ontvouwing van zijn dialectiek gemakkelijk zou maken. Wel wordt hier of
daar wel eens een deductie uitgevoerd die veel verder gaat dan men zou verwachten,
bijvoorbeeld wanneer ineens de conclusie valt dat het authentieke huis het huis is
dat voorgoed als het eigen huis wordt bewoond. Deze ontsporingen van de dialectische
methode zitten echter, geloof ik, vast aan een dieper tekort van het uitgangspunt zelf.
Het is niet gemakkelijk om dit tekort precies aan te duiden, te meer omdat de auteur
in de loop van de ontwikkeling voortdurend alle affirmaties die eenzijdig dreigen te
worden, zelf corrigeert. Maar deze correcties volstaan niet om de fundamentele lijn
van de gedachtengang recht te trekken.
De bezwaren ertegen kunnen tot twee wezenlijke punten teruggebracht worden:
1. heel de dialectiek wordt opgebouwd vanuit het als autonoom gepostuleerde
individuele bewustzijn; 2. samenhangend hiermee ontbreekt een werkelijke integratie
van de historiciteit in deze dialectiek.
Ongetwijfeld betrekt Vander Kerken de gemeenschap in zijn wonen. Hij zegt zelfs
uitdrukkelijk dat ‘de menselijke wereld geen ontwerp is van het singuliere subject,
maar van alle subjecten samen: zij is een intersubjectieve structuur die weliswaar
door geen enkel subject op identieke wijze beleefd wordt, maar die anderzijds toch
elke subjectieve verscheidenheid van belevingsmodaliteit in eenzelfde - voorzeker
nimmer voltooide, nimmer definitief omschreven, steeds potentiële - eenheid omvat’.
Dit wordt echter als het ware slechts terloops geconstateerd, het is een van die
correctieven waarop ik zojuist zinspeelde. De intersubjectieve relatie lijkt me niet
constructief in de aanschouwelijkheid en de opbouw van de bewoonbare wereld
betrokken te zijn. Primair is de relatie van individu tot wereld, van individu tot
individuele woning. Slechts in deze relatie wordt ook het andere individu herkend.
En dat is van de kant van de filosoof van de Menselijke liefde en vriendschap(5) toch
wel enigszins verwonderlijk. Daar schreef hij immers dat het de verdienste van de
moderne filosofie is, dat zij het probleem van de socialiteit ernstig gesteld heeft.
Bovendien blijkt uit zijn boek over het wonen zelf al evenzeer, dat het wonen
fundamenteel niet kàn gezien noch beleefd worden als een individuele aangelegenheid:
er wordt hier immers over wonen gesproken in een taal (waarin dit boek als in zijn
element baadt) en taal is wezenlijk intersubjectief (en historisch). In de dialectiek
wordt deze dimensie van de taal echter over het hoofd gezien. Taal is ‘de
onmiddellijke belichaming van het denken, dat zich trouwens pas in de belichaming
tot stand brengt’. Ook hier schemert de neiging door, het denken een te grote
individuele autonomie toe te kennen, de taal, zoals de woning, als een schepping van
de individuele persoon op te vatten. Zoals Tellegen opmerkt, ‘bevindt, wie zich
wijsgerig gaat bezinnen op het menselijke bestaan, zich al in een menselijke wereld’.
Ook Vander Kerken weet ‘dat de huizen die wij nu bewonen het voorlopig
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eindresultaat zijn van een eeuwenlange evolutie’. Maar in het geheel van het boek
geeft dit eindresultaat de indruk niets anders te zijn dan de vrucht van de individuele
in- en uitkeer tussen huis en wereld, zonder dat in- en uitgaan aanleiding geeft tot
een waarachtige historiciteit. Van de rol welke de historiciteit speelt in Vander
Kerkens dialectiek, moeten we hetzelfde zeggen als van die van de
gemeenschappelijkheid. Er wordt gesproken over de tijdelijkheid van de ruimtelijk
verschijnende mens. Het feit dat de mens altijd ‘ergens’ woont, impliceert reeds
historiciteit: ‘ergens’ wil zoveel zeggen als ‘voortdurend ergens anders’. Het
Rubenshuis te Antwerpen bijvoorbeeld is niet meer hetzelfde als in de zeventiende
eeuw ‘omdat het “ergens” van het Rubenshuis, als concrete, actuele menselijke
werkelijkheid, door heel andere verhoudingen tot heel het menselijke “zich ergens
bevinden” bepaald wordt’. Maar verder schijnt deze historiciteit in de dialectiek geen
wezenlijke rol meer te spelen. Het tijdsbegrip dat hier ontwikkeld wordt, komt
grotendeels neer op een kosmologische, ruimtelijke tijd, gekenmerkt door een eeuwige
terugkeer naar de eigen oorsprong. Een reële historische ontwikkeling van de relatie
van mens tot woning schijnt in dit kader niet te passen. De enige revolutie welke
deze dialectiek kent, is die van een geleidelijke, graduele verwezenlijking van het
als uniek voorgestelde ‘ideale wonen’; de min of meer volmaakte realisering van
een soort aprioristische categorie, die uit de fenomenen wordt afgeleid. Een nomade
bijvoorbeeld kan niet volwaardig wonen: zijn tent is slechts een voorvorm van de
echte woning. De evolutie van het hedendaagse wonen naar een nieuw soort
nomadendom kan dan ook slechts afgewezen worden als het verloren gaan van de
kunst om echt te wonen. Slechts helemaal tegen het einde van het boek, in een niet
heel gracieuze wending van de gedachtengang, verschijnt de moderne nomade, de
‘clochard métaphysique’ - Vander Kerken noemt hem de pelgrim - als ‘symbool in
aardse horizontaliteit van zijn transcendente tocht naar het Absolute’. Deze
interpretatie situeert de pelgrim echter weer onmiddellijk in een statisch wereldbeeld,
waarin van een eigenlijke structurele groei geen sprake kan zijn. Ze ontneemt hem
zijn functie in de immanente evolutie van het begrip zelf van het wonen. In
tegenstelling met Vander Kerken zie ik in het pelgrimsideaal geen verwijzing naar
een transcendentie over het aardse wonen heen, maar een voorstelling van wat het
historische wonen nu in deze tijd geworden is, een wonen dat van ‘de statische
materialiteit die alle dingen des geestes bedreigt’ is bevrijd en niet zozeer meer een
labiele gevestigdheid en gebondenheid aan één plaats in een ruimtelijke kosmos is,
maar een beweeglijk samenzijn en samenwerken met mensen in een heel concrete,
zich spiritualiserende of humaniserende historiciteit.
Het merkwaardige nu is, dat deze naar mijn gevoel vrij fundamentele kritiek het
boek van Vander Kerken slechts gedeeltelijk raakt. Ergens overschrijdt het deze
kritiek, ergens is het er onverschillig aan. Nauwkeurig omschrijven waarom dit zo
is, is echter nog moeilijker dan het formuleren van de kritiek.
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Misschien kunnen we volstaan met een citaat uit Die Kunst zu hause zu sein. In zijn
analyse van de manier waarop over het huis gedroomd wordt in de shlagerliteratuur
noteert W. Berghahn: ‘De lofprijzingen van het heilvolle leven in het huis zijn beslist
irreëel, maar daarom nog niet werkelijkheids-vreemd: zij ontwerpen geen wereld op
zichzelf, geen zuiver fantasieprodukt, maar slechts een “Gegenbild zur Wirklichkeit”’.
In de idealistische affirmatie van het woonideaal, in de stille verheerlijking van de
zin van het gewone, dagelijkse bestaan, van het vermeiend-berustend bij-zich-zijn
te midden van een dynamische evolutie die haar eigenlijke gerichtheid, nl. de
menselijke persoon, vaak over het hoofd ziet, ligt de actualiteit van dit boek. Het kan
de bouwers van de nieuwe wereld leren dat ze bouwend ook moeten wonen, d.w.z.
weten waarom ze bouwen en waaraan ze bouwen. ‘Het bouwen der aarde heeft iets
contemplatiefs’.

Wonen als levensvraag
Onze kritiek op de filosofie van Vander Kerken ligt impliciet vervat in de manier
waarop Tellegen het probleem aanpakt. Zijn denken gaat niet uit van een nog
onbepaald ‘ergens van de geest’, maar van concrete, historische levenservaringen.
Hij plaatst geen abstract woonideaal tegenover een snel veranderende wereld, maar
wil de existentiële woonbehoefte, die door Vander Kerken geanalyseerd wordt, op
haar echtheid en mogelijkheid toetsen; hij doet dit met het oog op de eisen van een
nieuw samenlevingsbestel, dat zijn uitdrukking vindt in een nieuw wereldbeeld en
een nieuwe wereldgestalte. Hij weet eigenlijk niet wat wonen is, wat het vroeger
geweest is of altijd moet zijn. Wonen is een levensvraag die telkens opnieuw een
antwoord moet vinden in een gemeenschappelijke menselijke geschiedenis.
Die geschiedenis kan niet verkend worden buiten de wetenschappen om. De
hoofdbekommernis van dit boek schijnt te zijn een wijsgerige bezinning op de
gegevens welke de wetenschap ons aan de hand doet. Op het einde van zijn
verantwoording, waarin hij niet Levinas, Heidegger of Bachelard citeert, maar K.
Marx, H. Arendt en Husserl, schrijft Tellegen: ‘In dit boek wil schrijver aan de hand
van een concreet voorbeeld laten zien, hoe wetenschappelijk onderzoek bijdraagt tot
de wijsgerige behandeling van een vraagstuk en hoe het wetenschappelijk onderzoek
daarbij tot zijn recht komt’. En deze relatie wordt verder nog verduideijkt:
‘Wereldgestalte en wereldinrichting presenteren zichzelf niet langer als een gegeven
waarvan de wijsgeer de sociale, respectievelijk politieke structuur onderzoekt en
uitspraken doet over het menselijke handelen erin. Wereldopbouw wordt opdracht
voor de mens en het wijsgerig-wetenschappelijk inzicht kan daaraan de richtlijn
geven, de maatstaf voor de vorm ... Daarmee is het menselijk bewonen van de aarde,
het bouwen van een duurzame en bevredigende menselijke verblijfplaats opgenomen
in de opdracht van de wijsgeer’. - ‘Het trachten te wonen in een
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historisch gegeven vestigingsvorm verschilt van het opbouwen van een bewoonbare
wereld en het feitelijke samenwonen erin’.
Filosofie wordt hier m.a.w. een vorm van prospectieve reflexie, die de menselijke
betekenis onderzoekt van de manier waarop de gegeven en de te ontwerpen woonvorm
zich tot elkaar verhouden. Wat de methode van zijn onderzoek betreft legt Tellegen
al zijn kaarten op tafel. Alle wegen die zijn persoonlijk denken gevolgd heeft, ook
al blijken het achteraf dwaalwegen geweest te zijn, worden nauwkeurig beschreven.
Dit is dus heus een heel ander proces dan de coherente en samengehouden
gedachtengang van Vander Kerken. Tellegens boek bevat dan ook heel veel waarvan
het niet heel duidelijk wordt hoe het bijdraagt tot een verheldering of zelfs maar een
stoffering van het eigenlijke onderwerp: de wetenschappelijke opbouw van een
leefgebied. Ik denk hier dan aan de analyses van het vierde en het vijfde hoofdstuk:
‘wonen op het land en wonen in de stad’ en ‘de Europese stad en haar ondergang’,
die niet veel meer zijn dan een gecommentarieerde lectuur, te summier om
wetenschappelijk bevrediging te schenken. Daarmee wil niets gezegd zijn van
Tellegens methode, maar hij heeft ze m.i. zelf niet zo heel goed verdedigd. Het
gebruik dat de filosoof hier van de wetenschap maakt, laat zien hoe moeilijk hij er
toegang toe krijgt. Maar ook zo blijft zijn analyse van de hedendaagse woonsituatie
al haar waarde behouden. De argumenten welke gehaald worden uit een rechtstreekse
en door iedereen te achterhalen observatie, zijn overtuigend genoeg.
Opmerkelijk is dat Tellegen doorlopend een beroep moet doen op nieuwe
begrippen, die dan meestal nog begrippenparen zijn: de kleine en de grote kring (en
niet individu-gemeenschap), leefgebied en woning (en niet wereld en huis),
ineengebonden en uiteengelegde wereld (en niet de aarde woonplaats van de mens).
Dit laatste begrippenpaar slaat op de tegenstelling tussen het wonen zoals we dat uit
de geschiedenis en de culturele antropologie kennen en het hedendaagse wonen.
Meteen wordt hier dus de historische dimensie in de analyse betrokken. De vraag
die Tellegen stelt, is eminent historisch. Is met het uiteenleggen van een
ineengebonden wereld het wonen van de mens onmogelijk geworden? Wonen was
tot nog toe immers juist het ineenbinden van een wereld: de wereld die vanuit één
midden, een definitieve woonplaats, werd geordend en bewoonbaar gemaakt. Dit
midden was de heilige plaats, de plaats waar het contact met het heilige tot stand was
gebracht(6). Zich vestigen, wonen, betekende vanuit de heilige plaats de wereld tot
wereld maken, vanuit het heilige middelpunt ineenbinden. Ineengebonden wonen
noemt Tellegen ook mythisch wonen: de mens woont in een midden, hij leeft vanuit
een microcosmos in een macrocosmos. En hierin herkent men dan weer het
kosmologische wonen van Vander Kerken.
Men zou verwacht hebben dat Tellegen in verband met het mythische wonen nader
zou zijn ingegaan op de boven vermelde begrippenparen van de kleine
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en de grote kring, van woning en leefgebied, omdat juist deze in de historische
ommekeer van ineengebonden naar uiteengelegde wereld zulk een grote rol spelen.
Hij gaat de kwestie nu echter van een heel andere kant bekijken: vanuit de
tegenstelling tussen wonen op het land en wonen in de stad, die voor hem twee
specifieke levenswijzen zijn en het eeuwenoude kader vormen dat nu verlaten wordt.
Het onderzoek naar deze tegenstelling verschaft echter maar weinig licht in het
fundamentele probleem dat in het boek gesteld wordt; de voornaamste bijdrage ervan
is, dat het ‘bepaalde meningen ontmaskert als vooroordelen’.
Het onderscheid tussen wonen op het land en wonen in de stad lijkt mij alleen van
belang te zijn in zoverre de stad ‘gegeven is als begin van een ontwikkeling die, op
basis van sociaal-economisch-technische vooruitgang, voert naar de hedendagse
functionele wereld en de verstedelijking ervan’, m.a.w. in zoverre de stad als
voor-vorm van een uiteengelegde en het dorp als vorm van een ineengebonden
vestiging beschouwd kan worden, hetgeen historisch niet gemakkelijk waar te maken
is. Uit Tellegens gedachtengang zelf wordt het duidelijk, dat de hedendaagse evolutie
van het wonen niet primair bepaald wordt door de tegenstelling tussen stad en land,
maar door die van het mythische tot het geseculariseerde wonen. Kenmerkend voor
het hedendaagse leefgebied is, dat ‘het vastgelegde ideale beeld consequent vervangen
wordt door de keuze uit realiseerbare mogelijkheden door betrokkenen’. - ‘De gehele
mens is niet langer grondgebonden - agrarisch of stedelijk - maar het menselijk
functioneren wordt grondgebonden .... In zijn verschillende functies is de mens
grondgebonden, omdat de functies zelf dat meebrengen. Maar de gehele mens wordt
mobiel. Vooreerst in deze betekenis, dat hij voortdurend heen en weer moét gaan
tussen de onderscheiden gebieden; verkeer dat niet te onderscheiden is van vervoer.
Vervolgens in een andere betekenis, namelijk dat hij in beginsel keuzemogelijkheden
krijgt in zijn vestiging. Tenslotte is wonen een van de vele wijzen van menselijk
functioneren geworden, en de wonende mens werd mobiel ... Bij deze
vestigingsvormen leven wij, mensen, eigenlijk in de mazen van voorzieningsnetten,
allereerst van het wegennet dat van voetgangerspad tot internationale autoweg reikt.
En daaraan moeten de netten van energievoorziening, van wateraan- en afvoer en
dergelijke worden toegevoegd’.
Dit is de nieuwe gegevenheid waarin de vraag naar de betekenis van het menselijke
wonen opnieuw gesteld moet worden. Die vraag kan als volgt worden geformuleerd:
geldt de woonfilosofie van Vander Kerken nog in de nieuwe structuur van onze
wereld? Fundamenteel wel, zou Tellegen antwoorden, als die filosofie wordt
losgemaakt van een al ‘te materieel idee van het materiële’, die bijvoorbeeld het huis
identificeert met grondgebondenheid. ‘A home is not a house’ (R. Banham). Ook
Tellegen stelt dat de mens de wereld slechts kan bewonen vanuit een milieu. ‘Milieu
behoort in beginsel
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bij wereld, maar wij hebben het vérgaand ervan losgemaakt ... Wereld en milieu in
de vestigingsstructuur van leefgebied (uiteengelegde wereld) verschilt formeel van
wereld en milieu in vroegere vestigingsstructuren. In vroeger tijden behoren wereld
en milieu bij elkaar; een ander midden betekent een andere wereld. Dat berust op de
mythische binding van de kosmos en haar midden, de kosmogonie ... In de
uiteengelegde wereld is principieel sprake van vele milieus die berusten op een
algemeengeldende indeling van menselijk leven’. Dit brengt de auteur dan tot de
belangrijke conclusie: ‘De functionele grondbestemming impliceert dat de mens
overal milieu vindt, een midden als sociaal wezen - ontmoeting in velerlei verband
- en een midden als cultureel wezen - inrichting en uitrusting, die telkens aan andere
vormen van samenzijn beantwoorden’.
De nieuwe mobiliteit kan ervaren worden als bevrijding, als overwinning van de
binding aan een plaats en het daarmee gegeven milieu. Maar de keerzijde van de
medaille is er eveneens: men moet zich telkens kunnen vestigen, thuis raken. Als
Tellegen echter deze behoefte met argumenten gaat staven wordt zijn betoog bepaald
zwak. Het komt er in hoofdzaak op neer dat kind en bejaarde op een woning
aangewezen zijn. Immers, alleen de produktieve, creatieve mens kan zich volgens
Tellegen in de nieuwe vestigingsstructuur volledig thuis voelen. Als dit echter waar
is, dan krijgt Vander Kerken impliciet gelijk: dan is de nieuwe vestigingsvorm te
veroordelen als niet-menselijk. Met Tellegen en Vander Kerken geloof ik dat de
vestiging van de wonende mens als huiselijke geborgenheid en vrijheid, dat menselijk
wonen als geheel-menselijke aanwezigheid van de mens in de wereld beslist
noodzakelijk en wezenlijk is. In die zin moet men blijven spreken van een
levensomvattend wonen, van de woning als aanschouwbare bemiddeling van het
bij-zich-zijn van de mens. Maar moet men dan ook niet stellen dat door de nieuwe
verhouding van mens tot wereld, tot natuur, tot de dingen waarmee hij zich omringt,
de menselijke woning even mobiel geworden is als de mens zelf? Kan het algemene
milieu waarover Tellegen het heeft, niet zo uitgebouwd worden, dat ook daarin overal
plaats is voor ‘huiselijke intimiteit’? Ik zou zelfs nog verder durven gaan: wordt,
door het veralgemenen van de voorwaarden van de intimiteit, de intimiteit niet van
heel wat van haar traditionele bindingen bevrijd? Ik heb de indruk dat sommige van
Tellegens affirmaties, over het ‘geboorte- en sterfhuis’ bijvoorbeeld, niet helemaal
passen in de prospectieve kijk die hij elders sterk geargumenteerd ontwikkelt. ‘De
mens-in-de-kleine-kring, de meest permanent gebonden samenlevingsvorm, gaat
rond in een leefgebied, kiezend uit de hem geboden mogelijkheden en veelal
veranderend van woonplaats om redenen die extrinsiek zijn aan het wonen zelf’. ‘De
mens komt te leven in een wereld waarin hij - althans idealiter - door geen enkel
bindend gegeven vanuit de vestigingsstructuur wordt verhinderd zijn eigen toekomst
te kiezen, zichzelf te ontwerpen, zowel in het arbeidsleven als
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in dat van de vrije tijd. Het is duidelijk, dat een dergelijke wereld een bestel van
voorzieningen moet insluiten, niet alleen in de betekenis van hulp voor allen in
onvoorziene noden en behoeften, maar in de verdergaande betekenis van het
beschikbaar zijn van concrete mogelijkheden voor de vrije menselijke keuze’. Aan
deze wijsgerige conclusies zit direct een aantal vérgaande gevolgen vast voor de
concrete organisatie en opbouw van het leefgebied. Op enkele ervan gaat Tellegen
zelf in. Belangrijk is de vraag die hij stelt naar de verschijning, de gestalte van een
functionele wereld, de gestalte van ‘de wereld als werkstuk van de mens’. Daarin
zal de industriële produktie een steeds voornamer rol spelen. ‘Industriële vormgeving
voorbeeldig noemen voor de gestaltegeving aan de nieuwe wereld, berust op de
overweging, dat wetenschappelijke beschrijving en technische constructie alleen dan
een wereld kunnen bouwen, wanneer de analytische wetenschap en de uit werkende
onderdelen samenstellende techniek verenigd worden met het synthetische vormgeven,
met het denken vanuit het geheel, vanuit de mens, die de wereld bewoont. De wereld
bestaat met uit werkingen, al dan niet op elkaar afgestemd, maar uit dingen - evenzeer
als de mens niet een bundel functies is, maar een lichamelijk, actief wezen dat zich
met dingen omringt en zich ervan bedient en dat zichzelf is in de omgang met dingen’.
En in de omgang met de natuur, waartegenover hij eveneens in een nieuwe verhouding
is getreden: ‘natuur die zichzelf stelt, wordt vervangen door natuur als deel van de
menselijke wereld’. De mens domineert de natuur en ‘dit domineren van de zich
vestigende mens over de natuur brengt ook mee, dat in beginsel elke vorm van
vestiging in haar gestalte gaat spreken van openheid, van deel te zijn van de wereld,
waarin allen rondgaan’. ‘Wonen is, historisch relatief gesproken, binnen de menselijke
vrijheid gekomen. De mens kiest zijn woonplaats in een leefgebied, daar waar aan
de voorwaaren tot wonen is voldaan’.
Deze laatste citaten heb ik bij elkaar gezet om even te laten zien hoeveel
verschillende aspecten er in een uiteenzetting van Tellegen aan bod komen. Kritiek
hierop zou detailkritiek moeten worden en daarvoor is dit artikel reeds al te lang.
Wat in de eerste plaats belangrijk is, is dat Tellegen het probleem van het wonen op
een nieuwe, naar mijn gevoel op de enig juiste manier heeft gesteld. En dit is ongeveer
het enige wat op het ogenblik mogelijk is. Hij sluit het denken niet af. Hij zet op
weg, de juiste weg dan.
Op het einde van zijn boek geeft Tellegen ook enkele illustraties. ‘Bij een wijze
van filosoferen en een onderwerp waarin ook de gestalte van de wereld is betrokken,
past het wel het woord aan te vullen met het beeld. Wellicht kunnen beelden in het
betoog iets binnenbrengen, waartoe het woord alleen niet in staat is’. Ook de keuze
van de beelden nodigt uit tot een kritische analyse. Zo wordt bijvoorbeeld ook in de
illustraties de tegenstelling tussen ‘wonen op het land’ en ‘wonen in de stad’ of tussen
‘wonen in de feodaliteit’ en ‘wonen in de commune’ bedrieglijk voorgesteld. Wat
ik aanstipte met
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betrekking tot de integratie van de wetenschap in de filosofie kan ik hier echter
herhalen; het invoeren van een nieuwe denkmethode is belangrijker dan het voorlopige
resultaat waartoe ze komt.
Zoals Tellegen wil ook ik het laatste woord geven aan het beeld, een voorbeeld
waarin de mogelijkheden van wonen in een uiteengelegde wereld tot een hoge graad
van waarschijnlijkheid werden opgevoerd: het Wohnort Halen bij Bern, van 1954
tot 1961 ontworpen en gebouwd door de architectengroep Atelier 5. Als wooncomplex
is het slechts een fragment van de uiteengelegde wereld, maar een fragment waarin
de verschillende aspecten van een actueel wonen en van een prospectief denken over
het wonen een harmonische oplossing hebben gekregen. Houdt men rekening met
de bijzondere omstandigheden waarin dit Wohnort werd gebouwd, dan kan men er
een geldige gestalte in herkennen van een algemeen leefgebied, waarin de
mens-in-de-kleine-kring kan rondgaan en thuisraken. Het laat zien hoe het algemene
menselijke woonmilieu zich naar de omstandigheden kan diversifiëren zonder zijn
algemeenheid op te geven. De ontwerpers zelf heeft het ideaal van de traditionele
vestigingsvorm van voor de industriële revolutie voor ogen gestaan, en dit is er wel
enigszins aan te merken, echter niet in die mate dat de waarachtigheid van het
hedendaagse wonen er erg onder lijdt. Van de traditionele vestigingsvorm hebben
ze alleen die elementen overgenomen die nog geldigheid bezitten en die aan het
wonen in een functionele wereld weer zijn volle menselijke betekenis geven. In deze
gestalte wordt de tegenstelling tussen het denken van Vander Kerken en Tellegen
opgeheven en wordt een weg gewezen waarop ook de vele technische moeilijkheden
in de opbouw van het nieuwe leefgebied overwonnen kunnen worden □
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De stad temmen.
De Standaard der Letteren, 10 juni 1967.

Eindnoten:
(1) De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1965. Een fragment uit dit boek, Mensen op reis,
verscheen in Streven 2(1964).
(2) Wetenschappelijke Uitgeverij (Pantoskoop), Amsterdam, 1965. Enkele themata uit dit boek
behandelde prof. Tellegen in Streven: Bezichtiging van de pen en de pan, 8(1963); Op zoek
naar de gestalte van een functionele wereld, 5(1964); Wonen als trefwoord, 9(1964).
(3) Verlag für Architektur, Zürich-Stuttgart, 1965.
(4) Piper Verlag, München, 1965.
(5) L. Vander Kerken, Menselijke liefde en vriendschap, Patmos, Antwerpen, 1962.
(6) Cfr. P. Antoine, Is een kerk een sacrale plaats? in Streven 6(1967).

Wat met Middelheim? Kritisch bezoek aan de negende biënnale.
De Standaard der Letteren, 17 juni 1967.
Voor de aanstaande zomer is het artistiek gesproken vreedzame Antwerpen gerust.
De negende uitgave van de biënnale voor beeldhouwkunst in openlucht is een
tentoonstelling naar zijn maat. Gedurende ongeveer vier maanden zijn in het nog
altijd mooie Middelheimpark een indrukwekkend aantal beelden uit Centraal-Europa
tentoongesteld, deze keer - waarom zouden de organisatoren zich geen fantasietje
mogen veroorloven? - aangevuld met een selectie uit Japan, een handvol Meuniers
(sic), en - schrik niet - een prachtig ensemble Bogomilsculpturen. We doen dan maar
zoals de organisatoren en nemen mee wat we kunnen krijgen.
Als er iets is dat men niet mag missen dan zijn het deze grafzerken van de
veertiende en vijftiende eeuw uit de streek tussen Serajevo, Dubrovnik en Split. Een
twaalftal oorspronkelijke monumenten werden in het openluchtmuseum van
Middelheim opgesteld. Ze geven een uitstekend beeld van de iconografische thematiek
en de decoratieve verscheidenheid van deze volkskunst. De bescheiden, maar
niettemin belangrijke vertegenwoordiging van de meer dan tienduizend soortgelijke
objecten wordt aangevuld met een documentaire fototentoonstelling in de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hier treft men het kader aan waarin
de sculpturen uit Middelheim kunnen gesitueerd worden.
Hoe boeiend ook, de Bogomilsculpturen (of hoe hun werkelijke naam ook moge
zijn!) mogen ons de biënnale niet doen vergeten. Ik zei al dat deze naar Antwerpse
maat is gesneden, d.w.z. omvangrijk, maar zonder persoonlijkheid. Denk maar aan
de tentoonstellingen in het Antwerpse museum voor Schone Kunsten. Men kan de
Middelheimorganisatoren feliciteren om het verrichte werk, om de interessante
informatie, om de gelegenheid weer eens tussen beelden in het prachtige park te
kunnen wandelen, maar ze laten ons op onze honger naar wat werkelijk leeft in de
hedendaagse beeldhouwkunst. De Middelheimbiënnales leven niet op het ritme van
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deze rijd. Ze zijn een archeologische instelling geworden die min of meer nauwkeurige
inventarissen opmaakt, eerder min dan meer nauwkeurig, van wat een bepaalde streek
in een bepaalde tijd aan hetgeen men beeldhouwkunst pleegt te noemen heeft
voortgebracht. Ik beweer niet dat dit helemaal geen zin heeft, maar ik kan me
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niet van de indruk ontdoen dat bij de oorspronkelijke opzet van de stichters en zelfs
van de huidige beheerders andere bedoelingen voorzaten. Het ziet er naar uit alsof
alle inspiratie uit Middelheim is weggeëbd. Een met de jaren gevaarlijker wordende
sclerose bedreigt deze instelling. Een paar jaar terug waren er tekenen van een nieuwe
aanpak: een beter verzorgde publiciteit, een iets beter uitgegeven cataloog. Maar bij
die randverschijnselen is het tot nog toe gebleven. De vernieuwing is niet tot de kern
zelf doorgestoten. De categorieën waarmee het Middelheimbrein opereert zijn,
blijkens de huidige biënnale, ongewijzigd gebleven en er is geen enkele aanduiding
die erop wijst dat dit in de naburige toekomst zal veranderen.
Als werkhypothese wordt aangenomen, dat de hedendaagse beeldhouwkunst een
egaal veld is van overal even intense, gelijktijdige vruchtbaarheid. Daarvan kan dan
een willekeurig stuk voor de oogst van het jaar worden afgepaald. Eens de oogst
begonnen wordt de vraag niet meer gesteld of er misschien juist over die ingebeelde
grens geen interessantere dingen te beleven vallen. Zo werd bijvoorbeeld op de
achtste biënnale geopteerd voor de beeldhouwers beneden de veertig jaar in het
Europa der Zes. Dit jaar voor (enkele) Oosteuropese landen. Japan en Meunier moet
men dan maar als een slippertje meenemen.
Dergelijke werkwijze kan op een eerste gezicht de indruk geven objectief,
systematisch, ja, zelfs wetenschappelijk te zijn. Het zijn echter een systematiek en
objectiviteit die op hun onderwerp passen als een tang op een varken. In Middelheim
gaat men nog altijd door met de positivistische methoden van de denker uit de
negentiende eeuw die het bestaan van de geest negeerde omdat hij hem niet op de
punt van zijn scalpel kon zien of zoals de kosmonaut die triomfantelijk berichtte dat
hij op zijn reis in de kosmos geen engelen had ontmoet. Als men de hedendaagse
beeldhouwkunst met de Middelheim-criteria te lijf gaat, bestaat er inderdaad geen
enkele kans dat er ooit engelen in worden ontdekt.
Toegegeven dat er voor een regelmatig terugkerende organisatie als de biënnale
ergens een systeem moet toegepast worden, maar dit systeem moet op het leven
afgestemd zijn, wil het niet in de averechtse zin gaan werken. Natuurlijk moet men
dan eerst in het leven geloven. En het leven van de hedendaagse beeldhouwkunst
houdt zich nu eenmaal niet aan begrippen als het Europa van de Zes of aan de grens
van veertig jaar. Het ligt ook helemaal niet gelijkelijk verdeeld over de verschillende
nationale gebieden. Dat men om organisatorische redenen die nationaliteiten moet
ontzien verandert niets aan de zaak. Om concreet te zijn. Op het ogenblik (d.w.z.
sinds een jaar of vier) is ongetwijfeld de meest opmerkelijke gebeurtenis van de
hedendaagse beeldhouwkunst de doorbraak van de jonge Engelsen. De recente
tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam heeft dit nogmaals met
klank bevestigd. In Antwerpen was er nog niets van te merken. Voor twee jaar werd
de kans
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gemist omdat Engeland niet tot het Europa der Zes behoorde en op dit moment omdat
men een overzicht wil geven van de Oosteuropese situatie, een overzicht dat zich
om geen enkele reden opdringt. Ik vermeld de Engelsen omdat dit momenteel het
meest schreeuwende voorbeeld is, maar andere namen zoniet groepen kunnen daarbij
geciteerd worden, wier aanwezigheid Middelheim weer tot een centrum van de
avantgarde zou kunnen maken.
Hier komt dan de aap uit de mouw. Met het woord avantgarde speel ik
waarschijnlijk in de kaart van diegenen die de actuele Middelheimpolitiek voorstaan.
Ik geloof echter niet dat een instelling als Middelheim, evenmin als een ander museum
voor moderne kunst, aan een avantgardistische houding kan ontsnappen, dat ze de
dag waarop ze die verzaakt, zichzelf veroordeelt. Een geest van avantgarde is immers
wezenlijk voor de moderne, dynamische mens. Van zodra hij ze verzaakt, verzaakt
hij zijn vitale rol in de wereld van vandaag. Avantgarde wil natuurlijk niet zeggen
dat de dag van gisteren of zelfs van vandaag zomaar genegeerd wordt, wel dat er
met de traditie en vanuit de traditie naar de toekomst geleefd wordt. Al de rest is
archeologie en dan nog slechte archeologie, archeologie van de archeoloog die zich
tevreden stelt met knopen te verzamelen, die te meten en volgens grootte te sorteren,
afgezien van de vraag wat ze ooit kunnen betekend hebben. Middelheim staat voor
de keuze verder te vegeteren of een dynamische taak in het culturele leven van stad,
land en zelfs van wereld op te nemen.
Dit alles betekent niet dat het overzicht van de Oosteuropese beeldhouwkunst
zonder verdiensten zou zijn. De kritiek slaat meer op wat er niet is (en er zou kunnen
en moeten zijn) dan op wat er is. Wat er is, geeft een vrij homogene indruk. Misschien
komt dit wel voort uit het feit dat echte toppunten naar boven zowel als naar onder
ontbreken. Alles beperkt zich tot een behoorlijke middelmaat. Veel namen ga ik niet
noemen, maar ik kan toch niet nalaten te wijzen op het werk van Oto Gutfreund en
Emil Filla, twee Tsjechische beeldhouwers die een rol gespeeld hebben in het
internationale kubisme voor de eerste wereldoorlog. Hun werk op deze tentoonstelling
is een ware verrassing. Het mag gerekend worden tot de avantgarde waarover ik het
zojuist had. In de Tsjechische groep, min of meer bij elkaar gezet op het verste
grasperk, voorbij het paviljoen, zit er niets dat dit niveau bereikt. De ‘Grote Dialoog’
van Karl Nepras is wel geestig, maar de geestigheid beperkt zich tot een literair effect.
Als men de Tsjechische aanwezigheid op Middelheim vergelijkt met hetgeen de
Tsjechen in hun paviljoen op de Expo te Montreal laten zien, dan is men teleurgesteld.
Door hun monumentaliteit, hun speelsheid maakten de Tsjechische beeldhouwers in
Montreal een sterkere indruk dan te Antwerpen. Middelheim heeft hier blijkbaar
achter het net gevist. Verder kan men zich natuurlijk ook de vraag stellen waarom
bijvoorbeeld een Jan Krizek of andere Tsjechen die in het buitenland werken er niet
werden bij betrokken!
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Wanneer men Tsjechoslovakije met Gutfreund en Filla introduceert had men eveneens
Roemenië met Brancusi kunnen voorstellen. Maar men had er zich dan ook toe mogen
beperken. Hetgeen Roemenië ons laat zien is nauwelijks de moeite van de verplaatsing
waard. In de cataloog wordt van een school in wording geproken - het jongste werk
is inderdaad het beste - maar veel is er op Middelheim toch niet van te merken. De
Roemeense presentatie in de actuele beeldhouwkunst is als men wil beter gediend
met het werk van een Hadju, waarvan men zonder veel moeite de herkomst en het
verband met de Roemeense volkskunst kan laten zien. Ik noem die naam maar
terloops. Wellicht zijn er nog belangrijker Roemenen. De vermelding is echter bedoeld
als een illustratie van hetgeen ik hoger bedoelde. In het werk van Hadju wordt de
band met het volk tot een universele geestelijke inbreng en dat betekent meer dan
alleen maar het gevestigd-zijn op een bepaalde plaats en het interpreteren van enkele
decoratieve motieven.
Ik weet te weinig af van de Poolse beeldhouwkunst om over die inzending een
oordeel te kunnen vellen. Na de ervaringen met meer bekende dingen in Middelheim
wordt men natuurlijk een beetje wantrouwig. De Poolse inzending zoals ze voor ons
ligt lijkt me niet erg belangrijk, in elk geval niet van het niveau dat we bijvoorbeeld
in de Poolse film of grafiek gewoon zijn. Toch tekent zich die Poolse inzending in
het geheel van de biënnale enigszins af. Naar ik vernam ligt dit aan het aparte
selectiecomité en de door dit comité gehanteerde criteria. Minder dan de andere geeft
de Poolse inzending een indruk van tweedehands, academisch formalisme. Hier voelt
men ergens dat er een beweging loskomt, dat men aan het zoeken en experimenteren
is, dat men zich niet tevreden stelt met nette vormtoepassingen. De spoken van Jerzy
Beres laten dit nog het best zien.
De Joegoslaviërs zijn sinds 1958 bij ons het gunstigst bekend. Bij de opening van
de biënnale was hun inzending nog niet gearriveerd. Te oordelen naar de cataloog
waarin namen voorkomen als Bakic, Dzamonja, Ruzic, Vulas, Logo en Tihec zal de
Joegoslavische inzending in het kader van de Oosteuropese beeldhouwkunst ook nu
wel een goede indruk maken.
Het beste van de Hongaren is te zoeken in het kleinere werk, opgesteld in het
paviljoen. Het overwicht van het kleine en heel kleine werk is voor deze inzending
overigens zeer karakteristiek. Slechts één werk, een tuinsculptuur van Gador, ontsnapt
aan de bedroevende leegheid die het grotere werk kenmerkt.
Daarmee zijn we ons kort overzicht van de Oosteuropese beeldhouwkunst rond.
Resten nog Meunier en Japan. De aanwezigheid van Meunier op deze biënnale blijft
voor mij een volledig raadsel. Ook voor de inzending van Japan zie ik in de huidige
context geen enkele sluitende reden evenmin als ik kan ontdekken op welke basis
de selectie is gebeurd. Ook hier wordt het aan de bezoeker overgelaten het koren van
het kaf te schiften met dien verstande

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

125
dan dat hij niet weet welke oogst hem wordt aangeboden. De organisatoren maken
zich hopelijk geen illusie dat ze met hun selectie de Japanse beeldhouwkunst
‘objectief’ aan het Middelheimpubliek hebben voorgesteld.
Als u het mij vraagt, bezoek Middelheim liefst vóór 21 juli, tot die datum blijven
de Bogomilsculpturen te Antwerpen, en profiteer ervan om het nieuwe officiële
klimaat in de kunst in enkele landen in Oost-Europa te leren kennen. Maar maak u
geen illusie dat u daarmee met de levende beeldhouwkunst van vandaag kennis hebt
gemaakt □
De stad is een economisch fenomeen.
De Standaard der Letteren, 8 juli 1967.
Expo 67, Montreal. 1 en 2.
TABK 14 en 22(1967).
Centre Le Corbusier geopend in Zürich.
De Standaard der Letteren, 12 augustus 1967.
Monasterium Magnificat Westmalle.
TABK 16(1967).
Middelheim of de onmogelijkheid van een officiële kunstpolitiek.
TABK 16(1967).

Montreal - Expo 67.
Streven 11-12(1967).
Wie een ervaring van veertien dagen expo 67 te Montreal samen wil vatten, stoot al
direct op grote moeilijkheden. Je bent geneigd je te verzetten tegen de overal
verkondigde gemeenplaatsen, maar probeer je het feit van de expo te verhelderen,
dan kom je gemakkelijk zelf op platitudes uit. Een expo is
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blijkbaar een verschijnsel met dubbele bodem. De waarachtigheid ervan ontdek je
slechts in en achter de schijn. Een relativering van het image van de
wereldtentoonstelling was reeds te vinden in de nabeschouwingen welke L. Vander
Kerken destijds wijdde aan Brussel 58 en die nog steeds geldig zijn: de expo was
‘minder een uitstalling (...) om met objectieve weetgierigheid bekeken, dan een
evenement om meegemaakt te worden. Niet zozeer een leerrijke ten-toon-stelling
van technische prestaties en culturele verwezenlijkingen als een soort reusachtige
sociale beleving van het feit zelf dat er zo iets als een wereldtentoonstelling gehouden
werd. Heel het complex van kunstvolle, originele, rare of architecturaal mislukte
paviljoenen en gebouwen was in de eerste plaats niets anders dan het
nationaal-gevarieerde aanschouwelijk toneel waarop dit feit en die beleving konden
plaats grijpen. En de meeste bezoekers zullen het wellicht belangrijker gevonden
hebben, op de expositie geweest te zijn, dan er veel gezien te hebben’(1).
Deze constatering geldt nog veel meer voor Montreal dan voor Brussel, maar ze
laat de vraag in het midden waarom zulk een reusachtige sociale beleving aan een
wereldtentoonstelling gekoppeld moet worden. Ze verklaart m.a.w. niet het verband
dat er moet bestaan tussen het uitzonderlijke evenement en de dagelijkse realiteit.
Juist de onduidelijkheid van deze verhouding geeft de ervaring van de expo zulk een
onbestemd karakter.
Hoe langer je op de wereldtentoonstelling vertoeft, hoe minder je weet van de
wereld buiten. Het paviljoen van Koeweit is gesloten uit protest tegen de Canadese
houding in het conflict in het Midden-Oosten, maar dat is dan ook alles wat er van
dat conflict op de expo doordringt. Er bestaat een grens tussen de wereld buiten en
de expo. Belangrijke gebeurtenissen, spanningen, rampen, oorlogen verliezen hun
normale proporties. Het werkelijkheidsbesef wordt zo sterk door de sfeer van de
expo beïnvloed, dat je niet ontkomt aan de vraag, of de realiteit nu aan deze of aan
gene grens van de expo-omheining ligt. Voor wie niet op de expo geleefd heeft, is
het evident dat de wereldtentoonstelling slechts een enclave is die in de werkelijkheid
van de grote wereld nauwelijks meetelt. Maar dat neemt niet weg dat de vraag door
het massale feit van de expo gesteld blijft. Ja, misschien ligt de echte impuls voor
de wereldtentoonstelling juist in het oproepen van deze vraag. Een
wereldtentoonstelling is wellicht als een afgestorven orgaan van onze beschaving te
beschouwen. Ze is een apert anachronisme, een epi-fenomeen, dat geen enkele invloed
uitoefent op de reële ontwikkeling van de beschaving. Een internationaal comité
beslist dat er een wereldtentoonstelling georganiseerd zal worden. Sommige landen
gaan op de uitnodiging in. Nationale comité's worden opgericht, commissarissen
aangesteld, architecten aangeworven, plannen gemaakt en uitgevoerd, zonder dat het
betrokken land er ook maar iets van weet. Er verschijnen enkele artikelen in de
kranten en een verslag op de televisie. En het leven gaat verder alsof er geen expo
was. Wat op nationaal
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vlak geldt, gelde nog meer internationaal.
Men kan zeggen dat het niet zozeer op de zichtbare aansluiting op de reële wereld
aankomt, maar dat een expo een onderliggende dimensie van de geest representeert,
de eigenlijke werkelijkheid. Maar ook deze gunstige veronderstelling gaat niet direct
op. De officiële denktrant die op een expo gehuldigd wordt, is helemaal niet geschikt
om de dynamische processen van het moderne denken weer te geven. Dit heeft
helemaal niets meer van doen met pasklare, zomaar voor iedereen toegankelijke
synthesen, en in ieder geval is het niet meer in nationale scholen in te delen. Het
persoonlijke denken gaat van de ene wetenschappelijke hypothese naar de andere,
die telkens in complexer wordende gehelen worden opgevangen. Aan die verschuiving
in het denken komen te Montreal de themapaviljoenen - ‘de mens in de stad’, ‘de
mens en de gezondheid’, ‘de mens tegenover zijn wereld’ - enigszins tegemoet. Maar
ook daar wordt het hedendaagse denken nog voortdurend geweld gedaan door al te
primaire slogans, waarvan de inhoud wel min of meer geadapteerd is, maar de denken voorstellingswijze dogmatisch, abstract blijven. Voortdurend ben je geneigd, op
de expo-gemeenplaatsen te antwoorden met de spreuk van Lenin, overgenomen door
Brecht en onlangs door D. Sölle: de waarheid is concreet, en concreet wil dan zeggen
persoonlijk.
Omdat van de ene kant de politieke en sociale situatie van de wereld domweg
idealistisch verdoezeld wordt (de afwezigheid van de Chinese Volksrepubliek
bijvoorbeeld wordt niet als een gemis ervaren) en van de andere kant de daaronder
liggende denkwereld niet aan bod kan komen, doet de expo hoogst onwerkelijk aan.
En toch is die indruk van onwerkelijkheid niet helemaal overtuigend. Toch blijft de
vraag bestaan of er hier geen reëler werkelijkheid ervaren wordt dan de dagelijkse
die ons zo vertrouwd lijkt. Concreet kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden of de
pop-cultuur van het USA-paviljoen niet reëler is dan de oorlog in Vietnam. Reveleert
de expo als evenement geen diepere realiteit dan de geest van rivaliteit waarvan haar
structuur nog een uiting is? Is de concrete eenheid van de hele mensheid - en
‘concreet’ neem ik hier in zijn meest pregnante betekenis - niet veel echter dan de
politieke tegenstellingen die deze eenheid in de weg staan? Ik heb het gevoel dat
men langs verschillende wegen tot een positief antwoord op deze vraag zou kunnen
komen. Mijn weg liep over de architectuur.
Het meest opmerkelijke in de architectuur-ervaring van de expo is het feit dat
architectuur hier haar inhoud heeft verloren, dat ze geen rechtstreekse boodschap
meer wil zijn, niets wil meedelen. Ze schept alleen nog voorwaarden. Ze maakt
mogelijk dat mensen bij elkaar zijn, elkaar ontmoeten. Ze maakt de mens zoveel
mogelijk vrij, ze laat hem zichzelf zijn. De aard van de ontmoeting wil ze zo weinig
mogelijk bepalen. Wat de mensen ook mogen zijn of denken, ze wil voor hun
oorspronkelijkheid een natuurlijk milieu maken, waarin de mens vrij wordt om
zichzelf en zijn wereld op een spontane en
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persoonlijke wijze te interpreteren, zonder vingerwijzingen van de architect. Dit
maakt van de architectuur een soort algemene dienstfunctie.
Evenals alle andere uitingen van de mens heeft de architectuur steeds in dienst
gestaan van een idee, een boodschap, een personage, niet van de mens. Als haar
wezenlijke opdracht beschouwde zij: de mens boven zichzelf te verheffen. Ze bouwde
tempels, kathedralen, paleizen, stadhuizen, patriciërswoningen voor het representatieve
personage waarin de mens zich geïncarneerd had. Zelfs de moderne architectuur, die
uit reactie daartegen ontstaan is, bleef representatie van een abstract idee of een
officieel personage.
Voor zulk een architectuur is een wereldtentoonstelling natuurlijk de aangewezen
plaats. De deelnemende landen hebben er altijd een gelegenheid in gezien voor
zelfaffirmatie, niet voor ontmoeting. Nog altijd vormen de verschillende paviljoenen
om zo te zeggen Crusoe-eilanden waarop elke natie zich meent te moeten isoleren.
In Montreal bijvoorbeeld is het paviljoen van de Europese gemeenschap het meest
abstracte van allemaal: naast de nationale paviljoenen van de Europese landen staat
het er een beetje verweesd bij.
De paviljoenen bepalen echter de expo niet meer. Juist in het overwegen van het
geheel op de afzonderlijke gebouwen ligt m.i. de voornaamste architectonische
vernieuwing. Stedebouw primeert op de architectuur, of juister: de architectuur heeft
hier opnieuw haar stedebouwkundige dimensie en samenhang ontdekt. Een
architectuuropvatting die zich op vroegere wereldtentoonstellingen slechts in een
enkel paviljoen door kon zetten, heeft hier het geheel doordrongen. Ik denk
bijvoorbeeld aan het Duitse paviljoen van Mies van der Rohe te Barcelona (1929).
Daarin was niets meer te bespeuren van het gebouw als een gesloten individualiteit.
Het belangwekkende ervan was helemaal niet een bepaalde ‘stijl’, maar het nieuwe
ruimtebegrip waarvan het de neerslag was: in de eerste plaats is de architectuur niet
te beschouwen als een vorm, zeker geen figuratieve of representatieve vorm, maar
als een ruimtelijke modulatie, creatie van gedifferentieerde ruimtelijke voorwaarden,
waarin de menselijke vrijheid zichzelf kan ontdekken en beleven. In wezen is
architectuur ‘het opengaan van de verborgen mogelijkheden van de aarde binnen een
menselijke zin’(2).
De expo te Montreal is in de eerste plaats aarde, vermenselijkte aarde. Deze indruk
is te danken aan de uitzonderlijke ligging van expo en stad aan de Sint-Laurens, maar
ook aan de gezonde aanpak van de ontwerpers. Van bij het begin hebben dezen de
expo beschouwd als een welkome gelegenheid om de stad, tenminste de victoriaanse
kern ervan, verder te saneren, te vitaliseren en uit te breiden. De stad had behoefte
aan plaats voor recreatie en cultuur. Montreal heeft wel zijn unieke mont-royal, een
stuk natuur midden in de stad, maar die leende zich niet voor deze doeleinden. In de
brede Sint-Laurens werd dan maar nieuw land gewonnen.
De expo werd letterlijk op het water gebouwd. Overal blijft het aanwezig.
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Het vormt een sterk urbanistisch element, niet alleen omdat water altijd een bijzondere
natuuraanwezigheid bewerkt, maar ook omdat het aan de beweeglijke drukte van de
massa een opvallende rust verleent. Zelfs fysisch is dat te constateren: het water
maakt dat zelfs in de massale drukte het geluidsklimaat van de expo heel gezond
blijft.
Het water wordt ook als verkeersmiddel gebruikt. De analogie tussen de situatie
van de expo en de situatie in Venetië was te groot om niet vanzelf aan deze oplossing
te doen denken. Waarom houden de urbanisten toch altijd nog zo weinig rekening
met deze mogelijkheid voor het stadsverkeer?
Naast de aanwezigheid van de natuur is het verkeer inderdaad een tweede kenmerk
van expo 67. Hier komt men tot de ontdekking van wat stadsverkeer eigenlijk zou
kunnen zijn: vriendelijk stadsverkeer. Het verkeer is vijand nummer één geworden
van iedere urbanist: het is verantwoordelijk voor de verwoesting van onze steden.
Hier echter is het in de stad opgenomen. Verlopend op verschillende niveaus geeft
het de stad zelf een spatiale dimensie. Het dient niet meer alleen om afstanden te
overwinnen, het is aanwezigheid, ontmoeting. Afstand is hier geen dood, negatief
begrip meer, maar expressie van ongebondenheid en vrijheid. Het verkeer is hier
opnieuw een ‘onderwegzijn’ geworden. Buiten het waterverkeer en de expo-express,
een volledig automatische trein, die met vijf stations een snelle verplaatsing over het
hele gebied mogelijk maakt, is het voornaamste transportmiddel de minirail. Ook dit
is geen nieuwigheid - er werd zelfs materiaal van expo 64 te Lausanne voor gebruikt
- maar wel een ruime en overtuigende toepassing van een soepel verkeersmiddel.
Als een onmiddellijke transpositie van deze mini-monorail in ons huidig stadspatroon
niet gemakkelijk in te denken is, dan ligt dat misschien alleen aan de gebrekkigheid
van ons denken over de stad.
In die algemene beweeglijkheid, die niets van doen heeft met de frenetieke
jachtigheid van ons stadsklimaat, vormen de paviljoenen geen eindpunten, maar
halten, min of meer voorlopige rustplaatsen. De beweging wordt hier niet afgeknapt,
maar geritmeerd. Enkele paviljoenen proberen zich door hun architectonische vorm
nog wel als middelpunt op te werpen, maar ze kunnen dat niet meer waar maken.
Een gebouw dat zich hier op de voorgrond wil dringen, maakt zich belachelijk.
De ontwerpers van de expo is deze ommekeer in het architectonisch denken niet
ontgaan. Ze hadden gedacht de deelnemende landen te kunnen overtuigen om samen
te werken aan de bouw van één expo, een exemplarisch stuk ‘terre des hommes’.
Onder luid protest hebben de deelnemers dit voorstel van de tafel geveegd. Alleen
de jonge staten van zwart Afrika, Scandinavië en gedeeltelijk de landen van de
Arabische Unie hebben er zich aan gehouden. Alle andere landen hebben gemeend
dat ze hun eigen individualiteit moesten verdedigen. Een wandeling door de expo
leert echter al direct wat die individualiteit in de wereld van vandaag nog betekent.
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Het meest krasse voorbeeld geven de vier Europese ‘kleinen’: Nederland, België,
Zwitserland, Oostenrijk, zogenaamd broederlijk naast elkaar gelegen bij het
zwanenmeer, op een ereplaats, vlak bij de Place des Nations, het officiële centrum
van de expo. Van die broederlijkheid blijft in de architectuur niet veel over, evenmin
als van de onderlinge afspraken die werden gemaakt om de rivaliteit enigszins in te
perken. Het Oostenrijkse paviljoen niet te na gesproken, is het meest opvallende
kenmerk van deze paviljoenen dat ze het hun toegemeten terrein letterlijk bezetten.
Architectuur is hier niet in de eerste plaats meer ontmoeting, maar toeëigening, het
zich afzetten tegen de andere, affirmatie van de eigen persoonlijkheid voor alles.
Niets is ongezelliger dan iemand die meent dat hij met zichzelf uit moet pakken. Als
er drie of vier dat in elkaars gezelschap gaan doen, wordt het helemaal belachelijk.
De aanstellerij is misschien nog het grootst in het selecte Belgische paviljoen, dat
zich de pretentie toemeet eens te meer traditie en avantgarde in een harmonieus
geheel te verzoenen en op die manier tussen twee stoelen terecht is gekomen. Het
Zwitserse paviljoen is bescheidener, maar het blijft een architectuuropvatting huldigen
die het afzonderlijke gebouw duidelijk als een gesloten en definitieve eenheid tegen
zijn omgeving wil afzetten. Kennelijk wil het Nederlandse paviljoen tegen deze
affirmatieve architectuur ingaan door toepassing van een lichte, demontabele
aluminiumconstructie; deze dient echter nergens anders voor dan om een heel
traditionele, massale architectuurvorm te omhullen. Van de vier paviljoenen komt
het Oostenrijkse nog het dichtst bij de architectuurconceptie die door het geheel van
de expo wordt gesuggereerd. Erg gelukkig is de uitwerking niet, maar het gebouw
is toch al in een algemene, urbanistische en dynamische context gedacht. Het staat
er als een voorlopige tent voor het hedendaagse nomadenbestaan, dat zijn grondslag
niet meer heeft in de gebondenheid van de mens aan de grond, maar in de universele
bewoonbaarheid van de aarde.
Met de geodetische koepel van Buckminster Fuller, die dienst doet als paviljoen
voor de USA, wordt met een verrassende vanzelfsprekendheid een nieuwe dimensie
in de architectuur geïntroduceerd. Het ziet er naar uit dat we hier zelfs van een
herwaardering van het begrip architectuur moeten gaan spreken. Naar aanleiding
van de minirail merkte ik op dat men zich de toepassing ervan in onze steden
nauwelijks voor kan stellen; het Amerikaanse paviljoen echter suggereert iets van
de nieuwe stad, waarin bijvoorbeeld ook de minirail perfect op zijn plaats is. Alles
wat ik over het geheel van de expo-architectuur al zei, kan op kleinere schaal
overgedragen worden op dit paviljoen.
Het is niet de eerste keer dat een bol zijn intrede doet in de architectuurgeschiedenis.
Claude-Nicolas Ledoux heeft er in de XVIIIe eeuw al verschillende voorgesteld.
Juist een vergelijking tussen de ontwerpen van een Ledoux en de realisatie van
Buckminster Fuller laat de breuk zien die er ligt tussen een
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rationeel symbolisme van de vorm (waaraan ook de architectuur van vandaag nog
lijdt) en een a-vormelijke, a-symbolische, zuiver-rationele constructie. Hier wordt
een periode in het architectonische denken afgesloten. De tijd van een bepaald
(idealistisch, dogmatisch, tragisch of hoe men het ook noemen wil) humanisme is
voorbij. Zonder me met de argumentatie van Michel Foucault te willen inlaten zie
ik in het USA-paviljoen toch een bevestiging van zijn conclusie in Les mots et les
choses: de tijd is nakend dat de ‘mens’, die bij het begin van de XIXe eeuw in de
wetenschap is verschenen, er opnieuw uit verdwijnt. De mens met zijn arrogante
pseudo-voorstellingen van zichzelf of van de groep waartoe hij behoort is uit de
architectuur van Buckminster Fuller verdwenen. Van een representatiezucht is hier
geen sprake meer.
Volgens de normen van Buckminster Fuller is het USA-paviljoen slechts een
bescheiden toepassing van zijn geodetische koepel. Hij heeft plannen uitgewerkt
voor een koepel van drie kilometer diameter, die heel Manhattan kan overhuiven en
klimatiseren. De koepel te Montreal heeft slechts tachtig meter diameter, maar ook
zo reeds worden de mogelijkheden van deze constructie zichtbaar. Hij schijnt zonder
gewicht, zomaar op de grond neergezet. Het glooiende terrein is niet eens genivelleerd.
Naargelang het niveau is de koepel hoger of lager aangezet. De aluminiumstructuur
bestaat uit een dubbel geraamte, van buiten driehoekig, van binnen zeshoekig
samengesteld. De knooppunten van beide geraamten zijn onderling zo verbonden,
dat er een doorzichtige acrylic-koepel in past. In een gedeelte van de zeshoeken zijn
electronisch geregelde zonneblinden in de vorm van een diafragma ingebouwd. Maar
op het technisch vernuft van deze constructie ga ik niet verder in. Het belangwekkende
ligt in de verrukkelijke ruimtelijke ervaring. In deze ruimte ervaart men een nieuwe
humaniteit.
Niet zonder reden is het USA-paviljoen het embleem van de expo geworden. Het
heeft er niets voor hoeven te doen. Hier wordt niets meer gedemonstreerd, maar heel
veel verhelderd, heel veel mogelijkheden gesuggereerd. Van buitenaf werkt de bol
als een katalysator van leven. Overdag is het alsof daar de zon op aarde wordt
opgevangen. 's Nachts straalt het licht van binnenuit. Binnenin is het één witte rust,
vol beweging en kleur. Zoals vele andere tegenstellingen wordt ook die paradox hier
opgeheven. Het best kan men dit interieur beschrijven als een proeve van stadscentrum
met op twintig verschillende niveaus de nodige accommodaties voor administratie,
met een bioscoop van driehonderd plaatsen, met de verschillende musea (o.a. een
compleet museum van de Amerikaanse pop-art, met schilderijen van meer dan tien
meter hoog), met een plein waarop het ruimte-programma wordt geëvoceerd en een
ander - het dichtst bevolkte - waar de hedendaagse folklore, vooral uit de filmwereld,
present is. In dit alles is geen enkele demonstratieve of pedagogische bijbedoeling
merkbaar, alleen maar een levendige nieuwsgierigheid naar de mens in zijn meest
diverse uitingen. In een overtuigend optimis-
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me, dat nog meer spreekt uit de presentatie dan uit het gepresenteerde zelf, wordt
hier de complexiteit van het moderne bestaan tot een alles dragende levenswil
gerelativeerd.
Elk optimisme is kwetsbaar. Het USA-paviljoen kan even gemakkelijk belachelijk
gemaakt worden als verheerlijkt. Men kan het zijn onoprechtheid verwijten - waarom
geen woord over Vietnam, rassendiscriminatie, maffia? -, zijn gemis aan ernst. Maar
dan begrijpt men, geloof ik, niet waar het in dit paviljoen en in de expo over het
algemeen om gaat. Hier worden een aantal taaie structuren doorbroken, hier wordt
niet meer officieel, niet meer in groep, maar persoonlijk gedacht. Het onbegrip ten
overstaan van dit paviljoen is echter even betekenisvol als het paviljoen zelf.
Rusland doet precies het tegendeel. Het is hopeloos officieel. Alles ligt
ondergeschikt aan het ‘image’ dat overgebracht moet worden, niet van de mens, maar
van het krachtige, bedrijvige Rusland, het abstracte Rusland. Nieuwsgierigheid is er
wel, maar door een teveel aan affirmatie komt de boodschap niet meer over. Wie uit
het volgepropte Russische paviljoen komt, heeft misschien de indruk meer gezien
te hebben dan in het Amerikaanse, maar die ongedetermineerde indruk houdt geen
stand tegen de heldere, positieve levensbelijdenis van het USA-paviljoen.
De tent van Otto Frei, waaronder het Duitse paviljoen zit, gaat uit van gelijkgerichte
architectuuropvattingen als de geodetische koepel. Zij ook wil een beschermend
membraan uitbreiden over een menselijke leefruimte. Maar daar houdt de vergelijking
dan ook op. De manier waarop in de twee gevallen te werk wordt gegaan, is totaal
verschillend. In de geodetische koepel gebeurt alles met een groot gemak, in een
vorm die rechtstreeks door de rationele structuur is ingegeven. In de Duitse tent
echter wordt én de technologische prestatie én de ruimte die erdoor ontstaat
gedramatiseerd. Vergeleken met het USA-paviljoen doet het Duitse zelfs een beetje
moeizaam aan. Het is in de eerste plaats nog vorm, een vorm die wel boeiend is,
maar toch niet helemaal overtuigt. Ten onrechte misschien heb ik er naar een
intrinsieke wetmatigheid gezocht. Ergens toch komt de principiële universaliteit van
de structuur in conflict met de willekeur van de vorm. Het is duidelijk te zien dat
deze alleen ontstaan kan zijn door een nogal toevallig spel met een schaalmodel. Het
is waar dat deze architectuur hierdoor ontsnapt aan de betrekkelijke uniformiteit van
het Amerikaanse systeem, maar ze bereikt dat langs een nevenweg, door namelijk
terug te grijpen naar architectonische categorieën die er niet meer bij te pas komen.
In de binneninrichting van het Duitse paviljoen hebben de ontwerpers blijkbaar
de hand niet gehad. De structurele uitbouw van de verschillende niveaus is wel prettig,
maar wat erin tentoongesteld wordt is provincialistisch. In een architectuur als deze
stoort dit minder, maar men wordt toch wel in zijn verwachtingen teleurgesteld.

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

133
Omwille van het doorhangende dak heeft men het Italiaanse paviljoen vooral met
het Russische vergeleken. Al is het Russische paviljoen door Italiaanse ingenieurs
gebouwd, veel hebben die twee, zelfs wat het dak betreft, met elkaar niet te maken.
Suggestiever is een vergelijking van het Amerikaanse nonconformisme met het
Italiaanse vormraffinement. Het Italiaanse paviljoen bestaat uit een kunstmatig
landschap, als het ware in de lava uitgegraven. Direct boven dit landschap zweeft
het reusachtige witte dak. Dak is geen gepast woord; het is een plateau waarop
kunstwerken kunnen tentoongesteld worden: de koperen bol van Arnaldo Pomodoro,
de wit-metalen eg van Cosimo Carlucci, de ceramieken landkaart van Leoncillo
Leonardi. Deze drie kunstwerken zijn zo opgesteld dat ze een synthese moeten
verbeelden van het paviljoen, dat uit drie secties bestaat: traditie (Pomodoro),
vooruitgang (Carlucci), zeden (Leonardi). Tussen twee lavawanden in schuift men
naar binnen in een krocht, waar Emilio Vedova eindelijk het audio-visuele
environment heeft kunnen realiseren waar hij sinds jaren van droomt. In deze buiten-,
om niet te zeggen pre-historische krocht wordt men voor de keuze gesteld: links of
rechts, traditie of vooruitgang. Bij de traditie vindt men nog gemakkelijk aansluiting,
maar als men contact zoekt met de vooruitgang, wordt het desastreus. Hier breekt
de illusie stuk, die tot dan toe perfect werd opgehouden. Het raffinement wordt
valsmunterij. Een dodelijk dualisme treedt aan de dag tussen de aanmatiging van het
kunstwerk en de desintegratie van de techniek. Er ligt hier een hiaat tussen de
prachtige Fiat Dino Spider of de superbe Olivetti-rekenmachine en de artistiekerige
ambiance waarin ze worden gepresenteerd. Alles schijnt hier het produkt te zijn van
een hautaine nostalgie. Ik moest denken aan Blow-up van Antonioni.
Het zou gemakkelijk zijn de tegenstelling USA - Italië terug te voeren tot een
tegenstelling tussen barbarendom en cultuur. Ze is wel iets subtieler. Tussen de twee
zou ik moeilijk weten te kiezen. Ik hoop dat dit een vals dilemma is en dat vormelijke
verfijning niet in tegenspraak is met echte vitaliteit. Want als ik het goed zie gaat het
hier in wezen om de tegenstelling tussen cultuur als een artistocratisch privilege,
gebaseerd op een afgerond ideaalbeeld, en cultuur als een veelvormige, democratische
levenswaarde.
Tussen die twee uitgesproken extremen in staat de Scandinaafse cultuur. Ook in
het Scandinaafse paviljoen is de harmonie perfect, maar te vlot. Het witte paviljoen
maakt een nogal vierkante indruk, maar is niettemin heel fijnzinnig georchestreerd,
vooral dan in zijn verkeerscirculatie en zijn spel met het licht. Het heel gevarieerde
interieur is, zoals dat van de USA of Duitsland, een bewoonbare ruimte. Ook hier
zit er meer in de manier waarop gebouwd werd, dan in wat er getoond wordt:
industriële produkten waarmee composities à la Kemeny werden gemaakt. Tot op
zekere hoogte lukt dit wel. De hominisatie van de technische produktie is hier reëler
dan in het Italiaanse paviljoen, maar het gemis aan een echte oorspronkelijkheid laat
zich erg
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voelen. Alles schijnt hier definitief bereikt te zijn en met onze technologische
prestaties zijn wij perfect gelukkig. Deze indruk schijnt overeen te komen met de
faam die de noordse landen als welvaartstaat genieten. Hij heeft ook iets te maken
met de ideologie van de industriële vormgeving, die zich nog altijd niet heeft hersteld
van haar tweederangspositie in de artistieke hiërarchie.
Heel scherp ervaart men de grens van de industriële vormgevingsidealen zoals die
in het Scandinaafse paviljoen met veel toewijding worden beleden, als men de
accumulaties daar vergelijkt met de ‘accumulation spirale’ van Arman voor het
Franse paviljoen. Creatie staat hier tegenover ordening. In de Scandinaafse sfeer is
het industriële produkt eindpunt, voor Arman uitgangspunt. Of anders nog: de
eigenlijke creativiteit houdt op met de creatie van het industriële produkt, de artistieke
compositie waarin dit wordt gepresenteerd is slechts een soort modieuze verpakking;
voor Arman is het industriële proces een van de vele processen van onze hedendaagse
wereld die tot een menselijke bewustwording voeren.
Het contrast van Armans sculptuur met de architectuur van het Franse paviljoen
is echter nog flagranter. Architect Jean Faugeron heeft deze in het teken gesteld van
een ‘architecture lyrique’. Beter kan men spreken van een ‘architecture rhétorique’,
en dan is het woord architectuur er nog te veel aan. Het is een gebouw dat in het
centrum wil staan, dat zich niet in het milieu, maar het milieu in zich wil integreren,
en dan niet door een superieure kwaliteit, zoals dat met het paviljoen van de USA,
Duitsland of Italië het geval kon zijn, maar door frase, gratuïete affirmatie van eigen
glorie. Als Paul Valéry in zijn Pensée et Art Français schrijft: ‘La France est le pays
où les considérations de pure forme - le souci de la forme en soi - aient dominé et
persisté jusqu'à notre époque’, dan kan men dat op deze architectuur slechts toepassen
als men de vorm als een leeg hulsel beschouwt waarin om het even wat verborgen
kan worden; als hij zegt dat ‘le sens de l'universel’ hét kenmerk is van de Franse
geest, dan kan dat in Montreal niet anders verstaan worden dan dat alleen wat Frans
is universeel kan zijn. En een tweede misverstand over die universaliteit is dan: men
schijnt te veronderstellen dat het Franse genie slechts herkend kan worden door een
opeenstapeling van alles wat de Fransen ooit hebben voortgebracht.
Het universeelst komt het Franse genie tot uitdrukking bovenop het dak van het
paviljoen, in de groteske liefdestuin van het echtpaar Niki de Saint-Phalle en Tinguely,
waar kleurrijke nana's het welwillende slachtoffer worden van agressieve machines.
Hier heeft de architectuur iets te bieden dat van haar verwacht kan worden: een
uitstekende plaats om van het schouwspel van de expo te genieten. Zelfs de gekke
aluminiumlamellen krijgen hier nog een betekenis. Ze geven een gevoel van
beveiliging en ritmeren het uitzicht.
Vanop dit terras geniet men ook het meest van de Engelse architectuur. Die
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wordt het best vanop afstand bekeken. Dan worden de goede bedoelingen ervan nog
enigszins zichtbaar. De kwaliteit van het Engelse paviljoen ligt immers op het gebied
van de algemene aanleg. De stapeling van grillige volumes, de aaneenschakeling
van doorgangen, pleinen, trappen, waterpartijen creëren een stedebouwkundige
ambiance die de onbeduidendheid van de architectuur, hoe opdringerig ook, haast
doet vergeten.
Ook in het Japanse paviljoen bezit de vormgeving nog een zekere opdringerigheid,
maar deze is gemakkelijker te aanvaarden omdat ze voortkomt uit de felheid van de
structuur, niet uit expressionistische bedoelingen. De structuur raakt trouwens heel
vlug op de achtergrond; op de voorgrond treedt een opmerkelijke ruimtelijke
modulatie. Hierin ligt de band met de Japanse traditie en niet in de enigszins te directe
vervanging van houten door betonbalken. Het Japanse paviljoen is opgebouwd uit
gelijke geprefabriceerde structuurelementen. Daartegenover staan op de expo een
aantal gebouwen die niet zozeer van structuurelementen uitgaan, maar van
vormelementen, affe eenheden, cellen zou men kunnen zeggen, die organisch tot een
geheel samengroeien. Het meest spectaculaire voorbeeld hiervan is natuurlijk Habitat
67, maar dit is zulk een belangrijk architectonisch experiment, dat ik er later
afzonderljk op terug wil komen. In bescheidener mate vinden we dit opbouwprincipe
terug in het Griekse paviljoen: een groep witte kubussen, bij elkaar gezet als woningen
rond een dorpsplein, vol beweging. Jougoslavië zet monumentalere driehoeken tegen
elkaar. Venezuela maakt indruk met drie hooggepolijste kleurkubussen. Maar het
opvallendst is toch wel het paviljoen van Cuba, echte pop-architectuur, levendig,
fris, vol mogelijkheden, vol verrassingen. Met geprefabriceerde elementen wordt
een ingewikkeld, doch boeiend stadsfragment gesuggereerd, met toegangen op
verschillende niveaus, overkragingen, terrassen. De samenstelling is echter zo gezocht,
dat men er zich blind op staart. Meer bewoonbaar is het dorp van de zestien staten
van zwart Afrika. Met gelijke elementen hebben zij een tamelijk gevarieerd geheel
opgebouwd, met grote en kleinere pleinen, straten, vrij goed aansluitend op het geheel
van de expo. Jammer dat ook hier de vormgeving tekortschiet.
Als men architectuur kan beschouwen als een indicatie voor de evolutie van een
beschaving, dan valt de ervaring van de expo wel mee, want hier is ernstig werk
gemaakt met de afbraak van een ersatz-architectuur. De architectuur treedt uit haar
isolement, ze legt haar autonomie af, doorbreekt de inadequate structuren waarin ze
gevangen zit, om aan te sluiten bij een nieuw realiteitsbesef, dat zich in de eerste
plaats laat kenmerken als een verpersoonlijking van de mens. De architectuur deelt
de aarde niet meer op in kleine of grote eigendommen, ze stelt geen individuen of
groepen meer tegenover elkaar, ze eigent zich de aarde of een stuk aarde niet meer
toe, maar maakt de hele aarde bewoonbaar voor iedereen. Ze is goed op weg naar
een vernieuwd besef van haar eigenlijke opdracht: de vermenselijking van de aarde
□

Eindnoten:
(1) L. Vander Kerken, Brussel 1958, in Streven 3(1958).
(2) L. Vander Kerken, Filosofie van het wonen, Antwerpen, 1965, p. 16.
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Het Le Corbusier-centrum te Zürich.
TABK 18(1967).
Sinds een paar maanden is in het Zürichhorn-park het Le Corbusier-centrum van
Heidi Weber opengesteld. Beter kon het niet gelegen zijn: dichtbij het centrum van
Zürich, vlak bij het meer, in een heerlijk en druk bezocht park, temidden van de
belangstelling, en toch onopvallend, zich niet opdringend in de schaduw van een
zware bomenpartij. Het centrum Le Corbusier! Men staat voor een jeugdig, heel
kleurrijk, speels tuinpaviljoen. Het had een restaurant kunnen zijn, of een clubhuis,
of misschien nog iets heel anders. Verrast door zijn frisse aanwezigheid vraagt men
niet meer naar zijn bestemming. Maar daarom kan men het nog geen extraverte
architectuur noemen. Hoe krachtig en kleurrijk ook, toch oefent het vooral als interieur
een aantrekkingskracht uit. Eigenlijk heeft men hier alleen maar interieur, een steeds
verder geconcentreerde inwendigheid. Exterieur is in deze architectuur een
overwonnen standpunt.
Maar vooraleer dit gebouw te beschrijven moet het verhaal van zijn ontstaan verteld
worden, naverteld. Want mevrouw Heidi Weber, die het initiatief nam, heeft bij de
opening op 15 juli in geuren en kleuren de lange en soms bittere voorgeschiedenis
uit de doeken gedaan. Die geschiedenis is ook uitgegeven in een bij die gelegenheid
verschenen plaquette.
Het verre begin was de opening in 1958 van een galerie voor binnenhuisinrichting
aan de Neumarkt te Zürich. Heidi Weber ging voor haar galerie op zoek naar
oorspronkelijke en verantwoorde meubelontwerpen en stootte in een of andere
publikatie op de meubelontwerpen die Le Corbusier reeds in 1927 had voorgesteld.
Ze krijgt de toestemming om de nooit uitgevoerde ontwerpen op de markt te brengen.
In 1959 kon ze reeds een eerste tentoonstelling van Corbu-meubelen in haar galerie
presenteren. Haar enthousiasme voor het werk van Le Corbusier was echter niet bij
de meubelen blijven staan. Ook schilderijen en beelden werden erbij betrokken en
dan ook naast de meubelen in haar galerie tentoongesteld. Eens zover was het logisch
dat al deze dingen hun plaats zouden vinden in een huis van Le Corbusier zelf.
In 1960 legt mevrouw Weber dit idee voor aan Le Corbusier. Hij onthaalt het vrij
sceptisch, zoals alle opdrachten. Tenslotte gaat hij er toch op in. Het terrein weet
Weber van de gemeenteraad van Zürich los te maken, een stuk
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van het Zürichhorn-park, naast het voormalige atelier van de beeldhouwer Herman
Haller, dat als museum is opgericht.
In december 1961 komen de eerste plannen voor een paviljoen volledig in beton
te Zürich aan. In april 1962 worden ze door de stad goedgekeurd. Le Corbusier blijft
echter met het project bezig. Zoals met al zijn werk uit de latere tijd het geval is
geweest, is het idee van het paviljoen te Zürich niet nieuw. We vinden het reeds terug
in een voorstel van 1937 voor de tentoonstelling ‘Saison de L'Eau’ te Luik, waarvan
Le Corbusier aanvankelijk de supervisie had. Voor het algemeen gedeelte van de
tentoonstelling stelde hij een hoge, volledig zelfstandige, metalen dakstructuur voor,
bestaande uit gelijke, geprefabriceerde vierkante elementen, die in het midden van
drie zijden op een pijler steunden. Onder dit hoge, vrije dak kon de tentoonstelling
op verschillende niveaus georganiseerd worden. Het was een verdere toepassing van
het domino-stelsel voor het woonhuis: een algemene structuur waarin men zich vrij
bewegen kan. In 1939 kwam Le Corbusier op het idee terug toen er sprake was dat
hij voor de wereldtentoonstelling van 1939 het Franse paviljoen zou ontwerpen. In
1950 gebruikte hij het voor een ontwerp van een tentoonstellingspaviljoen bij de
Porte Maillot. Niets van dit alles werd gebouwd. Een laatste maal, voor hij het als
onderwerp te Zürich zou voorleggen, zien we het idee opduiken bij de voorstudie
voor het museum te Tokyo. Misschien ligt hier wel de overgang van een metaalnaar een beton-constructie.
Na de goedkeuring van het project door de stad begonnen de eigenlijke
moeilijkheden, waarover Heidi Weber zich niet zonder enige bitterheid uitliet. Men
nam het immers niet dat deze actieve, om niet te zeggen ambitieuze, vrouw haar
naam met die van Le Corbusier verbond, of zoals het werd geïnterpreteerd, de naam
van Le Corbusier voor haar zaak exploiteerde. Men vond het belachelijk dat Le
Corbusier, die tot dan toe geen enkele opdracht in Zwitserland tot een goed einde
had kunnen brengen, zich nu met een soortgelijk prutswerkje zou moeten tevreden
stellen. Ook van de kant van Le Corbusier kwam de bitterheid ten overstaan van de
Zwitsers weer boven. ‘Vous n'allez jamais arriver avec vos Suisses. Les Suisses n'ont
jamais été chic avec moi.’ Heidi Weber zette echter door en begon in 1964 met de
nivellerings-werken voor het terrein.
In 1965 kwam Le Corbusier met een nieuw voorstel: hij had tenslotte toch de
voorkeur gegeven aan een metaalconstructie. In juli van hetzelfde jaar vinden de
eerste besprekingen tussen Le Corbusier en de Zwitserse ingenieurs plaats. Ook dit
liep niet van een leien dakje. Le Corbusier verweet de ingenieurs dat hun ideeën nog
dateerden uit de tijd van de Eiffeltoren. Een maand later verdronk Le Corbusier in
de Middellandse Zee.
Het project was niet voltooid, maar toch voldoende ver gevorderd om het zonder
te veel improvisatie als een werk van Le Corbusier te kunnnen vol-
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tooien. De plannen van Le Corbusier zijn in het centrum tentoongesteld zodat men
zich van zijn reëel aandeel in het werk kan overtuigen. In de lente 1966 werd definitief
met de constructie van het paviljoen gestart.
In de tussentijd had ook het programma een wijziging ondergaan. In het laatste
deel, volume VII, van Le Corbusier, Oeuvre Complète 1957-1965 is er bijvoorbeeld
nog geen sprake van een kelderverdieping. Op het gelijkvloers zijn er een hall, living,
keuken, burelen, atelier voorzien; op de verdieping drie studio's met bergplaats.
Onder het dak is een groot terras aangelegd. In het gebouw zoals het er nu staat zijn
slechts rudimentaire sporen van dit woonprogramma overgebleven, maar dit verandert
maar weinig aan de geest van het opzet. Integendeel. Als het centrum inderdaad ook
als woning zou gebruikt worden, dan had het een goede woning kunnen zijn, omdat
de combinatie maison-musée, zoals Le Corbusier die voorstelde, slechts als een
ideële, niet als een concrete combinatie denkbaar is. Een museum als een huis is een
juiste, maar niet omkeerbare formule. Een huis als museum gaat niet meer op. Met
andere woorden wil dit zeggen dat alleen het wonen van de mens, de mens zelf dus,
uitgangspunt van architectuur kan zijn, dat een museum even ‘bewoonbaar’ moet
zijn als een huis, zonder dat hieruit de conclusie volgt dat een museum en een huis
met elkaar verwisseld kunnen worden, dat een gebouw tegelijk museum en woning
kan zijn. Juister is de bewering dat architectuur niet tot de uitwerking van een
programma kan herleid worden, maar dat ze een soort interpretabel gegeven moet
zijn waarin verschillende manieren van wonen, een museum of een huis, kunnen
plaats vinden. Als Le Corbusier dit huis voor Heidi Weber ontwerpt moet het
nauwelijks herdacht worden om er een museum van te kunnen maken, een museum
op het niveau van de hedendaagse mens, een museum waarin een woonklimaat heerst,
waarin mensen elkaar en het werk van de kunstenaar - hetgeen in eenzelfde lijn ligt
- kunnen ontmoeten. De bedoeling was, schrijft Le Corbusier, ‘zowel de architectuur
als de kunstwerken te laten zien op de bescheiden en nomadische schaal van een
woning, met haar menselijke maat, om zo de willekeurige schaal van zogenaamde
tentoonstellingszalen te vermijden.’ Als tentoonstellingsruimte voor zijn werk heeft
Le Corbusier zich een huis ontworpen, dat hij aanvankelijk de naam ‘maison
d'homme’, mensenhuis, had gegeven.
Als het waar is dat het huis de meest aanschouwelijke vorm van het wonen is (L.
Van der Kerken), dan verschaft het huis te Zürich een uitstekende toegang tot het
denken van Le Corbusier over het wonen en over de rol die de architectuur daarin
te spelen heeft. Dit denken mag men dan natuurlijk niet opvatten als iets abstracts.
Het is eenvoudig een vorm van het wonen zelf.
We stipten reeds aan dat Le Corbusier blijkbaar het huis tot middelpunt van zijn
denken over het wonen heeft gemaakt. Zo voordehandliggend is dit feit niet. In het
centraal stellen van de woning ligt zelfs, geloof ik, de eigenlijke
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revolutie van de moderne architectuur, een revolutie die nog altijd niet haar laatste
consequenties beleeft. Dit brengt met zich mee dat de bewoonbaarheid van de aarde
niet meer zal gekarakteriseerd worden door een of andere vorm van monumentaliteit,
maar door een menselijke maat, aangezien ze naar niets anders meer refereren kan
dan naar zichzelf en naar de mens die haar bewoont. Voor Le Corbusier is die
menselijke maat gesymboliseerd in zijn modulor. De maatvoering ervan beheerst
het gebouw te Zürich. Men moet niet meedoen met de mystificatie die Corbu zelf
rond zijn modulor gehangen heeft om toe te geven dat het fijnzinnige en
verbeeldingsrijke gebruik dat er hier werd van gemaakt bijzonder welsprekend voor
het dubbele idee dat erin vervat ligt pleit: met name de noodzaak van een herkenbare
maateenheid en de noodzaak die maateenheid af te stellen op de mens en niet meer
op hem extrinsieke gegevens.
Op het ogenblik dat het huis zijn menselijke maat vindt (in tegenstelling als men
wil tot de kosmische maat van de historische architectuur) verliest het ook zijn
particulariteit, zijn eigen symbolische omschrijving, om universeel en ‘nomadisch’
te worden. Het huis is niets anders meer dan een vorm van de algemene, men zou
kunnen zeggen persoonlijke, bewoonbaarheid van de aarde. Architectuur is dan de
kunst om de algemene bewoonbaarheid tot realiteit te brengen zowel op de grote
schaal van de stedebouw als op de kleine schaal van de woning. Het huis van Le
Corbusier te Zürich realiseert die universele bewoonbaarheid op kleine schaal. Het
is helemaal geen model van een ideaalwoning, maar prototype waarin op een
persoonlijke wijze de principes van de universele bewoonbaarheid worden
samengevat. De architectuur stelt hier m.a.w. geen vorm meer voor, maar een proces;
geen definitieve synthese, maar een open dynamiek; geen beeld, maar een structuur.
Al deze tegenstellingen, die geen eigenlijke tegenstellingen zijn, geef ik hier maar
om te proberen de overgang naar een nieuwe architectuurconceptie te beschrijven,
een nieuwe architectuurconceptie die pas door haar baanbrekende en radicale
vernieuwing in staat zal zijn de eeuwige taak van elke architectuur te vervullen: de
mens een adequaat milieu te geven waarin hij zichzelf kan zijn, herkennen, vinden
en maken.
Deze vernieuwing is in het Corbu-centrum heel concreet aan te wijzen, al blijft
het dan ook heel lastig ze in haar complexe verhoudingen te analyseren. Het meest
opvallend is wel de onafhankelijkheid van de dakstructuur. Onafhankelijkheid is hier
dan weer meer als aanduiding dan als juiste omschrijving van het begrip bedoeld,
want in feite is het dak niet onafhankelijk van wat er onder staat. Het is echter wel
zo dat men methodologisch het dak onafhankelijk kan denken en praktisch ook
onafhankelijk kan oprichten. In feite is dit laatste dan ook gebeurd zodat het, voor
het als bescherming van het gebouw dienst deed, beschutting aan het chantier geboden
heeft.
Het dak bestaat uit twee geprefabriceerde elementen uit staal (de vulvlakken
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uit staalplaat van 5 mm) van 12 bij 12 meter, samengesteld uit vier velden die in
twee richtingen hellen. De twee elementen zijn met een tussenstuk aan elkaar gezet
zodat het totale oppervlak van het dak 12 bij 26,3 meter bedraagt. Deze elementen
worden gedragen (op een hoogte van negen meter) door zes metalen kokers, waarvan
drie onder het tussenstuk. Dit laatste is blijkbaar een constructieve noodzaak geweest.
In de plannen van Le Corbusier komt het niet voor. Daar is elk element op zich
compleet, met telkens drie stutten in het midden van de buitenzijden (zie het project
voor Luik). Op de technische kant van de zaak ga ik niet in. Uit wat ik vernam kan
ik alleen afleiden dat de stabiliteit van de constructie minder eenvoudig was dan het
er naar uitziet. Wat me bezighoudt is het principe van het losse dak zelf. Het is te
vergelijken met het principe van de geodetische koepel van Buckminster Fuller of
van de tenten van Otto Frei. En ook van het idee van de dragers van Habraken (een
idee van Le Corbusier zelf) staat het niet ver af. Het is een primaire vorm om ruimte
voor de mens herkenbaar én bruikbaar te maken. En juist omdat hij primair is laat
hij zoveel toe, kan hij voor alles gebruikt worden. Men kan terugdenken aan de open
markthallen zoals ze nog in vele historische steden gevonden worden. Onder dit dak
kan van alles gebeuren. En dit is dan alleen een negatieve, neutrale mogelijkheid.
Door dit vak worden positief mogelijkheden opgeroepen in de zin van ‘de gelegenheid
maakt de dief’. Het schept gelegenheid tot menselijke activiteit, lokt menselijke
activiteit uit zonder die van voren af aan in één bepaalde richting te bepalen.
In Zürich zijn er slechts twee van die dakelementen bij elkaar gezet in een
enkelvoudige combinatie. Zonder enig probleem kan echter een overgang naar
meerdere elementen in complexer combinaties gemaakt worden: ingewikkelde rasters
van soortgelijke elementen, die daarboven ook in hoogte kunnen variëren, kunnen
worden voorzien.
Nog een ander aspect hoort bij de beschouwingen van de dakstructuur te Zürich,
namelijk dat van de vorm. Met te zeggen dat het niet meer om een vorm, maar om
een structuur gaat - hetgeen correct is - lost men de zaak immers niet op. De
uitwerking van de structuur door Le Corbusier laat zien dat elke structuur zich in
een vorm realiseert. Hier wordt die zelfs bepaald nadrukkelijk én door het spel van
de vlakken én door de kleur. Het kan best minder nadrukkelijk, maar nooit neutraal.
Altijd drukt de vorm een menselijke relatie uit. Met de woorden van professor Vogt,
ontsnapt architectuur, hoe structureel ze ook wordt opgevat, nooit aan de doem van
de expressie. Een structuur bestaat niet abstract, maar concreet. Bij deze dakstructuur
als primaire, doch heel concrete ruimtevoorziening, horen nog enkele andere
elementen in dit gebouw, die we eveneens een programmatische betekenis zouden
willen toekennen, al zijn ze dan wellicht niet expliciet als zodanig bedoeld. Ik denk
aan de enigszins vreemde en bevreemdende aanwezigheid van de zware betonpartij
bij de toegang. Het wordt onmiddellijk duidelijk waar-
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voor ze dient. Ze bevat een loopgang die de verschillende verdiepingen met elkaar
verbindt. Maar deze functie verklaart niet waarom hier ineens beton wordt aangewend,
waar al het overige in metaal is; noch waarom hier van een doorzichtige structurele
opbouw op een gesloten volume wordt overgegaan; noch waarom hier het principe
van de prefabricatie wordt losgelaten. Een inconsequentie, een formalistische gril,
effectjagerij, contrastwerking, of eenvoudig een rest van het eerste plan dat helemaal
in beton voorzien was?
Als het inconsequentie is dan is ze alvast niet onbewust, vermits ook de trap
binnenin het gebouw in beton werd gegoten. Verder is ook de kelderverdieping in
beton uitgewerkt. Die betonelementen zou ik gaarne interpreteren, zoals het dak, als
vormen van algemene voorzieningen, als het scheppen van de elementaire en
noodzakelijke voorwaarden voor het woonmilieu, laat ik maar zeggen, als het
aanleggen van een straat. Ik weet wel dat deze interpretatie in het geval van het
Zürichs paviljoen niet honderd procent opgaat, omdat alles hier op een onnatuurlijke
wijze in een privé-zone geïsoleerd blijft, waar het in feite op een ruimere universele
situatie afgestemd is. Als men echter dit gebouw uit deze beperkte situatie losmaakt
en het als een fragment van een totaal woonmilieu bekijkt dan wordt deze interpretatie
goed aanvaardbaar, in elk geval suggestief.
In die algemene bewoonbaarheid moet nu nog de eigenlijke woning, de wooncel,
omschreven worden. Te Zürich stelt Le Corbusier een combinatie van
geprefabriceerde en ‘gemoduleerde’ elementen voor: een stalen kubusgeraamte van
226 × 226 × 226 cm. Dit geraamte wordt afgesloten met glas of met gelakte
metaalpanelen van 113 × 226 cm. Deze laatste zijn binnenin met hout afgedekt. Met
die uiterst eenvoudige standaardelementen laat Corbu een heel boeiende,
gedifferentieerde ruimte ontstaan, zowel rond als in het gebouw. Het voorstel van
Le Corbusier is een duidelijk pleidooi voor ruimtelijke flexibiliteit en persoonlijke
interpretatiemogelijkheden, voor een variabele, evoluerende architectuur. Ik laat nu
in het midden in hoever dit pleidooi reëel is. Ik meen echter dat er een diepere waarde
dan alleen maar materiële flexibiliteit in gereveleerd wordt: de verpersoonlijking van
de wonende mens en de daaraan corresponderende objectivering van de ruimte.
Materiële flexibiliteit is, geloof ik, niets anders dan één poging om die
verpersoonlijking en dus de vrijheid van de mens en van zijn geschiedenis in de
architectuur te garanderen. Het huis van Le Corbusier bezit ook afgezien van die
flexibiliteit, de ruimste mogelijkheden van keuze voor de mens die het wil bewonen.
Hij wordt door of in die ruimte niet vastgezet, maar vrij gemaakt, ja, voor zijn vrijheid
gesteld. Architectuur is hier geen eindpunt meer, maar begin, geen doel, maar
voorwaarde. Hieruit besluiten dat architectuur aan belangrijkheid heeft ingeboet is
volledig verkeerd. Architectuur moet nu, zoals ze altijd gedaan heeft, de menselijke
mogelijkheden van aarde en kosmos verduidelijken en daardoor aarde en kosmos
bewoonbaar maken. Die menselijke zin is echter concreet,
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d.w.z. voor de mens van vandaag.
In de groei van het project voor Zürich is er een ogenblik gekomen dat Corbu
boven het oorspronkelijk verkozen beton de voorkeur heeft gegeven aan metaal. Dit
lijkt me niet toevallig gebeurd te zijn. In abstracto kan geen voorkeur gegeven worden
aan een of ander materiaal. Maar in het concrete perspectief van het oeuvre van Le
Corbusier en van de hedendaagse architectuurcrisis lijkt de keuze van metaal wel
van betekenis. Het kan op de eerste plaats al beschouwd worden als een pertinente
reactie op de beton-orgieën van de jonge Zwitsers.
Corbu laat hier goed zien hoe verkeerd ze het met hun beroep op hem voor hebben.
In zijn commentaar bij de opening van het centrum laat Albert Jeanneret zijn broer
Coren aan het woord: ‘Ils m'ont eu avec mon style. Ils ont dansé la farandole. Ils
m'ont vidé les veines. Je vais leur montrer autre chose: le triomphe de l'oblique, celle
qui monte triomphante et légère, celle qui descend, comme pour un slalom fin et
souriant’. Het corbu-paviljoen te Zürich is ‘un défi de Corbu à lui-même’, een
teruggrijpen op zijn oorspronkelijke visie zoals hij die in de jaren na de eerste
wereldoorlog heeft geformuleerd. In Zürich neemt Corbu afstand van zijn eigen
realisaties, zijn wooneenheden, zijn kapel te Ronchamp, zijn klooster te La Tourette,
zijn regeringsgebouwen te Chandigarh, niet om ze zonder meer tot vergissingen te
verklaren, maar om hun vormelijke vertekeningen zo te corrigeren dat de inspirerende
idee ervan weer duidelijk naar voren treedt. In Zürich heeft Le Corbusier de
compromisloze helderziendheid van zijn jeugd hervonden. Het monumentale,
archaïsch-formalistisch karakter van zijn late stijl moet wijken voor een jeugdige,
onbevangen, optimistische benadering van de opgave. Corbu stelt zich verder als het
ware boven zijn eigen werk en faam. Op het einde van zijn carrière geeft hij zelf aan
waarop het in zijn werk precies aan komt. In een gebouw dat bij uitstek bestemd is
om zijn visie op het bouwen te incarneren verloochent hij schijnbaar alle redenen
van zijn succes. Maar hij laat niettemin ook de wezenlijke waarde van zijn oeuvre
doorschijnen met in dit kleine gebouw slechts gebruik te maken van de typische
standaardoplosing en de typische kleurbehandeling die hij altijd en overal heeft
toegepast. Ook hier blijft Le Corbusier de man van de weinige, maar fundamentele
ideeën. Het heeft misschien niet veel zin te zeggen dat we in het Zürichse paviljoen
met de echte Corbu te maken hebben, maar het is in elk geval zo dat we in de
beoordeling van zijn werk niet meer buiten de interpretatie van deze architectuur
kunnen.
Wanneer we de architectuur van het Le Corbusier-centrum bespreken, mogen we
niet vergeten dat die gemaakt is om een milieu te zijn voor de ontmoeting met het
werk van Le Corbusier, zijn beelden, schilderijen, publikaties. Die ontmoeting wil
Heidi Weber provoceren met een programma van tentoonstellingen waarin
verschillende aspecten van het oeuvre zullen worden
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belicht. In het kader hiervan zijn lezingen, colloquia, filmvoorstellingen voorzien.
Voor al die activiteiten leent het paviljoen zich uitstekend. In de ruime
kelderverdieping (die rechtstreeks en prachtig daglicht vanuit een paar kokers
ontvangt) is een conferentiezaal ingericht. Het gelijkvloers omvat ruime plaatsen
voor ongedwongen ontmoeting en gesprek. De verdieping draagt een enigszins
intiemer karakter. Daar bevindt zich de bibliotheek en is er plaats voor kleinere
tentoonstellingen. Momenteel zijn er tekeningen en plannen betreffende het centrum
zelf tentoongesteld. Op het terras tenslotte is er een beeldentuin met werk van Le
Corbusier en een rustig zithoekje in openlucht aangelegd.
Een echt studiecentrum schijnt het niet te zullen worden, hoewel dit helemaal aan
de kritische geest waarin dit gebouw werd opgetrokken zou beantwoorden. Voor
wanneer is de eerste Le Corbusier-leerstoel aan een van onze universiteiten? Het ziet
er naar uit dat ook hier het niveau van het amateurisme niet zal worden overschreden.
Maar ook zo blijft hetgeen Heidi Weber verwezenlijkte, van het hoogste belang □
Martial Raysse aan het woord.
Streven 1(1967).

Subversieve architectuur.
TABK 20(1967).

New Brutalism
Reyner Banham is een van de belangrijkste historici van de moderne architectuur,
niet zozeer door het feitenmateriaal dat hij bijeenbrengt, als door de oorspronkelijke
kijk die hij erop heeft. Enkele jaren geleden reeds heeft zijn boek Theory and Design
in the First Machine Age terecht grote weerklank gevonden; het beschreef de moderne
architectuur niet meer naar het ideaalbeeld dat deze mettertijd van zichzelf heeft
opgehangen, maar was een verhelderende confrontatie van een idealistische
voorstelling met historische werkelijkheid, van vooropgezette formules met
waarachtige herkenning. Ook in het nieuwe boek dat nu van hem verschenen is,
Brutalismus in der Architektur - New Brutalism laat Banham duidelijk verstaan dat
hij een historicus is, dat het om geschiedenis gaat, maar dan een geschiedenis zoals
hij die zelf opvat.
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Terwijl echter in het eerste boek de interpretatie als vanzelf voortvloeide uit een
scherpzinnige analyse van gegevenheden, van feiten en theorieën, is de verhouding
van feitelijkheden en interpretatie in dit nieuwe boek lang niet meer zo helder en
moet men hier veeleer gaan spreken van een soort wensdroom welke door de auteur
in de feiten wordt geprojecteerd. De historicus Banham schrijft een geschiedenis die
niet plaats heeft gevonden, de geschiedenis van een droom. Banham droomt van een
compromisloze, brutaal-eerlijke architectuur voor de mens van de twintigste eeuw.
Dit brutalisme is echter slechts in zoverre een historisch verschijnsel als het vorm
heeft gekregen in de ideeën en geschriften van deze historicus en enkele van zijn
vrienden. Er is, kan men zeggen, slechts één brutalist: Reyner Banham.
Het feit dat het brutalisme slechts als een projectie bestaat, betekent nog niet dat
het onbelangrijk is. Het feit dat Banham slechts een eigenzinnige visie ontwikkelt,
is nog geen reden om deze naast zich neer te leggen. Hij overdrijft schromelijk
wanneer hij het brutalisme een wereldwijde beweging noemt, hij schiet vaak tekort
in zijn analyse van gebouwen of projecten, maar de poging die hij onderneemt om
te ontsnappen aan gebruikelijke steriele vormen van geschiedschrijving en
architectuurkritiek, is uitermate belangwekkend. Het is een haast onmogelijke poging;
men kan ze karakteriseren met een boutade van J.L. Godard die van zijn filmen zegt:
‘Het is bijna alsof ik een sociologisch essay wilde schrijven in de vorm van een
roman en ik beschik slechts over muzieknoten’.
De kritiek die tegen het boek is geformuleerd, is dan ook nogal opgewonden
geweest. De meest felle las ik in Die Zeit (25 november 1966) waar Hermann Funke
het heeft over Das Weltreich eines Brutalisten. Wie Reyner Banham ein
Commonwealth eroberte. Een goed afgewogen kritiek op het boek verscheen in The
Architectural Review (juli 1967) van de hand van Robin Boyd.
Banham schrijft geschiedenis om zijn prospectieve visie op de architectuur een
reëel karakter te geven en dit wekt wel eens de schijn dat hij de hele moderne
architectuur na de tweede wereldoorlog naar zich toe wil halen. Ziet men in het boek
echter een poging om de meest vitale tendensen van de naoorlogse architectuur te
interpreteren, dan wordt het brutalisme, zowel het begrip als de geschiedenis ervan,
iets heel relatiefs; om het met Banhams eigen formule te zeggen, niets méér dan ‘één
woord op zoek naar zijn betekenis’. Ik geloof dan dat Banhams interpretatie en kritiek
van de recente architectuurontwikkelingen juist is, maar in tegenstelling met zijn
eerste boek is hij er deze keer niet in geslaagd, zijn interpretatie zo aan de historische
feiten te verduidelijken, dat ze los komt van zijn eigen persoon en zijn eigen kring.
Nu heeft ze veel weg van een belijdenis. Het historisch kader waarin Banham zijn
gedachtengang situeert, is dat van de architectuur tussen de jaren 1950 en 1960,
voornamelijk in Engeland, met name het Engeland van de generatie van de Smithsons.
Het boek begint met te vertellen hoe de naam ‘brutalisme’
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ontstaan is. Dat moet tamelijk toevallig gebeurd zijn, in de omgeving van het
architectenpaar Alison en Peter Smithson, in het hegin van de jaren vijftig. Al spoedig
ging de term fungeren als het kristallisatiepunt van een ongenoegen. Wat men ermee
aan wilde duiden, was niet een nieuwe stijl, niet een nieuwe esthetiek, maar een
ethiek. De term brutalisme dankt zijn succes ondermeer aan het feit dat hij direct,
uit zichzelf, de radicaliteit suggereert waarmee gezocht wordt naar een ethische
architectuurverantwoording.
Wat Banham verder beschrijft als een algemene situatie, is niets anders dan de
persoonlijke geschiedenis van de Smithsons, waarin hij zelf ook nauw betrokken is
geweest. Na de oorlog, die zij als een realiteit van deze tijd herkend willen zien,
keren zij zich af van het pittoreske, door de Engelse architecten en critici gehuldigde
traditionalisme, en zoeken zij aansluiting bij de grote meesters van de hedendaagse
architectuur, in de eerste plaats Mies van der Rohe en Le Corbusier. Een belangrijke
invloed op hun ontwikkeling heeft het boek van R. Wittkower Architectural Principles
in the Age of Humanism gehad en daarin vooral de ontdekking van het werk van
Palladio. Het was hun immers niet om een nieuwe architectuur te doen, maar om de
herkenning, de ontdekking van architectuur zonder meer.
In die situatie wordt Le Corbusiers wooneenheid te Marseille het symbool van
architectuur voor vandaag: een synthese van de mediterrane vormelijke traditie met
de technologische en sociale gegevenheden van vandaag. Banham wil dan ook
bewijzen dat het eerste brutalistische gebouw, een schoolgebouw van de Smithsons
te Hunstanton, direct afstamt van Le Corbusier, maar zijn analyse van de wooneenheid
te Marseille weet dat niet waar te maken. Het schoolgebouw van de Smithsons stond
namelijk onder directe invloed van Mies van der Rohes Illinois Institute of
Technology. Dat weet Banham natuurlijk ook, en dus promoveert hij Mies van der
Rohe eveneens tot een prebrutalist. En meteen worden Mies van der Rohe én Le
Corbusier, de klassieke antipoden van de hedendaagse architectuurgeschiedenis,
door Banham bij elkaar gebracht.
Dit gebeurt m.i. volkomen terecht: een vergelijking tussen het werk en de
opvattingen van Le Corbusier en die van Mies van der Rohe is buitengewoon
verhelderend voor een begripsbepaling van het brutalisme. Maar ook op dit punt
schiet Banham tekort. Hij blijft steken in een te algemene en nietszeggende
beschrijving. Hij staart zich blind op het gebruikte materiaal en op enkele
vormprincipes, zoals bijvoorbeeld de symmetrie. Maar ook symmetrie is geen absoluut
of autonoom principe; het is slechts bestanddeel van de algemene architectonische
vorm. Door te veel te willen bewijzen parodieert Banham bijna zijn eigen
bewijsvoering. Het reële verband dat er inderdaad bestaat tussen het werk van Mies,
Le Corbusier, het schoolgebouw van Hunstanton en de andere gebouwen die hij in
zijn verhaal betrekt, datgene wat deze werken inderdaad gemeen hebben en wat onder
de naam brutalisme kan
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gebracht worden, komt er niet uit.
Hoe duidelijk hij ook proclameert dat het hem niet om een esthetiek, maar een
ethiek te doen is, Banhams kritiek blijft uiteindelijk een esthetische kritiek. Daarop
kan hij antwoorden dat dit juist de tragedie van het brutalisme is, dat de verzanding
in de esthetiek inherent is aan de geschiedenis van het brutalisme: ‘Trotz aller schönen
Reden von “einer Ethik, keiner Aesthetik” brach der Brutalismus niemals ganz aus
dem ästhetischen Rahmen aus’. In zijn eerste boek heeft hij zelf aangetoond dat
architectuurgeschiedenis en - kritiek voor hetzelfde dilemma staan: ofwel vertellen
ze een formalistisch-esthetisch verhaal dat aan de realiteit voorbijgaat ofwel zoeken
ze een ethiek die de architectuur als een noodzakelijke esthetische categorie in het
geheel van het bestaan integreert. Noch in zijn brutalistisch manifest, gepubliceerd
in The Architectural Review (1955), noch in het hier besproken boek (waarin dit
manifest had thuisgehoord!) heeft Banham dit dilemma kunnen doorbreken.
Zolang het vehaal over zijn vrienden gaat, krijgen we een boeiende
milieuschildering van het Londen uit de jaren vijftig met het ontstaan van de pop-art
en de doorbraak van de jonge Engelse architecten, van wie er enkele met name
worden vermeld: Lasdun, Stirling en Gowan, Sir Leslie Martin, Colin St John Wilson,
Voelcker, Sheppard. Wanneer er echter ook het werk van een Lewerentz of een
Ungers, een Bakema of een Van Eyck, een Figini en Pollini of een Rudolph, wordt
bij betrokken, wordt alles heel erg verward. In de beoordeling van het
Marchiondi-instituut van Vigano te Milaan, waar Banham een grote betekenis aan
toekent, is de verwarring tussen esthetiek en ethiek compleet. Slechts tegen het einde
van het boek voelt men weer vaste grond onder de voeten (meer in de illustratie dan
in de tekst, maar het boek van Banham is ook met illustraties geschreven) wanneer
de Siedlung Halen bij Bern van het Atelier 5 wordt besproken, of de woonblokken
van Kitutake te Totsuka, van Maekawa te Tokyo, van Womersley te Sheffield. De
gebouwen waarmee het boek sluit - de Economist Building te Londen van de
Smithsons, het faculteitsgebouw voor de ingenieurs van Stirling en Gowan te Leicester
- behoren reeds zoals Banham zegt, tot een volgend boek. De geschiedenis van het
brutalisme is uit. De moeilijkheid met het boek van Banham is, dat het belangrijk
inzicht dat eruit te leren valt, voor een groot deel tussen de regels of in terloopse
beschrijvingen staat. Dat inzicht is misschien samen te vatten in het begrip
‘subversieve architectuur’, een term die Banham laat vallen naar aanleiding van het
Sugdenhuis van de Smithsons te Watford en waarop hij even ingaat in het kapittel
Anmerkungen zu ‘une architecture autre!’
Het brutalisme wil geen ‘andere architectuur’. Het gelooft in een eeuwige
architectuur omdat het architectuur niet langer wil beschouwen als een oppervlakkig
stijlbegrip, maar als een existentiële categorie. Het gelooft dat de
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mens het niet zonder architectuur kan stellen. Architectuur is het noodzakelijke,
zinvolle en zingevende kader van het leven, een geschikt milieu voor het functioneren
van menselijke activiteit én een expressief symbool van de gemeenschap die deze
activiteit draagt. Met een woordspeling zou men kunnen zeggen, dat de brutalistische
ethiek erin bestaat, een esthetiek van de architectuur zo uit te bouwen, dat deze niets
anders meer dan adequate levensvorm is. Banham sluit daarbij bewust aan bij de
architectuurtraditie zoals die tot in de heroïsche jaren van de moderne architectuur
is ontwikkeld. Zijn subversiviteit bestaat hierin dat hij de formalistische interpretatie
van die architectuurtraditie wil doorbreken om voor de mens van nu weer een
aangepaste architectuur en dus een beleef- en herkenbaar milieu te maken. Deze
algemene constatering is wel van het grootste belang, en het is noodzakelijk er telkens
op terug te komen, maar ze blijft te algemeen om echt effectief te zijn. De taak van
de historicus houdt hier op, hier moet de filosoof aan het woord komen. En het ideaal
is dat die twee samengaan. Meer dan ooit heeft de architectuur behoefte aan een
oorspronkelijk, nonconformistisch, reëel en prospectief denken, een denken dat zich
niet meer vastzet op stijlbegrippen, zoals het brutalisme er uiteindelijk nog een is
geweest.

Twentieth-Century Architecture, The Middle Years 1940-1965
Het boek van Banham komt tot op zekere hoogte nog niet aan die behoefte tegemoet.
Het boek van professor John Jacobus Twentieth-Century Architecture, The Middle
Years 1940-1965, dat een interpretatie van dezelfde periode wil geven, stelt enkel
terloops, in één enkele zin van de inleiding, die behoefte vast. ‘Men zou een boek
kunnen schrijven over de algehele mislukking van de grootmeesters van de
hedendaagse architectuur, die er niet in geslaagd zijn een verandering te brengen in
het geheel van ons visueel environment. De auteur van zulk een studie zou kunnen
beginnen met de utopische dromen van de architecten uit de jaren twintig en daarna
de progressieve vulgarisatie beschrijven waardoor opportunisten (of gekken) die
edele visie hebben onteerd. Hij zou kunnen besluiten met een diatribe tegen de
proliferatie van wanorde en afval in ons landschap, stedelijk even goed als landelijk.’
Aan zulk een wezenlijk boek heeft professor Jacobus zich echter niet gewaagd.
Hij wil niets anders dan een ‘history of style’ schrijven. Zijn poging om dat te
verwezenlijken is echter een bewijs te meer dat de door hem gehanteerde
stijlbegrippen op een reële architectuur van vandaag niet meer toepasselijk zijn.
Ongewild maakt het overzicht dat hij geeft de veronderstelling zelf waarvan hij
uitgaat niet langer houdbaar. Zijn boek is in feite een beschrijving van ‘de progressieve
vulgarisatie van eens edele idealen’.
Die idealen werden geformuleerd door Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Gropius. In het eerste deel, dat ruim de helft van het boek beslaat,
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komen de figuren al in het gedrang. De uitvoerige behandeling ervan in een overzicht
van de naoorlogse architectuur kan verantwoord lijken. Het belangrijkste of zeker
het omvangrijkste deel van het oeuvre van Wright, Le Corbusier en Mies van der
Rohe is immers na de tweede wereldoorlog tot stand gekomen.
Men kan dit werk echter maar juist interpreteren als men het in zijn historische
ontwikkeling situeert. Wanneer de auteur zegt dat ‘de historicus de creaties van zijn
tijd ziet in termen van een dialoog tussen heden en verleden’, had dit in de eerste
plaats moeten toegepast worden op de ontwikkeling van de behandelde figuren zelf,
had moeten worden nagegaan in hoeverre ze hun eigen idealen hebben ‘gerealiseerd’
of ‘gevulgariseerd’.
Allusies op die ontwikkeling blijven aan de oppervlakte. Alleen het visuele aspect
bijvoorbeeld van de overgang van Le Corbusier van wit-bepleisterde wandbehandeling
naar de aanwending van ruwe materialen wordt aangegeven. Het brutalisme ziet
Jacobus als een van vele stijloefeningen, die niet meer aandacht verdient dan
bijvoorbeeld de bruuske omschakeling van het architectenbureau Skidmore, Owings
en Merill van de curtainwall naar het betonscherm. De aandacht die Jacobus aan het
werk van deze laatste besteedt is wel veelbetekend. Het wijst niet alleen op de
Amerikaanse optiek - ook figuren als Kahn, Johnson, Rudolph en Saarinen komen
goed uit de verf - maar ook op een uitgesproken formalistische stellingname. Aan
het oeuvre van Aalto wordt dan ook nauwelijks aandacht besteed. De jonge
Scandinaafse architectuur is, Utzon niet te na gesproken, onbestaande. De Italiaanse
architecten worden met een paar paragrafen afgemaakt. Men heeft geen idee van wat
er in die jaren in Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje aan de gang
was. Als men even de namenlijst ter hand neemt, komt men tot de constatering dat
deze geschiedenis van de naoorlogse architectuur geschreven kon worden zonder
vermelding zelfs van namen als M. Bill, G. Candilis, S. Fehn, Ch. Eames, Buckminster
Fuller, G. Michelucci, S. Lewerentz, A. Van Eyck, Atelier 5, G. Ponti, J. Prouvé,
(eenmaal geciteerd als Prové), Rietveld, Seidler, Sert, Siren, Soleri, en ik citeer hier
dan maar op goed valle het uit.
Wanneer bij Banham een bekende figuur niet behandeld wordt, krijgt dit een
programmatische betekenis. Bij Jacobus wijst het op onnauwkeurigheid. En die gaat
daarenboven verwarrend werken als men dan toch in het boek beweringen ontmoet
als deze over het brutalisme: ‘Zelfs al lijkt het brutalisme onnodig fanatisch, de
verdienste van Banham en de Smithsons is geweest opnieuw de discussie over enkele
van de belangrijkste basisprincipes van de moderne traditie op gang te hebben gebracht
en deze in ere te hebben hersteld, op een ogenblik dat oppervlakkige schittering de
meest algemeen bewonderde waarde was van de intelligentsia van het beroep’.
Of deze zin waarin de Amerikaanse architectuur uit de jaren vijftig wordt
gekarakteriseerd als ‘academic and formalistic pattern of order’. ‘Vele Ameri-
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kaanse architecten waren op zoek naar een formule die de glazen wand zou vervangen,
een formule die een zekere graad van nieuwheid en bewerking zou bezitten, zonder
de zin voor modulaire regelmaat op te geven. Terwijl vele Britse architecten talrijke
compositiemogelijkheden onderzochten van brutalistische of neo-functionalistische
aard, waren de Amerikaanse architecten wegen aan het zoeken om de verpakking
van het gebouw te verrijken, zonder zich om de verhouding van binnen en buiten te
bekommeren’. Niettegenstaande deze constateringen gaat de aandacht van de auteur
toch naar de Amerikaanse en niet naar de Britse architectuur.

World Architecture 4
Krijgen de brutalisten reeds impliciet door het boek van Jacobus gelijk, de juistheid
van hun principiële houding wordt nog duidelijker geïllustreerd door de jongste
aflevering van World Architecture, Place and Environment. De laatste twee
afleveringen van John Donat's jaarboek zijn rond een thema opgebouwd. In deel drie
was dit Art and Technology: towards a third culture in architecture. Deel vier, dat
nu is verschenen gaat over de kwaliteit en de herkenbaarheid van de ruimte, de ruimte,
die plaats wordt waar mensen kunnen leven. ‘De moderne architectuur, schrijft Donat
in zijn inleiding, is gelukkig met zich te bevrijden van haar bekommernis om een
zwaarwichtig monumentalisme; ze begint tegemoet te komen aan de meer bescheiden
eis van een milieu te maken waarin menselijke activiteit het voornaamste object van
architectuur is.’ Het spreekt vanzelf dat architectuurkritiek en -theorie die deze thesis
aanvaardt niet langer kan werken met esthetische categorieën zoals bijvoorbeeld
professor Jacobus die nog gebruikt. Het begrip vorm wordt niet minder belangrijk
dan voorheen. Het moet echter een nieuwe bepaling krijgen, een bepaling die
samenvalt met een herontdekking van wat architectuur altijd heeft betekend. Ook in
World Architecture 4 wordt die bepaling niet gegeven. Maar zoals in Banhams boek
zijn de illustraties en de onderwerpen zo gekozen dat ze een stimulerende bijdrage
tot die bepaling uitmaken.
John Donat worstelt nog altijd een beetje met zijn oorspronkelijke formule om in
het jaarboek verschillende correspondenten - alle architecten - naast elkaar aan het
woord te laten over wat zij in hun respectievelijke landen belangrijk vinden. Dat dit
in vele gevallen helemaal niet representatief was kon men in de eerste delen
constateren. Die kritiek vervalt nu grotendeels omdat de bijdragen moeten gezien
worden als verhelderingen van het thema, met name: het environment op de schaal
van de stad evengoed als van het privéhuis.
In de Amerikaanse bijdrage vindt men o.m. een fragment van de saneringsprojecten
voor Harlem, gemaakt in opdracht van het Museum of Modern Art in New York
(wanneer gaan onze musea zich voor architectuur en stedebouw
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interesseren?) én een analyse van een woning van M. Smith. Uitvoerig wordt ook
het Salk Institute te La Jolla van L.I. Kahn voorgesteld. Interessant is het de
beschouwingen bij het werk van Kahn in World Architecture te vergelijken met wat
Jacobus ervan zegt. Italië is vertegenwoordigd met het universitair college te Urbino
van Giancarlo De Carlo, een van de belangrijkste werken uit de laatste jaren;
Nederland met het Sonsbeekpaviljoen van Aldo van Eyck, de eigen woning van Jan
Verhoeven te Hoevelaken, het studentenhotel van Hertzberger te Amsterdam;
Australië met het hier reeds besproken St. John's Village te Glebe van Hely, Bell en
Horne: alle werken die in een bewuste vormgeving de nadruk leggen op de ‘plaats’,
het environment, de activiteit van de bewonende en bewegende mens.
Hetzelfde kan men ook zeggen van het werk van Ram Karmi, die een aantal van
zijn grote urbanistische complexen in de nieuwe steden van Israël voorstelt. Japan
en Zwitserland presenteren speelparken voor kinderen (en volwassenen). Op een
heel gelukkige wijze wordt het hedendaagse bouwen in zijn traditie geplaatst door
enkele beschrijvingen van volksarchitectuur. Voor Engeland hebben we een analyse
van het dorp Kirkbymoorside, voor Ghana een beschrijving van een viertal
inboorlingendorpen, voor Griekenland de heropbouw van het in 1956 zwaar
geteisterde Santorini. Ook de overige bijdragen uit Zweden, Noorwegen, Mozambique,
Venezuela en Polen, hoewel ogenschijnlijk niet zo direct bij het thema behorend,
krijgen door het themaverband toch een specifieke betekenis. Door het bepalen van
dit thema heeft Donat immers (zoals Banham) een standpunt ten overstaan van de
architectuur bepaald. De juistheid hiervan bepaalt in de eerste plaats de waarde van
architectuur en architectuurkritiek □

De man in de straat. (lezing)
Leuven, 23 november 1967.
In deze groep van gekwalificeerde specialisten, architecten, urbanisten, planologen,
of hoe u ze ook noemen wil - de voorzitter laat ik buiten het geding - heb ik de mij
hier toebedeelde rol geïnterpreteerd als die van de man in de straat, van de man die
overschiet als alle specialisten uitgepraat zijn; of, als u het nog anders wil: ik zie
mijn rol in dit gesprek als die van de te urbaniseren mens, om in
urbanisatie-terminologie te spreken: de rol van het slachtoffer, die met een zekere
verwondering zijn proces ziet maken, een proces overigens waarin hij zich helemaal
niet herkent. Het is maar redelijk, dacht ik, dat in dit gesprek ook de veroordeelde
aan bod komt.
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Er wordt op het ogenblik enorm veel over en nog meer om de kwestie van de
ruimtelijke ordening heen gepraat, iedereen schijnt ermee begaan te zijn, onze kranten
schrijven er zelfs al over - maar nog nooit, zo komt het mij althans voor, is het object
van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, dat niet de ruimte is, maar de mens,
zo ver uit al deze beschouwingen afwezig geweest als de dag van vandaag.
Oh, het woord mens komt vaak genoeg in urbanistische beschouwingen voor,
maar kunnen wij, mensen in de straat, ons in die mens herkennen, kunnen wij ons
met de mens van de urbanist identificeren? Als er nu zoveel over stedebouw wordt
gepraat, weet men dan eigenlijk wel waarover het gaat? Wordt er niet hopeloos op
levensvreemde utopieën gejaagd? Zijn de theoretici van de stedebouw geen
verslaafden van een steriel heimwee? of, waarom zou ik niet vrijuit spreken, agenten
van een geheim totalitarisme, die de mens willens nillens, naar het voor hem
weggelegde geluk willen voeren, priesters van een dogmatisch idealisme die het
geluksdiertje mens in een vergulde kooi willen vastzetten?
‘De stad is dood, leve de stad’, zou de kreet kunnen zijn waarachter architecten,
urbanisten en planologen opstappen. De stad waar ze om begaan zijn, de stad die ze
gezond willen maken, is immers al lang dood. Hij bestaat niet meer, en heeft eigenlijk
nooit bestaan. Hij is een luchtspiegeling van de verbeelding.
De enige realiteit van de stad is die van de levende mens, maar aan die
oorspronkelijke, concrete werkelijkheid komen ze niet toe. Daar weten ze geen weg
mee. De mens, de man in de straat, is voor de hedendaagse stedebouwer de spelbreker.
Hij beantwoordt hoegenaamd niet aan de voorstelling die ze voor eigen gebruik uit
romantische wensdromen en sociale utopieën hebben samengesteld. Daarom is de
urbanist zo diep ontgoocheld over de mens, over u en mij, die bedankt voor de ideale,
nette, goed functionerende stad die hem pasklaar aangeboden wordt, de stad vol
groen, vol brede lanen, vol riante huisjes, waarin iedereen en alles zijn plaats heeft
en desnoods met een vriendelijke glimlach met geweld op zijn plaats wordt gehouden,
waarin iedereen verplicht wordt op één bepaalde manier gelukkig te zijn, gelukkig
tot vervelens toe. Alleen de urbanist, zoals destijds god de vader, is meester over de
ijzeren wet van het geluk. De urbanisten wonen dan ook nooit of uiterst zelden in
hun ideale steden. Ze ontwerpen steden voor anderen.
Door uit te gaan van voorafgegeven ongecontroleerde voorstellingen, zo goed en
zo kwaad als het kan ineengeklungeld met sociologische, psychologische,
economische en esthetische begrippen, die geen voet aan de grond hebben, doen ze
niets anders dan de werkelijkheid van stad en mens toedekken, onzichtbaar en
ontoegankelijk maken. Met zijn gangbare denkwijzen kan de urbanist eenvoudigweg
nooit op het reële probleem dat achter de stedebouw staat, uitkomen. Hij kan het niet
zien, omdat hij de verkeerde kant uitkijkt.
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Hoe zou men willen dat hij er dan een reële, leefbare oplossing aan geeft?
De eerste hinderpaal is het begrip stad zelf. De stad is dood. Men zou kunnen
zeggen, hij is samen met god gestorven. Sinds god dood is, sinds de mens heeft leren
afzien de zin van zijn bestaan buiten zichzelf te verleggen in een hem overstijgende
bovenstructuur, sinds hij zich niet langer tevreden stelt met de rol van personage in
een vooraf geordend en hem toegeschoven geheel, kan er van het begrip stad geen
sprake meer zijn. Niet de industrie, niet de techniek, niet de wetenschap heeft de stad
doen uiteenspringen. Door zijn geestelijke ontvoogding, of precieser nog, door een
geestelijke mutatie heeft de mens zich ook uit de band van de stad bevrijd.
Al connoteert het archaïsche begrip van de stad reeds een tegenstelling tot de
gesloten, sedentaire en particularistische dorpsgemeenschap, toch blijft het beeld
van de stad in hoofdzaak bepaald als een gesloten middelpunt, een politiek, sociaal
en religieus hiërarchisch georganiseerde gemeenschapsstructuur, statisch opgebouwd
naar een welomlijnd, principieel onaantastbare en overanderlijke wereld- en
mensconceptie.
De stad is m.a.w. een compleet levensmilieu, één affe constructie, waarbinnen het
individu slechts aan bod komt door zijn plaats in die constructie in te nemen, door
zich met een voorafgegeven personage te vereenzelvigen. De mens in de archaïsche
stad is maar mens in zover hij burger is en dit burgerschap uitoefent als burgemeester,
rechter, pastoor, soldaat, ambachtsman of leegloper. Als gesloten wereld verschilt
de stad slechts door haar afmetingen en haar complexiteit van de traditionele
dorpsgemeenschap. Hij was het midden van het bestaan.
Architectuur en dus ook stedebouw (stedebouw is immers slechts een ersatzbegrip
dat bij het begin van de eeuw in voege kwam, toen de architectuur verstek liet gaan
ten overstaan van de haar gestelde problemen) - architectuur is niets anders dan het
herkenbaar en bewoonbaar maken van dit bestaansmidden. Architectuur is ‘het
opengaan van de verborgen mogelijkheden van de aarde binnen een menselijke zin’
(Van der Kerken).
In een archaïsch levenspatroon bestaat het opengaan van die menselijke zin in het
oprichten van een middelpunt, een monument. Architectuur is geen stijlkwestie, maar
zingeving. Door het plaatsen van het monument, en het herkenbaar maken van een
middelpunt ordent de architectuur de oorspronkelijke chaos. Ze geeft de aarde een
centrum. Dit laat toe dat de mens zich vestigt. Van hieruit kan hij de aarde beheersen
en in bezit nemen. Hij kan nu spreken van links en rechts, en midden; van binnen en
buiten; van heilig en profaan; van inwoner en vreemdeling; van stad en natuur. De
oorspronkelijke chaos is tot herkenbaarheid gebracht.
Het oprichten van een gebouw is dus meteen ook en in de eerste plaats ordening
van ruimte. De architectuur van de archaïsche mens (en we zijn in 1967 blijkbaar
nog altijd niet van die atavistische binding losgekomen!)
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bestond dus primair in het oprichten van monumenten als herkenbare tekens,
middelpunten van de sacrale, ineengebonden, bovenpersoonlijke
gemeenschapsstructuur. Denk maar even, om het concreet te maken, aan een stad
als Firenze; Firenze dat is de dom, het Palazzo Vecchio, de Uffizi. Maar ook Leuven
is nog een duidelijk voorbeeld. De stad werd gestructureerd door haar monumenten
en die structuur was, men vergete het nooit, niet in de eerste plaats materieel, niet
vormelijk, maar spiritueel: die monumenten hadden een heel concrete betekenis als
spirituele levensfuncties.
Door die monumenten, door die monumentale architectuur, verkreeg van de andere
kant, de rest van de stad zijn vrijheid, ongebondenheid, spontaneïteit. In de schaduw
ervan kon gebeuren wat wilde. In de schaduw van de kerk mocht gezondigd worden.
Wat naast de monumenten werd opgericht was geen architectuur, bezat geen
representatieve waarde. Het kon leven, bewegen, steeds veranderen, zonder dat er
aan de herkenbare structuur, het geestelijke midden werd geraakt.
Dit midden was uniek, het centrum van de hele aarde. Wat niet belet dat er andere
centra naast zouden bestaan. Voor de stedeling was zijn stad het centrum van zijn
bestaan, het midden van waar hij uitging en waarheen hij terugkwam. Het is hier niet
de plaats om te analyseren hoe de geleidelijke ontvoogding van deze
grondgebondenheid is geschied. Voor ons doel kan het volstaan het feit te constateren,
een feit dat niet vreemd is aan het stadsfenomeen zelf.
Zoals we reeds aanstipten, zit in het begrip stad ook de tegenstelling tot het dorp
verdisconteerd en die tegenstelling ligt dan in de hoofdzaak in de bewustwording
van het individu, in het zich losmaken van de afzonderlijke persoon uit de sedentaire
en statische gemeenschap, om zich als dynamische impuls zelf tot middelpunt te
maken en niet alleen tot middelpunt in een bepaalde voorafgegeven structuur, maar
tot universeel middelpunt, boven elke structuur. Het individu stelt zich m.a.w. niet
meer tevreden met een of andere plaats in de gemeenschapshiërarchie, maar bouwt
zelf van onderuit zijn gemeenschap op, binnen de gegeven gemeenschap van de
mensheid. Het individu is revolutionair geworden.
Op dit kritieke punt treedt de hele ambivalentie van de nieuwe verhouding van
vrij individu tot gestructureerde gemeenschap naar voren. Op een bepaald ogenblik
werd de enige waarde, de enige wet: het individu, maar dan een individu dat even
dogmatisch, en in die betekenis even onmenselijk en irreëel was als de strakke
gemeenschapsstructuur die het afloste. Onbewust immers gebruikte het nieuwbakken
individu de bestaande gemeenschapsstructuur om zich te affirmeren. Het individu
dat we kennen is niet alleen maar individu, het is een individu zoals het in een gesloten
gemeenschap is geproduceerd, een geprivilegieerd individu, dat een representatieve
plaats in de gemeenschap inneemt. Het individu, elk individu, gaat, zonder zich van
die
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onrechtmatige inbezitname rekenschap te geven, de opengekomen functies van de
sociale superstructuur bekleden, zonder de sociale binding die deze functies met zich
brachten te herkennen. Het eigent zich een macht toe, die hem van geen kanten
toekomt. Het wezenlijke, sociaal en ideologisch gefundeerd monumentalisme wordt
van zijn bovenmenselijke, regulariserende waarden beroofd en op een onrechtmatige
wijze door een of ander willekeurig individu gevuld, een individu dat zich om
extrinsieke redenen, bijvoorbeeld kapitaal, die plaats, die machtspositie kan
toeëigenen. Het individualisme, waarvan sprake, is m.a.w. nier gefundeerd op
volwaardige menselijkheid, maar op machtsuitoefening zoals in de gesloten
gemeenschap. De aliënatie van de menselijke persoon in een abstracte superstructuur
is niet overwonnen, alleen maar verlegd en daardoor nog funester geworden. Concreet,
want het gaat hier om heel concrete feiten: het kapitalistisch liberalisme en het
daarmee samenhangend paternalisme kon enkel bestaan doordat het in de rug gesteund
was door een zichzelf overlevende sociale structuur (denk bijvoorbeeld maar aan de
rol van de kerken in dit proces) en omgekeerd, werd die structuur door de kunstmatige
steun van de nieuwe klasse in leven gehouden. Stadsstructuur zowel als individu
waren op die wijze vertekend tot de karikaturen van wat ze eens geweest waren. Ze
vervalsten de kijk op de echte ontvoogding van de menselijke persoon.
De moderne urbanisten zijn hier het slachtoffer van geworden. In een
verdedigingsreflex tegen de individuele willekeur hebben ze de waarachtige betekenis
van de moderne geestelijke revolutie niet herkend en zijn als een antirevolutionaire
kracht gaan ageren. Ze wilden enkel nog behouden en herstellen, terugkeren naar
het archaïsche stadspatroon dat voor altijd verloren is. Ze werden bijna automatisch
in de positie gedrongen van verdedigers van de gemeenschap tegen het individu,
alsof het om tegengestelden zou gaan. Nu de stad dood was, riepen ze ‘leve de stad’.
Nu de stad uiteengevallen was in een eindeloze, onoverzichtelijke chaos van
industriewijken en voorsteden, waarin geen menselijke herkenbaarheid meer
voorhanden was, gingen ze het recept voor deze kwaal zoeken in oude stadsbeelden,
die op een archeologische, esthetiserende manier werden ontleed. Deze zijn echter
evenmin een adequate expressie van de hedendaagse mens als de industrievoorsteden
of de nieuwe tuinwijken, zeker niet als ze louter formalistisch werden geïnterpreteerd
en gereduceerd tot een vormelijk geheel van hoog en laag, van rechte, gebogen en
gebroken perspectieven. De verschillende modellen van de nieuwe, hygiënische stad
hebben intussen door hun realisatie zelf hun eigen onwerkelijkheid aangetoond. Alle
verwaarloosden ze de eigenlijke dimensie van het wonen, dat expressie dient te zijn
van de plaats van de mens op aarde in de gemeenschap van zijn lotgenoten. Niet
voor niets heb ik daarnet een allusie gemaakt op totalitaire regimes: ons urbanistisch
denken is fundamenteel totalitair. Het wil om het met Francastel uit te drukken: een
concentratiekamp
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van vrije mensen maken.
De reactie op deze reductie van de persoonlijkheid door de stedebouwers en op
de verdere aftakeling van het woonmilieu was een nog belachelijker affirmatie van
het individu, incluis de stedebouwer zelf, in de vele villawijken en de ervan afgeleide
tuinwijken. De zogenaamde eengezinswoning is een evenmin gefundeerde uitbreiding
van vroegere toestanden. Ze is niet ongefundeerd omdat ze niet zou beantwoorden
aan bepaalde vooropgestelde principes, maar omdat ze niet overeenkomt met de
manier van leven en zijn van de mens die erin woont.
De stedebouwkundige opvattingen die noodzakelijkerwijze tot deze twee uitersten
leiden, zijn met de stad zelf veroordeeld. Ze zijn niet in staat het eigenlijke probleem
van de open samenleving op zoek naar een adequaat en herkenbaar milieu op te
lossen. De stedebouw, de architectuur moet op zoek gaan naar nieuwe voorstellingen
en symbolen en die kan ze maar vinden in de observatie van de concrete mens. Zoals
Moshe Safdie, de ontwerper van Habitat 67 te Montreal, me in een interview voor
de Vlaamse televisie zei: de architect moet de mensen niet leren leven, hij moet van
de mensen leren hoe ze leven, en hen een voor dit leven aangepast milieu scheppen.
Het spreekt vanzelf dat ik hier niet de analyse van de reële, concrete mens kan geven
- ze is nog nauwelijks ingezet -, maar ik kan wel, tot besluit, een aantal evidenties
aanstippen die het geschetste inzicht in verband met de urbanisatie meebrengen:
1. Het meest centrale ervaringsgegeven is wel het dynamisch karakter van de
moderne westerse mens, dat als model over de gehele wereld is aanvaard. De
hedendaagse mens maakt niet alleen technische vooruitgang, dringt niet alleen verder
door in de wetenschap van de wereld rondom zich, ook het beeld van wat hij zelf is
en hoe hij zichzelf voorstelt is evolutief geworden. Het wordt zowel in de
menswetenschappen als in de kunst voortdurend nieuw ontworpen. Men zou kunnen
zeggen dat het beeld dat de mens van zichzelf en van zijn samenhang tot een geheel
heeft, niets anders is dan een werkhypothese in functie van het leven. Als nu de
urbanist één werkhypothese als hét definitieve model vooropstelt, dan kan dit niet
anders dan faliekant mislukken.
2. Architect en stedebouwer moeten dus bouwen voor de vrijheid van de mens,
die in de eerste plaats vrijheid is naar zijn toekomst. Wanneer men vasthoudt aan de
traditionele opvattingen over architectuur en stedebouw, zoals die nu nog gelden,
dan kan men niet anders dan de vrijheid van de mens te niet doen en zijn milieu voor
hem onbewoonbaar maken.
Men komt dan tot de schijnbaar paradoxale conclusie dat de verpersoonlijking,
de humanisatie van de mens, een onpersoonlijke architectuur vergt, een architectuur
die geen directe expressie meer kan zijn van een bepaalde mensopvatting, maar een
algemene structuur, waarbinnen de mens zijn volledige vrijheid kan ontplooien, en
juister nog: een structuur die voorwaarde is tot
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deze vrijheid. De architectuur maakt immers de mens vrij als ze de aarde op die
manier inricht dat de mens er zich overal kan vestigen.
3. Met de vrijmaking van de persoon is deze immers ook het centrum van het
bestaan geworden, is hij losgekomen van de grond en van de statische
gemeenschapsomschrijving. Architectuur kan dus niet meer tot taak hebben ‘een
midden’ op te richten en dus te particulariseren, maar moet integendeel een universele
bewoonbaarheid scheppen, vandaag nog op aarde, morgen in de kosmos. Overal
waar de mens is, moet hij midden kunnen zijn, en dit kan hij slechts door de
architectuur.
4. Het feit dat de mens mens is geworden, persoon, betekent ook dat hij mens
onder de mensen is, persoon onder de personen, dat hij een gemeenschap van personen
is en dat hij als persoon zijn verantwoordelijkheid voor alle personen heeft aanvaard.
De structuur staat immers niet meer garant. Het gaat dus niet op dat in die
gemeenschap de ene persoon zich tegen de andere gaat affirmeren; de ene vrijheid
roept inclusief de andere op, ook in de architectuur.
Zoals de architectuur de persoon niet in één bepaald moment van zijn persoonlijke
evolutie mag bevriezen, zo kan ze ook de verhoudingen van de persoon tot de
gemeenschap niet vastleggen. Haar opdracht bestaat erin een zulkdanige bewoonbare
structuur te ontwerpen dat deze door haar concrete, sociale en persoonlijke
beleefbaarheid, zowel de persoon als de gemeenschap in hun vrije dynamiek tot
uitdrukking brengt.
Dat is veel minder onmogelijk of utopisch dan men het zich voorstelt. Men moet
zich alleen de ascese opleggen om van de archaïsche voorstellingen van architectuur
en stedebouw, van schoonheid en esthetiek te willen afstappen en architectuur en
stedebouw zoals ze nu worden beoefend maar liefst zo vlug mogelijk vergeten.
5. Dit alles komt hierop neer: dat de architectuur-stedebouw opnieuw haar primaire
levensfunctie gaat vervullen in de opbouw van het menselijk milieu. Daarvoor moet
ze zich bevrijden of bevrijd worden uit haar esthetisch isolement. Ze moet een
menselijke, reële taal gaan spreken. Dan pas zal ze ook de fundamentele dialoog
kunnen opnemen, waaraan ze zulk een behoefte heeft, de dialoog met de concrete
mens in al zijn dimensies, politieke, sociale, economische, psychologische. Dan zal
de architect als een volwaardige, ik zou haast zeggen zakelijk-noodzakelijke,
gesprekspartner aan tafel kunnen gaan zitten. Hij zal weten beroep te doen op de
verworvenheden van de actuele wetenschap en hij zal van de andere kant die
wetenschap, die zelf ook lijdt onder het isolement van de architectuur, stimuleren
om de totnogtoe verwaarloosde vragen in verband met het menselijke milieu te gaan
onderzoeken. Architectuur is geen zaak van de architect alleen. Het is een
fundamenteel politieke, juridische, economische en sociale kwestie, waar wij allen
bij betrokken zijn. En waar wij allen verantwoordelijkheid voor dragen. Nu
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immers de architect-urbanist stilaan tot de ontdekking komt van zijn
verantwoordelijkheid, mag hij ook verwachten en veronderstellen dat hij diezelfde
verantwoordelijkheidszin voor het menselijk milieu bij anderen ontmoet.
Zo is het requisitoir tegen de architect eigenlijk tegen ons allen gericht, van welke
wetenschappelijke discipline we ook zijn. En daar wilde ik eigenlijk toe komen □
Expo 67, post mortem.
De Standaard der Letteren, 2 december 1967.

Een architect die kan luisteren: Herman Hertzberger.
De Standaard der Letteren, 23 december 1967.
Terwijl nog werd nagekaart over de prijs voor literatuur, die wethouder Polak liever
niet aan Jan Cremer wou toekennen (hijzelf werd intussen met de
Jan-Cremer-wisselprijs beloond), mochten op vrijdag 8 december in het Stedelijk
Museum voor Amsterdam de overige laureaten van de Amsterdamse prijzen hun
oorkonden in ontvangst nemen. Onder hen bevonden zich ir. Herman Hertzberger
en zijn medewerkers ir. T. Hazewinkel en ir. H.A. Dicke, aan wie de driejaarlijkse
architectuurprijs, voor hun studentenhuis aan de Weesperstraat te Amsterdam, werd
toegekend.
De toekenning van die prijs aan Hertzberger was geen verrassing. Zijn
studentenhuis is een architectonische bestseller die in geen tijd wereldbekend is
geworden. Hertzberger is daarenboven de woordvoerder van een jonge generatie
architecten in Nederland. Hij heeft de gevaarlijke erfenis van een Bakema op zich
genomen. Het studentenhuis heeft zijn gezag gevoelig verstevigd. Moeilijk was het
dus niet voor de Amsterdamse wethouder. Niet alle Amsterdammers zijn even
gelukkig met het nogal ruige en harde gebouw. Ze bedachten het reeds met lieve
naampjes in de aard van betonbunker. Maar met de buitenlandse faam die nu al aan
het gebouw kleeft, was er aan de bekroning geen enkel risico meer verbonden.
Studentenhuizen zijn in trek. De laatste tijd hebben ze aanleiding gegeven tot
verscheidene merkwaardige gebouwen. Ik vermeld hier maar het studentenhuis van
Durham en dat van Urbino. Door deze twee voorbeelden wordt het ook duidelijk dat
het woord verschillende betekenissen kan hebben.
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Het studentenhuis van Durham bevat alleen sociale diensten, mensa, bibliotheek,
lounge, polyvalente vergaderzalen, waar ook aan sport kan worden gedaan. Urbino
is wat men zou kunnen noemen een studententehuis. In Amsterdam heeft men de
twee ineen en moet men de term studentenhuis in zijn volste betekenis nemen: een
plaats waar studenten thuis zijn, een plaats temidden van hun leven, een milieu. Niet
alleen voor de tweehonderdvijftig studenten en studentinnen die er hun kamer of hun
woning hebben, maar ook voor de anderen. In het gebouw bevindt zich o.a. het
secretariaat van de Amsterdamse studentenbeweging (ASVA) met de dienst voor
studentenhuisvestiging voor de hele stad, eigen magazijn, en wat weet ik meer. Verder
zijn in het gelijkvloers een mensa, een boekhandel, een café met terras. Op bepaalde
uren van de dag is het er dan ook enorm druk en levendig.
De indeling van de studentenkamers is in het gebouw goed af te lezen. Boven het
gelijkvloers bevindt zich een eerste blok van drie lagen kamers; viermaal acht
studentenkamers in twee groepen, en een groep van zes studentinnen per verdieping.
Boven dit onderste blok zijn enkele woningen-studio's voor gehuwde studenten, de
woning voor de directeur en een vergaderzaal gelegen aan een heuse straat. Deze
straat geeft een duidelijke cesuur aan het gebouw, die wel als doel zal hebben het
grote complex aan te passen aan de schaal van de omliggende bebouwing. Het
bovenste blok bevat nogmaals drie lagen van vier maal acht studentenkamers. Bij
elke groep hoort een ruime living met terras, en sanitair.
Het programma op zichzelf is niet belangrijk, wel wat Hertzberger ermee gedaan
heeft, de manier waarop hij erover heeft nagedacht, of nog, de manier waarop hij
over architectuur denkt. Zijn theoretische opvattingen kennen we uit zijn publikaties,
vooral in Forum, maar in het studentenhuis is zijn denken reëel en tastbaar geworden.
Hertzberger begint met de grenzen van het gebouw op te heffen, met te doen
vergeten dat het een gebouw is. Men denkt hier niet meer aan architectuur, men
ontdekt een milieu met vele mogelijkheden, dat niet afgesloten is, maar deel uitmaakt
van het stadsmilieu. Het gebouw staat niet meer aan de straat. De straat loopt in het
gebouw door. De straatjongens kunnen er in spelen! Men kan alleen maar betreuren
dat het niet nog meer straat is geworden.
In het gelijkvloers loopt alles prachtig. De scheiding van binnen en buiten, of liever
de overgang, de verweving van binnen en buiten is één subtiliteit. Van één toegang
kan men niet meer spreken. Langs alle kanten komt men het gebouw in en uit. Men
komt er om zo te zeggen geleidelijk meer en meer binnen, tot men ergens in een of
andere hoek of plek of kamer ineens helemaal binnen is. Aan de benedenverdieping
en vooral aan het restaurant kan men het best de bedoelingen van de architect aflezen
en de kwaliteit van deze architectuur ervaren. Hertzberger gelooft niet in een neutrale
ruimte, en nog minder in een flexibele ruimte. De flexibiliteit moet in de vormgeving
zelf

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

159
verrekend zitten. Wat hij maakt is door en door en tot in detail bepaald, vastgelegd.
Maar niet vastgelegd op één vorm van beleving of gebruik, maar op een veelvoudig
gebruik van één zelfde ding of ruimte.
In zijn commentaar bij het studentenhuis in World Architecture 4 licht Hertzberger
zelf met een concreet voorbeeld zijn opvattingen toe. Een architect moet een
telefooncel ontwerpen. Wat komt er bij telefoneren al niet te pas? Hoe zullen
verscheidene mensen in verschillende omstandigheden deze telefooncel gebruiken?
Sommigen willen alleen zijn, anderen willen met verschillenden samen een gesprek
voeren om bijvoorbeeld onder vrienden een afspraak te maken. De conversatie kan
kort en zakelijk zijn of een langdurig babbeltje. Soms moet je wachten, nota's nemen,
over iets nadenken, iets nakijken. ‘De plaats waar de telefoon staat, moet zo worden
geprogrammeerd dat al deze individuele manieren om hem te gebruiken, mogelijk
zijn’. Dit voorbeeld kan spitsvondig lijken. Een ander voorbeeld is misschien nog
duidelijker. Als straatverlichting bedacht Hertzberger lage betonblokken die het licht
over de grond verspreiden. Dus is men in de woningen rechtover niet gestoord. Deze
blokken kunnen echter ook als bank, tafel, werkplaats of als fietsenrek gebruikt
worden. En worden effectief ook voor al die functies aangewend. Leuningen zijn
bewust zo gemaakt dat men er ook kan op zitten, dat men er eventueel kan aan eten,
zoals in het restaurant, dat men er iets kan op neerleggen. Elke hoek, elke ruimte
moet voor zoveel mogelijk doeleinden worden geprogrammeerd.
Deze denkwijze, gelooft Hertzberger, brengt vanzelf ook mee dat een object dat
reeds voor meer dan één functie nuttig is, in zijn gebruik tot nog veel meer
onvoorziene mogelijkheden aanleiding zal geven. De toegang tot de kamers en tot
de straat met de studio's is ook toegang tot de mensa en tot het binnenpleintje achter
het gebouw. In de mensa heeft elke plaats haar volkomen eigen identiteit. De
keuzemogelijkheid ligt hier echter niet zozeer in het verschillend gebruik dat men
van een plaats kan maken, als in de verscheidenheid van plaats waartussen men kan
kiezen, alnaargelang men wil deelnemen aan het spektakel op straat, liever alleen is
of met zijn tweetjes of met een groep makkers, haast heeft of zinnens is het rustig te
nemen. In elk geval is het zo dat de mensa geen enorme hall is met onafzienbare
rijen tafels. Soortgelijke hall is natuurlijk ook voor vele bestemmingen te gebruiken,
maar voor geen enkele eigenlijk helemaal geschikt.
Het is duidelijk dat Hertzbergers denkwijze tot heel boeiende resultaten kan voeren
(en in het studentenhuis ook voert), maar ook dat ze het gevaar inhoudt op een
willekeurige wijze de grenzen van de keuzemogelijkheden te beperken. Wat doet
men bijvoorbeeld met licht tegen de grond als men in het donker op straat een
aanduiding wil nakijken? Er is echter een flagranter voorbeeld van
programmabegrenzing in het studentenhuis.
In hoeverre Hertzberger verantwoordelijk is voor de indeling van de studen-
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tenkamers weet ik niet. Feit is dat deze indeling in willekeurige groepen een valse
identiteit aan een plaats toekent. Door de architectuur worden in het studentenhuis
van Amsterdam de studenten op een willekeurige manier in groepen verdeeld en tot
sociale contacten gedwongen die ze niet wensen. De kamer mag dan nog zo ruim
zijn, nog zo polyvalent, als ze niet in de juiste verhouding tot de publieke of
semi-publieke sfeer staat, kan ze haar dienst niet vervullen zoals het hoort, kan de
student er niet wonen zoals het hoort. Op dit punt beginnen dan ook de moeilijkheden
die zich in het gebouw voordoen. De architect (of de opdrachtgever) is hier zijn
terrein te buiten gegaan door bepaalde patronen te willen opleggen. De architect
moet niet uitvinden, zoals Hertzberger zelf zegt, hij moet luisteren, met heel veel
zorg luisteren naar de realiteit, om die te dienen.
In het geval van de studentenkamers is er maar één oplossing voor het probleem.
Men moet af van het idee dat een student aan een kamer genoeg heeft. Zoals elke
mens heeft een student een woning nodig, een volwaardige, persoonlijke en
onafhankelijke huisvesting met het technisch equipment dat dit veronderstelt (o.m.
sanitair, w.c., douche). De grotere investering waartegen men nu opziet zal meer dan
goed besteed zijn en verhinderen dat de kamers die nu gebouwd worden binnen
enkele jaren aanzien zullen worden als krotten. In het universitair college te Urbino
heeft men die les begrepen.
De richting waarheen de studentenhuisvesting evolueert laat Hertzberger overigens
zelf zien in de studio's voor gehuwde studenten. Daar wordt de relatie van privé-cel
en publieke sfeer juist. Daar voelt men weer de echte kwaliteit van dit gebouw. Niet
dat elke studentenwoning nu zo royaal van ruimte moet zijn als die studio's, maar
heel veel kan er toch niet van af. Als men consequent met Hertzberger over
architectuur wil meedenken, komt men onvermijdelijk ook tot de conclusie dat het
programma van de studentenhuisvesting, zoals dit momenteel nog geldt, niet meer
verantwoord is. Aan deze conclusie kan de architect die zoals Hertzberger nog in de
architectuur gelooft zich niet onttrekken. Hij is niet vrij in zijn denken. Hij moet
luisteren naar de werkelijkheid en moet handelen naar wat hij daar verneemt □
40 eeuwen architectuur in Mexico.
De Standaard der Letteren, 30 december 1967.
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Habitat 67.
Streven 3(1967).
Het is een voorrecht van wereldtentoonstellingen, dat ze nieuwe ideeën een kans
kunnen geven. Die kans wordt dan wel niet altijd ten volle benut, maar een enkele
keer lukt het wel eens, zoals op de expo te Montreal met Habitat 67. Voor de expo
64 te Lausanne had Max Frisch het idee al voorgedragen, de hele tentoonstelling op
te vatten als een demonstratie van nieuwe woonvormen, van een ‘derde woonvorm’,
over de traditionele tegenstelling van stadsen landwonen heen. Hij wilde een ‘stad’
maken waarin het hedendaagse woonideaal een passende gestalte zou krijgen. Een
diepere verantwoording voor een wereldtentoonstelling is moeilijk denkbaar. Zij
biedt een unieke kans om een van de dringendste problemen van de XXe eeuw op
een reële wijze aan de orde te stellen en experimenten voor te stellen voor mogelijke
oplossingen. Max Frisch' suggestie werd in Lausanne niet opgenomen. Moshe Safdie
had meer succes toen hij het op een beperktere en minder radicale wijze hernam voor
de expo te Montreal. Hij liet de expo voor wat ze was en stelde alleen voor, er als
een van de vele objecten ook een woonwijk in te integeren. Daar zagen de
organisatoren wel iets in. Ze beschouwden de expo immers als een stuk urbanisatie,
als een gelegenheid om de stad zelf meer bewoonbaar te maken. Safdie's voorstel
om te laten zien hoe met een hoge bevolkingsdensiteit, in een druk, beweeglijk
stadscentrum een humane woonvorm mogelijk is, paste helemaal in hun opzet.
Safdie wist heel precies wat hij wilde en hij kon zijn project heel concreet
toelichten. De voorbereidende studie had hij immers al achter de rug. Hij had ze
samengevat voor zijn eindexamen in 1960 aan de McGill-universiteit van Montreal;
in de jaren daarna had hij ze tijdens verschillende studieverblijven in het buitenland,
o.a. bij Louis Kahn in Philadelphia, verder uitgewerkt en bouwrijp gemaakt. Voor
Safdie is architectuur en stedebouw immers iets heel realistisch, iets dat moet
gerealiseerd worden, en gerealiseerd tot het uiterste toe, tot het effectieve bewonen.
Zijn ideeën zijn niet nieuw, noch oorspronkelijk. Het nieuwe ervan bestaat hierin,
dat een architectonisch idee voor hem pas reëel is, wanneer het in het concrete leven
functioneert. De eerste grote verdienste van Habitat 67 is dan ook, dat het gerealiseerd
is, dat het het steriele isolement rond de avantgarde-architectuur doorbreekt, dat het
laat zien dat de ideeën waarmee sommige architecten en stedebouwers rondlopen,
hoe utopisch ze ook mogen lijken, meer op de realiteit van vandaag afgestemd zijn
dan de algemeen gangbare, traditionele denkwijzen.
Die realiteit is de elementaire behoefte, ook voor de mens van vandaag, om zich
op aarde te vestigen in een herkenbaar milieu. Opdat een milieu herkenbaar zou zijn,
moet het in de eerste plaats feilloos functioneren. Maar het kan
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van de andere kant slechts volmaakt functioneren als het, behalve expressie van de
uitzonderlijke functies, ook uitdrukking is van de drager van die functies, de mens.
Een adequaat woonmilieu komt niet tot stand door alleen maar de verkeersfuncties
zo perfect en zo veilig mogelijk uit te bouwen. En ook niet met alleen maar perfecte
woningen, al staan die dan nog te midden van enorme parken.
Een herkenbaar milieu ontstaat pas als al de functies samen resulteren in een
samenvattend en inspirerend beeld, een beeld dus dat meer is dan de bundeling van
de functies. Nu kan iedereen natuurlijk beweren dat onze huidige steden met hun
eindeloze voorsteden en tuinwijken zulk een herkenbaar, zij het dan negatief beeld
zijn, dat de non-identiteit van de naamloze mens van vandaag op een treffende wijze
uitdrukt. Deze visie lijkt me echter al te pessimistisch. Ze wordt, geloof ik, ook door
de bewoners van de steden zelf voortdurend in alle mogelijke reacties van opstand,
ongenoegen, heimwee tegengesproken. Het is hier niet de plaats om te analyseren
hoe ze dan toch tot stand gekomen zijn. Het volstaat te constateren, dat deze steden,
door de manier zelf waarop ze bewoond worden, door de bewoners gedesavoueerd
worden en gedesavoueerd blijven worden. Dat is geen kwestie van tijdelijke
aanpassingsmoeilijkheden aan een nieuw milieu. Er ontstaat eenvoudig geen milieu
meer, ja, de architectuur van de nieuwe steden belet dat er een milieu ontstaat. De
architectuur stimuleert niet alleen niet, ze werkt tegen.
Nu is het Safdie juist om dat milieu te doen. Hij aanvaardt de expressie van de
verstikte stadscentra en de monotone suburbs niet als een waarachtige weergave van
de realiteit. Hij gelooft in de mogelijkheid van een derde weg, van een post-urbane
stad, van een post-urbane mens. Op die mens is Habitat 67 berekend. Het wil een
goed functionerend en herkenbaar milieu zijn voor de persoonlijke mens van vandaag
en morgen.
De architectonische consequenties hiervan zijn veelvuldig:
1. Doordat de mens vrij is geworden om zichzelf te zijn in een dynamische
ontwikkeling, is ook de architectuur bevrijd van elke persoonlijke binding. Haar
vorm kan niet langer expressie zijn van een omschreven mensbeeld, niet eens van
het mensbeeld van een bepaald individu op een bepaald ogenblik. Ze kan slechts
expressie zijn van de persoonlijke bewoner van vandaag door zo zuiver mogelijk te
zijn, door het individu zo weinig mogelijk vast te leggen, door in haar noodzakelijke
bepaaldheid mogelijkheden open te stellen.
2. Wezenlijk voor de herkenbaarheid van dit milieu is niet dat het het ene individu
naast het andere tot uitdrukking brengt, maar dat het ervaarbaar maakt dat het om
een gemeenschap van personen gaat, dat, zoals Safdie in het hiernavolgend interview
zegt, de ‘gemeenschapsidentiteit’ én de ‘persoonlijke identiteit’ erin beleefbaar is.
3. De relaties tussen groep en individu die in het milieu tot uitdrukking en
herkenbaarheid komen, moeten open relaties zijn. Ze mogen de plaats van het
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individu in de groep, en dus ook de samenstelling van de groep niet vastleggen. De
architectuur moet de volledige vrijheid van het individu mogelijk maken en dat
binnen de samenhang van de open gemeenschap.
4. Architectuur kan dus niet meer beoefend worden als de realisatie van een
afzonderlijk gebouw. Alles wat ze aanpakt is een fragment van een groter geheel,
een geheel dat zelf geen grenzen meer heeft. In elk fragment moet het geheel, de
samenhang herkenbaar zijn. Niet een of ander programma primeert, niet een of andere
sfeer, maar de samenhang van alles met alles. De inhoud van die samenhang wordt
door de bewonende mens en niet door de architect bepaald. De architectuur kan er
alleen voor instaan dat het fragmentarische en altijd voorlopige geheel waaraan ze
bezig is, zo gestructureerd wordt, dat op elke plek zo goed als alles mogelijk blijft.
5. Deze bevrijding of als men wil overwinning van de architectuur is slechts
mogelijk in en door een adequate verwetenschappelijking en vertechnisering ervan.
De algemene filosofische uitgangspunten moeten in een wetenschappelijke discipline
tot concrete beleefbaarheid opgevoerd worden en door een aangepaste techniek in
werkelijkheid omgezet.
Omdat Habitat van deze principiële opvatting uitgaat, kan het de architectuur in
haar functie van primaire levensnoodzaak, waarvan de hedendaagse mens gefrustreerd
is, herstellen. Het geeft de architectuur aan de mens terug. Het openbaart de ware
betekenis van de moderne architectuurrevolutie. Habitat staat daarbij natuurlijk niet
alleen. Het doet niets méér dan een algemeen bewustzijn in de architectuur - en in
alle andere menswetenschappen - concretiseren, zodat de barrière tussen utopie en
realiteit doorbroken wordt. De realiteit van de stad van morgen is door Habitat 67
ineens veel dichterbij gekomen.
Habitat is slechts een fragment van een fragment en moet als zodanig bekeken
worden. Het gehele project omvatte duizend woningen, plus de nodige sociale
voorzieningen: slechts honderdachtenvijftig woningen werden gebouwd. De
maateenheid van Habitat is niet de volledige woning, maar de wooncel. Deze bestaat
uit een betonkist, die gemiddeld tachtig ton weegt, en aan de buitenkant twaalf bij
zes meter meet. Op het dak na wordt deze kist uit één stuk gegoten in een metalen
gietvorm, die voldoende aanpassingsmogelijkheden bezit voor deur- en
vensteropeningen. Theoretisch wordt zulk een cel helemaal in de fabriek afgewerkt
voor ze met een speciale kraan op haar plaats in het complex wordt aangebracht. De
stapelmethode is niet eenvoudig. Sommige cellen schijnen in de lucht te zweven.
Dit is slechts mogelijk doordat de cellen in elkaar verankerd worden en op die manier
als tegengewicht voor elkaar fungeren. Het dak van de ene cel doet in de meeste
gevallen dienst als terras voor de cel erboven, zodat men de opbouw met een trap
kan vergelijken.
Een woning bestaat uit een, twee of drie cellen, op één of twee verdiepingen.
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Een woning van drie cellen heeft ongeveer tweehonderd vierkante meter ruimte, het
terras niet meegerekend. De woningen kijken uit op pleinen, pleintjes of straten, voor
het grootste deel ook uit geprefabriceerde elementen samengesteld. Alleen de
fundamenten, de liftkokers en enkele supplementaire pijlers zijn ter plaatse gegoten.
Het complex is zo opgebouwd, dat er drie groepen van woningen in te onderscheiden
zijn, ieder met een dubbele verticale circulatie van liften en trappen. De verschillende
niveaus zijn daarenboven via vele secundaire trappen met elkaar verbonden. Onder
het complex is een overdekte parkeerplaats met berghokjes. Het verkeer dringt,
zonder de voetganger te storen, tot binnen in de woonwijk. Er is een ‘binnen’ aan
deze woonwijk. Zij ligt niet uitgestrooid over zoveel objecten. Zij vormt een eenheid.
Zij maakt een gemeenschap herkenbaar, hoe open, vrij en hedendaags die ook is.
Want dit ‘binnen’ is evenzeer een ‘buiten’, betrokken op de rest van de stad, in directe
communicatie met de haven en de Sint-Laurensrivier. De aanwezigheid van haven
en rivier geeft Habitat zijn eigen specifieke landschap. En het doét het ook in dit
harde en grootse landschap. Het merkwaardige van de publieke zone binnen het
wooncomplex is juist dat ze de polyvalentie van een stadsplein, een stadsstraat bezit.
Je kunt het beleven als vreemdeling, zonder je een indringer te voelen. Overal kun
je rondwandelen, tot vlak bij de deuren van de huizen, op het einde van een steegje;
je kunt genieten van de zon op het terras, kijken naar de activiteit van de haven of
op de rivier, het spel van kinderen volgen, of gewoon op verkenning gaan naar de
samenstelling en de verscheidenheid van het complex met zijn groot marktplein
boven de parkeerruimte op de eerste verdieping (waar je zó winkels en warenhuizen,
een marktkramer of een bloemenvrouw zou verwachten), met zijn vele kleine pleintjes
tot op de tiende verdieping (waar men een even veilig gevoel heeft als op de eerste),
met zijn straten, zijn trappen, zijn loopbruggen, zijn open doorkijken en besloten
hoeken. Maar dit alles wordt anders ervaren, eens dat je in het complex een centrum
gevonden, een woning hebt betrokken. Elke woning heeft haar eigen plaats, die van
buitenaf niet opvallend en zelfs nauwelijks herkenbaar is, maar die door het bewonen
zelf heel reëel wordt. Vanuit de woning ontstaan immers verschillende relaties tot
andere woningen en tot het geheel van de woningen, relaties die de bewoner van
deze wijk zelf creëert, die in de architectuur niet voorgegeven zijn. Die relaties zijn
niet enkelvoudig. Iedere bewoner heeft niet alleen de gelegenheid om zich een eigen
wegenpatroon naar zijn woning te scheppen. Hij kan dat patroon alnaargelang de
omstandigheden of het humeur variëren.
Het interieur van de woning is comfortabel, verzorgd, maar ook niet meer dan dat.
Het boeiende van het complex, de veelvuldige relaties zijn hier niet meer terug te
vinden. Je kunt hier beslist goed wonen, maar de luxe van de woning ligt niet in het
interieur, maar in haar situatie in het geheel, in haar verband met het buiten en het
binnen van het complex.
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Daar, binnen in het interieur, wordt eigenlijk de twijfel aan Habitat geboren. Scherper
dan elders in het complex ga je de anachronistische beperking van het zware
prefabricatiesysteem met volledige cellen aan den lijve ervaren. En vanuit die ervaring
ga je aan het hele systeem twijfelen en proberen je kritiek te formuleren. Wel blijft
daarbij vooropstaan: de kritiek doet niets af van de belangrijkheid van het experiment
en van de concrete bewoonbaarheid. Met een paradox zou ik kunnen zeggen dat
Moshe Safdie er ondanks zijn systeem in geslaagd is zijn idee duidelijk en concreet
te maken. En voor dit artikel had ik dezelfde titel kunnen gebruiken als die welke ik
hier onlangs boven een stuk over de expo te Montreal heb gezet: betekenis van een
anachronisme.
De kritiek mag, geloof ik, niet teveel de nadruk leggen op het economisch failliet.
Het gaat hier immers om een experimenteel prototype, waarvoor de directe uitgaven
niet revelant zijn voor de uiteindelijke produktiekosten. Maar in de hoge kostprijs
van het prototype zit een andere, belangrijke aanwijzing: dat het aangewende systeem
niet adequaat is. Een eerste bezwaar geldt de maximum-maat van de binnenruimte
van de woning, die nooit groter kan zijn dan één cel. Die beperking is vooral te wijten
aan het feit dat de cellen zelf als dragende elementen fungeren, zonder behulp van
een aparte, onafhankelijke structuur. Daarenboven bestaan de cellen zelf niet uit een
structuur met invulvlakken, maar zijn ze opgevat als één dragend element.
Deze initiële keuze brengt mee dat ook het stapelsysteem heel ingewikkeld wordt.
Safdie en zijn groep zijn in een fantastische krachtproef geslaagd. Maar het is teveel
een krachtproef om van algemene toepassing te kunnen worden. De ervaring bij de
opbouw heeft dit overigens bevestigd. De produktie van de betonkisten bracht geen
moeilijkheden mee, maar het bleek onmogelijk de volledige afwerking in de fabriek
te verzekeren (en dus van de voordelen van de prefabricatie te genieten), omdat de
manipulatie van de elementen te onhandig en de bevestiging ervan te ingewikkeld
was. De plaatsing en de afwerking van de cellen kon de produktie van de ruwe cel
niet volgen. Het zal wel mogelijk zijn, met de opgedane ervaring een deel van deze
moeilijkheden uit de weg te ruimen. Maar het feit van de ingewikkeldheid van de
manipulatie en de beperkte aanpassingsmogelijkheden blijft bestaan.
Een ander bezwaar dat daar onmiddellijk mee samenhangt, lijkt me de te grote
versnippering van het volume, waarop ook Safdie in het interview even alludeert,
en de onmogelijkheid die daardoor ontstaat om een perfecte privacy van de woningen,
vooral van de terrassen te verzekeren. Een laatste bezwaar is de nadrukkelijkheid
van de vorm die met de grillige stapeling van de betonboxen samenhangt. Men kan
er tenslotte nog aan toevoegen dat het systeem op zichzelf structureel zo ingewikkeld
is, dat het niet meer mogelijk is voldoende rekening te houden met de klimatologische
omstandigheden (tenzij Safdie eraan gedacht zou hebben over zijn complex een
geodetische koepel te bouwen). Zoals men merkt, vloeien al deze bezwaren voort
uit de eerste
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keuze van het vaste, dragende eenheidselement in beton, dat de verdere ontplooiïng
van het systeem van in het begin vastzet.
Safdie zelf zweert niet bij dit systeem. In het volledige project vormde deze groep
van honderdachtenvijftig woningen een afzonderlijk deel. De andere woningen waren
opgevat als losse elementen in een dragende structuur. En in een nieuw project tracht
Safdie de hindernis van het zware beton uit te schakelen door lichtere materialen aan
te wenden. Fundamenteel houdt hij echter vast aan de vorm van zware prefabricatie
van volledig gevormde eenheidselementen. Maar Habitat heeft deze vorm van
prefabricatie misschien juist voorgoed in diskrediet gebracht. Het ziet ernaar uit dat
Safdie in zijn progressief denken over architectuur toch nog ergens voor een grens
van architectuur-als-vorm is blijven staan, zonder in die vorm de technische
implicaties te betrekken. Techniek kan niet van de vorm losgemaakt worden.
Architectuur is geen vorm die men met technische middelen realiseert. Wie dit staande
houdt, neemt een anachronistisch standpunt in. Maar zoals de expo reveleert ook
Habitat in zijn anachronisme de enige juiste uitweg voor architectuur en stedebouw
om te komen tot de realisatie van een nieuwe stedelijke woonstructuur, waarin de
mens van de XXe eeuw zich uit kan leven □
De Britse bijdrage tot de hedendaagse architectuur.
TABK 25(1967).

Het einde van de architectuur.
Limburgse Academische Bibliotheek, Hasselt, 1967.
De titel van deze seminaries Het einde van de architectuur klinkt vrij absoluut, erg
programmatisch en gevaarlijk visionair. Zo kortweg geformuleerd heeft hij iets van
een slogan, en met slogans en soortgelijke goedkope redeneringen - laat ik dit maar
van bij het begin duidelijk stellen - komt men er in het complexe domein van de
architectuur niet. Spreken over het einde van de architectuur is niettemin de enige
mogelijkheid om nog werkelijk over architectuur te spreken, zoals spreken over de
dood van God nog de enige mogelijkheid is om over God te spreken. Die twee feiten
hebben overigens verband met elkaar.
Wat hier moet onderzocht worden is: welke continuïteit bevat het begrip
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architectuur? Zijn we nog gewettigd als we het over moderne of hedendaagse
architectuur hebben het woord architectuur te gebruiken?
Natuurlijk kan men in een algemene inleiding als deze niet alles even genuanceerd
voorstellen. Terwille van de duidelijkheid moet er nogal drastisch vereenvoudigd
worden en daardoor gaat het beeld dat hier wordt opgehangen onvermijdelijk trekken
vertonen van een vertekening. Wil die dan beschouwen als nevenverschijnselen van
de poging om een antwoord te vinden op de vraag waarom de hedendaagse
architectuur zo schromelijk gefaald heeft in haar opzet en haar ambitie voor de mens
van nu, de moderne mens, een leefen bewoonbare wereld te bouwen; waarom de
moderne architectuur het niet doet, waarom ze nog altijd op zoek is naar zichzelf.
Het ware dus precieser geweest de titel in vraagvorm te stellen, niet omdat hij dan
iets milder en bescheidener zou geklonken hebben, maar omdat het om een werkelijke
en essentiële vraag gaat: heeft het begrip architectuur zoals wij dit bewust of onbewust
hanteren, als vormgeving van een object (woning, bureel, fabriek, stadhuis, theater,
kerk, stadion) in onze tijd nog een valabele betekenis?
Misschien wekt de vraag zelf reeds verwondering!
Is het failliet van de moderne architectuur ten overstaan van de taak die de wereld
van vandaag haar stelt, dan niet evident? En het zou juister zijn te zeggen: ten
overstaan van de taak, de droom, de utopie, die de moderne architectuur zichzelf
heeft gesteld en nog altijd stelt. Laten we heel concreet zijn: wat betekenen vijftig
jaar moderne architectuur in een stad als Antwerpen, als Hasselt? Wat betekenen in
zo'n stad de aanwezigheid van misschien tien noemenswaardige moderne gebouwen?
En deze vraag kunnen we herhalen voor elke stad in Europa, in de wereld.
Nu kunnen er voor deze mislukking heel veel redenen aangevoerd worden die als
zovele excuses kunnen gelden om de moderne architectuur en de moderne architecten
te verschonen. De schuld wordt geschoven op het onbegrip van de anderen; de
onverantwoordelijkheid in dit opzicht van de politici, de kortzichtigheid van de
economen, de sociale mistoestanden, de kapitalistische grondspeculatie, de culturele
onderontwikkeling en wat weet ik meer. De architect is door de structuur zelf van
onze gemeenschap in de onmogelijkheid gesteld om zijn inzicht omtrent de
leefbaarheid van de architectonische omgeving te realiseren. Al die excuses zijn
waar. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat ze met architectuur geen uitstaans
hebben. Ik geloof echter niet dat die excuses de verantwoordelijkheid van de architect
opheffen. Integendeel. Het feit zelf dat hij zich achter die excuses wegsteekt bewijst
dat zijn architectonische inzicht niet reëel is, niet afgestemd op de reële toestanden
van vandaag.
Ik zou willen laten zien dat niet alleen die uiterlijke hinderpalen de architect beletten
te doen wat hij wil, te doen wat hij zich voorstelt dat goed is, maar
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dat hijzelf in zijn houding ten overstaan van de architectuur en van de functie van
die architectuur in de wereld van vandaag tekortschiet. Ik ben bijna geneigd te zeggen:
gelukkig maar dat die hinderpalen de architect belet hebben zijn dromen te
verwezenlijken! Ik geloof dat de mistoestanden die de hedendaagse architectuur
beletten haar wezenlijke taak te vervullen of voort te zetten hun diepste reden vinden
in een niet langer houdbaar begrip van de architectuur zelf.
Het kan zijn dat het helemaal utopisch is van mijn kant te menen dat die verkeerde
culturele en maatschappelijke situatie waarin de architectuur terecht is gekomen en
waardoor ze schijnbaar verhinderd wordt zich te ontplooien goeddeels aan de
architectuurconceptie van de architecten zelf te wijten is, ja, dat juist de architecten
een dergelijke situatie hebben gecreëerd. Voor mij is dit echter de enige verklaring
die ik zie om de totaliteit van dit noch min noch meer desastreus fenomeen uit te
leggen.
Men begrijpe me goed: ik wil hier niet de onnozele tegenstelling tussen moderne
en traditionele architectuur opnieuw aan de orde stellen. De beschuldigingsakte, als
men wil, richt zich tegen de meest representatieve en beste uitingen van de
hedendaagse architectuur, de enige die nog enigszins als authentieke architectuur
van deze tijd kan beschouwd worden.
Ik zou met andere woorden tegelijk willen laten zien dat de hedendaagse
architectuur in haar meest uiteenlopende tendensen (die hier maar alle als
gelijkwaardig worden beschouwd) - de visionairen en fantasten laat ik voorlopig
buiten beschouwing - de enige is die probeert een antwoord te geven op de
levensvragen die deze tijd haar stelt en dat dit antwoord niet voldoet, niet ter zake
is.
Een dergelijk betoog kan langs verschillende wegen opgebouwd worden. Men
zou bijvoorbeeld op een meer filosofische manier kunnen uitgaan van de verschillende
associatieve begrippen die bij het woord architectuur horen. Men zou het begrip
wonen kunnen onderzoeken zoals bij ons prof. L. Vander Kerken en prof. Ph. Tellegen
het onlangs hebben gedaan en vanuit de evolutie die dit begrip heeft doorgemaakt,
laten zien dat de huidige opvattingen over architectuur daar geen aansluiting meer
bij hebben. Men zou kunnen uitgaan van de ruimte-ervaring die van een gesloten,
ineengebonden, gehiërarchiseerde en sacrale ruimtestructuur geëvolueerd is naar een
open, continue ruimtebeleving. Een analyse van de begrippen functionaliteit of
schoonheid wijst in eenzelfde richting.
Dit alles blijft echter betrekkelijk abstract en zou de schijn kunnen wekken niets
meer met architectuur van doen te hebben... en daarover moet het toch gaan. Daarom
zou ik willen proberen de vraagstelling naar de architectuur van vandaag in een
concreet beeldverhaal duidelijk te laten worden.
De thesis van het verhaal luidt als volgt: Architectuur is een specifiek begrip voor
de ruimtelijke levensordening van een gesloten gemeenschap d.w.z. een
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gemeenschap opgebouwd in een absolute, sacrale, hiërarchische en statische structuur;
een gemeenschap dus met een (hoe complex die ook moge zijn) duidelijke,
eenvormige omschrijving, waardoor ze zich tegen andere gemeenschappen afzet.
Die architectuuropvatting die zich uit in een monumentaal patroon heeft zich,
goeddeels onbewust, doorgezet in onze tijd die integendeel gekenmerkt is door een
open, dynamische, universele, geseculariseerde gemeenschap, die geen absolute,
onveranderlijke waarden of structuren meer kent, maar gebaseerd is of wil zijn op
een vrije, democratische mensopvatting. Hierdoor is een kloof ontstaan tussen een
architectuur die autonoom haar eigen idealen cultiveert en de evoluerende wereld
die op haar honger blijft naar een nieuwe bouwkunst, waarin zij haar principiële
levensinzichten kan ontplooien en verder ontwikkelen.
Dit betekent dat de zogenaamde moderne architectuur, globaal gezien, eigenlijk
niet modern kan genoemd worden: ze gaat immers door met angstvallig te proberen
atavistische idealen voor onze tijd aanvaardbaar te maken in plaats van werkelijke
oplossingen aan de hand te doen voor reële vragen van deze tijd.
Men moet hier echter onmiddellijk aan toevoegen dat die moderne architectuur
precies in die vergeefse pogingen, fragmentarisch, de mogelijkheden van een reële
en authentiek moderne architectuur experimenteert, dat ze als het ware op heel kleine,
beperkte schaal modeloplossingen zoekt te verwerkelijken voor een bouwkunst van
morgen. In de moderne architectuur, ook al moet men ze globaal gezien afwijzen,
kan men toch ook de elementen opsporen die toelaten de echte problemen op te
lossen. Ze schijnt echter zelf die problemen niet te zien. De moderne architectuur
kan groot gaan op schitterende en boeiende prestaties, maar die zijn geen antwoorden
op de reële behoeften. En dat dit geen gratuite bewering is kan ieder onder u
experimenteel vaststellen als hij zich even de moeite getroost aan de hand van de
architectuurpublikaties (die veel weg hebben van modebladen) zich een beeld te
vormen van het architectonische landschap in een bepaalde stad, streek of land. Met
dat beeld voor ogen moet hij dan maar op zoek gaan naar de realiteit ervan. Hij zal
vlug ervaren in welke mate de moderne architectuur een fictie blijkt te zijn in de
reële wereld van nu. Ze is niet in staat gebleken het levensmilieu een herkenbare
gestalte te geven.
Tot zover de thesis.
Het beeldverhaal waarover ik sprak zou die nu waar moeten maken en nuanceren.
Zoals elk verhaal is ook dit hier tot op zekere hoogte fictief. Elk verhaal is, om Kafka
te parafraseren, een leugen om de waarheid te laten zien. De leugen bestaat hierin
dat de gekozen voorbeelden willekeurig, niet systematisch of wetenschappelijk
gekozen zijn. Elk voorbeeld kan door een ander, misschien beter, vervangen worden,
én tegenover elk voorbeeld apart genomen kan een ander gesteld worden dat het
tegendeel schijnt te bewijzen. Niet
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de beelden afzonderlijk genomen staan hier ter discussie, wel het hele verhaal als
zodanig.
Schrik niet. Het wordt geen geschiedenis van de architectuur van de Grieken tot op
onze dagen. De onafgewerkte Griekse tempel van Segesta op Sicilië, die nooit meer
is geweest dan het skelet dat er nu nog staat, vormt een uitstekende definitie van wat
architectuur is.
U moet dan maar even de Griekse herinneringen opzij zetten. Het had immers ook
de prehistorische zonnetempel van Stonehenge kunnen zijn, of een Egyptische
Pyramide, of een Mesopotamische Ziggoerat, of een Indische tempelstad, of een
Oud-Mexicaans trappenheiligdom. Voorlopig heeft het ook weinig belang hoe die
tempel daar terecht kwam en in welke verhouding hij stond tot de nabijliggende stad.
In zijn huidige toestand laat hij duidelijk genoeg blijken hoezeer architectuur, voor
ze expressie is van een bepaald, specifiek geestespatroon, Grieks of Mexicaans, een
bepaalde stijl, een elementaire ordenende, sacrale taak vervult.
Ik spreek niet van sacraal omdat het om een tempel gaat, alleen maar omdat dit
gebouw, liever dit monument, een accent uitmaakt, een teken plaatst in een landschap
en daardoor een wereld constitueert. Door het oprichten van dit monument ontstaat
een centrum, en door dit centrum wordt een wereld opgeroepen en geordend in een
voorheen volslagen onbepaaldheid en ongerichtheid. Op een bepaalde plaats,
aangeduid door een of andere vorm van theofanie, wordt volgens een voorgeschreven
ritueel een monument opgericht dat vanzelf en ook gewild hét middelpunt van een
kosmos wordt, de vroegere chaos tot kosmos organiseert. Rond dit monument kan
de menselijke gemeenschap zich organiseren en vestigen. Ze heeft een thuis. Ze bezit
een stad. Ze bezit de wereld. Maar dit alles wordt aan de menselijke gemeenschap
gegeven van boven of van buitenuit, van een goddelijke en absolute, onaantastbare
oorsprong. Door zich op die plaats te vestigen wordt de menselijke gemeenschap in
een bovennatuurlijke structuur verankerd, een structuur waarover hij zelf geen macht
meer bezit.
Architectuur is in de eerste plaats die schepping en ordening van een levensmilieu,
die vestiging van een bewoonbare en herkenbare wereld voor de mens. Haar eigen
structuur, haar opbouwwetten, haar organisme, haar persoonlijkheid is daar de
natuurlijke expressie van. De sacrale en gehiërarchiseerde visie op het menselijk
bestaan wordt duidelijk in de symmetrische, axiale, in elk geval formele en
monumentale opbouw van de architectuur. Een extreme vorm, on-architectonisch,
van deze sacrale menselijke vestiging vinden we bij sommige primitieve Australische
stammen (cfr. Eliade). Het centrum van hun bestaan is een stok, die telkens van plaats
veranderen kan maar telkens ook volgens een bepaald ritueel ergens in de aarde als
middelpunt van de wereld moet geplaatst worden voordat de nomadische stam zich
kan vesti-
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gen. Terloops weze opgemerkt dat een dergelijke flexibiliteit van het bestaanscentrum
(en van architectuur) een aparte overweging waard is.
Waar echter een sedentaire gemeenschap ontstaat ontwikkelt zich echter meestal
een meer uitgewerkte en complexere vorm van architectuur. En waar architectuur
ontstaat dan is het om een of andere preferentie, een of ander middelpunt vorm te
geven, om de chaos tot kosmos te ordenen, om - zoals dat in de verlatenheid te Segesta
bijzonder expressief te ervaren is - een landschap zin te geven, herkenbaar en daardoor
ook bewoonbaar te maken. Wat er bij of rond die tempel ‘gebouwd’ werd had maar
weinig belang meer. Het was geen architectuur, of juister, het werd architectuur in
functie van de tempel. Het behoorde eigenlijk tot de architectuur van de tempel.
In een heel andere culturele context, een heel ander landschap, een heel andere
stijl ervaren we precies hetzelfde in de dom van Altenberg bij Keulen. Ook hier
verdwijnt het bewustzijn van de gotiek bij de primordiale ervaring van architectuur.
Dit gebouw is meer dan vormgeving van een programma, meer dan expressie van
een sociale psychologie. Het incarneert een metafysiek. Het is beleving van een
wezenlijke structuur van het menselijke bestaan of tenminste van een interpretatie
van het menselijke bestaan. Zelfs hetgeen men traditioneel de tegenstelling tussen
de christelijke binnenruimte en de antieke monumentaliteit pleegt te noemen, treedt
hier op de achtergrond. In beide gevallen staan we voor een ruimtelijke, als het ware
psychosomatische verschijning van een bestaansinrichting, gefundeerd op een in
beginsel onveranderlijk sacraal patroon. We zijn gewoon architectuur te zien als een
gebouw op zich. En de monumentale architectuuropvatting moge hier aanleiding toe
gegeven hebben. De twee voorbeelden echter volstaan om aan te tonen dat ook
monumentale architectuur niet af is bij de tactiele en visuele omgrenzing van de
ruimte, maar dat ze, ook al bestaàt ze maar uit één gebouw, een volledig landschap
beheerst, dat ze van een streek een menselijk bewoond milieu maakt. Die twee
begrippen zijn even wezenlijk voor het begrip architectuur: het éne monumentale
gebouw en de totale levenssfeer die het schept en beheerst, die het ineenbindt
(Tellegen), niet alleen visueel, maar spiritueel. We gaan niet in op het specifieke van
de christelijke kerkbouw. Terloops alleen wil ik noteren dat, religieus gezien, geen
fundamenteel verschil te ontdekken valt tussen de tempel van Segesta en de dom
van Altenberg, m.a.w. dat de tempel van Segesta in beginsel in een christelijke context
kan gesitueerd worden. De omvorming van de Griekse tempel van Syracuse geeft
hier overigens het tastbare bewijs voor.
Daarmee is dan ook gezegd dat architectuur zich dieper situeert dan de expliciete
geloofsinhoud van een bepaalde religie, of, algemener uitgedrukt: dan het specifieke
programma. Ook in het christendom bleef, niettegenstaande de universele gerichtheid
van het evangelie, de beslotenheid en particulariteit van het statische wereldbeeld
overheersen. Een dergelijk wereldbeeld vraagt om
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een monumentale architectuur-orde. Met monumentaal bedoel ik dan niet alleen de
uitwendige verschijning. Het monumentale karakter geldt evenzeer het interieur als
het exterieur van de architectuur.
Het exterieur plaatst een teken in het landschap. Dit kan volstaan om architectuur,
volwaardige architectuur te zijn. Het teken naar buiten kan echter tegelijk ook een
verwijzing naar een binnenruimte bevatten, een binnenruimte die dan door het feit
zelf prototype wordt van de menselijke leefruimte, de woonruimte.
Slechts in die ruimte kan de mens tot besef van ruimte komen, d.w.z. zich bewust
worden van zijn plaats op aarde, zijn plaats onder de mensen. Dit laatste mag niet
materialistisch opgevat worden. Het is bijvoorbeeld niet de materiële aanwezigheid
in de ruimte die telt, maar het besef van het bestaan ervan, het weten dat de
mogelijkheid bestaat er binnen te gaan en in die geordende, zelfheerlijke, autonome
ruimte de ervaring op te doen dat er buiten het verloop van het eigen, kleine,
vervreemde dagelijkse bestaan een verwijzing bestaat - concreet en reëel bestaat naar een transcendent principe, waarin het nutteloze eigen bestaan wordt bevestigd.
In dit verband is de aanwezigheid van kerken en andere historische monumentale
gebouwen in onze steden wel het analyseren waard. De ongelovige Walter Bunsmann
bijvoorbeeld heeft onlangs in Die Welt een enigszins verrassende oproep gericht tot
de christenen en met name tot de katholieken om voort te gaan met kathedralen te
bouwen, ook al beseft hij heel goed dat ze nergens meer aan een cultureel-functionele
behoefte beantwoorden. Hij doet zijn oproep alleen maar om onze steden niet in een
onbewoonbare anonimiteit te laten verzinken.
In zekere zin mag men beweren dat alles wat buiten deze monumentale ruimte
gebeurt, dat alles wat er buiten gebouwd wordt, onbestaande is, niet meetelt. Maar
van de andere kant bekeken dat dit alles juist door het bestaan in die monumentale
orde zijn vrijheid krijgt om zich spontaan te ontwikkelen.
Geheel het landschap is betrokken op de gotische relaties die in de dom van
Altenberg zijn uitgedrukt. Om echter af te komen van een al te visuele, formalistische
architectuuropvatting moeten we nu toch even proberen ons de werkelijkheid van
die dom anders voor te stellen: het zou andere, maar niet minder architectuur geweest
zijn, indien de monniken in plaats van een gotische kathedraal, die zich zelfzeker in
het landschap verheft, op te richten, in een van de berghellingen een holte zouden
hebben uitgegraven in de aard van de krocht die Le Corbusier voorstelde voor de
basiliek van La Sainte Baume bij Marseille. Het landschap van Altenberg ware op
slag anders geweest, maar de spirituele en architectonische aanwezigheid van de
grotruimte ware niet minder bepalend gebleven.
Dat ook in een monumentale architectuur-orde het exterieur niet exclusief
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bepalend is laat bijvoorbeeld de San Vitale te Ravenna zien: een eenvoudig bakstenen
exterieur dat niets anders meer is dan de omhulling van een interieur, de buitenkant
van een binnenkant, de zo onopvallend mogelijke verwijzing naar wat binnen bestaat.
In Altenberg zijn exterieur en interieur twee evenwaardige partners die met elkaar
een subtiel en toch contrastrijk spel spelen. In de San Vitale is het exterieur zo goed
als volledig in dienst van het interieur gesteld. Ik zou zelfs verder durven gaan: men
kan dit exterieur niet zien zonder zich het interieur ervan voor te stellen, tenzij men
als oningewijde eeuwig aan de buitenkant moet blijven. Ook deze relatie van
ingewijde kan dus in de architectuur spelen, niet extrinsiek, doch zuiver
architectonisch. Ik ga hier op dat aspect niet in. Ik haal dit voorbeeld alleen aan als
mogelijke uitbreiding van ons architectuurconcept. Met zijn centrale beslotenheid
en weerbarstige toegang maakt dit gebouw van iedereen die het betreedt een soort
ingewijde, iemand die deel heeft aan een verborgen mysterie, een ruimtegebonden
mysterie.
Als we het interieur van de San Vitale met dat van Altenberg vergelijken dan is
het wel duidelijk dat deze niets met elkaar gemeen hebben, tenzij juist het feit dat ze
beide menselijke ruimtevormen zijn die op treffende wijze gestalte geven aan een
sacraal middelpunt van het bestaan, dat ze een spiritueel centrum uitmaken dat slechts
kan ontstaan in een gemeenschappelijk geloof in een bovenzinnelijke en
bovenpersoonlijke werkelijkheid. Ik beweer niet dat deze ruimten rechtstreeks iets
met een expliciet godsgeloof te maken hebben, maar dat ze de schitterende
belichaming zijn van een verheven bestaansopvatting die haar centrum buiten de
menselijke persoon heeft. En het komt er dan maar weinig op aan of dit centrum nu
de naam krijgt van God, dé mens, hét leven, dé rede, dé techniek, en noem maar
verder alle mogelijke abstracties op die men voor de sacrale werkelijkheid heeft
uitgedacht.
Alleen het iconografisch programma preciseert de architectonische intenties tot
een welomschreven, expliciete wereldorde, die door een goddelijke panto-crator,
langs zijn dienaren de keizer Justinianus en keizerin Theodora, wordt beheerst. Met
opzet herinner ik even aan de schittering van deze mozaïeken om te laten aanvoelen
dat niet alleen de architectuur, maar ook de beeldende kunsten in het algemeen in
eenzelfde monumentale ruimtestructuur gevat zijn, hetgeen dan vanzelfsprekend ook
zijn invloed zal hebben op de zogenaamde en veelal verkeerd begrepen ‘integratie
van de kunsten’.
Niet alleen de ‘tempel’, ook de ‘stad’ is een gestalte van de monumentale
architectonische visie, waar we het over hadden: een ordening en zingeving van de
wereld in geprivilegieerde hoogtepunten. Een van de constanten van de utopische
voorstellingen van een nieuwe wereld is dan ook dat de steden van de aarde zullen
verdwijnen en dat de hele wereld, zoals Henry Miller het de Romeinen nazegde, één
stad zal zijn.
Om het probleem scherp te stellen en tot de essentie van het begrip architec-
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tuur door te dringen hebben we uitsluitend de relatie van het ene gebouw tot zijn
omgeving bekeken. Die oorspronkelijke verhouding beantwoordt aan een
enkelvoudige structuur van de primitieve gemeenschap. Naarmate die structuur echter
complexer wordt, ontstaat een ingewikkelde hiërarchie van waarden en van
gezagsvormen die ze vertegenwoordigen.
In de Middeleeuwse stad bijvoorbeeld worden de kerken en publieke gebouwen
opeengehoopt zoals in het fresco van Piero della Francesca, dat de ideale, de hemelse
stad Jeruzalem voorstelt. Het ziet eruit als een ommuurde vesting waarin alleen de
monumentale gebouwen meetellen.
Dat een visioen als dit van Piero della Francesca, hoe geïdealiseerd en synthetisch
het ook moge zijn, niet zo ver van de werkelijkheid afstaat wordt duidelijk als men
het vergelijkt met bijvoorbeeld het silhouet van Segovia, gedomineerd door kerken
en kloosters of met het romantische plaatsje in Zuid-Beieren, Füssen, gekenmerkt
door zijn stadskroon van kerken en publieke gebouwen. Errond staan de woningen
in een spontane, levendige ordening gegroepeerd.
Men kan hier de bedenking maken dat ik aan het verglijden ben van de architectuur
naar de stedebouw'. Die verglijding gebeurt dan ook welbewust. Ik geloof immers
niet dat men een werkelijk onderscheid kan maken tussen architectuur en stedebouw.
Dit onderscheid is maar kunnen ontstaan op het moment dat de architect verstek liet
gaan en niet meer in staat bleek om de totaliteit van het levensmilieu in een
vanzelfsprekend zinvolle gestalte herkenbaar te maken, hetgeen altijd zijn opdracht
is geweest. Ik wil precies laten zien, als men het goed wil verstaan, dat architectuur
in wezen ‘stedebouw-kundig’ is.
Dat architectuur meer is dan een mooi gebouw in een bepaalde stijl, kan, geloof
ik, nergens beter beseft en beleefd worden dan in Firenze, dat men terecht de mooiste
stad ter wereld heeft genoemd. In Firenze is het nog duidelijk dat architectuur het
ruimtelijke knooppunt is van complexe menselijke relaties. Firenze, dat is de dom,
het Palazzo Vecchio, de Uffizi, het Pitti-paleis, de Santa Croce, de San Lorenzo, de
San Marco, de Santissima Annunziata en de tientallen andere monumentale gebouwen,
kerken, publieke gebouwen, herenwoningen.
Het overige van de stad bestaat maar, krijgt maar vorm en gezicht bij de gratie
van die ‘architectuur’. En die architectuur kon op haar beurt maar ontstaan uit een
fel-beleefde gemeenschapsstructuur, waarvan de fundamenten veel dieper liggen
dan in een sociale organisatie. Het monumentale patroon uit het verleden maakt ook
heden ten dage nog goeddeels de aantrekkelijkheid en de bewoonbaarheid van Firenze
uit.
Het klinkt misschien een beetje absurd, maar het is toch wel relevant voor de vraag
die ons bezighoudt zich even in te beelden wat er van die bewoonbaarheid zou resten
als men die, laat het ons maar eenvoudig bekennen, voor onze
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maatstaven gênant geworden gebouwen zou vervangen door bureelgebouwen of
appartementen, die ongeveer hetzelfde silhouet zouden nabootsen. Het is een absurde
veronderstelling, maar niettemin drukt ze getrouw de gedachtengang uit van de
meeste hedendaagse stedebouwkundige redeneringen die architectuur en stedebouw
zien als een louter visuele, plastische, formalistische aangelegenheid.
Meestal steunt het bezwaar dat tegen een modern gebouw in een historische
omgeving wordt gemaakt op een soortgelijke formalistische opvatting, die een
bestaande stedebouwkundige groei als een definitieve compositie aanziet, even
onaantastbaar als een renaissancistisch schilderij of beeld. De actuele evolutie van
de verhouding van mens tot kunstwerk kan ons in dit verband ook iets leren.
Als ik daarnet dan de vraag stelde naar de mogelijkheid oude door nieuwe
architectuur te vervangen, was het helemaal niet in die zin bedoeld.
De Torre Velasca van het architectenbureau Belgioso, Peresutti en Rogers (1958),
in het monumentale hart van Milaan, werkt naar mijn gevoel niet storend omdat hij
een formele architectonische compositie zou aantasten, in casu hier bijvoorbeeld dit
prachtige pand van het voormalige Ospedale Maggiore (nu universteit), maar omdat
het tussen zinvolle monumenten een ‘individualiteit’ affirmeert die er geen is. De
architecten zijn zich van dit probleem blijkbaar bewust geweest. Ze hebben immers
hun architectuur een duidelijk anti-monumentaal, nonconformistisch, brutalistisch
karakter gegeven. Let maar op het silhouet, de raamverdeling. Maar dit karakter
neemt mijns inziens niet weg dat toch een formeel object is ontstaan dat geen eigen,
inwendige wetmatigheid bezit. Om de uitdrukking van Kaufmann over te nemen
staan we hier voor een volstrekt autonome bouwvorm, in een andere zin autonoom
dan bijvoorbeeld de tempel van Segesta of de dom van Altenberg. Hij verwijst
namelijk niet meer naar een of andere maatschappelijke of spirituele noodwendigheid.
Aan zijn vormelijke identiteit beantwoordt geen enkele morele identiteit. Die toren
bevat X aantal kantoren, X aantal appartementen voor volstrekt anonieme bewoners,
die niets anders meer dan zichzelf vertegenwoordigen en die geen enkele relatie tot
elkaar hebben tenzij juist het feit dat ze in hetzelfde gebouw wonen.
Van een straat in Firenze kan men ogenschijnlijk hetzelfde beweren. Het verschil
ligt hem echter in die autonomie: een straat in Firenze is niet autonoom. Ze is slechts
een element in het geheel van het gelede en gehiërarchiseerde patroon van het
stadsweefsel.
Ook voor de volslagen ongodsdienstige mens is de dom een duidelijke
aanwezigheid, een morele persoonlijkheid, die de Torre Velasca, op het eerste gezicht
althans, niet bezit. Door zijn architectuur en alleen door zijn architectuur is de dom
ook iets meer dan architectuur: verwijzing naar een hogere zin, een spirituele
bestemming.
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Te Firenze is de monumentale kern, zonder extrovert te zijn zoals in Rome of Venetië,
toch bijzonder indrukwekkend. Functioneel gezien, tenminste technisch-functioneel,
maakt hij van Firenze een onmogelijke stad, waarin rationele planning onbegonnen
werk. De herkenbaarheid, het eigen ritme, het levenskader spruit echter direct uit die
monumentale aanwezigheid voort.
De keerzijde van die monumentale orde, die, zoals Firenze laat zien, helemaal niet
star of geometrisch behoeft te zijn, is de vrijheid, de spontaneïteit, de beweeglijkheid,
het nonconformisme van een non-architectonische architectuur: van een architectuur
die zich in een heerlijke, organische wanorde en improvisatie kan uitleven, zonder
architectonische ambitie, zonder zweem van representatiezucht, zonder respect voor
enige formele wetmatigheid, directe gestalte van het leven; een architectuur die niet
behoort tot de kunst- of architectuurgeschiedenis en die men daarom volksarchitectuur
pleegt te noemen; een architectuur zonder architect, om de titel van een tentoonstelling
in het Museum of Modern Art te New York hier toe te passen. Deze architectuur kan
bestaan omdat ze past in een architectuur die haar wanorde redt, zonder ze van haar
vrijheid of spontaneïteit te beroven.
Het spontane, beweeglijke leven bezit een waarborg buiten zichzelf, en dit geldt
niet alleen voor de ‘kleine luiden’ die gelukkig hokken in hetgeen we nu slums zijn
gaan noemen, maar evenzeer voor de representatieve standen van een hiërarchische
maatschappij. Dit is dan natuurlijk niet bedoeld als argument tegen de sociale
ontvoogding, alleen maar als relativering van de enge welvaartsbegrippen waaraan
men sociale ontvoogding verbindt. Geen van beide standen, heren noch knechten,
kunnen de luxe, de praal, de orde van een formele architectuur missen.
Voor de gesloten, hiërarchische gemeenschapsstructuur was deze architectuur
bijzonder functioneel - allo uso dei uomini, zoals de Florentijnse bouwmeester en
humanist L.A. Alberti het formuleerde - functioneler dan de zich functioneel
noemende architectuur van nu. Dit functionalisme ten dienste van een representatieve
gedachte was overigens helemaal geen domper op de creativiteit, maar reële stimulans
om telkens opnieuw grootse synthesen op te bouwen, waarin ‘de wereld als geheel
in één enkele constructie’ werd samengevat (Guardini). In die constructie moest het
individu zich ten koste van zijn bestaan voegen, maar van de andere kant betekende
het ook de redding voor hem tot een hoger bewustzijn. In de San Lorenzo te Firenze
heeft Brunelleschi deze transcendente bestaansopvatting op een vervoerende en
sublieme wijze gestalte gegeven.
Terwijl geleidelijk aan, onder werking van invloeden die we hier niet kunnen
onderzoeken, die gesloten gemeenschap uiteenviel en dus ook haar architectuurideaal
zijn grond verloor, is men blijven doorgaan met bouwen en met over bouwen te
denken alsof er niets fundamenteels gewijzigd was.
Voor de neo-stijlen, waarvan de Londense parlementsgebouwen een illustra-
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tie zijn, was een dergelijke houding vanzelfsprekend en moreel verantwoord. De
esthetiek van de neo-stijlen gaf zich duidelijk rekenschap van de morele basis die de
architectuur uit het verleden gedragen had. De fout in de redenering bestond hierin
dat men het architectonisch proces wilde omkeren en door het nabootsen van een
architectuurvorm een werkelijkheid wilde bewerken die onherroepelijk verloren was.
Men kon het niet verder brengen dan tot een min of meer schitterend formalisme,
gefundeerd op rationeel verzonnen abstracties, waarvan ik er eerder al een paar heb
genoemd.
Ik hoef hier maar de namen te vermelden van Ruskin en Morris die slechts heil
zagen voor de opkomende democratie en de ontvoogde mens, waarin ze hartstochtelijk
geloofden, in een terugkeer naar een gehiërarchiseerde, middeleeuwse
gemeenschapsvorm, waaruit ze zelf het merg hadden gehaald. Intussen waren ze zelf
voorbeelden van het ontvoogde individu op weg naar nieuwe gemeenschapsvormen,
gebaseerd op de primauteit van de concrete, individuele mens, die vrij, tesamen met
zijn medemensen, een gemeenschap van onderuit opbouwt en telkens weer opnieuw
moet opbouwen.
Dat wil ook zeggen dat buiten die mens geen absolute richtingwijzende waarden
meer worden herkend, dat ‘godsdienst, taal, en vaderland’ niet meer constitutief zijn
voor de mens, dat het gezag een dienstfunctie wordt zonder representatieve waarde.
Kortom, dat architectuur zoals we ze hebben bepaald als grandioze expressie van
een statische, ineengebonden gemeenschapsstructuur, waarin het individu zich kon
projecteren en vastzetten, van haar eigenlijke bestaansreden wordt beroofd.
Ik denk hier aan een tekst van F.L. Wright die Erich Mendelsohn in één van zijn
brieven noteerde. Het gaat over de relatie architectuur en religie. Wright zegt:‘De
architectuur van de toekomst zal voor het eerst in de geschiedenis zuivere architectuur
zijn, ruimte op zich, zonder schema, zonder frase, beweging, drie- en
vierdimensionaal’. En als reden hiervoor geeft hij op:‘Het dualisme tussen God en
de mens verdwijnt. De mens is god zelf. Er bestaat slechts één schepper, zoals er
slechts één architectuur, slechts één ruimte kan zijn’. Als ik het goed interpreteer wil
dit zeggen dat de kern van de mens (en dus van zijn architectuur) niet meer naar
buiten wordt verlegd. Architectuur wordt directe beleving en uitdrukking van de
immanentie van de menselijke persoon. Alles in haar wordt (of zou moeten worden)
dienstbaar aan de concrete bestaanswerkelijkheid, het echte fundament van de nieuwe
religie van de mens van de XXe eeuw. Wat dit als architectonische consequenties
inhoudt moet dan verder geanalyseerd worden.
Aan die analyse schijnt de hedendaagse architectuur - steeds als globaal verschijnsel
genomen - nog niet helemaal toe te zijn. Vrij gauw werd wel ingezien dat het een
steriele poging is om de moderne evolutie te bezweren met de zorgvuldige en zelfs
fantasievolle toepassing van historische stijlprincipes. Alles wat eraan herinnerde
werd overboord geworpen en men ging niets
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anders nastreven dan hetgeen Fénélon reeds vóór Adolf Loos had geformuleerd: dat
men in een gebouw geen enkel deel alleen maar als versiering mag beschouwen,
maar, steeds de goede proporties nastrevend, al de delen die nodig zijn om het gebouw
te dragen in versiering moet omvormen.
Het principe van het functionalisme dat altijd de architectuur had beheerst, kreeg
een nieuwe morele inhoud. Deze werd echter veel te rationalistisch en materialistisch
omschreven. Misschien juist daardoor ontsnapte dit nieuwe functionalisme in al zijn
rabiaatheid niet aan het dieperliggende uiteindelijke, monumentale principe van de
architectuur. De architectuur bleef een kwestie van stijl. Ze bleef beschouwd worden,
of juister beoefend worden als een formele vormgeving van een afzonderlijke
grootheid, een losstaand monument.
Voorheen verwaarloosde programma's kregen de aandacht. Er werden fabrieken,
scholen, warenhuizen, flatgebouwen, ontworpen, maar van dit alles maakte men,
naar het woord van Mendelsohn, tempels en kathedralen. Het monumentale
architectuurconcept werd uitgebreid, maar niet gewijzigd. Zelfs de stedebouwer dit nieuwe beroep dat ontstaat en dat dichter aansluit bij de oorspronkelijke opvatting
van wat een architect was, dan het architectenberoep van nu - ontkwam niet aan het
formele patroon van het monumentalisme.
In het beste geval ging de stedebouwer het geheim van de oude historische
stadskernen ontleden om de formele stelregels te vinden voor een stadsontwikkeling
van deze tijd. Zoals we bij het silhouet van Firenze noteerden werd bijvoorbeeld het
tracé van een Italiaans stadspleintje nauwkeurig overgezet, de opstand van zijn
bebouwing nauwgezet gecopieerd... en men was zelfs verwonderd dat het niet
functioneerde als men de kerk, het paleis, de patriciërswoning of eender welk ander
vitaal element, dat aan dit pleintje zijn leven schonk, had vervangen door een spiritueel
en sociaal volkomen onbetekenend gebouw.
Zonder dat architecten of stedebouwers er zich rekenschap van gaven waren zowel
architectuur als stedebouw ontaard tot een eng-formalistische kunst, die zelf op
autonome wijze haar eigen idealen ging formuleren in de vorm van esthetiserende
abstracties: het geluk, de vrijheid van de mens, het contact met de natuur, de
technische vooruitgang, het sociale leven - alles met grote hoofdletters geschreven
maar ver weg van de werkelijke concrete levensinhoud.
Voor het kerkgebouw, het prototype van de monumentale architectuur, was het te
begrijpen dat het maar moeilijk uit zijn traditionele beeld zou loskomen. Het kwam
er hier immers noch min noch meer op aan zichzelf op te geven.
In de kerk van Francavilla a Mare (1948-1959) van Ludovico Quaroni wordt het
probleem dan ook in al zijn omvang gesteld: het gebouw, de kerk als
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schitterend, doch leeg symbool aangewend om een middelpunt, een individualiteit
te geven aan een landschap, een dorp. Sociaal of religieus, laat ons maar zeggen
functioneel gezien, heeft die kerk geen reden van bestaan. Het is overigens wel
kenschetsend dat ze niet door de clerus maar door de Italiaanse Monumentenzorg
werd gebouwd. (Een kilometer verder bouwde het bisdom een afschuwelijk-banale
neo-romaanse basiliek.) Een eminent architect-stede-bouwkundige als Quaroni schrikt
er echter niet voor terug het spel te spelen, en met overtuiging.
Deze overtuiging is te merken in de verfijnde aanleg rond het gebouw. Quaroni
was er zich van bewust dat hij meer deed dan een kerk bouwen. Aan zijn architectuur
kan men aflezen dat hij wist dat hij met dit gebouw een heel gebied uit zijn anonimiteit
haalde.
Maar om dat te kunnen bewerken doet hij beroep op zuiver theatrale middelen.
Hij richt een decor op waarvan hij zelf maar al te goed beseft dat het decor is. Tegen
decor op zichzelf kan men niets hebben, maar hier is het woord gebruikt in de
pejoratieve betekenis namelijk als vals decor, als decor dat het leven nergens opvangt,
maar maskeert.
Dat er toch ook onderscheid in de kwaliteit van het decor moet gemaakt worden
wil ik slechts terzijde opmerken: de kapel van de Air Force te Colorado van het
bureau Skidmore, Owings en Merrill.
De contradictie tussen visie en vorm in de moderne architectuur komt scherp naar
voor in de visionaire schetsen van Antonio Sant'Elia uit de jaren juist voor en in het
begin van de eerste wereldoorlog. In zijn visie doet de jonge Italiaan afstand van
elke formalistische orde, van elk monumentaal schema, van elke superstructuur.
Alles stemt hij af op een luidruchtig dynamisme, waaraan de mens zich overgeeft;
zijn città nuova waar alles in beweging is, waar alles zich voortdurend verplaatst en
wijzigt. Deze dynamische visie legt hij echter vast in projecten waarvan het onzinnige
monumentalisme en de hopeloze verstarring afdruipen. Hij blaast eenvoudig de
uitgeholde kernen van een voorbij gemeenschapsideaal op, zonder ze met een nieuwe,
beleefbare betekenis te kunnen laden. De ene abstractie (religie, stad, staat) vervangt
hij door een andere: een frenetiek dynamisme zonder doel of uitkomst.
Erich Mendelsohn, die ongeveer in diezelfde tijd zijn visionaire schetsen voor een
nieuwe betonarchitectuur maakte, was op dat punt consequenter, hoewel even
utopisch. Hij wilde universele religieuze monumenten oprichten ‘eenvoudig en zeker
als een machine’, ‘tempels van de industrie en kathedralen van de handel’. Hij begreep
niet dat hij met dit ideaal geen nieuwe bouwkunst voor een nieuwe mens ontwikkelde,
maar slechts een geprofaniseerde, onmogelijke reconstructie op vergrote schaal van
het antieke ideaal. De contradictie is zeer eenvoudig aan te tonen: als Mendelsohn
zijn serie grote warenhuizen ontwerpt als machtige representatieve gebouwen, als
een soort tempel van deze tijd, dan kunnen deze tot geen algemene symbolen worden
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van de vrije handel onder de mensen, maar slechts fungeren als ‘individualiteiten
van de geldhonger’, zoals hij zelf eens de wolkenkrabbers van New York noemde.
Voor zijn gebouwen en voor een groot deel van het beste in de moderne architectuur
geldt wat hij voor F.L. Wright noteerde: dat de bestemmingen van de opdracht niet
groot genoeg waren voor het ruimtespel dat hij ontwikkelde! Het is overigens
opmerkelijk in welke mate een Mendelsohn, een Sant'Elia en zovele anderen in hun
schijnbaar meest gedurfde utopieën, de meest academische, symmetrische, axiale
schema's bewaren. Een indicatie misschien, bij hetgeen we al zegden, dat ze hun
inzichten niet ver genoeg hebben doorgetrokken.
In het Goetheanum te Dornach bij Bazel gaat Rudolf Steiner van alle
expressionisten van de moderne architectuur nog het verst in het doorbreken van de
monumentale opbouwprincipes van de architectuur. Los van elke architectonische
traditie of discipline, slechts geleid door zijn antroposofische overweging, bouwt hij
zijn theater waarin hij langs het werk van Goethe de mens tot een hoger persoonlijk
bewustzijn wil brengen. In dit opzet betrekt hij principieel ook de architectonische
vorm, die hij losmaakt van starre symmetrie, van alle aprioristische vormgeving.
Ook hij blijft echter geloven in de noodzaak en de mogelijkheid van de expressiviteit
van de architectuur, van de morele inwerking van de architectuur op de mens. In dit
opzicht is hij niet verder gekomen dan de filosofen van de neo-stijlen.
De monumentale expressiviteit wordt ten dienste gesteld van programma's waaraan
het helemaal niet toekomt, programma's die een dergelijke expressiviteit niet kunnen
dragen. We vermeldden reeds het werk van Erich Mendelsohn. In zijn plaats zouden
we eigenlijk alle grote namen van de hedendaagse architectuur kunnen zetten. Ik
verwijs nog even naar het oeuvre van Eero Saarinen omdat dit een nogal simplistisch
beeld van deze tendens toont. Het werk van Saarinen zou men met een vers van
Verlaine kunnen karakteriseren als ‘le cauchemar d'une incessante mise en scène’.
Architectuur wordt een show (een decor) die de voortreffelijkheid van het merk en
de produkten, niet van de mens, niet van een idee, glans moet bijzetten. Maar dit
gaat heen langs het werkelijke probleem, men zou kunnen zeggen, het enige probleem
dat de architectuur van vandaag gesteld is - zoals het haar altijd gesteld is geweest
overigens - een nieuwe totaalarchitectuur te scheppen waarin op een sprekende wijze
de zin van het bestaan wordt beleden, waarin de zin van dit bestaan gestalte krijgt.
In de gesloten gemeenschap kon dit gebeuren door het oprichten van monumentale
tekens, door het vestigen van één midden. Nu gaat dit niet meer omdat er buiten de
mens zelf geen waarden meer gevonden worden die deze tekens kunnen dragen.
Ik zie hier af van de vraag in hoeverre de architect zelf voor deze stand van zaken
verantwoordelijk is, in hoeverre hij slachtoffer is van onaangepaste sociale, politieke
en economische structuren. De conclusie laat ik aan u over.
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Eén ding is echter wel duidelijk, namelijk dat waar hij ook werkt, welke opdracht
hij ook aanvaardt, hij er een oplossing moet aan geven die, fragmentarisch tenminste,
die totaalarchitectuur moet belichamen, die architectuur die op een nieuwe wijze,
zonder de monumentale kunstgrepen, een levensmilieu voor de mens opbouwt. En
dat de moderne architect daarin is tekortgeschoten is niet te betwijfelen.
Er is zelfs nog meer! Een architectuur zoals die van Saarinen kan nooit
totaalarchitectuur worden omdat ze zich toespitst op programma's die nergens een
reden hebben om zich representatief op te stellen, die abusievelijk de leeggekomen
monumentale plaats gaan innemen. Een fabriek mag nog zo schitterend zijn, nog
zozeer de bewondering van de architectuurfans wegdragen, nog zoveel gereproduceerd
worden, zij zal nooit een gemeenschap rond zich kunnen doen ontstaan. M.a.w. een
fabriek, zoals overigens geen enkel programma als zodanig, kan nog als afzonderlijke
opgave primordiaal gesteld worden. Primordiaal is haar samenhang, haar integratie
in het milieu, concreet haar urbanistische situatie en betekenis. En urbanistisch wordt
hier dan in zijn volle betekenis verstaan: urbanistisch-architectonisch.
Precies door de evolutie van een gesloten naar een open gemeenschap, gericht op
de ontplooiing, de vrijheid van de individuele mens, heeft het totale, universele milieu
de voorrang gekregen op het lokale. Het individu is juist door die bevrijding ook
losgekomen van zijn sociale plaatsgebondenheid. Dit universele milieu kan men dan
alleen zien als een continu geheel, waarin monumentale accenten geen eigenlijke
plaats meer hebben. De gestalte van het nieuwe milieu kan zich daar niet meer op
baseren. Wat zouden die accenten immers anders vertegenwoordigen dan de
individualiteit van bouwheer of architect?
Fragmentarisch kan een authentieke architectuuropvatting zich doorzetten door
haar vorm te zien als deel van een geheel, zonder monumentale, formalistische
bekommernissen. Een gebouw als het stadion van P.L. Nervi te Firenze (1932) bezit
deze eigenschappen, misschien juist omdat het geen architectonische ambities had.
De buurt echter waar dit stadion zich bevindt en de manier waarop het is ingeplant
laat echter op een overtuigende wijze zien dat deze eigenschappen slechts kunnen
spelen in een totaliteit die naar dezelfde principes is opgebouwd. Van een boeiend,
functioneel onderdeel van de stad wordt dit stadion door de dode ruimte eromheen,
met de enorme parkings, tot een bijna grotesk monument.
Door hun natuurlijke isolering ontsnappen de bruggen van Maillart - bijvoorbeeld
de brug te Felsegg bij St.-Gallen - aan soortgelijke vertekening van hun karakter.
Maar keren we nog even op Nervi terug. Deze ingenieur heeft onschatbare bijdragen
geleverd voor een eventuele totaalarchitectuur - denk maar aan zijn
prefabrikatieprocédé's waarin een hoge technische precisie gepaard gaat met
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een prachtige fantasie. In de ontwikkeling van zijn carrière echter, toen hij zich
geleidelijk aan meer en meer architect en vormgever ging voelen heeft ook hij geen
weerstand kunnen of willen bieden aan die diepgewortelde - en wie weet misschien
onuitroeibare - drang naar monumentaliteit. In zijn project voor de kathedraal te New
Norcia (Australië) bijvoorbeeld wil hij blijkbaar alle koepelbouwers uit het verleden
overtreffen en in zijn groots paleis op de tentoonstelling Italia 61 te Turijn laat hij
zien hoe een prachtige bouwkunst en een niet te evenaren technische fantasie zich
in het wilde weg, autonoom, om haar zelfswil gaan ontwikkelen. Men denkt aan het
woord van Marinetti dat men als volgt zou kunnen parafraseren:‘l'architecture en
liberté’. Morandi heeft in dit opzicht veel minder dan Nervi aan deze evolutie naar
een opgepoetste monumentaliteit toegegeven.
Geen enkele van die beweringen mag te absoluut genomen worden, want dan
worden ze vals. Ook de andere dimensie, de aftakeling van de monumentaliteit en
het zoeken naar een nieuw universeel levensmilieu, steekt immers in de hedendaagse
architectuur. In de moderne architectuur zou men ook op zoek kunnen gaan naar de
gestalte van een nieuwe, continue, en tegelijk boeiende en gevarieerde
samenlevingsvorm, waarin binnen het dienstbare en flexibele samenlevingskader
het maximum aan vrijheid en aan ontplooiingsmogelijkheden voor eenieder
gewaarborgd wordt. Omdat ook dit aspect in de moderne architectuur
vertegenwoordigd is, loont het de moeite er stil bij te blijven staan. Ik zou zelfs nog
verder gaan: al realiseert de moderne architectuur zich fundamenteel en uiteindelijk
slechts in monumentale patronen, haar diepste inspiratie, haar eigenlijke werkelijkheid
ligt erachter.
Geen beter voorbeeld om dit duidelijk te maken dan de Weissenhofsiedlung te
Stuttgart, dit belangrijke initiatief van de Deutsche Werkbund, waar in 1927 reeds,
onder leiding van Mies van der Rohe, een groep van de avantgarde-architecten uit
die dagen tot een begin van samenwerking en van uitwisseling van ervaringen zijn
gekomen. Een vergelijking met de reconstructie van het Hansaviertel te Berlijn na
de tweede wereldoorlog - we komen er nog op terug - laat duidelijk zien in welke
richting de moderne architectuur zich vanuit haar uitgangspunt te Stuttgart heeft
ontwikkeld.
Rijp en groen door elkaar, zouden we alle bekende meesterwerken van de
naoorlogse architectuur bij elkaar kunnen zetten, van Le Corbusier tot Mies van der
Rohe, van Wright tot Neutra, van Niemeyer tot Tange, alle offeren ergens aan deze
naam- en showarchitectuur. Bij een gebouw als dit van Ponti te Milaan of als dit van
Stubbins te Berlijn wordt deze tendens wel heel duidelijk. Natuurlijk wil dit niet
zeggen dat deze gebouwen meteen als zonder verdienste helemaal moeten
afgeschreven worden.
Hier tegenover kan men dan een gebouw stellen als dit van de Johnson Company
te Racine van F.L. Wright, uit de jaren 1936-1939, waar we niet in de eerste plaats
geconfronteerd worden met een eventueel prachtig object,
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met een boeiend organisch complex, organisch ook in de betekenis dat het
groeimogelijkheden in zich draagt. Het laat zich kennen als een gegroeid organisme
dat eventueel verder groeien kan, niet als een eens en voorgoed vastgelegde
compositie. Men kan deze architectuur zien als een fragment van een zich uitbreidend
dynamisch stadsweefsel, cel in de totaalarchitectuur. In dit karakter ligt, geloof ik,
een eerste criterium voor goede architectuur vandaag, voor architectuur die haar
naam waard blijft. Niet of het een goede fabriek, een goed kantoorgebouw is - dat
natuurlijk ook - is de vraag, maar of een gebouw zich insereert in het geheel, of het
zich als deel van het geheel manifesteert.
Op een agressiever manier, explicieter, getuigt de Philharmonie te Berlijn van
Hans Scharoun van ditzelfde karakter. Dit gebouw bezit niet de vormelijke kwaliteiten
van een Wright-ontwerp. Scharoun heeft in vergelijking met de Wrightiaanse perfectie
altijd iets provincialistisch. Maar in zijn architectuur wil hij duidelijker (ook
eenzijdiger) dan een Wright afrekenen met een formalisme dat alle opbouwwetten
voor zijn vorm eigenmachtig en systematisch uit zichzelf ontwikkelt.
Zonder zich nog te bekommeren om representatie of compositiewetten bouwt hij
de ruimte op vanuit een concrete ruimtezin namelijk het beluisteren van muziek. Hij
vertrekt niet van een formele oplossing. Hij tracht integendeel het idee van de opdracht
in zijn veelvuldige, actuele facetten te vatten. Hij stelt voor zijn architectuur de vraag:
wat is de betekenis van een avond feestelijke muziek of als men wil van een feestelijke
avond met muziek. Scharoun stelt die vraag existentieel en niet vanuit een
burgerlijk-representatieve opvatting van musiceren en muziek beluisteren. Hij ontdoet
ze ook van haar al te rationele structuur waarin muziek louter als luistergenot wordt
opgevat, zoals de architectuur louter visueel benaderd wordt. Vanuit het antwoord
op die vragen begint hij te bouwen, zonder zich vooraf veel voor te stellen van wat
het wordt.
Het vrije, in elkaar vervloeiende van ruimten zoals dit in de hall, in de foyers, in
de overgangen van nevenruimten tot zaal is uitgewerkt laat iets vermoeden van wat
een moderne totaalarchitectuur zou kunnen zijn. Ik beweer niet dat de Philharmonie
het enige of beste voorbeeld hiervan is. Hetzelfde zou men ook bijvoorbeeld bij Le
Corbusier, bij Aalto en vele anderen kunnen terugvinden, maar op de twee genoemde
architecten komen we in het vervolg terug.
Ik wil met deze vaststelling dan ook geen uitspraak doen in de naar mijn gevoel
steriele tegenstelling van de verschillende scholen in de moderne architectuur en
bijvoorbeeld de functionalisten tegen de voorvechters van een organische bouwkunst
uitspelen. Als men ze grondig genoeg analyseert sluiten beide begrippen elkaar in.
Een functionele bouwkunst is noodzakelijk organisch. En omgekeerd. De
Philharmonie is een schoolvoorbeeld van een

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

184
organische architectuur, maar het is ook een zeldzaam functioneel gebouw, zo
functioneel zelfs dat men het maar ten volle kan begrijpen en beleven wanneer het
inderdaad bevolkt is en functioneert.
Het ellendige is echter weer dat dit gebouw, dat smeekt om een stedebouw-kundige
entourage, door de stedebouwkundige aanleg zelf tot monument is verheven. En
daartoe leent het zich bijzonder slecht. Eenmaal buiten deze boeiende ruimte staat
men in een verschrikkelijke leegte, een woestenij van parkings en snelle
verkeerswegen die de bewoonbaarheid van dit gebouw, zijn samenhang met de
restvan het levensmilieu weer goeddeels opheffen. Als excuus voor de architect kan
gelden dat hij het gebouw oorspronkelijk had ontworpen voor een dichtbebouwde
wijk in de stad.
Het Hansaviertel te Berlijn blijft nog altijd, tien jaar na zijn ontwerp, een goed
voorbeeld om tegelijk de verdienste en de ellende van de hedendaagse architectuur
te illustreren. Bij de bespreking hiervan moeten we dan voortdurend het voorbeeld
van de Weissenhofsiedlung voor ogen houden.
Hier een beeld van het XIXe-eeuws Berlijn: de stratenster die nergens heen leidt,
de woonstraat die tot verkeersstraat is verworden, de chaotische bebouwing van de
omsloten binnenruimten niettegenstaande de strenge bouwvoorschriften: in één woord
het averechtse van een stadsbeeld als dit van Firenze.
De reactie hierop is begrijpelijk: geen stratengangen meer, geen woningen
ondergeschikt aan het verkeersstramien, geen opeenhokken in onhygiënische
achterbuurten zonder lucht, licht en groen... Daartegenover stelt men een open
bebouwing te midden van de natuur, afwisselend hoog en laag, appartementen én
privé-woningen, studio's en woningen voor gezinnen - en dat alles uitgewerkt door
de grootste architecten van het ogenblik: Baldessari, Van den Broek en Bakema,
Hassenpflug, Beaudoin en Lopez, Schwippert, Eiermann, Taut, Fischer, Senn,
Niemeyer, Gropius, Vago, Aalto, Jaenecke en Samuelson... Het resultaat: een
staalkaart van de moderne architectuur of liever van de moderne architecten en van
hun fundamentele beperkingen; een onsamenhangende samenstelling van afzonderlijke
gebouwen, monumenten van de hedendaagse schoonheid in een onbevolkte, lege,
dode ruimte; zovele expressies, niet van de wonende mens (voor wie het niets uitmaakt
of hij in de blok van Gropius of in een van Aalto is terecht gekomen), maar van de
architect. In plaats van een stedelijk levensmilieu heeft men het tegenbeeld van wat
een stad is, geschapen.
Links de blok van Aalto, rechts de toren van Baldessari, twee totaal geïsoleerde
eenheden met eigen fysionimie, die echter aan geen enkele vorm van persoonlijkheid
beantwoordt, m.a.w een soort masker. Wat ook hun kwaliteiten zijn, deze gebouwen
vormen een willekeurige uitbreiding van een architectuuropvatting die geen voet
meer aan de grond heeft. Een snobisme van de grote namen. De individualiteit van
deze gebouwen beantwoordt niet aan
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een realiteit in het samenlevingspatroon. Ze drukken het universele en anonieme
stadsleven niet uit en evenmin de persoonlijke kern ervan.
Door het versnipperen van de ene gemeenschap in willekeurig onderscheiden
blokken met elk hun eigen gezicht lost men natuurijk wel de monotonie van vele
moderne zogenaamde tuinwijken op. Maar het middel dat men daarvoor aanwendt,
is te negatief: men snijdt het stadweefsel, dat essentieel is voor de moderne mens,
gewoon in stukjes en legt die uit elkaar. Men zet geen nieuwe zinvolle en herkenbare
structuur in de plaats. Dit op zichzelf reeds gratuite proces wordt in het Hansaviertel
nog beklemtoond door de nadrukkelijkheid van de ‘architectonische vormgeving’.
Deze poging kan men vergelijken met de poging tot integratie van de kunsten die
men enkele jaren geleden in het Unescogebouw te Parijs heeft ondernomen. Daar
ook meende men de zaak opgelost te hebben door een aantal geconsacreerde namen
aan het werk te zetten.
Een willekeurig gezicht vanuit een willekeurig appartement - in de blok van
Jaenecke en Samuelson - op de woonblokken van Niemeyer, Eiermann en Baldessari.
Hier wordt het duidelijk hoe architectuur averechts gaat werken en in plaats van
gestalte te geven, een negatieve leegte oproept en bewust maakt.
Het failliet van de goede bedoelingen van dit opzet, het einde van de architectuur,
is goed waar te nemen in het torengebouw van Van den Broek en Bakema. Het is
een van de best bedachte, technisch meest verzorgde en na acht jaar, in tegenstelling
tot andere woonblokken, best bewaarde en netste gebouwen van het hele Hansaviertel.
Maar het is ook een van de meest levenloze, omdat het juist de hoogste vormelijke
pretenties vertoont. Van al de theorieën van Bakema over het menselijke wonen,
over de behoefte aan samenhang en afwisseling, over de functionaliteit van de vorm,
over de vrjheid van het individu in de open gemeenschap, over het stimulerende van
het architectonische klimaat is er in de vorm van dit gebouw maar weinig
doorgekomen. De heldere, van ruimte doortrokken structuur, zoals Bakema zijn
gebouwen wil, zodat elk huis een stad en elke stad een huis is, is hier niet gerealiseerd.
En zo vallen we ineens terug op het probleem van de vorm in de architectuur, dat
we totnogtoe verzwegen hebben gelaten en waarop we later moeten terugkomen.
Twee details mogen het verschil laten zien tussen een verzorgde, maar schriele en
dood-beredeneerde en een sterke, beheerste met zin doorvoede vorm. De eerste is
van het torengebouw van Van den Broek en Bakema, het tweede is van de
wooneenheid van Le Corbusier.
Het was geen gril van Le Corbusier wanneer hij weigerde in het Hansaviertel te
Berlijn een wooneenheid te plaatsen. Zijn wooneenheid zoals hij ze zag paste
eenvoudig niet in dit zinloze patroon. Maar van de andere kant viel hij in hetzelfde
euvel terug door zich resoluut van elke band met de stad af te
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keren, door zich in zijn eigen stad te isoleren, een eigen monument op te richten. Dit
hangt natuurlijk vast aan het concept van de wooneenheid zelf die als een compleet
woonmilieu, als een stad op zich, is gedacht. Die compleetheid geeft de wooneenheid
overigens in haar vorm zelf, die de classiciteit en helderheid van een antieke tempel
bezit, weer.
Daardoor bezit dit gebouw evenwel niet de groeimogelijkheden waar ik het al over
had. En daarmee bedoel ik dan niet alleen uitbreiding en aanvulling, maar ook
inwendige flexibiliteit. Dit gebouw is de krampachtige poging om de uiteengevallen
moderne gemeenschap op te vangen in een gesloten, statisch beeld.
In beginsel zijn echter in de wooneenheid van Le Corbusier alle elementen
aanwezig om een verantwoorde totaalarchitectuur voor deze tijd te realiseren. We
zullen nog zien hoe een jonge Zwitserse architectengroep dit inderdaad heeft
geprobeerd. Men heeft hier een eenvoudige, sterke vorm, een objectieve vorm als
men wil, die niet formalistisch wordt omdat hij zo elementair is, men hoort hier een
zinvolle vormtaal; men heeft hier de toepassing van de skeletdrager waarbinnen de
mogelijkheden gegeven zijn van individuele ontplooiing; men heeft hier de van
ruimte doortrokken structuur.
Maar ook Le Corbusier heeft, tenminste in zijn naoorlogs werk, geen afstand
kunnen doen van het eeuwenoude ideaal van de verticaal gebonden gemeenschap,
waarin het individu luistert naar god de vader, in dit geval hier niemand minder dan
Le Corbusier.
Alles wat rond deze wooneenheid kan ontstaan zijn slums, zoals rond de
middeleeuwse kathedralen. En dit zeg ik niet omwille van het gekke beeld, maar
omdat ik er een begin van zag rond de wooneenheid van Briey-en-Fôret.
In het Hansaviertel wordt de verborgen irrealiteit van het wonen en bouwen van
vandaag alleen maar wat verguld. Ze treedt helemaal aan het licht in de woonblokken
die we zelf rondom ons zien, in de troosteloze voorsteden van Parijs bijvoorbeeld,
of in deze opname van de Karl-Marx-Allee in Oost-Berlijn. In deze architectuur is
de mens dood, onbestaande. Het onechte van het Hansaviertel is door de
eenvormigheid niet opgeheven, maar alleen verduidelijkt en gestabiliseerd.
De vraag stelt zich of er niet te ontsnappen valt aan het dilemma tussen monotonie
en show, of we niet meer in staat zijn een menswaardige, zinnige wereld te ‘bouwen’.
Noch de Karl-Marx-Allee noch de Ernst Reuterplatz kunnen doorgaan als aanzetten
van een nieuwe bewoonbaarheid. Hoe indrukwekkend ook, de architectonische
‘meesterwerken’ van de Ernst Reuterplatz, het IBM-gebouw van Gutbrod of het
Telefunkenhochhaus van Schwebes, zijn misschien representatief voor onze industrie
en handel, ons bankwezen of administratie, niet voor de mens die van dit alles de
reden van bestaan is.
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In reactie tegen dit onbewoonbare milieu gaat de individuele mens zich verdedigen,
terecht verdedigen, en zich naar eigen vermogen en smaak een eigen woning bouwen.
Wanneer we het beste geval veronderstellen, zoals de woning van Castiglioni te
Galliate, dan zal deze woning zich richten op wezenlijke waarden van het wonen,
op de echte geestelijke immanentie van een persoonlijk bestaan.
Maar door de eigen woning te isoleren uit de chaos vervalt het individu gemakkelijk
en bijna noodzakelijk in dezelfde representatiezucht die we in de grote architectuur
aan de kaak hebben gesteld. Hij gaat zich richten tegen het milieu, waarin hij zou
moeten opgenomen zijn. Hij bouwt voor zichzelf het kleine monumentje, een ersatz
voor het ontbrekende leefmilieu.
Ook het privé-huis is immers object geworden van ‘architectuur’, het wil zoals
andere gebouwen in het midden gaan staan. En schijnbaar met het volste recht. Want
als het waar is dat in onze geseculariseerde gemeenschap geen absolute waarden
meer herkend worden buiten de individuele oorspronkelijkheid zelf (die natuurlijk
in haar individualiteit reeds een sociale dimensie insluit), dan zou men kunnen menen
dat vanzelf de beklemtoning van de individuele woning moet volgen.
Dit gaat nochtans niet helemaal op. De uitbouw van een universeel, dynamisch,
harmonisch en boeiend levensmilieu wordt immers even onmogelijk als het individu
nu zichzelf gaat sacraliseren en tot middelpunt van de wereld maken. De ontvoogding
van de mens als zelfstandige, voor zichzelf verantwoordelijke persoonljkheid brengt,
geloof ik, noodzakelijk een depersonalisatie van het milieu met zich mee. Deze hoeft
natuurlijk niet de negatieve trekken te vertonen die het actuele stedelijke milieu te
zien heeft.
De depersonalisatie waarover ik het heb, is het negatieve aspect van een
objectivering van het milieu - dezelfde objectivering die we in de beeldende kunst
beleven - die een noodzakelijke voorwaarde is voor de persoon-wording: m.a.w. de
persoon als persoon kan zich niet meer aliëneren in de architectuur, hij kan zichzelf
niet meer beleven in een ‘personage’ dat ook een architectonische dimensie bezit.
Architectuur is niet meer zijn noodzakelijke veruitwendiging, ze is wezenlijk zijn
milieu waartegenover hij zijn vrijheid gewonnen heeft. De persoon wil zich niet meer
in zijn materiële omgeving bevestigen, maar er zich vrij in vestigen, ze gebruiken
als voorwaarde waarin hij zijn persoonlijk avontuur voltrekt. De depersonalisatie
van het milieu die we nu rondom ons ervaren is niets anders dan het beeld van een
scheefgetrokken, veruitwendigde persoonlijkheidsopvatting.
Men moet zich maar even inbeelden - men moet het zich niet meer inbeelden,
alleen maar om zich heen kijken - wat het levensmilieu wordt als het bestaat uit
zovele persoonlijke expressies niet alleen naast, maar vooral tegen elkaar. Afgezien
nog van de mogelijkheid van deze persoonlijke expressie die noodzakelijkerwijze
de situatie van een bepaald moment vastlegt en tot op zekere
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hoogte verabsoluteert.
Als men zijn eigen vrijheid opeist kan dit maar in respect voor de vrijheid van de
ander en in de zorg om de vrijheid van allen in een samenbestaan mogelijk te maken.
Die vrijheid in het samenbestaan brengt verder met zich mee dat niemand nergens
meer ter wereld bouwt voor zichzelf, maar evenzeer voor zijn medemens. Iedereen
bouwt m.a.w. overal aan het universele woongebied van de mens. Ik wil fel insisteren
op dit aspect omdat de kern van de problematiek van de hedendaagse architectuur
hier geraakt wordt. Zoals vroeger de koning, de chef, de priester, de aristocraat, de
geldbezitter in het centrum stond en dit dan ook terecht in het architectonische milieu
tot uitdrukking kwam, zo heeft men nu, in een in beginsel althans democratische
gemeenschap, die oude structuren gewoon overgenomen, alleen maar ten onrechte
uitgebreid. Het privilegie van enkelen is nu in beginsel allen gegeven, waardoor het
meteen onzinnig wordt. Wij schijnen echter voorlopig nog niet in staat om de
gehiër-archiseerde, sacrale schema's in een universele totaliteitsstructuur om te
denken. Zoals in het verhaal van het evangelie staat geschreven, gedragen we ons
nu erger dan de rechtmatige koning van vroeger dit deed. Het sacrale schema vult
men eenvoudigweg met zijn eigenbelang. In zijn boek Das Ende der Neuzeit drukte
Guardini het jaren geleden reeds als volgt uit : de ongodsdienstige mens heeft nog
altijd niet leren leven zonder God, en God moet men in deze context dan verstaan
als het symbool voor een bovenpersoonlijke structuur, waaraan de mens kan refereren.
Deze eis van het bouwen voor een totaliteit die ik vanuit de persoonlijkheids-visie
van de hedendaagse mens heb gevonden, kan echter even goed, geloof ik, sociologisch
en economisch geadstrueerd worden.
Zonder heel veel filosofie kan men het tegenbeeld van dit ideaal van de persoonlijke
expressie in de architectuur ook experimenteel constateren. Men hoeft slechts een
van onze Europese (of Amerikaanse) ‘tuinwijken’ te bezoeken. Hier hebt u er een
extreem voorbeeld van in een close-up van de Londense voorstad Watford. In
werkelijkheid is hier niets van het woonideaal dat ieder voor zich had gesteld
gerealiseerd : de eigen woning als expressie van een originele persoonlijkheid wordt
een aanfluiting van elke persoonlijkheid; het wonen in de natuur gebeurt ten koste
van de natuur.
Niet alleen is een dergelijke woonvorm een ridiculisatie van het wonen van de
persoon, het is ook economisch en landschappelijk onverantwoord. Men beleeft het
milieu wel niet vanuit de lucht, zoals op deze opname van Edgware, eveneens een
voorstad van Londen, maar de werkelijkheid op de bodem is er niet gelukkiger om.
Men kan die werkelijkheid vergulden, de woningen een beetje verder uit elkaar zetten,
wat meer bomen planten, een beetje vriendelijker architectuur maken, maar
fundamenteel tot waarachtige expressie van de hedendaagse wonende mens kan men
het niet brengen.
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Nu mag men uit deze redenering geen al te simplistische conclusies trekken. Men
mag bijvoorbeeld niet het valse dilemma opstellen tussen deze tuinwijken en de
oplossing van het Hansaviertel, de Karl-Marx-Allee, de Hollandse modelwijken...
of deze rationeel geplande verschrikking in Madrid. Niet het persoonlijke
samenlevingsideaal wordt hier in uitgedrukt, maar de anonieme onmacht van de
massa.
De tegenpool van de anonimiteit heeft men in de individuele wooncultuur van de
‘architecten-woningen’. De vraag waar de architect vandaag voor staat is die
individuele wooncultuur te stimuleren en te cultiveren, niet door ze uit het universele
woongebied te isoleren, maar door ze te integreren. In een traditioneel architectonisch
perspectief is op deze vraag geen antwoord te geven.
Een antwoord moet gezocht worden in de richting van de fantasten, de visionairen,
de utopisten van de architectuur vandaag, de enigen die het probleem van de
architectuur juist en in zijn volle omvang stellen. Ik denk hier aan een Yona
Friedmann, een Constant, een Buckminster Fuller.
Van deze laatste laat ik u een detailopname zien van zijn geodetische koepel te
Louisiana omdat deze kan beschouwd worden als een symbool voor de continuïteit
en de aard van samenstelling van een hedendaags, of liever toekomstig, woonmilieu,
als een symbool van de wereld van morgen die reeds in de wereld van vandaag
verborgen leeft.
We kijken te gemakkelijk neer op die fantasten die de overgeleverde begrippen
op hun kop zetten. Meer en meer echter wordt het duidelijk dat hun denkbeelden,
zoniet hun projecten, dichter bij een reëel architectuurideaal van vandaag staan, dan
die van veel gerenommeerde architecten die maar doorgaan met atavistische gestes
met min of meer brio te herhalen. Ik geloof dat men de dag van vandaag waarachtige
architectuur, architectuur die zich de problemen stelt en aanpakt, nog slechts in de
vorm van een utopie kan voorstellen, een utopie dan die reëler is dan de realiteit.
Met de achterstand van de architectuurevolutie op de algemene evolutie van de
hedendaagse geest is dit overigens niet zo verwonderlijk.
Dat die continue, eindeloze structuur van het woongebied, een structuur zonder
monumentale preferentiepunten, niet star geometrisch, monotoon, egaal en eenvormig
hoeft te zijn laat de maquette voor Toulouse-Le-Mirail van Candilis, Josic en Woods,
zien. Het gaat om een stad van 100.000 inwoners. Ik sta er niet bij stil. Ik laat deze
maquette alleen maar zien om te verhinderen dat we zouden gaan denken in de
traditionele dilemma's, waar het nu vooral op een vernieuwing en verfrissing van het
architectonische denken aankomt. In deze maquette kan men in elk geval vermoeden
hoe een continue structuur van een stadsweefsel de mogelijkheid bezit om zich te
differentiëren in het landschap, om zich organisch uit verschillende cellen te
ontwikkelen, om een eigen persoonlijkheid en herkenbaarheid te laten ont-
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staan, om een dynamiek gestalte te geven. Deze stad is niet meer beheerst door
verkeersassen, hij ligt niet meer in willekeurige eenheden uit elkaar. Zij dient zich
allereerst aan als een omvattend leefgebied waarin de verschillende grondgebonden
dienstfuncties niet domineren, maar zich als dienstfuncties ten overstaan van het
woongebied laten integreren.
De stad als geheel zet zich niet meer af als een omsloten gebied ten overstaan van
een buitenwereld. Zij is geen vlek in een landschap. Zij is zelf landschap geworden.
De tegenstelling tussen stad en land is hier definitief opgeheven. De stad dringt in
het land door, zonder dit van zijn karakter te beroven, zonder dit te vernietigen. Het
land dringt tot in de stad door zonder deze te doen uiteenvallen.
Het gevaar is natuurlijk niet denkbeeldig dat een dergelijke structuur nu opnieuw
in een sterk-formalistische vorm wordt gefixeerd. Met formalisme bedoel ik hier niet
onmiddellijk iets pejoratiefs. Formalisme kan men zelfs nog in zijn positieve betekenis
van een duidelijk vastgelegd vormelijk concept beschouwen, een vormelijk concept
dan dat geen fexibiliteit, geen aanpassing, geen groei meer openlaat; dat m.a.w. de
dynamische ontplooiing van een gemeenschap eens en voorgoed in een vormelijk
schema vastlegt. En hier stoten we dan opnieuw op het probleem van de vorm in de
architectuur, dat we zoveel mogelijk in deze algemene inleiding uit de weg zijn
gegaan, maar dat zich onvermijdelijk, naargelang we naar concrete oplossingen gaan
uitzien, meer en meer opdringt.,
Door dit formalisme vallen we terug in de oude structuur, die misschien wel even
aangepast is aan de nieuwe omstandigheden, maar niet grondig en fundamenteel
werd vernieuwd. Ze blijft de éne definitieve compositie van voorheen, het kunstwerk.
Bij het begin van onze uiteenzetting hebben we echter laten zien hoe vals dit beeld
van de traditionele stad was. Men geeft op een of andere manier weer één bepaalde,
momentele uitdrukking van een woon-ideaal dat per essentie evolutief en voorbijgaand
is geworden.
Het wooncomplex van het St.-Maartensdal, te Leuven, bijvoorbeeld is in vele
opzichten een voortreffelijke realisatie. Veel van de bezwaren die we in het
Hansaviertel te Berlijn hebben geconstateerd zijn hier voorkomen. Maar toch brengt
een dergelijke architectuur geen visie op de toekomst, precies omdat ze nog té veel
‘architectuur’ is, té vormelijk in de academische zin van het woord. De relatie mens
tot milieu, van architect tot milieu is hier ongewijzigd gebleven.
Ik zie bijvoorbeeld niet hoe in deze architectuur een liefhebber van planten zich
een serre zou kunnen inrichten, of om een ander gek voorbeeld te nemen, hoe men
hier met de duiven zou kunnen spelen, of hoe iemand een boetiekje zou kunnen
beginnen en zo zou men kunnen doorgaan...
Dat deze ideeën mogelijk gerealiseerd kunnen worden, dat deze verzoening tussen
algemeen leefmilieu en persoonlijk initiatief erin zit, zouden we kun-
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nen aantonen door een analyse van het werk van Le Corbusier of zelfs van het werk
van Mies van der Rohe. Maar daar komen we een volgende keer op terug. Op kleine
schaal worden deze mogelijkheden ook gedemonstreerd in de geprefabriceerde
woningen van Magiarotti te Marcianise bij Caserta. Met geprefabriceerde elementen
worden hier een vorm van dragers, als ik een woord van ir. Habraken mag
interpreteren, gebouwd die in alle richtingen horizontaal en verticaal kunnen uitgebreid
worden en waarin betrekkelijk ruime aanpassingsmogelijkheden ontstaan voor
verschillende flexibele woningtypen.
Verder dan aanzetten gaat het echter niet. Er is voorlopig geen enkel gerealiseerd
ensemble van een dergelijke architectuur aan te wijzen. Om concrete voorbeelden
te vinden zou men, paradoxaal genoeg, bij de Primitieven terecht moeten, bij sommige
stedebouwkundige patronen uit Afrika, waar men op basis van een soort
communistisch gestructureerde gemeenschap, een zeer boeiende, on-monumentale
stadsstructuur heeft ontwikkeld.
Enkele recente gebouwen wijzen er echter wel op dat dit bewustzijn van een nieuwe
architectuuraanpak doorbreekt. Ik denk hier dan vooral aan Engeland. Voor mij is
de Economist Building in het hart van Londen, gebouwd door Peter en Alison
Smithson, in dit geval. Slechts zelden heb ik zulk een bewuste geestelijke doordringing
van architectuur in de moderne architectuur beleefd : architectuur die helemaal niet
meer gericht is op enig uitwendig effect, op enige zelfstandige compositie, op enige
expressie van een uitwendig schoonheidsideaal, maar die door zichzelf als het ware
op te heffen zichzelf terugvindt in een direct leefbaar milieu.
Niet dat de concrete verschijning van deze architectuur nu weer als de enig
mogelijke moet worden aanzien, want dan vervalt men weer in het formalisme. Een
architectuur als die van het Sonsbeekpaviljoen van Aldo van Eyck biedt er
bijvoorbeeld al een correctief op. Het woord correctief is hier echter niet meer op
zijn plaats. Het is eenzelfde architectuurbenadering die zich in verschillende situaties
verschillend realiseert. Het duidelijkst wordt deze identiteit in de diversiteit, door de
verhouding van kunstwerk tot milieu, die gelijkgesteld mag worden met de verhouding
van mens tot milieu, die in beide gevallen dezelfde is.
Als men verder de Economist Building vergelijkt met de appartementen van Denys
Lasdun aan de St.-James Square, niet ver daarvandaan, dan ziet men dat een
soortgelijk variabel en flexibel opbouwprincipe ten grondslag ligt aan een meer
nadrukkelijk-vormelijke architectuur. Ze staat minder ver af van die van de Smithsons
dan men op het eerste gezicht zou denken. Maar deze vergelijking stelt wel de
objectiveringsmogelijkheden van de architectonische vorm in discussie.
Langs een andere weg, benadert ook het Atelier 5 hetzelfde opzet van een
totaalarchitectuur, waarin de architectonische vorm geobjectiveerd wordt en
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daarin tot een wezenlijke functionaliteit gebracht : een functionaliteit gericht op de
verpersoonlijking van de mens.
De vormgeving van de Siedlung Halen bij Bern is direct geïnspireerd op die van
Le Corbusier. Meer dan de vormgeving overigens. Hun structurele samenstelling
van de Siedlung knoopt aan bij het ontwerp van het vakantiedorp van La Sainte
Baume bij Marseille, waar we reeds naar verwezen hebben.
Zonder te zoeken naar oorspronkelijkheid op het uitwendig vormelijke vlak (ze
nemen bijvoorbeeld letterlijk de corbusiaanse claustra over voor de balustraden),
verleggen ze de architectuurbekommernis op een dieper niveau, dit van de ruimtelijke
opbouw zelf : ze willen niet anders dan een milieu creëren, een bewoonbare plaats
voor de mens gereed maken, een menselijk environment, waarin de mens zich zo
vrij en spontaan mogelijk kan bewegen. Ze willen de architectuur in dit spel laten
opgaan, de architectuur doen vergeten. Hier vangt men een glimp op van de
mogelijkheden van het samenwonen van vrije mensen. Dit resultaat hebben de
architecten echter bereikt door het traditionele principe van de communiteit weer in
te voeren, door er m.a.w. opnieuw een dorp van te maken, met eigen school, eigen
feesten, eigen clubs, een eigen groepsleven dus dat op niets anders is gebaseerd dan
op de architectonische samenhang. Ze hebben als het ware de beginselen van de
wooneenheid van Le Corbusier, consequenter dan Le Corbusier zelf doorgevoerd
door de privacy volwaardig uit te bouwen, maar ze hebben zich ook gehouden aan
het begrip van gesloten samenleving die in de wooneenheid van Le Corbusier
verdisconteerd was. Ik laat de vraag hier open of dit wel anders kan.
Ik wil tot besluit de hele problematiek van de hedendaagse architectuur, zoals we
deze hebben gesteld, samenvatten in een laatste voorbeeld : de Hochschule van St.
Gallen, gebouwd door Foerderer, Otto en Zwimpfer. Ook hier is architectuur voor
alles een milieu, een environment, een stad geworden; een boeiende aaneenschakeling
van bewoonbare ruimten waarin in beginsel het leven zich kan ontplooien en
ontwikkelen zoals het dat zelf ziet. De beslotenheid van de Halensiedlung is hier
doorbroken.
De continue stadsstructuur staat het contact met de natuur niet in de weg. Dit
contact is spontaan en vanzelfsprekend, niet opdringerig. Natuur is hier niet het
negatief van architectuur zoals bijvoorbeeld in het Hansaviertel te Berlijn. De fantasie
is hier niet toegespitst op uitwendige verschijning, maar op het verloop van de
ruimtelijke dynamiek in functie van een optimale vrijheid en bewoonbaarheid.
Maar tegenover deze positieve ervaring staat dan de vertekening van deze
dienstbare architectuur door een vervelende, opdringerige nadrukkelijkheid van de
vormgeving, de monumentale behandeling van niet-monumentale gegevens, waardoor
het oorspronkelijke, vrije, nonconformistische van deze architectuur opnieuw
overwoekerd wordt. De architectuur gaat zich hier
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weer, in tegenstelling tot deze van de Halensiedlung, tot kijkspel ontwikkelen. Ze
dringt zich opnieuw op een ongezonde manier aan de aandacht op. Zelfs de
kunstwerken, met hoeveel verfijning ze ook zijn opgesteld, gaan net iets te veel de
aandacht vragen. Ze worden tot show. Ze nemen de plaats in van de oude
monumenten. Maar ze lenen zich heel slecht tot deze rol. Ze richten zich immers
niet, evenmin als de architectuur dit zou mogen doen, op een representatie naar buiten.
Ze willen informeel, buiten elke structuur om, ook buiten de structuur waarin een
bepaalde architectuur ze wil vastzetten, tot de persoonlijke mens spreken die ze al
dan niet aanvaardt. Ze staan in de vrijheid en willen de mens in vrijheid zetten.
Misschien kan deze gemiste kans van samenspel tussen architectuur en beeldende
kunst die hier een integratie willen doorvoeren zoals in een romaanse dom of een
barok paleis of zoals we deze in de San Vitale te Ravenna hebben gezien, ons op
weg zetten naar een juister inzicht in de verdeling van de taken en in de samenwerking
tussen een zich terugtrekkende, geobjectiveerde, dynamische en flexibele
totaalarchitectuur, tussen een niet langer op een onmogelijke manier kunstzinnige
architectuur en de directe, levendige artistieke expressie van de beeldende kunsten,
symbool van de hedendaagse mens zelf □
In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt.
Lannoo, Tielt en Den Haag, 1967.

Urbanisme en film.
De Standaard, 13 januari 1968.
Giulio Carlo Argan heeft voor de algemene vergadering van de Association
Internationale des Critiques d'Art, die verleden jaar in Rimini werd gehouden, een
verrassend én gevaarlijk thema voorgesteld: ‘Urbanisme en film. De visuele ruimte
van de stad’. Van de kunstcritici had men zulk een brede thematiek niet verwacht.
Het congres reageerde dan ook maar matig op het ongewone voorstel. Van de andere
kant lijkt het al bij voorbaat verdacht als kunstcritici over de ‘visuele ruimte’ van de
stad gaan praten. Het gevaar is groot dat ze eens te meer de realiteit van de stad en
van het urbanisme vanuit een esthetiserend oogpunt bekijken en daardoor de kloof,
die er tussen stadsleer en stadswerkelijkheid heerst, nog groter maken. Zonder grote
moeite
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omzeilde G.C. Argan deze gevaarlijke klip. In zijn inleiding schetste hij op een
voortreffelijke wijze de rol die de film kan spelen en reeds speelt bij de herkenning
van de reële stad, de stad van de mens, onze stad.
De reële stad is niet die van antropologen, sociologen, economen, politici of
urbanisten. Deze geleerden hebben vivisecties op de stad toegepast om een of andere
theorie kracht bij te zetten. Ze zijn overigens alleen maar met fragmentarische aspecten
van de stad bezig. Tot het unieke, levende geheel, dat de stad is, zijn ze niet
doorgestoten. En juist omdat ze door de beperktheid van hun discipline nooit het
geheel, en zeker niet het levend en evoluerend geheel van de stad, in zicht krijgen,
zijn de therapieën die ze voorstellen tot mislukken veroordeeld.
Argan nam als voorbeeld het collosseum van Rome. Welke van de genoemde
disciplines, die zich met de stadswerkelijkheid bezig houden, kan de aanwezigheid
van dit monument in het leven van de stad Rome verklaren? Alleen in de film wordt
de betekenis van dat monument in zijn veelvuldige dimensies op een juiste en directe
wijze bewust gemaakt. Als Argan dit voorbeeld kiest, blijft hij nog aan de
oppervlakkige kant van het probleem. De visualiteit waarover hij het hier heeft staat
immers gevaarlijk dicht bij een monumentaliteit, waartoe zij in geen geval mag
beperkt worden. Zij is veel subtieler, ja bijna onmerkbaar. Ze bestaat immers in
hoofdzaak uit samenhangen die wel visueel, doch meestal onbewust, op de bewoner
van de stad inwerken: samenhangen van deel tot geheel, samenhangen die enkel in
een tijdsverloop, in een duur ervaarbaar worden, samenhangen die een psychologisch
klimaat bepalen en de stad, het milieu, met betekenis laden. De stad is evenzeer
projectie als tastbare werkelijkheid. De visuele werkelijkheid van de stad is evenzeer
inwendig als uitwendig. Deze constatatie van de feitelijke machteloosheid van de
wetenschap om het object-stad in zijn dynamische totaliteit te vatten, betekent
helemaal niet dat die wetenschap moet afgewezen worden. Ze pleit alleen maar voor
een verruiming ervan. En in die verruiming speelt de film een fundamentele en
onvervangbare rol. De film is het bij uitstek geschikte kennisorgaan om de specifieke
werkelijkheid van de stad te leren kennen.
Wanneer G.C. Argan deze thesis verdedigde, dacht hij in de eerste plaats, zo niet
uitsluitend, aan de bestaande speelfilm. Hij wil met name de filrn-kunst als
oorspronkelijk kennismedium betrekken in de wetenschappelijke analyse van een
fenomeen, waarop de menselijke geest tot nog toe weinig of geen greep had. Er zijn
films die de stad of het hedendaagse woonmilieu expliciet tot onderwerp hebben.
Op het congres te Rimini werden Alphaville van J.L. Godard en La Notte van
Antonioni als zodanig voorgesteld. Een beste keuze is dat niet. Er zijn sprekender
voorbeelden. Deux ou trois choses que je sais d'elle is, om bij Godard te blijven, een
veel opmerkelijker weergave van de actuele stadsproblematiek dan het karikaturale
Alphaville. Film is hier denkinstrument, taal, een denkinstrument dat wordt gebruikt
om de werkelijkheid
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van de stad te verkennen. In zijn gefluisterd commentaar spreekt Godard zelf over
‘le rôle créateur en formateur de la ville’.
Men hoeft echter niet eens deze specifieke urbanisatiefilms uit te zoeken om de
bewering te staven dat film het medium bij uitstek is voor de studie van het
levensmilieu. Elke film is dat, alleen al omdat film op een visuele, d.w.z. directe en
totale manier met het leven te maken heeft en dat het leven altijd een milieu is, zelfs
als dat soms met kunstmatige middelen alleen maar in de fantasie wordt gecreëerd.
We kunnen echter nog een stap verder. Niet alleen de speelfilm laat ons de visuele
ruimte van de stad bewust worden. De urbanist die op zoek is naar het object van
zijn wetenschap of zijn kunst - ergens moeten die wel samenvallen - hoeft zich niet
tot de studie van de bestaande filmcultuur te beperken. Het filmmedium is voor hem
niet passief. Hij kan het ook gaan aanwenden als een actieve onderzoekingstechniek.
Indien de urbanist dit middel op een eerlijke en consequente wijze bij zijn
onderzoekingen - voor zover die er zijn geweest - had gebruikt, dan ware het
urbanisme zoals wij dit nu kennen ondenkbaar geweest. De gangbare urbanistische
theorieën zijn immers grotendeels abstract en aprioristisch, gebaseerd op onverteerde
en achterhaalde sociologische, economische, medische en antropologische slogans.
Ze zijn ook volkomen levensvreemd gebleken. Films over moderne steden zoals
Brasilia, Chandigarh of zelfs Stockholm zijn hier het averechtse bewijs van.
Enkele theoretici van het urbanisme hebben dat ingezien. Een van de voornaamsten
onder hen, Françoise Choay, die in haar boek Urbanisme, utopies ét réalités met de
urbanistische doctrines heeft afgerekend, is in haar onderzoek naar de gepaste
wetenschappelijke methodes om het stadsorganisme te onderzoeken op de film
uitgekomen. Natuurlijk moet men de film dan als een autonoom communicatiemedium
herkennen. Het volstaat niet de film als propagandamiddel voor een ideologie te
gebruiken, evenmin als illustratie van een vooropgezet verhaal. Men mag de film
ook niet als een consumptiegoed beschouwen, dat in de eerste plaats een herkenbaar
schema moet voorstellen, zo ongeveer als dit in een stationsromannetje het geval is.
In dit perspectief zijn enkele produkties van de Vlaamse Televisie te plaatsen die
binnenkort onder de titel Waarover men niet spreekt worden uitgezonden (18 januari,
1 en 15 februari). Ze zijn een, uiteraard experimentele, poging om het object van het
urbanisme te vatten. Die films hebben als het ware zichzelf gemaakt. Ze zijn geen
uiteenzetting, zelfs geen reportage. Ze stellen niets voorop. Ze registreren maar; alles
wat door het spectrum van het wonen en van het menselijke woonmilieu valt. Ze zijn
een klankbord dat de echo van de stad van vandaag opvangt en, een beetje versterkt,
weergeeft, zodat het kans op bewustwording krijgt. Ze zijn niets anders, als men wil,
dan hetgeen dagelijks in een televisieavond gebeurt, maar dan iets explicieter en iets
meer gecondenseerd: een zelfinterpretatie en een zelfidentificatie van de mens van
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vandaag. En deze interpretatie en identificatie valt altijd samen met het scheppen
van een milieu. Als er één ding is wat onwillekeurig in deze films duidelijk wordt,
dan is het misschien wel dàt □

Lucien Kroll. De verloochening van de architectuur.
TABK 1(1968).
Onder de Belgische architecten is Lucien Kroll (1927) een bescheiden, maar centrale
figuur. Er gebeurt maar weinig, waar hij niet bij betrokken is. Zelf nam hij
verscheidene initiatieven. Hij zette te Barcelona een tentoonstelling van Belgische
architectuur op. Hij organiseerde het gesprek en de tentoonstelling over de toekomst
van de Belgische architectuur in Avionpuits. In een vroeger nummer (11/1966) werd
hier reeds over bericht. Hij was verantwoordelijk voor het colloquium L'Homme et
la Cité te Leuven, in het kader waarvan eveneens een belangrijke tentoonstelling
plaatsvond. Hij was medeinrichter van het Belgische Design Centre. Hij is bij de
redactieraad van het vernieuwde La Maison. Hij is een van de weinige architecten
in België die er behoefte aan heeft zich ook theoretisch over zijn werk te bezinnen.
Al zijn activiteiten gaan gepaard met een stellingname en een verantwoording. In
verschillende algemene publikaties bepaalde hij zijn standpunt in verband met de
eisen die door het hedendaagse levenspatroon aan de architect worden gesteld, in
het bijzonder in verband met standaardisatie, normalisatie en industrialisatie.
Niet die activiteiten echter hebben ons aangezet om de figuur van Lucien Kroll in
een kleine retrospectieve van zijn werk voor te stellen. De kwaliteit, de bijna
verborgen kwaliteit, van zijn architectuur willen we hier ter discussie stellen. Zijn
architectuur heeft iets directs, iets volks. Ze wil geen architectuur meer zijn. Ze is
bevreesd architectuur te zijn. Niet helemaal ten onrechte, dunkt ons. Architectuur is
immers vaak synoniem geworden van gemaaktheid, opzettelijkheid, gratuiete vormwil,
mode. De architectuur van Kroll munt uit door haar eenvoudige werkelijkheidszin.
Ze demonstreert niets, tenzij dat architectuur er niet is om haar zelfswil, maar om de
bewoner, de gebruiker. Daardoor komt het dat deze architectuur zich onopvallend
in het landschap en de traditie inschrijft. Ze manifesteert geen breuk tussen traditie
en moderniteit. Ze verschijnt niet als een stijlprodukt, maar als een gebruiksvoorwerp.
Vandaar ook Krolls uitgesproken interesse voor de industriële vormgeving. De
moderniteit van zijn architectuur ligt niet in het brengen van iets nieuws, maar in de
bewuste keuze voor de traditie van een functionele
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volksarchitectuur tegen die van een representatieve stijlarchitectuur, voor een
architectuur zonder architect tegen een architectuur van de architect. Ergens formuleert
hij dit ideaal als hij constateert dat de Rwandese woning voorlopig is en verdwijnt
met degene die ze heeft opgetrokken.
De gebouwen van Kroll hebben dan ook geen definitief karakter. Ze zijn als het
ware geïmproviseerd. Typisch is het permanent scoutskamp te Maredsous. Elk
gebouw is een permanente voorlopigheid. Of, als men wil, een vorlopige permanentie.
Ze zijn, bijvoorbeeld, in een bepaald materiaal opgetrokken, maar dit materiaal is
niet bepalend. Niet alsof Kroll met beton zou bouwen, zoals hij dat met baksteen
doet. Hij bouwt in baksteen, niet om met dit materiaal een bepaalde expressie te
bereiken. Materiaal is hulpmiddel. Hij gebruikt een bepaald materiaal in de eerste
plaats omdat dit het meest economische is om zijn doel te bereiken en economie in
zijn denken een wezenlijke factor is. Het materiaal doet zich, evenmin als de hele
architectuur, als iets unieks of definitiefs voor. Hij staat heel dicht bij de optiek van
de brutalisten in dit opzicht.
Wel bestaat het gevaar dat de architectuur dan iets toevalligs wordt en dat ze aan
haar eigenlijke functie, met name een structuur van en voor het leven te zijn, niet
toekomt. Maar dit is, geloof ik, in de beste van de hier getoonde gebouwen niet het
geval.
Het is een beetje willekeurig dat we dit oeuvre in woning, publieke gebouwen,
vormgeving en bouwen in Afrika uiteenleggen. Het programma bepaalt de architectuur
niet meer. De mens van Kroll woont in een openbaar gebouw zoals in een woning;
hij woont in Europa zoals in Afrika. Dit betekent helemaal geen eenvormigheid geen twee woningen zijn dezelfde - maar is een consequentie van de heel-wording
van het woonmilieu, waar de mens op verschillende manieren overal en overal even
goed thuis is. De vier groepen culmineren elk in een hoofdwerk: het wooncomplex
te Oudergem, het ontmoetingscentrum te Chevetogne, de aanpassing van de abdij te
Maredsous, het project voor een woonwijk in Rwanda. Dit laatste vormt de voorlopige
bekroning van Krolls architectuur: architectuur zonder architect.

Woningbouw: wooncomplex te Oudergem-Brussel
Op een bebost terrein van 15 aren was de eigenares van plan een woning te laten
bouwen. De architect deed haar het voorstel om enkele families samen te brengen
in een experiment van een gemitigeerd collectief wonen. Op een terrein waar normaal
slechts 5 tuinwoningen een plaats konden hebben, werden er 15 woningen van
verschillende grootte tesamen met een bureau voor de architect gebouwd. Het geheel
werd ontworpen en gebouwd in ‘mede-eigendom’, een formule die in België nog
niet veel precedenten kent. De architect was mandataris van het vennootschap. Bij
hem berustte ook de administratie. Vele tussenschakels zijn daardoor weggevallen.
Verdere economische voorde-
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len kwamen tot stand door de organisatie van de werken. De woningen hebben,
zonder grond en architecten-honorarium, van 6.000 tot 7.000 Bfr. (fl 540,- tot fl
600,-) per vierkante meter gekost. De constructie is eenvoudig: dragende muren in
baksteen, holle welfsels. De vloeren zijn over het algemeen uitgevoerd in donkergrijze
cementsteen. Een centraal verwarmings-systeem bedient het geheel.
Ook op sociaal vlak was het experiment boeiend. Na een jaar gebruik kan men
een dubbele tendens constateren. De vriendschap die tussen de families gedurende
de bouwperiode ontstaan is, blijft positief in het samenwonen werkzaam. De
onderlinge hulp is reëel. In geval van ziekte bijvoorbeeld kan men op zijn buren
rekenen. Er blijft echter ook een voorbehoud: de vrees voor een inbreuk op de eigen
intimiteit blijft bestaan: men vreest dat spontane gewoonten in verplichtingen
ontaarden. De nabijheid van de woningen schept onwillekeurig een verdedigingsreflex.
Het is dan ook uitzonderlijk dat men elkaar in zijn woning uitnodigt. Het
wooncomplex is een concreet voorbeeld van wat een zekere vorm van samenwerking
op het gebied van de woning mogelijk maakt. Het staat ver boven de
doorsnee-appartementen. Het biedt een alternatief voor de woningbouw in België,
die meer en meer het monopolie wordt van commerciële groepen, die niet meer
bouwen, maar winsten ophopen.

Openbare gebouwen: oecumenisch centrum ‘Don Lambert Beauduin’ te
Chevetogne/Ciney
De benediktijnerabdij van Chevetogne/Ciney, is gesticht om de verschillende
christelijke kerken nader tot elkaar te brengen. Nu de oekumenische gedachte zulk
een opgang maakt, ontstond de behoefte aan een ‘onthaal-instrument’, met
conferentiezaal en eetzaal, dat buiten het eigenlijke klooster zou functioneren. Het
gebouw bevindt zich in een open landschap. Het leunt, vlak bij een klein bos, tegen
de helling van een heuvel aan. Het is van binnen naar buiten ontwikkeld. De nadruk
ligt op drie functies: onthaal, ontmoeting, maal. Het onthaal is uitgedrukt in het diepe
portaal, op het einde van een weg door het bos. De deur is ondoorzichtig, maar laat
bij het opengaan het hele landschap zien. Een pad loopt als het ware door het gebouw
heen, naar een openluchtpleintje, een plaats van samenkomst en van gesprek.
De tweede functie is die van het woord. Er is een conferentiezaal voorzien van
tachtig zitplaatsen, die kan uitgebreid worden met een kleinere zaal van een twaalftal
plaatsen. De conferenties verlopen in een actieve sfeer. De stoelen werden dan ook
zo geschikt dat elke deelnemer de andere gemakkelijk kan toespreken. De cirkelvorm
was hier aangewezen. De conferentiezaal is rijkelijk van licht voorzien. De ramen
werden echter zo geplaatst en verdeeld dat er een betrekkelijk gesloten karakter
ontstaat.
De derde functie, het maal, vindt plaats in een ruimte die helemaal op het
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landschap openstaat. Ze loopt naar buiten in een terras uit. Verder is er in dit gebouw
nog een kleine keuken, een kamer voor de directeur en een gespecialiseerde
bibliotheek.
De materialen zijn traditioneel: baksteen, cementvloer, houten zoldering. Naast
het oekumenisch centrum bouwde Kroll vele andere openbare gebouwen. Belangrijke
werken binnen zijn oeuvre zijn het ‘institut des arts et techniques artisanales’ te
Namen, het ‘maison de la médecine’ te Namen en enkele kerken te Linkebeek en
Waharday.

Bouwen in Afrika
Rwanda is een arm land, dat weet dat het arm is. De mentaliteit die in de hiërarchie
van de jonge republiek heerst, is gekenmerkt door het bewustzijn van deze toestand,
een gestrengheid en een waardigheid in de houding er tegenover. Er zijn bijna geen
mijnen. Er is geen industrie. De Belgische voogdij bleef beperkt tot het zenden van
administratoren, geneesheren, onderwijzers, missionarissen. Daardoor zijn de
problemen van dekolonisatie en racisme niet groot. Er bestaat een open samenwerking
tussen zwart en blank, hetgeen niet belet dat er automatisch toch een reële segregatie
bestaat tussen de beide groepen.
Door de president van de republiek dhr. Kaiybanda en de kabinetschef voor
Belgische samenwerking dhr. J. van Bilsen, werd dhr. L. Kroll ontboden om de
nieuwe hoofdstad bij Kigali te ontwerpen en om een studie te maken voor de stedelijke
huisvesting.
De traditionele Rwandese woning is een wonder van aangepastheid aan klimaat
en economie. Ze staat afgezonderd, helemaal in het landschap opgenomen. De
materialen zijn deze die ter plaatse worden gevonden: slijk, bladeren, takken. Het
bouwinstinct, dat in deze volmaakte constructies tot uiting kwam, wordt echter
geleidelijk aangetast door nieuwe, ingevoerde technieken en vreemde voorbeelden.
De overgang van een vocabularium van de ronde vorm naar de rechthoek vormt een
belangrijk, dynamisch proces. Het is immers meer dan een oppervlakkige imitatie,
maar een diepe en algemene bewustzijnsomwenteling van het hele volk. De
traditionele materialen evolueren of worden vervangen door meer geperfectioneerde:
baksteen, houten gebinten, pannen, primitief schrijnwerk.
De inplanting geschiedt nog helemaal verspreid, in heel kleine groepen van ouders
met hun kinderen. Geen dorpen. Geen spoor van een communiteit is in de bodem
ingeschreven, tenzij door buitenlanders. Rond markten en ontmoetingsplaatsen
bevinden zich geen woningen. De woningen zijn voorlopig en verdwijnen met de
bewoners.
De ontwikkeling van een nieuwe economie doet echter geleidelijk de behoefte
ontstaan om zich rond een centrum te groeperen. Daarop zijn de Rwandezen niet
voorbereid. Vanzelfsprekend gaan ze de middelmatige en verderfelijke
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Europese voorbeelden copiëren, die noch door hun inplanting, noch door hun karakter
met Rwandese gedragingen, landschap, economie, techniek, klimaat, overeenkomen.
Europeanen, die zich voor dit land interesseren, zouden geneigd zijn een rationele
oplossing voor het probleem te zoeken en deze dan maar te vermenigvuldigen. Dit
zou neerkomen op neo-kolonialisme door het feit dat de oplossing beperkt blijft tot
een gift, dat ze elke opvoedende waarde mist, dat ze de mogelijkheden en de vrijheid
van de inwoners misprijst. In elk geval zou deze oplossing leiden tot de Europese
gewoonte de ‘woning-verbruiker’ te beschouwen als een slachtoffer van een volledig
afgewerkt produkt, waar hij niet aan te pas komt.
Om al die redenen heeft L. Kroll een andere oplossing voorgesteld, die inmiddels
door de autoriteiten werd aanvaard. De eerste proef is reeds op gang. Het idee bestaat
hierin: in plaats van te bouwen en het gebouwde dan aan de bewoner over te laten,
worden een dertigtal Rwandese families, die dicht bij de stad willen wonen, bij elkaar
gebracht. Hen wordt het eigen probleem van huisvesting voorgesteld en gewacht op
de oplossingen die zij ervoor vinden. Deze gesprekken vinden plaats in een klein
atelier dat de groep zelf, met de hulp van een technisch assistent, op het bouwterrein
heeft opgericht.
Er wordt begonnen met de aanleg van water- en electriciteitsleidingen. Vanzelf
zullen de zwarten een gespreide woonvorm voorstellen. De architect-assistent laat
hen de consequenties van die oplossing zien. Op het terrein kunnen dan immers niet
meer dan vier families wonen. Men wordt dus geconfronteerd met het probleem van
de stedelijke densiteit. De groep zal dan misschien voorstellen de lemen hutten heel
dicht bij elkaar te zetten, zonder dat ze echter elkaar raken. Met de hulp van de
assistent kan dan een maquette gemaakt worden die de voor- en nadelen van het
systeem duidelijk laat zien. De assistent moet geen oordeel uitbrengen, maar proberen
de consequenties van een voorstel duidelijk maken. In principe moet hij zelf geen
enkele oplossing voorstellen, maar afwachten tot de groep een oplossing vindt. Dit
geldt ook voor de materialen. De groep kan bijvoorbeeld beslissen zelf de bakstenen
te gaan maken of zelf het hout te gaan zoeken.
Iedereen moet het materiaal dat hij gebruikt betalen en moet instaan voor een deel
handwerk. Vanzelfsprekend moet ook de assistent op dezelfde wijze zijn eigen woning
bouwen en tussen de Rwandese families leven. Van tevoren wordt niet vastgelegd
welke de inplanting van de woningen zal zijn, noch hoe ze er zullen uitzien. Eén
ding is zeker: dit is de enige werkwijze die leidt tot een echt Afrikaanse en moderne
architectuur. De woningen zullen een precies beeld geven van een Afrikaanse
mentaliteit, die nog maar weinig door blanken is beïnvloed. Verhoudingen en volume
zullen instinctief worden bepaald. De gemeenschapsruimte zal exact worden
vastgelegd.
Als deze opzet enthousiasme wekt, mag er gehoopt worden dat de families
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zich zullen inspannen om hun woning een individueel gezicht te geven door een spel
met de volumes, met materiaal en kleur. Een ras dat nooit beelden heeft gesneden
of geschilderd zal wellicht in de nieuwe omstandigheden van vrijheid en bewustzijn,
nieuwe, authentieke beelden scheppen.
Want zodra de eerste groep woningen voltooid is, kan een tweede, die ongetwijfeld
omvangrijker zal zijn, beginnen, profiterend van de eerste ervaring. Terzelfdertijd
zal de architect-assistent inlandse krachten moeten opleiden. Deze stedebouwkundige
constructies zijn uiterst economisch: in een arm land kan het een betere oplossing
zijn voor het probleem van de huisvesting dan een gecentraliseerde programmatie □

Belgische musea in de kou.
K&C-agenda, 17 januari 1968.
Deze winter schijnt het seizoen van de Belgische musea te zijn. Het Museum voor
Oude Kunst te Brussel gaf een overzicht van zijn aanwinsten in de laatste halve eeuw.
De conservatoren van de nationale musea kwamen aan bod in een recente uitzending
van de Vlaamse televisie. De staat stelde zijn jaarlijkse aankopen ter discussie. Nu
is het de beurt aan de provinciale en gemeentelijke musea om in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel hun aanwinsten in de periode van 1945 tot 1967 te laten
zien. Luisterrijk zijn deze twintig jaar voor onze musea niet geweest. We hebben het
niet meegemaakt dat een gemeente of een kiesdistrict, zoals onlangs in Basel gebeurde,
zich in een referendum gunstig uitspreekt voor de aankoop door de stad van twee
dure Picasso's.
Dit komt niet voor omdat onze conservatoren er eenvoudig niet kunnen aan denken
Picasso's te kopen, als ze ooit op dit liederlijke idee zouden komen. Als er een collectie
zoals die van Dotremont een jaar geleden op de markt kwam, waren onze
conservatoren, die van Gent niet te na gesproken, niet thuis. Onze avantgarde-galerieën
hebben aan buitenlandse musea goede klanten, maar onze musea kennen de weg
erheen nog niet. De grootse aanpak van de tentoonstelling te Brussel is meer
oogverblinding dan realiteit. Geen enkel museum kan zich permitteren voor een
permanente tentoonstelling van de werken te doen wat het gemeentekrediet hier voor
een voorlopige doet. En nog afgezien van deze bezwarende omstandigheid, blijft de
presentatiewoede van de tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten
overdreven. Ze werkt de kunstvervreemding nog in de hand. Ze schept geen gelukkig
precedent voor het plaatselijke museum dat zich hier op wil inspireren. Wat ontbreekt,
valt in deze tentoonstelling meer op dan wat aanwezig is. Maar er is
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toch ook wel iets aanwezigs, zelfs enkele belangwekkende stukken. Er zijn meer dan
vijfhonderd schilderijen, beelden, voorwerpen van allerlei aard, uit alle takken van
het beeldend scheppen.
Het scheepvaartmuseum van Antwerpen is evengoed vertegenwoordigd als het
wapenmuseum van Luik, Middelheim-openluchtmuseum even goed als de
etnografische collectie van de stad Antwerpen zonder museum. Verscheidene musea
zijn nauwelijks bekend. Sommige onder hen kunnen niet bekend zijn. De etnografische
collectie van Antwerpen beschikt over geen enkel gebouw, zelfs geen voorlopig. In
de twintig jaar museumgeschiedenis die in de tentoonstelling gepresenteerd zijn werd
slechts één museum, die naam waardig, gebouwd, dit van Buzenol.
Brodzki en Hannoset hebben er destijds wat van gemaakt. Destijds. Nu is het goed
op weg om in de kortste tijd een volslagen ruïne te worden. Eén ding maakt deze
tentoonstelling alvast bewust: het wordt hoog tijd dat er iets aan onze musea gedaan
wordt, maar dan niet in de geest die aan deze tentoonstelling voorzat. Als men het
museum als een show-business aanpakt, dan zijn alle investeringen bij voorbaat
nutteloos weggegooid geld. Er zit stof in voor het congres ‘De Belgische Musea en
het publiek’ dat bij gelegenheid van de Tweede Internationale Museumcampagne
begin mei te Brussel zal gehouden worden □
Waarover men niet spreekt.
K&C-agenda, 17 januari 1968.

Voor de laatste maal, Magritte.
K&C-agenda, 24 januari 1968.
Met het werk van René Magritte hebben we nog niet helemaal afgerekend. Met de
ontcijfering van zijn taal zijn we nog niet in het reine. De inventaris is opgemaakt.
We beschikken nu over het hele archief. De galerie Isy-Brachot heeft er immers werk
van gemaakt om in een uiteraard beperkte, maar dan toch indrukwekkende
retrospectieve een overzicht te geven van het oeuvre van de op 15 augustus 1967
gestorven schilder. De nadruk valt op het nog onbekende (waaronder enkele
verrassende sculpturen) en onvoltooide werk, dat in het burgershuis aan de
Mimosastraat te Brussel werd achtergelaten. Meer dan
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honderdvijftig werken werden verzameld, gaande van het aarzelende debuut tot het
virtuose gebruik van een eigen taal. Opmerkelijk genoeg kunnen we bij Magritte niet
van een stijlevolutie spreken zoals bijvoorbeeld bij een Picasso. Het gaat veeleer om
een radicale ommekeer in de verhouding van de schilder tot de schilderkunst, een
ommekeer die kan vergeleken worden met die van Marcel Duchamp. Als men van
Magritte zegt dat hij een surrealist is (en dat is hij historisch bekeken ook geweest),
heeft men zo goed als niets gezegd. Men wijst hem dan alleen een plaatsje aan in de
rekken van de kunstgeschiedenis, waar men hem blindelings kan terugvinden. Tot
een reëel contact met het werk komt het dan echter niet. Ook onder de nu klassiek
geworden associatie met Paul Delvaux heeft het werk van Magritte geleden. De
retrospectieve bij Isy-Brachot beschouwt men best als een afscheid aan de Magritte
van het surrealisme, die literaire associaties in beeld brengt, die insoliete invallen
registreert, die schildert of beeldhouwt. Hij is geen Ernst en noch veel minder een
Dali. Als men een naam wil die dit werk iets duidelijker kan situeren, is het die van
de reeds genoemde Marcel Duchamp, de vader van het dadaïsme en, zoals hij onlangs
genoemd werd, de grondlegger van de hedendaagse beeldende kunst. Magritte en
Duchamp samenbrengen wekt misschien de indruk dat we hier het associatieprocédé
van Magritte zelf willen nabootsen en door het samenbrengen van zogenaamd niet
bij elkaar horende dingen een shock-effect willen verwekken. Dit is niet het geval.
De bedoeling is alleen, naar aanleiding van de merkwaardige tentoonstelling, het
beeld waarin Magritte vastzit te verbreken, hem los te maken uit een aantal valse
voorstellingen.
Wanneer Marcel Duchamp na eerst alle ismen uitgetest te hebben voorgoed zijn
penselen naast zich neerlegt en onder een vulgaire urinoir een etiket plakt met daarop
‘fountain’ illustreert hij knap zijn opvattingen over de plaats van de kunst in het
leven. Magritte doet op zijn manier eigenlijk hetzelfde, alleen iets minder spectaculair.
Hij ook probeert eerst alle stijlen van het ogenblik, hij imiteert alle meesters, tot hij
in 1925-1926 ontdekt dat hij maar grapjes maakt, terwijl hij in feite iets zou willen
vertellen over de werkelijkheid. ‘La vérité’ noemt hij ze. Maar met de gangbare
opvattingen over de schilderkunst kan hij het niet. Naar hijzelf beweerde, kunnen
zijn schilderijen door de eerste de beste academiestudent gemaakt worden. Alleen
zal die student misschien niets te vertellen hebben. Hij leeft niet in de ‘waarheid’, in
het ‘mysterie’. Hij stelt zich met conventies tevreden. Magritte niet.
Hij is geen dagdromer, geen fantast, noch minder een grapjas, maar iemand die
zoals Duchamp met zijn ready-mades, die door iedereen kunnen nagemaakt worden,
ons aller werkelijkheid wil laten zien, kunst of geen kunst, maar altijd wel met de
wijsheid van de humor □
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Bouwen voor de industrie.
K&C-agenda, 24 januari 1968.

Sterft de stad aan stedebouw?
De Standaard, 27 januari 1968.
Toen Le Corbusier in de jaren twintig naar een bepaling zocht van de hedendaagse
grootstad, vond hij geen betere dan un cancer qui se porte bien. Hij bekeek het toen
nog positief. Want met de evolutie van de laatste jaren kan men niet eens meer zeggen
dat de zieke het goed maakt. En toch wordt er maar weinig aan gedaan. Eigenlijk
niets. Men is zogenaamd met de zieke begaan. Men tracht hem wat te verstrooien.
Een bloempje in de kamer, een glimlach. Men tracht ook zichzelf wat te verstrooien.
Een lichtsignaal na elke vijftien dodelijke ongevallen in de loop van een paar maanden.
Een agent om de kinderen de straat te helpen oversteken. Een toespraak van een
minister die de weggebruikers tot extra-voorzichtigheid aanmaant. Tegen de ziekte
zelf gebeurt niets. Die woekert maar verder.
Bij een dergelijke constatering is de eerste vraag: hoe komt het, bij wie ligt de
schuld, wie is verantwoordelijk? Officieel moet het antwoord luiden: de stedebouw.
De urbanist is het die tot taak heeft ervoor te zorgen dat de stad, het woonmilieu van
de moderne mens, gezond d.w.z. bewoonbaar is of blijft. Hij is de beklaagde, wiens
proces hier moet worden gemaakt. Wat wordt hem ten laste gelegd? Kan hem eigenlijk
wel iets ten laste gelegd worden? Hij is toch niet verantwoordelijk voor de
demografische explosie die de wereldbevolking in een ongekend tempo naar omhoog
drijft. Hij heeft de industriële revolutie niet ontketend. Hij heeft de enorme
ontwikkeling van de miljoenensteden niet gewild. Hij heeft de auto niet in de stad
gebracht. Hij heeft de lucht niet verpest en het water niet verontreinigd. Wat kan hij
tegen deze feiten beginnen? Beschikt hij over middelen om hieraan iets te veranderen?
Als men deze vragen durft stellen, lijkt het wel alsof de urbanist niet veel meer is
dan de zondebok op wie de verantwoordelijken, politici, economen, sociologen, hun
eigen schuld afwentelen; een stroman die moet dienen om de echte kwaal waaraan
de samenleving lijdt te verbergen; een fictief personage dat op een onrechtmatige
manier de naam usurpeert en de plaats inneemt van wie reële verantwoordelijkheid
draagt of zou moeten dragen. Moet de beschuldigingsakte tegen het urbanisme dan
niet anders geformuleerd worden? Ligt de echte schuld niet in het feit dat het niets
anders is geweest dan een afleidingsmaneuver, iets in de aard van het paternalisme,
een doekje voor het bloeden?
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Het urbanisme heeft inderdaad zijn eigenlijke probleem niet aangepakt, niet eens
herkend. Toen in het midden van de XIXe eeuw het archaïsche leef- en stadspatroon
definitief werd doorbroken, was het eerste en meest in het oog springende gevolg
een onbeschrijfelijke wanorde, de triomf van de zuivere macht, gesymboliseerd in
het kapitaal. De oude gemeenschapsstructuur van heren en knechten, die tot dan toe
in een gesloten en hiërarchisch verband had gefunctioneerd, was nu tot een open
machtsstrijd van principieel gelijkwaardige individuen geworden. Er bleef geen enkel
principe van ordening of samenhang meer.
Op dat ogenblik greep het urbanisme in. Niet onmiddellijk als een reële factor,
maar door het scheppen van modellen die orde in de chaos zouden kunnen brengen.
Dit ingrijpen is echter van bij het begin reactionair, hoe progressief de formuleringen
ervan ook mogen klinken. De stedebouw wil op een nogal willekeurige wijze de
verlorengegane orde van het archaïsche, religieuze beschavingspatroon herstellen.
De ontwerper van de stedebouwkundige modellen treedt noch min noch meer in de
plaats van God de Vader. Hij is de schepper van de nieuwe mens. Zonder veel
rekening te houden met de concrete realiteit, bepaalt de stedebouwer zelf hoe zijn
mens zal zijn, hoe hij zich voortaan zal gedragen, waarom hij zal leven. Willens
nillens desnoods, zal hij hem naar het voor hem weggelegde geluk voeren.
Nu is dat laatste een vrij onnozele copie in het klein van de uiterlijke
gelukssymbolen van de klassieke machthebber. Als de mens maar veel groen, lucht,
licht en water heeft, d.w.z. te midden van de natuur woont en zich aan lichaamscultuur
kan overgeven, moet hij wel gelukkig zijn. Geluk en hygiëne zijn in deze opvatting
ongeveer synoniem. Men kan hiervoor wel historische verklaringen aanvoeren, maar
dit is het niet wat ons hier bezighoudt. Belangrijk voor ons is de constatering dat de
stedebouwkundige doctrine van de XIXe eeuw de beschavingsevolutie van de
stedelijke mens meent te kunnen, ja te moeten terzijde zetten, om nog eens opnieuw
het verhaal van het aards paradijs over te doen. Geheel Frankrijk moet een tuin
worden, met hier en daar een bosje, schreef J. Proudhon in 1865. En in 1898 komt
de klassiek geworden tekst van Ebenezer Howard over de tuinsteden-van-morgen.
Het merkwaardige nu is, dat de uit de lucht gegrepen theorieën van utopisten die
de sociale problemen door een straffe stedebouwkundige discipline wensen uit de
weg te ruimen, na meer dan een eeuw nog altijd zo goed als ongewijzigd het
stedebouwkundige denken bepalen. Dit alleen zou volstaan om de stedebouwer van
irrealiteit te verdenken. Verwonderlijk is het dan niet dat hij maar weinig invloed
uitoefende op de reële evolutie van het stadspatroon. En waar dit wel het geval was,
leidde het tot regelrechte catastrofen, waarvan we nog maar nauwelijks de draagwijdte
beseffen.
Haast niemand betwist nog het failliet van een nieuwe stad als Brasilia. E.N. Bacon,
die het in zijn recente boek Design of Cities voor Brasilia opneemt, is
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een uitzondering en zijn argumentatie op formeel-esthetische gronden speelt dan nog
direct in de kaart van hen die menen de stad juist daarom te moeten afwijzen.
Chandigarh staat er niet veel beter voor. De nieuwe Engelse steden bestaan maar bij
de gratie van wantoestanden, privilegies en politieke maatregelen. Nergens heb ik
een spoor van enthousiasme of van binding gemerkt. Als de keuze vrij was, of juister,
als er keuze was, zou die nooit of uiterst zelden naar het verblijf in de nieuwe stad
uitgroeien. In Israël ligt de verhouding nog slechter. Op een kunstmatige manier
moeten de nieuwe steden daar in leven worden gehouden. Voor meer details hierover
kan ik naar vorige kronieken in dit blad verwijzen.
Over de zogenaamde stadsuitbreidingen rond alle grote steden over de wereld
hoeft niet gepraat te worden. De hygiëne wordt er betaald met een onbeschrijfelijke
verveling en vereenzaming. Men durft er niet goed aan denken hoe, die steden binnen
tien, twintig jaar eruit zullen zien. Men kan alleen maar blindweg hopen dat het nog
meevalt. En ermee ophouden nog meer van die onzin te bouwen, nog meer te morsen
met huizen....
Men kan verzachtende omstandigheden voor de stedebouwer pleiten, maar hoe
het ook uitdraait, hij is tenslotte voor deze evolutie verantwoordelijk. Hij is het, die
aan ieder die bij de stedebouw betrokken is, de juiste werkhypothesen zou moeten
voorstellen. En dat hij daaraan nog niet toe is, kunnen we dagelijks ervaren. Ik verwijs
even naar het flagrante voorbeeld in het nummer van Paris-Match, gewijd aan Paris
2000. Daarin stellen een aantal stedebouwers op een afschuwelijk-naïeve manier hun
maquettes voor de uitbreiding van Parijs voor. Het is natuurlijk ook onbegrijpelijk
dat de pers zoiets neemt, en niet alleen neemt, maar ermee uitpakt. Ze heeft echter
een excuus. Nadat de architecten en de urbanisten sinds bijna een eeuw de massa
haar onbegrip verwijten, is deze nu eindelijk aan een zekere vorm van vertrouwen
toe. Een vertrouwen dat alleen maar kan beschaamd worden. De stedebouwer kan
de actuele situaties niet aan, in de eerste plaats omdat hij er zich niet voor interesseert.
Hij zit nog altijd met het idee in zijn hoofd, dat hij met een paar grootse monumenten
het stadsbeeld een beetje reliëf moet geven. In hoeverre het leven in en rond die
monumenten zich kan ontwikkelen, in hoeverre ze deel uitmaken van het geheel, in
hoeverre ze bijdragen tot het scheppen van het woonmilieu, dat is bijzaak.
In de vorige kroniek had ik het al over de poging van de Vlaamse televisie om de
werkelijkheid van het hedendaagse urbanisme met de film door te lichten. In de eerste
uitzending van de serie Waarover men niet spreekt, onder de titel Home sweet home,
werd de behoefte van de mens aan een milieu waarin hij zich thuis voelt geanalyseerd.
De tweede film op donderdag 1 februari laat zien welk antwoord de stedebouw
gegeven heeft op de vraag van de hedendaagse mens naar een herkenbaar en
functioneel woonmidden □
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Kunst aan de lopende band.
K&C-agenda, 31 januari 1968.
‘Kunst aan de lopende band’ zou ongeveer de vertaling kunnen luiden van ‘ars
multiplicata’, een niet van humor gespeende, wetenschappelijke benaming voor een
belangrijke tentoonstelling die door het Wallraf-Richartz-Museum in de Kunsthalle
te Keulen is georganiseerd (tot 15 april). De selectie van de kunstwerken in meervoud
gaat terug tot 1945. Maar het idee is ouder. Het duidelijkst werd het totnogtoe
geformuleerd en beoefend door Marcel Duchamp, die geheel zijn œvre in een
reproduceerbare valies heeft gestoken. Met zijn ready-mades ontheiligde hij het
oorspronkelijke kunstwerk en verlegde de creatieve waarde van het object naar de
persoon. Niet alleen de persoon van de kunstenaar, maar ook van de toeschouwer.
‘Les regardeurs font la peinture’. Het kunstwerk ontstaat in de relatie van object
tot persoon. Erbuiten heeft het geen enkele betekenis. De revolutie van Marcel
Duchamp is dus veel meer dan een vorm van democratisering van het kunstwerk:
vroeger was dit slechts voor een geprivilegieerde kaste bestemd, nu kan iedereen het
zich aanschaffen! Duchamp is te lucied om zich in soortgelijke achterhaalde
cultuurpatronen te laten vastzetten. Het gaat er hem helemaal niet om nu eens iedereen
à volonté in het selecte kunstgenot van de upper-ten te laten delen. Het gaat om een
fundamentele ommekeer in de betekenis en de functie van het kunstwerk voor de
bewustwording van de menselijke persoon en gemeenschap. Het kunstwerk moet
radicaal afgeschreven worden, alvorens het nieuw ontdekt kan worden. Alle sociale
beschouwingen hierbij zijn nevenverschijnselen.
Het belangrijke is, dat kunst niet meer aan een sociale klasse gebonden blijft. De
gekke prijzen die ervoor gegeven worden zijn niets anders dan uitingen van een
geciviliseerd barbarendom. Het zijn waardeloze toeëigeningen van iets dat niet
toeëigenbaar is. De waarde van het kunstwerk ligt immers niet in zijn materiële
uniciteit - die alleen voorwerp van exclusief bezit kan zijn - maar in zijn geestelijke
oorspronkelijkheid. En die geestelijke oorspronkelijkheid wordt niet automatisch
door een geëigende reproduktie aangetast. In de suggesties van K&C/l is er gesproken
van de serieprodukties van Berrocal. Van sommige beelden zijn er niet minder dan
tweeduizend exemplaren gemaakt, voor een economische prijs te bekomen. Is nummer
1873 minder waard dan nummer 629? Heeft het nog zin dat Berrocal die tweeduizend
exemplaren door zijn handen laat gaan om er zijn cachet op te zetten? Of om een
ander voorbeeld te noemen: verliezen de vaandels van Jim Dine, Roy Liechtenstein,
Mel Ramos en de andere Newyorkse popisten, die onlangs in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel te zien waren, iets van hun waarde als men weet dat ze op hetzelfde
ogenblik ook in Los Angeles worden geëx-
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poseerd? De vraag zelf is trouwens een typisch produkt van onze tijd. De Ouden
hebben er nooit verlegen om gezeten. De bronsgieterij was een vroegere vorm van
het nu als iets bijzonders voorgestelde multipliceerbare kunstwerk. De boekdrukkunst
heeft dit principe op grote schaal toegepast.
Niet voor niets spreekt McLuhan (wiens boeken heus niet zo gevaarlijk en dom
zijn als in dit blad voor twee weken werd geponeerd!) van ‘The Gutenberg Galaxy’
om de draagwijdte van de revolutie van de letterkunst aan te duiden. Het kunstwerk
is een medium, een soort letter. Het bezit niet de onvervangbare oorspronkelijkheid
van het leven. Het fungeert in dit leven als een noodzakelijke bewustzijnsfactor.
Niets minder, noch meer dan dat. Het is opvallend dat op de Keulse tentoonstelling
het met een drukprocédé verveelvuldigde kunstwerk veruit de overhand heeft. Op
de zevenhonderd nummers van de cataloog is slechts een tiende niet met een of ander
drukprocédé vervaardigd □
Extra zending schrijftaal.
K&C-agenda, 31 januari 1968.
Londens nationaal theater.
K&C-agenda, 31 januari 1968.

Brutalisme. Een term op zoek naar zijn betekenis.
Streven 4(1968).
Brutalisme is een term die in de recente architectuurgeschiedenis een zekere opgang
heeft gemaakt. Wat hij precies betekent of in welke context hij rechtmatig thuishoort,
blijft moeilijk uit te maken, zelfs na de door Reyner Banham, de gezagvolle Engelse
architectuurcriticus, geschreven monografie die de allures heeft van een
wetenschappelijke studie(1). Banham stelt het als volgt voor. De term ‘neo-brutalistisch’
moet voor het eerst gevallen zijn om op een sarcastische wijze een ontwerp van de
Zweedse architecten Bengt Edman en Lennart Holm te karakteriseren. Men sprak
van neo-brutalisme, zoals men van neo-gotisch sprak, om de spot te drijven met een
moderne architectuur die haar object miskende en zich alleen maar met een uiterlijke
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stijlvorm bezighield. De term sloeg in bij enkele jonge Engelse architecten, maar hij
werd bijna direct in een nieuwe zin geïnterpreteerd. Men sprak niet meer van
neo-brutalisme, maar van nieuw brutalisme. In de geest van de Engelsen die het
woord naar zich hadden toegehaald, met name Peter en Alison Smithson, ging het
immers ‘niet om een esthetiek, maar om een ethiek’. De uitgesproken of verzwegen
referentie hierbij was het werk van Mies van der Rohe, in wiens geest de Smithsons
toen werkten. ‘Brutalisme was het enige woord dat tot uitdrukking kon brengen wat
de Smithsons en vele anderen van hun generatie tot uitdrukking wilden brengen, ook
al bezaten zij nog geen architectuur als uitdrukking ervan’. Deze constatering van
Banham, helemaal in het begin van zijn boek, is belangrijk. Het brutalisme is altijd
meer een wensdroom - niet alleen van de Smithsons, maar ook van Banham - dan
een realiteit geweest.
Door het brutalisme aan de Smithsons te binden, heeft Banham een uitgangspunt
gevonden voor zijn verhaal, het verhaal van de Smithsons, waarin hijzelf heel nauw
betrokken was. In een nogal scherpe reactie op het boek hebben de Smithsons er zich
van gedistantieerd: ‘Banhams betrokkenheid op de feiten die hij beschrijft, is als die
van een oorlogscorrespondent; hij was aanwezig bij sommige gebeurtenissen, maar
over veel andere vernam hij slechts verhaaltjes uit eerste of tweede hand... Als zo'n
correspondent zich als historicus wil gedragen, is hij aangewezen op officiële nota's
en rapporten... en deze zijn bijna altijd vals’(2). Banham legt verbanden die er niet
zijn, geeft interpretaties die geen enkele grond bezitten. Dat gaat zover, dat men aan
zijn ernst is gaan twijfelen en openlijk de vraag heeft gesteld of hij misschien de
draak heeft willen steken met de architectuurkritiek(3). Maar dan heeft men, geloof
ik, Banham niet goed begrepen. Zeker, hij heeft dit boek in opdracht geschreven en
is er niet helemaal uit geraakt. Dat kon eigenlijk ook niet anders, omdat hijzelf zijn
uitgangspunt niet duidelijk genoeg gezien heeft en van een theoretische visie een
feitelijke geschiedenis heeft willen maken met een interne logica. De feitelijke
geschiedenis is echter niets méér dan het aaneenrijgen van een aantal anekdoten die,
zoals de Smithsons al opmerkten, niet altijd zo heel veel met elkaar te maken hebben.
Al die anekdoten hebben daarenboven betrekking op Engelse toestanden. Banham
beschrijft de situatie van de jonge Engelse architecten onmiddellijk na de tweede
wereldoorlog, laat zien hoe ze reageerden op de ontwikkeling in het buitenland
(vooral Mies van der Rohe en Le Corbusier, maar ook Van den Broek en Bakema),
wijst op de relaties met de ‘art brut’, ‘non-art’, ‘un art autre’ en annexeert tenslotte
een aantal buitenlandse architecten om de wereldwijde verspreiding van het
typisch-Engelse brutalisme te kunnen aantonen. De betrokkenheid van de auteur bij
de meeste feiten waarvan hij verslag uitbrengt, geeft het verhaal een zekere pittigheid,
maar ze belet hem ook om de juiste betekenis ervan te zien en ze in een ruimere
geografische en historische samenhang te situeren. Die samen-
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hang ligt niet, zoals Banham wil doen geloven, in een aantal gebouwen, maar in de
motivering van de architectuur van die gebouwen; niet in een esthetiek, maar in een
ethiek.
Het brutalisme is slechts belangrijk in zoverre het wijst op een nieuwe,
non-conformistische, reële architectuurconceptie. Alles in het boek van Banham leidt
tot deze conclusie, maar nergens wordt ze expliciet geformuleerd. Tenzij op het
einde, als Banham zich zijn eigen naïviteit verwijt en bekent dat hij een ogenblik
geloofd heeft dat het mogelijk zou zijn de architecten uit het isolement van hun
discipline te bevrijden. Als het brutalisme, zoals Van Tijen het formuleerde, niets
anders is dan ‘luifels, die je vooral op de foto knock-out slaan, geweldige
breuksteenwanden, extra-dikke vloeren en leuningen, extrarauwe beton’(4), dan moeten
we het maar zo vlug mogelijk vergeten. Als men, zoals Banham doet,
archaïsch-primitieve oplossingen, zoals de wasbekkens in de school die de Smithsons
bouwden te Hunstanton, als specifiekbrutalistisch gaat beschouwen en een open goot
vooruitstrevender vindt dan een gesloten, dan heeft dat niets te maken met het echte
brutalisme: het is niets anders dan een romantisch fantasietje, dat men er in goede
architectuur hoogstens bij kan nemen.
Wil men het woord brutalisme een betekenis geven, dan moet die op andere plaatsen
in het boek gezocht worden. Enkele citaten:
‘Iedere discussie over het brutalisme gaat aan het wezenlijke voorbij, als men er
geen rekening mee houdt dat het brutalisme het erop aanlegt de “werkelijkheid”
objectief te bekijken: de culturele taak van de gemeenschap, haar impulsen, haar
methoden. Het brutalisme probeert zich in te schakelen in de samenleving van de
massaproduktie en uit de verwarde en sterke krachten die daarin aan het werk zijn,
een ruige poëzie te doen ontstaan. Totnogtoe is het brutalisme als vormprobleem
behandeld, terwijl het in feite ethisch is’.
‘Een maatstaf is te vinden in de concrete muziek, die definitief en absoluut
afgerekend heeft met de traditionele toonsystemen, zelfs met het twaalftonen-systeem,
en de daarmee samenhangende leer van harmonie en melodie. Men had kunnen
veronderstellen, dat “une architecture autre” de voorstellingen die gelden in de
internationale stijl van de moderne architectuur over compositie, symmetrie, orde,
module, proportie, beheersing van plattegrond, constructie en verschijning, zoals die
in de academies voor schone kunsten worden onderwezen, op zou geven. In dezelfde
zin had “une architecture autre” de gedachten van constructie en ruimte op moeten
geven, of liever de primauteit van de idee, dat het de opgave van de architect is, met
constructies ruimten te scheppen. Velen zullen daartegen opwerpen dat het opgeven
van de ruimte-constructie-synthese gelijkstaat met het volledig overboord gooien
van alle architectuur. Wat daarmee echter in feite opgegeven wordt, is de sinds de
renaissance verspreide opvatting van architectuur als kunst. De gemeenschap in haar
geheel heeft nooit grote belangstelling getoond voor
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deze opvatting, omdat deze niets te maken heeft met de functie van de architect voor
de gemeenschap... Het milieu voor de gemeenschapsactiviteiten van een nomadenstam
bijvoorbeeld wordt geschapen door het kampvuur. Afmetingen en vorm van de
bruikbare wereld worden niet bepaald door een architectonische constructie, maar
alleen door de warmte van het vuur, de sterkte en de richting van de wind, de
levensgewoonten van de erbij betrokken individuen en de activiteiten die ze
uitoefenen’.
‘De jonge architecten vinden een enorm onbehagen in de gebouwen die rond hen
ontstaan. Zij vinden de woonwijken, de gemeenschapscentra en woonblokken zonder
betekenis, volkomen irrelevant. Ze zijn overtuigd dat de meeste architecten het contact
met de werkelijkheid verloren hebben en dromen van gisteren oprichten, terwijl wij
van onze kant al ontwaakt zijn’ (Smithsons).
‘Ons functionalisme betekent dat wij de realiteit van een situatie onder de ogen
zien met al haar contradicties en wanorde en proberen daar iets van te maken. We
moeten dus architectuur en stedebouw maken die, in haar gebouwde vorm, de
veranderingen, de groei, de vloed, de vitaliteit van de gemeenschap zinvol gestalte
kan geven’ (Smithsons).
‘De geleding van elk gebouw moet aan de vernieuwing van de hele
gemeenschapsstructuur beantwoorden... We moeten voor elk geval de structuur
vinden die zich kan uitbreiden en die toch in elk stadium van haar ontwikkeling
herkenbaar blijft’ (Smithsons).
In deze fragmenten ligt de werkelijke inhoud van het boek van Reyner Banham
en de enige zinnige betekenis van het brutalisme samengevat. Deze betekenis heeft
dan in zoverre iets met de term te maken, dat deze zinspeelt op de radicaal-brutale
afrekening met alles wat nog altijd voor architectuur doorgaat en op de brutaal-eerlijke
wending naar de reële problematiek van de hedendaagse architectuur, d.w.z. van het
totale hedendaagse woonmilieu van de mens.
Dat het brutalisme, zo beschouwd, in de eerste plaats een ethische houding en een
esthetisch programma is, wil niet zeggen dat het helemaal in de lucht hangt, dat het
helemaal geen tastbare concretisering zou gevonden hebben in bestaande gebouwen.
Het zou juist de taak van Banham geweest moeten zijn, de relaties tussen het ethisch
engagement en zijn architectonische implicaties duidelijk te maken in een kritische
analyse van de behandelde gebouwen. Want als het waar is, wat in een van de citaten
wordt gezegd, dat ‘de geleding van elk gebouw moet beantwoorden aan de
vernieuwing van de hele gemeenschapsstructuur’, dan beschikt men ook voor de
analyse van het afzonderlijke gebouw over geldige criteria, criteria die verder gaan
dan het al of niet correcte gebruik van beton of staal, al heeft dit er ergens ook wel
iets mee te maken.
De gebouwen die Banham in zijn illustraties opneemt - de illustratie is een
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belangrijk en integraal deel van het boek - blijken overigens in hoofdzaak naar die
criteria uitgekozen te zijn, of tenminste voldoende authenticiteit en bewustzijn te
bezitten om aan die criteria getoetst te kunnen worden. De keuze is echter, net zoals
het hele boek, niet helemaal consequent. Ook hier blijft de dubbelzinnigheid bestaan
van ethische categorieën die uit elkaar gelegd worden, van een brutalisme als ethische
gezindheid en als esthetische stijlvorm. Banham heeft dan ook de meeste moeite om
in zijn tekst de dubbelzinnigheid van zijn criteria te omzeilen.
Een van de meest directe uitingen van een brutalistisch denken is de Siedlung
Halen bij Bern. Uit het feit dat hij een foto hiervan op de kaft heeft laten zetten en
er in het illustratiegedeelte het meest uitvoerig op insisteert, kunnen we afleiden dat
Banham er ook zo over denkt. In feite echter heeft de Siedlung Halen niets te maken
met het historisch brutalisme zoals Banham het omlijnt. Omdat ik dat werk hier
vroeger al besproken heb(5), ga ik er nu niet verder op in, maar ik wil een mogelijke
concretisering van de brutalistische ethiek proberen te verduidelijken met een recenter
voorbeeld. Door dit voorbeeld te kiezen uit de post-brutalistische periode, wil ik ook
even opkomen tegen het feit dat Banham het brutalisme zozeer vernauwd heeft, dat
hij het als een afgesloten geheel kan beschouwen. Als het brutalisme geïnterpreteerd
moet worden als een ethiek en duidelijker nog als een terugkeer naar de architectuur
als levensfunctie van de menselijke gemeenschap, dan mag het natuurlijk niet beperkt
worden tot de historische periode waar Banham het over heeft. Deze is niets anders
dan een fase van een ruimere historische ontwikkeling die nu nog steeds, nu meer
dan ooit aan de gang is. De ethiek van het brutalisme is de dag van vandaag even
geldig als in de jaren vijftig. Zij is zelfs levendiger en bewuster dan in de periode
waarbij Banham persoonlijk betrokken was, en dit moge dan het pessimisme over
zijn eigen ontgoocheling een beetje verzachten.
Een bewijs voor deze bewering ligt in het pas verschenen jaarboek World
Architecture 4(6). De term brutalisme komt er niet in voor, maar globaal gezien kan
het als een perfecte illustratie van Banhams thesis geïnterperteerd worden. John
Donat heeft deze vierde uitgave van zijn internationaal jaarboek aan het thema Place
and Environment gewijd. Ook hier een scherpe reactie tegen de vormen-architectuur:
‘Imagine the consequence if the champions of good design won the day - Design
Centre Man in Universal Newtown’. En daarbij hoort de verklaring: ‘De moderne
architectuur is, hopelijk, bezig zich te bevrijden van de bekommernis om een
zwaarwichtig monumentalisme, en begint tegemoet te komen aan de meer bescheiden
eis om een milieu te maken waarin menselijke activiteit het voornaamste object van
de architectuur is’.
Een goed deel van de in World Architecture 4 bijeengebrachte voorbeelden,
afkomstig uit zestien verschillende landen, kon zo in het boek van Banham
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ingeschoven worden, maar het opmerkelijkste is toch het universitair college van
Urbino, gebouwd door Giancarlo De Carlo. Het is verwonderlijk dat Banham De
Carlo nergens vermeldt. Deze heeft immers, minstens even scherp als de Smithsons,
gereageerd tegen de ‘academische zelfgenoegzaamheid van de moderne architectuur’
en is minstens even bewust opgekomen voor een ‘architectuur die als een progressieve
kracht in de nieuwe realiteit’ zou fungeren(7). Als een verontschuldiging voor Banham
kan gelden dat De Carlo deze opvattingen nog nergens zulk een evidente gestalte
had gegeven als nu te Urbino.
Het programma was een van de meest prozaïsche: studentenhuisvestiging. Het
lijkt echter de jongste tijd wel inspirerend te werken. Het studentenhuis van H.
Hertzberger aan de Weesperstraat te Amsterdam, dat onlangs de prijs voor architectuur
van de stad heeft gekregen, is slechts één van de vele voorbeelden van gebouwen
voor studentenhuisvestiging die, zoals het college te Urbino, onder de merkwaardigste
gebouwen van de laatste jaren gerekend moeten worden. De Carlo laat hier zien dat,
in de lijn van het brutalisme, niet het programma bepalend is voor een gebouw. Het
programma-functionalisme is een sinds lang achterhaald Ciam-begrip. De mens is
niet iemand die woont, werkt, zich beweegt en ontspant. Hij is mens en heeft in de
eerste plaats behoefte aan een milieu waarin zijn mens-zijn een herkenbare en dan
ook beleefbare gestalte heeft gekregen. Om Banham te parafraseren, heeft De Carlo
het er niet op aangelegd ‘om met constructies ruimten te scheppen’, maar om een
landschap, een heerlijk landschap dan, voor de mens bewoonbaar te maken. Het
college te Urbino is méér dan een gebouw, méér dan een groep gebouwen, het is
architectuur of als men wil vermenselijkte natuur. Daarin ligt in de eerste plaats zijn
prachtige functionaliteit.
Wat dit betekent, kan men in Urbino heel precies nagaan als men een vergelijking
opstelt tussen het college, de oude stad en de nieuwe stadsuitbreiding. Deze laatste
is niet slechter dan elders, maar ze laat even duidelijk als elders de degeneratie zien
van architectuur als opbouw van een menselijk milieu. Men vindt daar een duidelijke
neerslag van twee in wezen samenhorende, maar op het ogenblik uiteenliggende
functies: architectuur en stedebouw, stedebouw beschouwd als een plan van aanleg,
architectuur als het invullen ervan met gebouwen. Wat architectuur-stedebouw inéén
betekent leert het oude Urbino. In een uitstekende studie heeft Giancarlo De Carlo
de structuur van de historische stad geanalyseerd(8). Het nieuwe college laat zien hoe
men in deze tijd, als men tot een werkelijk begrip komt van wat architectuur is, de
continuïteit van dit historisch milieu zonder meer door kan trekken, zonder in
archaïsmen te vervallen. In dit college voelt men helemaal niet meer de behoefte om
van moderne architectuur te spreken in zoverre het woord een tegenstelling tot vroeger
suggereert. De Carlo maakt duidelijk, dat het probleem van de onaangepastheid van
de hedendaagse architectuur aan de monu-
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mentale historische resten voor een goed deel een vals probleem is en een uitsluitend
argument tegen de hedendaagse architectuur. Hij maakt eveneens duidelijk, dat de
oude stad niet veroordeeld is om binnen haar muren te verstikken, maar zich in een
goedbegrepen architectuur verder kan ontwikkelen. Wanneer het een kenmerk is van
het brutalisme dat het niet op zoek is naar een ‘architecture autre’, naar een nieuwe
architectuur, maar naar architectuur zonder meer, naar architectuur waarin de
fundamentele categorieën het halen op een oppervlakkige tijdgebondenheid, dan is
het college te Urbino een eminent-brutalistisch gebouw.
Toch zou ik een voorbehoud willen maken. Het milieu van de stad Urbino is, zoals
in alle historische steden, monumentaal, d.w.z. dat het zijn herkenbaarheid en
beleefbaarheid slechts vindt in een indrukwekkende representatieve kern, waartegen
het dagelijkse leven aanleunt, waardoor ook het dagelijkse leven zichzelf en vrij kan
zijn. Deze monumentaliteit beantwoordt aan een hiërarchische gemeenschapsstructuur,
die niet meer de onze is. Een eerste kenmerk van het brutalisme is, dat het de
gemeenschapsstructuur, de werkelijke, objectief bekijkt, dat het dus de mutatie ervan
onderkent en ermee rekening houdt, dat het van de hedendaagse
gemeenschapsstructuur uitgaat en niet van het kader waarin een achterhaalde structuur
zich heeft uitgedrukt. Dat heeft De Carlo niet voldoende herkend. In zijn college
denkt hij nog tot op zekere hoogte in de hiërarchische structuur van kern en omgeving.
Als er kritiek op dit werk geformuleerd kan worden, dan die. Het bestaat uit een
duidelijke, samengebalde, als het ware monumentale kern, waarin de gemeenschap
als zodanig (los van het individu) haar uitdrukking vindt, en uit de omgeving van
individuele wooncellen die alle op die ene kern betrokken zijn. Nu is Urbino wel een
uniek voorbeeld van vervlechting van monumentale kern en privé-sfeer en dat heeft
De Carlo ook in zijn college bewerkt. De kern is daar ook niet los te denken van de
omgeving, noch omgekeerd. Maar het onderscheid blijft bestaan en vervalst tenslotte,
meer dan in de stad zelf, de reële gedragingen van de gemeenschap en vooral de
verhouding van gemeenschap tot individu. Hier wordt architectuur weer tegenspeler
in plaats van medespeler van de mens.
Dat gebeurt echter niet in die mate dat het college geen goed voorbeeld meer
genoemd zou kunnen worden van een brutalistische architectuur. Op de magnifieke
verhouding van architectuur en landschap, op het wederzijdse samenspel, heb ik al
even gewezen. Ook in zichzelf bezit het gebouw de weelde van het echte. Het zoekt
de architectuurvernieuwing niet in een nieuwe nadrukkelijke vormelijkheid, het laat
zich niet charmeren door bepaalde materialen, door bepaalde schema's. Het zoekt
het niet in zware luifels of extra-rauwe beton. De vorm wordt rechtstreeks uit het
leven geboren, uit het rijke leven moet men zeggen. Want in deze architectuur beleeft
men het uitzonderlijke, dat ze, zonder te imponeren, zonder de bewoner vast te zet-
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ten, zonder expressie te willen zijn van een of ander beeld, toch stimulerend werkt,
toch het leven rijker maakt. Ze bezit verfijning en distinctie, ze bezit in haar repetitie
van gelijke elementen een grote variatie aan vormen, een verrassende fantasie.
Opgeven van de ruimte-constructie-synthese staat hier inderdaad niet gelijk met het
opgeven van architectuur. Juist in het loslaten van die synthese wordt architectuur
weer zichtbaar. Men beleeft hier het voor velen onvoorstelbare mirakel, dat
architectuur en architectonische vorm mogelijk zijn buiten de renaissancistische,
figuratieve architectuuropvatting, dat een architectonische vorm ook in een
brutalistisch perspectief van architectuur voor het leven van een
massaproduktie-samenleving een belangrijke rol vervult. En dat is een reden te meer
om het college van Urbino als een illustratie bij Banhams boek te kiezen. Ik kan hier
niet in detail gaan analyseren hoe deze kwaliteiten in dit gebouw gerealiseerd zijn.
Ik kan ook niet op detailkritiek ingaan(9). Ik wilde alleen maar even naar dit gebouw
verwijzen als naar een uitweg. Banhams brutalistische wensdroom behoort niet tot
het verleden. Hij vormt gelukkig geen afgesloten periode in de hedendaagse
architectuurgeschiedenis. De term is misschien voorbij maar de betekenis is meer
dan ooit actueel □
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Het fundamentele recht van de mens op de stad. (lezing)
Januari 1968.
Waarover men niet spreekt.
3-delig filmproject over architectuur en stedebouw, BRT.
1. Home sweet home (18 januari 1968).
2. Alice in wonderland (1 februari 1968).
3. Een hemel op aarde (15 februari 1968).
Habitat.
(film BRT) januari 1968.
Montreal.
(film BRT) januari 1968.

Eindnoten:
(1) Het boek werd geschreven in opdracht van de uitgever Karl Krämer te Stuttgart. Het verscheen
oorspronkelijk als nummer 5 in de serie Dokumente der Modernen Architektur onder de titel
Brutalismus in der Architektur, Ethik oder Esthetik?. De Engelse tekst verscheen onder de titel
The new Brutalism.
(2) Hun opvattingen over ‘brutalisme’ hebben de Smithsons, behalve in de teksten door Banham
geciteerd, heel duidelijk uiteengezet in een gesprek met Jane B. Drew en E. Maxwell Fry, Zodiac
4, p. 73-81.
(3) Hermann Funke in Die Zeit, 25 november 1966, schrijft onder de titel Das Weltreich eines
Brutalisten. Wie Reyner Banham ein Commonwealth eroberte: ‘Banham will etwas verkaufen,
was es nicht gibt, was es jedenfalls so nicht gibt, wie er darstellen möchte: The New Brutalismus.
Beim Lesen verlässt mich das Gefühl nicht, dass er selbst am besten weiss, wie windig seine
Ware ist’.
(4) Cfr. Streven 8(1965), p. 793.
(5) Wonen als ideaal en als levensvraag, in Streven 8(1967).
(6) Studio Vista, Londen, 1967.
(7) O.a. op het CIAM-congres 59 te Otterlo. Zie Oscar Newman CIAM '59 in Otterlo, Stuttgart,
1961.
(8) Urbino, la storia di una città e il piano della sua evoluzione urbanistica, Padova, 1966.
(9) Op 15 februari geeft de Vlaamse Televisie, in een serie over architectuur en stedebouw, een
uitvoerige reportage over het universitair college te Urbino en zijn relatie tot de stad.

Poëzie in de architectuur.
K&C-agenda, 7 februari 1968.
Het onlangs te Zürich in gebruik genomen Centre Le Corbusier is begonnen met een
cyclus lezingen onder de titel: ‘Op zoek naar een beter leefmilieu’. De eerste lezing
werd gehouden door de Deense architect Jörn Utzon (1918), de man die wereldfaam
verwierf met zijn ontwerp voor de opera te Sydney (1956), die nu bijna voltooid is.
De keuze van Utzon om te Zürich te komen spreken is niet toevallig. Hem werd

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

immers in 1964 door de stad de eerste prijs toegekend voor zijn ontwerp van een
theater. Momenteel legt Utzon de laatste hand aan de plannen. Door de gemeenteraad
van Zürich werd in november jongstleden beslist dit project voorrang te verlenen op
andere bouwplannen. Een gelukkig precedent vormt de opera van Sydney niet. De
bouwgeschiedenis is immers vol van conflicten met de architect, conflicten die
verleden jaar op een volledige breuk uitliepen. Over dit laatste had Utzon
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het in zijn lezing niet.
Hij sprak over zijn opvattingen van de architectuur in verband met de opera en
dus onrechtstreeks ook in verband met het theater te Zürich. In beide ontwerpen wil
hij ‘de zuivere poëzie in de architectonische expressie’ bereiken. Architectuur moet
de bezoeker op de toverwereld van het theater voorbereiden en hem de routine van
alledag doen vergeten. Architectuur is tegengif voor het leven. Ze moet de banaliteit
niet doorbreken, maar laten vergeten, al was het maar een ogenblik. De opera te
Sydney en het theater te Zürich beschouwt Utzon als droomeilanden te midden van
de harde realiteit.
In Sydney is deze opvatting zonder meer duidelijk. De opera is gelegen op een
gedeeltelijk kunstmatig eiland in de haven, gericht naar de zee, monumentaal
herkenningsteken tegen de monotonie van de glazen wolkenkrabbers. De bovenbouw
bestaat uit een aantal als door de wind bolgezette zeilen in beton. In Zürich is de
vorm bescheidener. Utzon heeft zich geen tweede maal laten verleiden door een
soortgelijke literaire inval. De poëzie is inwendiger, architectonischer geworden. Ze
ligt nu duidelijk meer in een continue beleving van de ruimte en in haar relaties met
de stad. De grondidee blijft nog wel het gebouw te laten functioneren als een
monumentaal hart van de stad, maar het staat er niet meer los van, het verheft er zich
niet meer boven uit, het distantieert zich niet meer.
Het theater te Zürich bestaat uit één groot dak van sierlijke, maar ditmaal
constructief meer verantwoorde, platte betonschalen. Alleen de toneeltoren rijst er
boven uit. Het plein voor het theater (de Heimplatz) wordt in het gebouw
doorgetrokken. Het hoort er als een natuurlijk element bij. Bijzondere aandacht werd
besteed aan de vlotte toegankelijkheid. Het verkeer wordt om het complex heengeleid,
zodat het geen hinder vormt voor rustige wandelaars. Zelfs werden muren opgericht
om het geluid van het werken te milderen.
Een vergelijking met het nieuwe theater van Londen van Denys Lasdun (1914),
dat verleden week in dit blad ter sprake kwam, dringt zich op. Men herkent eenzelfde
ontwikkeling. De architectuur van een Utzon is nog altijd veel zelfbewuster, veel
meer als een autonome waarde los van het leven en het gebruik behandeld. Maar als
men het theater van Zürich met de opera van Sydney vergelijkt, dan is er toch een
opmerkelijke stap gezet in de richting van een architectuuropvatting die poëzie niet
als een toemaatje, maar als een essentie van het dagelijkse beschouwt □
Shinichi Tajiri.
K&C-agenda, 7 februari 1968.
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Stereofonisch theater.
K&C-agenda, 14 februari 1968.
Onuitgesproken contrasten.
K&C-agenda, 14 februari 1968.

Kerkenbouw. (persconferentie)
TABK 3(1968).
Dit wordt een beetje een ongewoon gesprek. Doorgaans bevind ik me op
persconferenties aan de andere kant van de tafel. Het ongewone ligt hem echter vooral
in het feit dat ik hier als onafhankelijk waarnemer het woord heb, op een
persconferentie voor kerkenbouwzondag, waar normalerwijs de geïnteresseerde voor
zijn belangen pleit en uw medewerking daarvoor vraagt. Ik sta hier niet als
woordvoerder van het Nederlands episcopaat. Ik zou zelfs durven zeggen dat ik me
evenzeer tot hen als tot u richt.
Mijn taak bestaat erin, geloof ik, zo duidelijk als het met zo'n onderwerp kan het
actuele probleem van de kerkenbouw uiteen te zetten. Dit heeft me altijd geboeid
omdat het in zekere zin een geprivilegieerd probleem is, een kernprobleem, waarin
vele dimensies van ons bestaan als mens en als christen verstrengeld zitten.
Soms denk ik dat we dit probleem maar best zo vlug mogelijk zouden vergeten
en ons met nuttiger zaken dan met kerkenbouw bezig houden. Alles wel beschouwd,
gebeurt dit laatste echter reeds al te veel en wordt de kerkenbouw dan maar aan de
ingeving van het ogenblik overgelaten. Kerkenbouwzondag is wel een goede
gelegenheid om ons de luxe van dit onderwerp te permitteren.
Ik ken geen betere samenvatting van het probleem dan de brief die de jonge
Amsterdamse architect Pieter Blom in 1964 schreef naar de Van der leeuwstichting
om te bedanken voor de uitnodiging een ontwerp van een kerk te maken voor ‘kerk
en wereld’ te Driebergen. Het is een beetje een eufemisme van een brief te spreken.
Blom krabbelde zijn reactie neer op een slordig blaadje, op een moment dat hij heel
verstoord was. Op zo'n momenten is men soms heel helderziend. Pieter Blom woont
nu in Monnikendam, in een kerk.
Hij schrijft: ‘Ik kan niet anders dan ik deed, niets. Ik voel me lid van de kerk zonder
wereld; dat is die wereld zonder kerk. Voorzeker, het is de wereld van
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God. Zij is vol heilige sacramenten. Maar wij zien ze niet zolang wij ze niet heiligen.
Toch is de mens alleen in staat ze te heiligen, het is zelfs zijn typisch menselijke
behoefte. Omdat juist de kerk niet in staat is mij te helpen de sacramenten te heiligen,
zijn er zelfs geen duidelijke woorden als ja of nee meer te wisselen. Schop de mensen
toch de kerk uit: dan moeten ze heiligen wat het heiligen waard is. Aangezien hel en
hemel in de tijd gedacht worden, ontmoeten we goed en kwaad tijdens ons leven.
Het is heel gewoon zoveel mogelijk dagen van ons leven in de hemel te zijn. Zo wil
ik zijn; zo wil ik ook bouwen. Dat lukt me niet, verdomme, en dat komt omdat dat
in de voorschriften verboden is, want die bepalen: maakt het zo: er is kerk én wereld,
er is het privéleven én het openbaar leven, er is de sociale én de asociale wereld.
Omdat het één materiaal is om het ander als ruimtelijk resultaat mee te maken, is het
voor mij in elk opzicht onmogelijk geworden ook maar iets te bouwen. Letterlijk is
het dan ook zo dat ik elke opdracht weiger, totdat ik “de kerk” mag bouwen, totdat
ik aan de alledaagse hemel mag beginnen.’
Kerkenbouw is geen probleem van de kerken. Dit te menen is de grote vergissing.
Zolang de kerken het probleem van de kerkenbouw als hun eigen, apart probleem
beschouwen is er geen oplossing voor te vinden. Dan is er maar één conclusie: hou
er mee op. Schop de mensen de kerk uit.
Het probleem moet gesteld worden zoals Blom het deed, als een universeel
probleem van onze tijd, en vermits het hier over kerkenbouw gaat, als een universeel
probleem van de architectuur van onze tijd. Vóór kerkenbouw een kerkelijke
aangelegenheid is, is het menselijk fenomeen. Niet de kerken hebben in de eerste
plaats behoefte aan een cultusgebouw, maar de mens. Een journalist van Die Welt,
Walter Bunsmann, gaf dit heel gevat weer, toen hij in zijn blad de christenen en met
name de katholieken bezwoer toch maar door te gaan met kathedralen te bouwen,
ook al geloven ze er dan ook zelf niet meer in. Op die manier immers, zegt Bunsmann,
bewijzen ze de hoogste dienst aan een van sacraliteit gefrustreerde gemeenschap.
Bunsmann en Blom zeggen eigenlijk hetzelfde. Kerk en wereld is een valse
scheiding. Kerk en wereld zijn op elkaar afgestemd. Het zijn twee aspecten om
éénzelfde werkelijkheid te bekijken, een werkelijkheid die in wezen religieus is. En
dat laatste woord is eigenlijk overbodig. Het kerkgebouw is altijd de expressieve
synthese van deze werkelijkheid geweest, en moet het, zo het nog zin wil hebben,
ook nu nog zijn.
We zijn gewoon architectuur te herleiden tot de afmetingen van een gebouw. En
sedert we de funeste splitsing tussen architectuur en stedebouw hebben doorgevoerd
is deze slechte gewoonte alleen maar verergerd. Maar met zulke denkwijze komen
we nooit aan een juist begrip van architectuur, ook niet aan een zinvol begrip van
het kerkgebouw.
Het kerkgebouw, de tempel, is de beste definitie van de architectuur. Hij maakt
duidelijk dat elke architectuur een sacrale betekenis heeft. Architectuur
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is immers een sacralisering van de wereld. Op het eerste gezicht lijkt deze bewering
in tegenspraak met onze hedendaagse functionele opvattingen over wereld en
architectuur. Ik hoop duidelijk te kunnen maken dat dit niet het geval is.
Op welke wijze kan nu architectuur de wereld sacraliseren? Ik simplifieer. Denkt
u zich even de aarde, een landschap in voor het verschijnen van de mens, en dus
uiteraard voor elke vorm van architectuur: een complete chaos, zonder enig
middelpunt, zonder enig referentiepunt. Van zodra de mens op aarde verschijnt,
vormt hij het middelpunt. Door hem krijgt de chaos een ordening. Van zijn standplaats
uit kan de mens nu immers spreken van de lucht boven zijn hoofd en de grond onder
zijn voeten, van de berg voor hem en de vlakte achter hem, van de boom links en de
steen rechts van hem. Op dat moment schept de mens architectuur. Of liever is hij
architectuur. Hij is het monument dat zin geeft aan de ruimte, dat ruimte doet ontstaan
als een herkenbare en bewoonbare plaats.
Zoals ik het nu vertel is dit middelpunt volledig willekeurig, beweeglijk, aan de
mens gebonden. Het vormt geen referentiepunt voor de mens zelf. Opdat dit punt
voor hem werkelijkheid zou kunnen worden, moet hij het objectiveren, er afstand
van nemen. Opdat het voor hem de rol van ordenend principe in een uiteenliggende
wereld zou kunnen vervullen, moet hij het boven zichzelf verheffen, het
vergoddelijken. Dat is architectuur, dat is kerkenbouw. Dat is primaire functionaliteit.
Want daardoor is de bewoonbaarheid van de wereld in alle opzichten gegeven. Het
is het begin van het bewustzijn. In haar meest primitieve vorm kan deze architectuur
niets anders zijn dan bijvoorbeeld het neerleggen van een steen, zoals Jacob deed na
zijn gevecht met de engel, of, in een uiterst geval, het planten van een stok zoals
sommige Australische volksstammen waarover Eliade het heeft.
Met de sedentaire vestiging van de mens op aarde wordt dit centrum belangrijker
en ontstaan de eerste vormen van wat we nu gewoon zijn architectuur te noemen, nl.
een gebouw. Dit eerste gebouw is een kerkgebouw. Rond dit gebouw kan de mens,
de menselijke gemeenschap zich organiseren. Ze heeft een thuis. Ze bezit een stad.
Ze bezit de wereld. En ze bezit dit in haar architectuur, in haar tempel. Wat er rond
die tempel wordt gebouwd is geen architectuur, tenzij in zoverre het aan die
architectuur participeert en er de structuur van overneemt. Het is wel duidelijk dat
er in deze zienswijze geen plaats is voor een onderscheid van stedebouw en
architectuur. Belangrijk is het dat architectuur in deze conceptie in wezen
monumentaal is d.w.z. dat ze de hele wereld en de hele kosmos ordent vanuit één
herkenbaar middelpunt. Dit middelpunt is uniek en universeel. Dat er op die manier
vele middelpunten ontstaan, doet hier niets van af. Het is alleen een verklaring van
de conflictsituaties die ontstaan wanneer deze middelpunten met elkaar in aanraking
komen.
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Monumentale architectuur, in welke stijl ze zich ook manifesteert, is dus in de eerste
plaats, een uiting van een sacrale levensordening. Dit komt in de vorm van de
architectuur ook tot uiting. Onafhankelijk van de concrete gedragingen van de mens
wordt een beeld vastgelegd. Niet de bouwer beslist hoe het monument er uit ziet,
geen praktische, utilitaire overwegingen spelen een rol. Het gebouw wordt
opgetrokken volgens strikte voorschriften en wetten, die principieel onveranderlijk
zijn, en die een directe weerspiegeling zijn van de voorstellingen van de kosmos,
zoals die in theofanieën zijn geopenbaard. Ik verwijs hier alleen naar het meer bekende
voorbeeld van de tempel te Jeruzalem. Alle nuanceringen in acht genomen komt de
joodse tempel tegemoet aan de algemene religieuze behoefte om het bestaan te
betrekken op een absoluut middelpunt: de plaats van Gods lichamelijke aanwezigheid.
De ruimte vindt hier een onveranderlijk centrum zodat ze in bezit kan genomen
worden en geordend, de tijd wordt er geritmeerd door een kalender van de heilige
feesten die alleen in de tempel kunnen gevierd worden. Buiten de sacrale tijd en
ruimte valt alles in het niets, zowel het sociale bestel van de gemeenschap als de
levensverantwoording van het individu. De koning die de tempel bouwt, heeft tot
taak, de goddelijke wetten te eerbiedigen en te doen uitvoeren. Zijn persoonlijkheid
bestaat in het zo volmaakt mogelijk realiseren van het sacrale prototype, het beleven
van het voorgetekende personage. En dat geldt voor iedere mens. Dat geldt ook voor
de architectuur.
Op het eerste gezicht is er geen onderscheid tussen de monumentale architectuur
van de voor-christelijke of niet-christelijke beschavingen en die van de christelijke
beschavingen. Het enige punt waarin de zogenaamd christelijke architectuur
godsdienstfenomenologisch en cultuurantropologisch afwijkt is de variëteit van haar
vorm, een zo uiteenlopende verscheidenheid dat het onmogelijk wordt nog in ernst
van een christelijke architectuur te spreken. Is de Aya Sofia een christelijk monument?
Of de kathedraal van Chartres? Wat hebben die twee gemeenschappelijk buiten de
fundamentele sacrale betekenis van hun architectuur, een kenmerk dat ze dan nog
moeten delen met de tempel van Borobodur bijvoorbeeld.
Het feit dat ze een toegankelijk interieur bezitten lijkt me niet doorslaggevend om
ze als christelijk te kunnen bestempelen. Men kan de vraag nog anders stellen: heeft
een christelijke viering in de kathedraal van Chartres meer betekenis dan in een
sportstadion of in een huiskamer? Die vraag kan men in verband met een
niet-christelijke tempel eenvoudig niet stellen. De viering buiten de tempel is onzin.
Alles wijst erop dat het specifieke van de christelijke architectuur erin bestaat dat ze
niets specifieks heeft, dat het christelijke zich in elke vorm thuisvoelt.
Wat betekent dan, vanuit architectonisch oogpunt bekeken, het woord christelijk
dan nog? Niets anders dan dat het christendom zich uit de ban van de

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

222
sacrale architectuur heeft bevrijd en dus de mens uit de sacrale wereldordening heeft
losgemaakt. Haar sacraliteit is slechts nog een voortleven van oude structuren, die
in feite niet meer worden gerespecteerd.
Deze misschien verrassende conclusie is eigenlijk vanzelfsprekend als we ze in
verband brengen met de godsdienstfenomenologische betekenis van het christendom.
Ik bekijk nu zo ‘heidens’ mogelijk de geschiedenis van Christus en van het vroege
christendom.
Christus verschijnt in de geschiedenis van de menselijke religie niet als de stichter
van een nieuwe religie, niet eens als een hervormer ervan. Hij laat de menselijke
religie voor wat ze is. Buiten alle religieuze structuren om richt hij zich direct tot de
mens. Hijzelf gebruikt de religieuze structuur van de godsdienst waarin hij geboren
was om zijn relatie tot de godheid te beleven, maar hij is aan die structuur niet meer
gebonden. Primair staat de mens, de vrije, persoonlijke mens, die desnoods, zoals
hijzelf, aan die vrijheid kan ten onder gaan, maar die daardoor zijn menselijkheid
bevestigt. De religie die hij verkondigt, als we het nog een religie mogen noemen,
is die van de beleving van de goddelijke werkelijkheid van de mens. De mens is er
niet voor de sabbat, de sabbat is er voor de mens. Wezenlijk voor het probleem dat
ons hier bezighoudt is dat Christus de sacrale structuur welke de wereld naar een
absoluut, buitenwerelds principe ordende, doorbroken en gerelativeerd heeft. Men
kan van mening zijn, dat Christus het daarmee niet juist voor had, maar christen-zijn
betekent, geloof ik, in de eerste plaats deze boodschap te aanvaarden. Wet en
godsdienst is niet langer het zich voegen naar een voorgegeven goddelijke structuur,
niet langer het zich optillen aan een religieus prototype, het nastreven van een
normatief ideaal, het toedekken van het onbekende, de verdediging tegen het absurde.
De werkelijkheid ligt niet meer uiteen in een goddelijke, sacrale zone en een profane.
In en door Christus wordt de profane mens aan zichzelf geschonken. Zijn
godsdienstigheid wordt naar zijn profaniteit verlegd.
Als wat ik hier kom te zeggen juist is, dan betekent dit dat voor de christen de
monumentale architectuur in principe haar fundament kwijt is, dat in principe de
tempel een overwonnen standpunt is, dat architectuur voortaan, als expressie van de
nieuwe religieuze houding, niet anders meer dan functioneel kan zijn m.a.w. gericht
op de persoonlijke, spontane, menselijke gedragingen, dat architectuur in plaats van
een sacralisering een humanisering van de wereld wordt, direct in functie van de
beleefbaarheid door de mens. Het bewoonbaar maken geschiedt niet meer door het
plaatsen van middelpunten, het oprichten van monumenten. Het enige waarachtige
middelpunt is alleen nog de levende mens, die zichzelf een beeld schept. Alle sacrale
alibi's zijn hem ontnomen. Ook het grote sacrale alibi dat het kerkgebouw is. In
principe is het kerkgebouw als zodanig zijn betekenis ontnomen. Het is een leeg
begrip. Men kan er mee handelen als met het offervlees waarover Paulus het
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heeft. Architectuur is niets anders meer dan architectuur, zoals F.L. Wright zegt
‘ruimte op zich, zonder schema, zonder frase, beweging, drie en vierdimensionaal’
en hij voegt hier aan toe: ‘Het dualisme tussen god en mens verdwijnt. Er bestaat
slechts één schepper, zoals er slechts één architectuur, slechts één ruimte kan zijn’.
Het rijk gods is midden onder u.
Architectuur blijft wat ze essentieel was: zingeving en ordening van de ruimte,
maar niet meer door middel van het monument, maar door middel van de totale
uitbouw van de verborgen mogelijkheden van de aarde binnen een menselijke zin
(Van der Kerken). Architectuur kan niet meer bezig zijn met één gebouw. Ze heeft
nog slechts één object: de totaliteit van het woon-milieu. Als dit zo wordt
geformuleerd, en ik geloof dat het juist is, dan is het wel duidelijk dat de moderne
architectuur ver beneden haar begrip van functionaliteit is gebleven en dat ze, om
een woord van Guardini aan te halen, nog niet heeft leren leven zonder God. De
leegte die God had achtergelaten heeft ze gevuld met alle mogelijke abstracties. Zelfs
van een villa heeft ze een tempel, een monument gemaakt. Blom formuleert het heel
precies: het hele woonmilieu in zijn volstrekte totaliteit is ‘kerk’ geworden. De
architect kan niet anders meer dan aan die kerk te bouwen, aan de alledaagse hemel
beginnen.
Het hoeft wel niet extra beklemtoond te worden dat de eerste christengemeenten
zich naar dit inzicht gedroegen. Wat wel even moet verhelderd worden is het feit dat
de christelijke kerken er op een ogenblik van hun geschiedenis toch toe gekomen
zijn kerken te gaan bouwen. Ik wil helemaal niet insinueren dat ik deze ontwikkeling
als een valse in de kerkgeschiedenis beschouw. Ik beschouw ze nuchter als een
noodzakelijke (en schitterende) overgangsfase. Ik haal in dit verband gaarne een
uitlating van Kasimir Male-witsch aan die in Suprematistisch Manifest schrijft: ‘Na
hun zege over de heidenen, hebben de christenen zonder moeite hun tempels in
kerken omgevormd, ze hoefden er slechts gods- en heiligenbeelden voor in de plaats
van de heidense afgodsbeelden te stellen. Als echter de heidense tempels zozeer met
de vorm van het christendom overeenkwamen, dan kan het christendom zich niet
ver van het heldendom verwijderd hebben, want iets waarachtigs nieuws, vindt voor
zijn nieuwe inhoud ook een nieuwe vorm.’
Het christendom brengt inderdaad niets nieuws, als men daaronder een nieuwe
religie verstaat, die zich naast of eventueel boven de bestaande religies zou verheffen.
Het is echter iets algeheel nieuws in deze zin dat het geen nieuwe vorm behoeft, dat
het enkel begrepen kan worden als een verdere, over de religie heen gelegen stap in
het religieuze bewustzijn van de mens. In de plaats van de monumentale architectuur
geeft het christendom geen nieuwe stelregels voor een niet-monumentale architectuur.
Het geeft de architectuur vrij in de handen van de mens om er het beste van te maken,
en er voortdurend opnieuw iets beters van te maken.
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Die nieuwe, volkomen oorspronkelijke vorm van religiositeit, zoals ze door Christus
de mens was geopenbaard, kon zich echter in een wereld van religies, niet anders
dan als religie manifesteren. Slechts geleidelijk aan kon het sacrale patroon van de
archaïsche religiositeit worden doorbroken. Vanuit de archaïsche religiositeit bekeken
is het christendom als een soort microbe die ze ongemerkt doch zeker vernielt. Wat
ik hier probeer te verduidelijken wordt nu vaak met een niet zo gelukkig woord als
een secularisatieproces beschreven. In de architectuur bezit dit een overtuigend
argument.
Niet het feit dat het christendom kerken is gaan bouwen en monumenten is gaan
oprichten, naar menselijke gewoonte, is opmerkelijk. Wel dat het zich in die kerken
is gaan vastzetten en verloochenen. Pas op dat ogenblik kan men van een afwijking
spreken, van een verraad ten overstaan van het eigen bestaan. In de zeer algemene
beschouwingen die ik hier maak, komt het er niet op aan dit proces historisch precies
te situeren. Maar zoals men het Edict van Milaan van 313 kan aanzien als het begin
van de christelijke kerkenbouw, zo kan men de Franse revolutie als het einde ervan
beschouwen. Van dan af wordt het evident dat de kerken zich uit de algemene
geschiedenis van de mensheid hebben teruggetrokken om zich een eigen geschiedenis,
een sacrale geschiedenis te maken. In de wereld gaan ze een apart wereldje voor
zichzelf afzonderen. In de wereld die door het christendom geprofaniseerd was, gaan
ze een sacraliteit affirmeren. Hier is maar een christelijke houding tegenover, die
van Blom: ‘Schop de mensen toch de kerk uit, dan moeten ze heiligen wat het heiligen
waard is’.
In dit aliënatieproces speelt het kerkgebouw immers, zoals in elke sacrale ordening,
een grote rol. Het moet aan die aparte wereld tegen de wereld in een gestalte geven.
Het moet de twijfelachtig geworden aanwezigheid naar buiten affirmeren. Nu ontstaan
voor het eerst in de geschiedenis voorschriften en wetten, die het beeld van het
kerkgebouw vastleggen. De wonderlijke stijlevolutie die het christendom heeft te
zien gegeven wordt afgesneden. De kerkbouw die nu ontstaat en die, we moeten
eerlijk zijn, nog altijd beoefend wordt, beantwoordt perfect aan de oproep van
Bunsmann: in de leegte wordt een ersatz van sacraliteit gezet. De christenen zijn het
slachtoffer geworden van hun deugd. Ze hebben de perplexiteit die ze over de mens
hadden geroepen, zelf weer proberen te verdoezelen. Ook al geloven ze er niet meer
in, ook al kunnen ze er niet meer in geloven, er moeten kerken en kathedralen
gebouwd worden - denk aan Tokyo, Coventry, Liverpool -, de laatste vestingen van
God in een stad van de mens. Als deze verdwijnen wat blijft er dan nog over?
Dat deze houding geen privilegie van de kerken is laat de monumentaliteit van de
moderne architectuur op evidente wijze zien. Als de kerken versagen in de
sacralisering van het woonmilieu nemen raadhuizen, bankgebouwen, luxehotels die
taak over. Het gebouw van de Nederlandse bank te Amsterdam is
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slechts een voorbeeld.
Van verschillende kanten is er reactie gekomen op deze sacrale opvatting van het
kerkgebouw. Mijn inziens niet radicaal, niet fundamenteel genoeg. De persconferentie
van mgr. Bluysen verleden jaar kan als een voorzichtige samenvatting gelden van
de gebruikelijke argumenten. Men heeft schrik van de enorme financiële inspanning,
al mag dit naar mijn smaak geen criterium zijn. Maar ook principieel ziet men niet
meer wat de functie van het kerkgebouw als bijzondere getuigenis van de kerk in de
wereld kan zijn. Ik citeer mgr. Bluysen: ‘Een gebouw is “kerk” als er wat gebeurt
en om wàt er gebeurt en om wie er komen.’
Men is nu echter op een punt gekomen, zeker in Nederland, dat de kerk gaat inzien
dat zij wereld is, en niet alleen dat ze een taak in de wereld heeft. Ze wil opnieuw
mens te midden van de mensen zijn, zoals Christus onder de mensen is geweest. Ze
engageert zich in de menselijke geschiedenis, niet langer om die van buitenaf in
voorafgegeven banen te leiden, maar om met die geschiedenis mee te groeien naar
de volheid van Christus' lichaam.
In deze groei is de cultus niet primair, zoals dit in een sacrale samenleving het
geval is. Hij is niettemin noodzakelijk. Ook al zien we niet altijd meer hoe het kan.
Cultus is immers, nu zoals voorheen, maar op een nieuwe wijze, bewustwording van
leven, een bewust beleven ervan. Het bewustzijn staat niet buiten het leven. Het vindt
in de dagelijksheid plaats, als een reflectie erop en als een prospectie ervan. Dat die
cultus niet onmiddellijk het idee van het kerkgebouw oproept is overbodig te
constateren. Minder overbodig is het, als er nog van kerkenbouw sprake kan zijn,
vast te stellen dat het een kerkbouw moet zijn die bij deze cultus past.
Als we de mensen de kerk willen uitschoppen, zoals Blom het vraagt, moeten we
ze een nieuw tehuis geven. We mogen ze niet in de kou laten staan. Dit tehuis is niet
in de eerste plaats een kerk, toegegeven. Het is een stad, een woonmilieu. Dit is de
kerk waar Blom het over heeft, de dagelijkse hemel. Als we nog enigermate zinvol
over kerkbouw willen spreken, kan men hier niet aan voorbij, omdat pas in dit
woonmilieu een kerk zinvol kan functioneren. De kerkgemeente kan m.a.w. geen
kerk meer bouwen tenzij als een geordend fragment in het geheel. En hier ligt dan
de grote taak van de kerkbouw vandaag.
Ze kan een positieve bijdrage vormen tot het scheppen van een nieuw woonmilieu.
Ze kan weer het juiste prototype worden van de architectuur van vandaag. Ze kan
een stedebouwkundig programma stimuleren. Ik ben er mij van bewust dat ik hier
het probleem omkeer. Maar ik geloof dat het het enige middel is om het juist te
stellen. Als men dit standpunt inneemt worden heel veel problemen vanzelf opgelost.
Bijvoorbeeld dit van de nabijheid van gebouwen van verschillende confessies. Als
het kerkgebouw zich niet meer als apart gebouw gaat affirmeren kan het rustig naast
een ander staan, kan het
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samen deel uitmaken van een groter geheel. Zoals in het plan voor het
gemeenschapscentrum van Lelystad of, als ik me niet vergis, in dit voor de mensa
van de T.H. van Twente. Ook de kwestie van het simultaan gebruik stelt eigenlijk
geen problemen meer. Ik ben echter geneigd aan te nemen dat het normaal is dat een
kerkgroep over een eigen ontmoetingsplaats beschikt binnen de grote
ontmoetingsplaats die de stad is of zou moeten zijn. Die hoeft zich door niets te
onderscheiden. Ze kan vergeleken worden met de straathoek waar een bende zich
treft en die ze zich als het ware toeëigent. Op die manier moet ook de
kerkgemeenschap zich ergens een rendez-vous kunnen geven op een plaats waar ze
zeker van is. Een kerk is niet meer dan dat. Maar dat is er nodig, geloof ik. Uiteraard
brengt deze opvatting ook een economisch winstpunt met zich mee. Een rendabele
onderneming zal kerkbouw wel nooit worden. Het zou echter verkeerd zijn er alleen
daarom te moeten aan verzaken. Er zullen beslist middelen moeten gezocht worden
om de financiële nachtmerrie van de kerkbouw af te keren. In het perspectief dat ik
heb geschetst kan de kerk gemakkelijk als een algemene voorziening beschouwd
worden die met een huurcontract aan een groep in bruikleen wordt gegeven. Maar
zover zijn we nog niet. Ook dit jaar, dat er economisch niet zo schitterend uitziet,
zal weer een bijzondere inspanning moeten gevraagd worden van de gelovigen. Ik
zou durven zeggen, Bunsmann parafraserend, om langs de kerkbouw mee te werken
tot een betere zingeving van ons leefmilieu □

Eurasienstab.
K&C-agenda, 21 februari 1968.
Vrijdag 9 februari was Joseph Beuys in de Wide White Space Gallery te Antwerpen,
tesamen met Henning Christiansen, voor de ‘Aktion’, die hij Eurasienstab betitelt.
De poëtische naam is niet esoterisch bedoeld. Hij is zo letterlijk en direct te
interpreteren als de hele avondvullende actie. Eurasien is de ruimte, Europa én Azië,
West én Oost, waarin de auteur, de mens, de anti-ruimte, Joseph Beuys, wandelt, de
staf draagt. De ruimte bestaat in een tijd. Bij de titel Eurasienstab hoort nog: 80 min.
fluxorum organum. De orgelmuziek die de actie tachtig minuten lang draagt en
ritmeert, is het werk van de Deense musicus Henning Christiansen. Zoals reeds in
K&C/5 vermeld, gaat het om een vervreemdingseffect. Vervreemding is ambivalentie.
Men kan ze beschouwen als het uittreden uit een vertrouwde sfeer (die als de enig
werkelijke wordt ervaren), maar ook als het ontdekken van een nieuwe
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wereld, die een andere, misschien grotere werkelijkheid bezit dan de vertrouwde.
Bij vervreemding horen in elk geval beide polen: vertrouwdheid en afstand. Alles
wat Beuys gedurende zijn actie onderneemt is vertrouwd en alledaags. Tenminste
hij doet alsof dit zo is. Hij is geen speciaal begaafd medium, dat in trance met een
bovenzinnelijke sfeer in communicatie treedt. Hij doet eenvoudig wat hem te doen
staat, zoals een huisvrouw in haar keuken. Slechts één enkele keer schijnt hij meer
op effect uit en gaat hij gebaren maken die aan een goochelaar doen denken. Maar
die enkele gebaren niet te na gesproken, zou iedereen die aan het schouwspel
deelneemt in de plaats van Beuys kunnen staan en de ritus voltrekken. Hij vergt geen
enkele initiatie.
De ritus is een volstrekt willekeurige handeling. Hij is niet meer dan het
noodzakelijke vertrekpunt vanwaaruit een verbreding van het bewustzijn kan bewerkt
worden, het bewustzijn van de mens die de ritus voltrekt, en van de materie of, juister
misschien, de ruimte waarin de ritus voltrokken wordt. Ook hier speelt de
vervreemding: alles wat Beuys doet is materie, waarvan de materialiteit beklemtoond
wordt. Maar juist in de beklemtoonde aandacht ervoor wordt ze gespiritualiseerd.
Daardoor distantieert Beuys zich van Oosterse meditatiepraktijken. Zijn ritus overstijgt
de materie niet, maar voltrekt zich in de materie, in haar meest onvatbare eigenheid.
Vandaar wellicht zijn voorliefde voor het vet. In alle acties en in vele van zijn
kunstwerken past Beuys het toe. Met het vet bewerkt hij de ruimte, maakt hij ze
tastbaar, maar heft ze ook in haar materiële begrensdheid op. Als hij een hoek van
de kamer met vet opvult en laat verdwijnen, maakt hij terzelfdertijd die kamer in
haar platte bepaling bewust, maar laat haar ook zo diep in haar materialiteit verzinken
dat ze anti-materie wordt en openkomt voor de ambivalentie van de geest. Al deze
begrippen zijn vanzelfsprekend inadequaat omdat de actie van Beuys erop gebaseerd
is deze begrippenschema's te ontmantelen. Er steekt dan ook een dosis inconsequentie
in er over te willen schrijven. Maar ook deze inconsequentie behoort tot onze realiteit.
Beuys heeft er in zijn actie mee af te rekenen. Meer nog, juist op die inconsequentie
is zijn ritus en de mystiek, die er de oorzaak, gevolg en doel van is, gebaseerd. Tot
5 maart zijn in de Wide White Space Gallery nog enkele relicten van een dergelijke
actie, oorsprong en instrument, te zien □
André Lurçat.
K&C-agenda, 21 februari 1968.
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Kunst in België, nu. (debat)
Gent, 23 februari 1968.

Studenten wonen ook.
K&C-agenda, 28 februari 1968.
Het ziet er naar uit dat voor het ogenblik de studentenhuisvesting een van de
programma's is die het meest inspireren tot nieuwe opzoekingen in verband met de
huisvesting. Overal ter wereld worden nieuwe universiteiten gebouwd en een
universiteit kan blijkbaar niet meer geconcipieerd worden zonder woongelegenheid
voor studenten of professoren. De huisvesting voor studenten is wellicht
geprivilegieerd ten overstaan van de algemene huisvesting omdat het programma
beperkter, beter omschreven en overzichtelijker is, omdat de verantwoordelijkheden
van de bouwheer beter omlijnd zijn. Verscheidene van de merkwaardigste realisaties
van de architectuur in de laatste vijf jaren zijn dan ook studentenhomes. Ook bij ons.
Vanzelfsprekend te Luik, tot voor kort de enige universiteit die een architectuurbeleid
heeft gevoerd! Op dit beleid valt wel iets aan te merken, maar niemand kan zijn
waardering en zelfs zijn bewondering onthouden aan de architectuur van Charles
Vandenhove (1927), het levend bewijs dat ook in dit land op dit gebied nog iets
mogelijk is. Van de krenterigheid waarmee architectuur in het algemeen wordt
behandeld is hier geen spoor meer. Men ademt op.
Onder de werken van Charles Vandenhove is een van de belangrijkste het recente
studentenhome ‘Résidence Lucien Brull’. Het bevindt zich niet op de universitaire
campus te Sart-Tilman, maar aan de rand van de oude binnenstad. Het is in de eerste
plaats bestemd voor studenten van de medische faculteit, die nog in de stad gevestigd
is, maar staat ook open voor studenten die er de voorkeur aan geven niet op de campus
te wonen. Er moet keuzemogelijkheid zijn.
Het programma omvat een torengebouw met honderd kamers voor studenten,
jongens en meisjes, in groepen van zestien per verdieping; achtentwintig dubbele
kamers voor studentenechtparen; een appartement voor de directeur en voor de
huisbewaarder; bibliotheek, zalen voor recreatie, besprekingen, voordrachten. Naast
de toren, maar in één complex ermee verbonden, bevinden zich het restaurant en de
cafetaria. In het restaurant kunnen zeshonderd maaltijden in drie beurten tussen twaalf
en twee geserveerd worden. Tweehonderd zitplaatsen zijn verspreid over drie
verschillende lokalen. Hier speelt weer hetzelfde basisprincipe: vrijheid door
aanbieding van keuzemogelijk-
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heid. De kamers zijn betrekkelijk ruim (13,5 m2, met balkon 16,5 m2) en uitstekend
gemeubileerd. De enige kritiek geldt het feit dat de sanitaire inrichting niet persoonlijk
is.
De royale denkwijze waarmee het programma werd benaderd, spreekt ook uit de
architectonische vorm. Hij verliest zich niet in details of toevoegsels, maar bevestigt
zich in de aanpak van het wezenlijke. Geen gezochtheid van materialen: alleen beton
en baksteen, overal zichtbaar gelaten. Niet dat het materiaal niet zou tellen. De
architectuur is naar mijn gevoel zelfs een tikje te nadrukkelijk op de herkenning en
de aanwezigheid van het materiaal afgestemd. Ze heeft iets brutalistisch. Dit negatieve
aspect wordt echter ruimschoots vergoed door de stevigheid, geborgenheid,
aanwezigheid, waarmee deze architectuur het woonmilieu tot herkenbaarheid brengt
□
Roger Raveel.
K&C-agenda, 28 februari 1968.
De criticus en zijn materiaal.
K&C-agenda, 28 februari 1968.
Pierre Bonnard. Naakt in tegenlicht.
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 4(1968).
De wereld van Henry van de Velde.
Streven 5(1968).

Salvador Dali.
K&C-agenda, 6 maart 1968.
Er zijn weinig schilders, die zo weinig mysterieus zijn als Dali. Hij zegt en doet alles
in het publiek. Hij toont zich naakt, letterlijk en figuurlijk. Hij beweert dat hij niets
te verbergen heeft, en verbergt ook niets. Door persoon en personage, werkelijkheid
en masker, zelfbewustzijn en verschijning te
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laten samenvallen, wordt hij echter opnieuw tot mysterie, of misschien juister, tot
oorzaak van verwarring. Onze gebruikelijke categorieën gaan niet meer op.
We hebben alle redenen om Salvador Dali af te schrijven als een waanzinnige
narcissist, als een extreme fanaticus (Freud), als een geniale charlatan. Maar hij
ontsnapt altijd nog net aan die bepalingen. Hij houdt zich eenvoudig niet aan onze
afspraken. Ook niet aan onze afspraak om hem waanzinnig te verklaren. Want hij
kan ineens, zonder enige overgang, gewoon, eenvoudig en hartelijk zijn. In eenzelfde
adem vertelt hij, dat hij de grootste schilder van het ogenblik is, de redder (Salvador)
uit de actuele confusie waarin de kunst zich bevindt; én dat hij zijn schilderkunst
desastreus vindt, dat alleen zijn bedoelingen goed zijn. En daaraan voegt hij dan toe:
‘Ik ben de enige die klaar ziet in de toestand.’ Misschien heeft Lorca, een van zijn
weinige vrienden, hem nog het best getypeerd, wanneer hij in zijn ‘Ode aan Dali’
van 1926 spreekt van een ‘dorst naar begrensde eeuwigheid’: m.a.w. de paradox als
levenshouding.
Dali lijkt van de ene kant een gewillig, bijna onpersoonlijk medium, een blank
scherm waarop de actuele, historische werkelijkheid van ons bestaan haarscherp
afgetekend verschijnt, waarop Freud en Einstein in concrete visies zichtbaar worden
gemaakt; én van de andere kant heeft hij een lucied besef van zijn betekenis in deze
rol. Deze dubbelheid heeft Dali zelf aangeduid als zijn ‘méthode paranoïaque-critique’.
Hij heeft ze ook een mystiek genoemd, een bewust, maar restloos verloren gaan in
het mysterie van de werkelijkheid, waarvan de ervaring, zoals in de mystiek, wordt
opgetekend in uiterst realistische beschrijvingen. Dali noemde dit zijn ‘iconographie
sacrée de l'irrationalité concrète’. Daarmee stelt hij zich, overigens niet onbewust,
in de traditie van de Spaanse mystiek. Deze heeft voor hem een heel grote betekenis,
zoals overigens de hele Europese traditie. In tegenstelling tot de algemene trend van
de moderne kunst, die alles doet om aan de Westerse beschaving te ontkomen, huldigt
Dali deze beschaving, en wel bepaald die hoogtepunten ervan, die de hoogste
artificialiteit bezaten: de Italiaanse Renaissance met Rafaël en de Art Nouveau.
Op de tentoonstelling van het Paleis voor Schone Kunsten te Charleroi, kan men
in het kader van het ‘Festival de España’ met het werk van Dali kennis maken in een
kleine retrospectieve van een tachtigtal werken, waaronder een twintigtal schilderijen,
en verder tekeningen, gravures, beelden, juwelen, voorwerpen. Men kan niet zeggen
dat men met deze tentoonstelling Dali kent - ze is er veel te toevallig voor - maar ze
biedt voldoende mogelijkheid om met zijn paradoxen geconfronteerd te worden (tot
31 maart) □
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Italiaanse tekenaars.
K&C-agenda, 6 maart 1968.
Antonio Gaudi.
K&C-agenda, 6 maart 1968.
Hulde aan Robert Giron.
K&C-agenda, 13 maart 1968.
Raoul Ubac.
K&C-agenda, 13 maart 1968.
Voor architectuur en beeldende kunsten.
K&C-agenda, 13 maart 1968.
Actuele kunstmarkt.
K&C-agenda, 20 maart 1968.
Kleur-object.
K&C-agenda, 20 maart 1968.
Prijs Paul Bonduelle voor stedebouw.
K&C-agenda, 27 maart 1968.
Wij wonen/Wonen wij?
K&C-agenda, 27 maart 1968.
Actuele kunstmarkt.
K&C-agenda, 27 maart 1968.
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Als een academie stedebouw bedrijft.
De Standaard der Letteren, 30 maart 1968.
Op urbanistische prestaties kan België niet groot gaan. Hier of daar klinkt er wel
eens een kreet. Ruimtelijke ordening figureert nu zelfs in de verkiezingsmanifesten.
Maar in feite wordt er niets aan gedaan. Nu overal ter wereld de urbanisatie als
probleem, politiek probleem, nummer één aan de orde is, heerst bij ons een
onvoorstelbare onverschilligheid. Zelfs in de hoogste kringen, als men tenminste tot
die hoogste kringen de Franse sectie van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, mag rekenen. In de
Nederlandse sectie is, alweer een tijd geleden, een Commissie voor ruimtelijke
ordening opgericht. Of ze nog bestaat, weet ik niet, maar hard werken doet ze in elk
geval niet. Van enig resultaat is voorlopig niets te bespeuren. Wat de Franse sectie
betreft, waarover ik het hier hebben wil, is die onverschilligheid zo groot, dat ze een
prijs voor stedebouw, die ze onder haar beheer heeft met een ergerlijke nonchalance
behandelt.
De tweejaarlijkse prijs Paul Bonduelle werd gesticht om het stedebouwkundig
onderzoek in België te bevorderen. Met dit doel werd hij aan het beheer van de
Koninklijke Academie overgemaakt. Wat brengt die ervan terecht? Hij was normaal
uitgeschreven voor 1967 voor het project van een nieuwe stad van vijftig- of
dertigduizend inwoners ter ontlasting van een grote agglomeratie.
Aan de uitschrijving ervan werd zo goed als geen publiciteit gegeven. Nu is het
zo, dat een stedebouwkundige, eer hij aan zulk project begint, enige aarzeling te
overwinnen heeft. Er wordt een massa energie en werk gevraagd, die misschien tot
geen enkel resultaat komt. Door een verstandige publiciteit kon de Academie er zeker
toe bijdragen dat deze aarzeling gemakkelijker werd overwonnen. In de
omstandigheden waarin de prijs nu werd uitgeschreven en toegekend, gaat men zich
de vraag stellen of de Academie het misschien niet bewust zo gewild heeft. Er zijn
redenen genoeg die dit zouden laten vermoeden.
De waarde van een prijsvraag ligt in de competentie van de jury. Deze was
samengesteld uit de heren De Ligne, Bastin, de la Vacherie, Absil, Stynen; één
stedebouwkundige, twee architecten, een componist, een historicus. Hoe soortgelijke
samenstelling van een jury voor een stedebouwkundig project kan verantwoord
worden, zie ik niet. En ik begrijp het des te minder, daar in de statuten van de prijs
uitdrukkelijk is aangegeven, dat er een beroep kan worden gedaan op specialisten
uit het buitenland. Een stedebouwkundig project beoordeelt men niet op zicht. Niet
de aardigheid van een maquette of tekeningen spelen hier een rol. Een verantwoorde
beoordeling vergt in de
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eerste plaats kennis van het probleem en ervaring om met plannen en maquettes om
te gaan, en daarenboven de nodige inspanning om deze kennis aan het project te
toetsen. Hoe wil men dat een musicus gaat oordelen over de integratie van het verkeer
in een stadsontwerp?
Er is een tweede element dat wijst op een verregaande onverschilligheid. De
Academie heeft geen enkele andere plaats gevonden om de projecten in ontvangst
te nemen en tentoon te stellen (als dit woord hier nog gebruikt mag worden) dan een
loods in ombouw, onverwarmd, midden in de winter, vochtig, zonder deuren, met
als versiering en ameublement hopen steengruis. Geen enkele accommodatie was
voorzien om de plannen te presenteren. Als men weet dat maquettes en opgekleefd
papier erg gevoelig zijn voor vochtigheid en temperatuur, dan begrijpt men dat de
deelnemers liefst hun plannen onmiddellijk terug naar huis hadden genomen.
Er is een derde element van ongenoegen. Door de Academie werd het zo aan boord
gelegd dat niemand, buiten de jury, de kans heeft gehad om van de projecten kennis
te nemen. Als dat gebeurd is, dan was het tersluiks! Erg democratisch is deze
academische handelswijze niet. Een jury moet iedereen over haar beslissing laten
oordelen. Maar tot daar aan toe. Erger is het feit dat de Academie van deze
gelegenheid geen gebruik gemaakt heeft om het belang van deze prijs en meteen van
de stedebouw in het licht te stellen. De prijs staat open voor alle Belgen. Maar de
Academie vond dat ze haar plicht had gedaan, toen ze alleen de Brusselse Franse
pers en het agentschap Belga over de uitslag had ingelicht.
Ik geef toe dat het resultaat van de wedstrijd allesbehalve schitterend was. Maar
wat wilt ge, in die omstandigheden? Slechts vijf projecten werden ingediend. Drie
ervan konden zo afgewezen worden. Een competente jury was hier zelfs niet voor
nodig. Bij deze evidentie heeft de jury zich echter niet neergelegd. Om de nu al
bedenkelijke Belgische en vooral Brusselse situatie niet te verslechteren, heeft ze
drie projecten weerhouden: één voor Brussel, de eerste prijs; één voor Vlaanderen,
de tweede prijs; één voor Wallonië, de derde. Aan de eerste prijs gaf ze 600.000 fr.,
aan de tweede en derde elk 50.000 fr.
De redenen waarom het Brusselse project werd bekroond, liggen voor de hand.
Eerst en vooral, het bezat kwaliteiten. Ten tweede, het werd gemaakt door het team
Benoit, de Salle, Verbiest en Toussain, dat gewerkt heeft onder de leiding van de h.
Lacoste, lid van de jury, maar niet aanwezig bij de beraadslaging. Het project
charmeerde door zijn presentatie, grote maquette, schetsen en foto's van het landschap,
de vallei van de Lasne. De voorgelegde documenten lieten echter geen werkelijke
beoordeling van de verdiensten toe. Alleen een algemene stedebouwkundige conceptie
werd erin gedemonstreerd. Deze was duidelijk geïnspireerd op het werk van
Candilis-Josic-Woods (onlangs gepubliceerd) en vooral op het project voor
Toulouse-le-Mirail, Fort-
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Lamy en Belleville. De stad is niet meer een abstracte compositie van losse elementen,
hoge torens en lage blokken, maar een continue structuur, die zich in de vorm van
gebroken lijnen, als takken van een boom, in het landschap uitspreidt. Chr. Alexander
heeft tegen soortgelijke opvatting zijn thesis gesteld: een stad is geen boom. In feite
wordt in het geprimeerde project het achterhaalde, esthetische stedebouwkundige
denkpatroon niet doorbroken, alleen maar even gecorrigeerd. Het blijft de compositie
die op het voorplan staat en niet de concrete leefbaarheid van het stedelijke milieu.
Tegenover dit project stond dat van Cogge, D'Huyvetter, Jageneau en Toubhans,
voor een stad van 30.000 inwoners op de Linkeroever te Antwerpen. Hier geen
spectaculaire presentatie van een algemeen idee, maar een realistisch plan, waarvan
de mogelijkheden tot in het laatste detail waren onderzocht. Het vergde wel enige
studie om erin te komen, maar men wist wat men eraan had. De eerste verdienste
van dit ontwerp ligt in zijn optie voor het herstel van een herkenbaar stedelijk milieu,
met een eigen sfeer en klimaat. Vandaar de compactheid van deze stad, die met haar
dertigduizend inwoners niet meer dan één vierkante kilometer in beslag neemt. De
ontwerpers beschouwen die nieuwe stad dan ook als een wijk in de constellatie van
het Antwerpse woongebied.
Bijzondere aandacht werd besteed aan de aansluiting van de wijk op de
onmiddellijke en verdere omgeving, langs de metro, spoorweg en autoweg. De
geslotenheid van het stedelijk milieu impliceert immers niet de autonomie van de
afzonderlijke stad. Het bijzondere van het verkeerssysteem is, dat het niet bij de
grenzen van de stad ophoudt en evenmin met brede verkeersstromen de stad
openploegt. Het situeert zich op een onafhankelijk, ondergronds niveau. De uitwerking
van het systeem kan tot kritiek aanleiding geven, maar in principe valt aan de
voorgestelde oplossing niet te tornen. Het mechanisch verkeer kan men, geloof ik,
niet uit de stad houden. Men moet het alleen zijn juiste plaats toekennen. Door het
afzonderen van het verkeer op een eigen niveau, komt de stadsarea vrij voor de
bewoner-voetganger. In de meeste gevallen blijft deze vrijheid van de voetganger
fictief, door het feit van de uitgestrektheid van de stad. Hier is de grootste afstand,
diagonaal van de ene uithoek tot de andere, niet meer dan twintig minuten lopen.
Om dit lopen in ons klimaat nog reëler te maken, kan men zo goed als alle uithoeken
van de stad bereiken in het droge.
De stad heeft een duidelijke structuur, vier woonbuurten van 7000 inwoners, in
de vorm van een svastika, op het centrum afgesteld. Het centrum zelf bevat
woongelegenheden voor 2000 inwoners. Deze enigszins archaïsche structuur is hét
kritieke punt van het ontwerp. Ze maakt van de stad opnieuw een soort van uitgebreide
dorpsgemeenschap. Het is echter wel zo, dat ze voldoende soepel werd uitgewerkt
om veel van de theoretische bezwaren in de praktijk op te heffen. Ze maakt het
bijvoorbeeld mogelijk dat de natuur tot in het
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centrum van de stad doordringt, zonder dat de eigen stadssfeer aangetast wordt. Ze
maakt, steeds in haar concrete uitwerking, ook mogelijk dat de woonbuurten niet in
slaapbuurten ontaarden, maar voldoende geanimeerd worden door de verschillende
functies die op de rand ervan plaatsvinden. Het gevaar blijft echter bestaan dat ook
hier weer de verschillende functies van de stad te zeer uiteengelegd worden.
Ondanks deze bezwaren ontaardt het ontwerp niet in een gratuite compositie. De
strakke structuur werd niet als een autonoom element gehanteerd, maar als de
noodzakelijke structuur die het leven van een groot geheel waarborgt. De ontwerpers
zien de structuur als een levensvorm, d.w.z. een middel om de vrijheid en de
spontaneïteit van de bewoners mogelijk te maken. Ze dient alleen maar om de
zogenaamde tegenstelling uit te schakelen tussen privé-sfeer en sociale sfeer, tussen
de kleine en de grote kring (Tellegen). Elke woning in de compacte stad is een
volwaardig milieu voor het gezin, een huis met een tuintje in de letterlijke zin van
het woord.
Met haar prijs Bonduelle heeft de Academie een prachtige gelegenheid gemist om
over het brandende probleem van de stedebouw een discussie op gang te brengen,
en misschien meer nog, om de verantwoordelijkheden voor de gang van zaken bij
ons eens wat scherper te omlijnen □
Een stad voor dertigduizend.
TABK 6(1968).

Antwerpen, stad van verkeken kansen.
La Maison 3(1968).
Van een moderne stad beweren dat het een stad van verkeken kansen is, klinkt banaal.
Welke stad immers is er in geslaagd de overgang naar de technische era te voltrekken
zonder van zijn functionaliteit, om niet te spreken van zijn bewoonbaarheid, erbij in
te boeten? Er zijn echter heel bijzondere redenen om in het geval Antwerpen toch
van verkeken kansen te mogen gewagen. Ik noem er maar enkele.
1. Antwerpen is een stad aan een stroom. Zij bezit dus, stedebouwkundig bekeken,
een rijke positie. Zoals de stad nu geëvolueerd is, zou men het bijna vergeten. De
stad is van de stroom weggegroeid. Zijn aanwezigheid is nog
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slechts marginaal. De Schelde wordt meer en meer een zuiver economische
aangelegenheid. Denk maar aan wat Londen, of Wenen, of Montréal, met een stroom
doen.
2. Antwerpen is een internationale haven, de vierde in de wereld, de tweede
continentale. Er is aanbod van leven en vertier te over om tot expressie te komen.
Maar ook de haven groeit van de stad weg en wordt een aparte wereld. Minder en
minder profiteert de stad van de haven, of omgekeerd, de haven van de stad. Het
havenbeleid is niet geïntegreerd in een allesomvattende stedebouwkundige planning,
een planning met name die zich mee de totaliteit van het fenomeen Antwerpen inlaat.
Haven en stad, die altijd een onafscheidelijke eenheid uitgemaakt hebben, zijn nu
om zo te zeggen tegengestelde belangen geworden. De stad is een aanhangsel van
de haven. Het stedebouwkundige beeld van de uitbreiding Antwerpen-Noord laat in
elk geval die indruk.
3. Antwerpen is een belangrijk administratief centrum en een handelsmetropool,
een derde benijdenswaardige kans voor een stad. Maar ook dit aspect is er niet goed
meer aan te merken. Om heel concreet te zijn verwijs ik nogmaals naar Montréal,
niet alsof daar nu een pasklaar voorbeeld zou gegeven zijn, maar omdat er het besef
levendig is geworden dat een administratief centrum en een handelsmetropool voor
het ogenblik aangepaste accommodaties vergen voor uitwisseling van informatie,
voor nieuwe vormen van communicatie, voor persoonlijke ontmoetingen, voor
gesprekken ‘die alleen met een klop op de schouder kunnen besloten worden’. Overal
komt men tot de vaststelling dat het levenskader zelf een wezenlijke rol speelt in de
efficiëntie van het uitwisselingssysteem. Telefoon en telex hebben niet alles opgelost.
4. Antwerpen is een industriestad in expansie. Elke dag komen er nieuwe
vestigingen of nemen oudere uitbreiding. Ook deze evolutie is niet in een
samenhangende visie op het geheel opgenomen. Van primordiaal belang voor de
stad, lijkt het maar logisch dat hun ontwikkelingsprogramma de voorrang krijgt in
de planning. Het is echter niet meer logisch, als dit exclusief gebeurt. Dan keert de
evolutie zich tegen de expansie zelf.
5. Antwerpen is tenslotte de culturele hoofdstad van Vlaanderen. Sinds kort is het
ook zetel van een universitaire stichting. Dit feit kan geen aanleiding zijn tot het
ontstaan van een of andere vorm van heimatstijl, zoals sommigen preconiseren. Het
moet echter wel tot uitdrukking komen, zoals alle andere genoemde aspecten, in een
aangepast cultureel equipement. Antwerpen hoeft de horreur van de Brusselse
kunstberg niet te imiteren, maar het kan best enkele van de daar beschikbare
accommodaties gebruiken, vooral nu, met een universitaire expansie voor de deur.
Maar ook de unieke kans om naar aanleiding van de vestiging van een universiteit,
Antwerpen zijn onmisbare culturele infrastructuur te geven, is nu al goeddeels
verkeken door een onverantwoorde improvisatie.
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Terend op zijn glorieus verleden, gaat Antwerpen een beetje al te zelfzeker aan de
kansen die het stedebouwkundig geboden wordt, voorbij. Het verzinkt meer en meer
in een hinderlijk provincialisme. In een evolutie zoals deze welke we vandaag
meemaken, is een te groot zelfvertrouwen gevaarlijk. Het heeft niet alleen verhinderd
dat Antwerpen tot het besef kwam van zijn unieke mogelijkheden om een modelstad
van de XXe eeuw te bouwen, maar ook gemaakt dat de voorstellen hieromtrent
werden afgewezen.
Het meest flagrant is dit gebeurd met de prijsvraag voor de Linkeroever in de
dertiger jaren. Toen was er nog met zoveel verloren. Het was nog mogelijk om een
heel nieuwe stad te bouwen en de oude met haar glorie er ongeschonden in op te
nemen. Neem bijvoorbeeld het voorstel Le Corbusier-Hoste-Loquet van 1933. Het
is niet juist te spreken van een plan voor de linkeroever. Het ontwerp was bedoeld
als een plan voor de hele stad Antwerpen. En voor wie dit niet uit de plannen zelf
kon opmaken, stond het in een uitvoerige toelichting beschreven. Het ging er met de
woorden van de ontwerpers om ‘de nieuwe stad met de oude te verbinden en er een
evenwichtig geheel van te maken’; om ‘voor de oude stad en haar verbindingswegen
met de omgeving, met het hele land en met het buitenland de nodige wijzigingen aan
te geven, de toevoegsels en de verbeteringen, om ze te doen beantwoorden aan haar
nieuwe functie en alles in harmonie te brengen met het nieuwe geheel’. Het was een
plan voor een wereldstad, een bewoonbare wereldstad waarin alle functies, haven,
administratie, handel, industrie, hun laatste zin zouden vinden in een menselijk milieu.
De prijsvraag voor de linkeroever heeft een ogenblik kunnen doen geloven dat
Antwerpen uit zijn lethargie zou ontwaken. Stedebouwkundig was het ogenblik toen
heel gunstig. De economische crisis was, tenminste van dit standpunt uit, geen al te
nadelige factor. Een hele groep zogenoemde ‘modernistische’ architecten waren
gereed en bekwaam om hun taak op te nemen in het juiste perspecief, met name de
stad als woonmilieu redden en uitbouwen. Sociaal bewogen, humanistisch
geïnspireerd, dachten ze niet zozeer aan een bepaalde representatie-architectuur,
maar aan een op de mens afgestemd leefmilieu. Ze dachten niet zozeer aan
monumentjes voor zichzelf of voor de bouwheer, maar aan een algemene, functionele,
om zo te zeggen anonieme architectuur, een architectuur zonder architect, waarin
een nieuwe menselijkheid zich zou kunnen ontplooien. Ze dachten niet zozeer aan
afzonderlijke programma's, maar aan gehelen. Dit uitzonderlijke moment, dat in
andere steden van het land en in het buitenland, aanleiding was tot enkele opmerkelijke
realisaties, ging aan Antwerpen haast ongemerkt voorbij. Te Antwerpen kan men
niets aanwijzen in de aard van de wijken van J.J.P. Oud te Rotterdam, of van die van
Eggericx te Bosvoorde, of van Bourgeois te Ste-Agatha-Berchem, of van H. Hoste
te Kappelleveld. Er zijn slechts enkele schaarse getuigen dat ook hier het moment
voor grote realisaties rijp was. Namen als
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L. Stynen, A. Francken, Ed. van Steenbergen, J. Schellekens stonden er borg voor.
Het volstaat enkele van die gebouwen te citeren: het appartementsgebouw op de
Elsdonk en het huis aan de Antwerpse Steenweg te Boom van L. Stynen;
bureelgebouwen van A. Francken; de woningen aan de Volhardingsstraat te
Antwerpen en het atheneum te Deurne van Ed. van Steenbergen (vergelijk het
atheneum maar met de naoorlogse scholenbouw in het Antwerpse), het eigen huis
van J. Schellekens te Turnhout.
In de dertiger jaren was de situatie voor Antwerpen even gunstig en even belangrijk
als in het laatste kwart van de XIXe eeuw. Maar in 1930 was Antwerpen blijkbaar
met de stedebouwkundige en architectonische evolutie niet meer mee. Er was een
kloof ontstaan tussen administratie en werkelijkheid. Men begon op de ontwikkeling
achterna te hollen. De situatie van Antwerpen uit die jaren beantwoordt precies aan
de beschrijving die Le Corbusier in 1925 van de officiële stedebouw gaf: ‘Kunt u
zich voorstellen dat men een veldslag aanvat, zonder te weten waar men heen wil?
In de stedebouw staan we zover. Ten einde raad storten opgeschrikte autoriteiten
zich in avonturen van gendarmen met stokken, gendarmen met paarden, lichtsignalen,
verkeersplaten, tunnels, tuinwijken, afschaffing van trams en wat weet ik meer.
Hijgend proberen ze, nu eens zo, dan weer anders, het beest in toom te houden. Maar
het beest - de grootstad - is sterker dan dat. Het wordt nu pas goed wakker. Wat zal
men morgen uitvinden? Een gedragslijn is beslist nodig. Voor de moderne stedebouw
zijn fundamentele principes noodzakelijk’.
Na de oorlog is het beest, ook te Anrwerpen, definitief losgebroken. Men was
verrast en tot niet veel meer in staat dan de nukken van het beest in te volgen. Men
kreeg niet de tijd meer om een gedragslijn uit te stippelen. Met enkele amateuristische
ideetjes in het hoofd improviseerde men oplossingen voor de meest dringende
problemen, die nu eens hier, dan weer daar opdoken. Voor verkeersproblemen geldt
één oplossing: de straat verbreden. Huisvestingsproblemen worden bestreden met
hier of daar een nieuwe wijk op te richten. Financiële belangengroepen maken zich
van de huisvesting meester, speculeren naar hartelust, en zijn door hun macht in staat
de toch al krankzinnige urbanistische recepten nog een beetje belachelijker te maken.
Huisvesting wordt een industrie zoals een ander, waar niets op tegen is, als ze maar
niet gebeurt ten koste van de stad en van haar bewoners.
Meer dan twintig jaar van deze chaotische improvisatie hebben Antwerpen voor
het ogenblik op een nieuw crisispunt gebracht. Elke crisis biedt gelegenheid om veel
te redden of veel te laten verloren gaan. Wat zal het voor Antwerpen zijn? Er is maar
weinig dat vertrouwen voor de toekomst zou kunnen wekken. De binnenstad dreigt
helemaal ten onder te gaan aan een blinde bouwwoede, door niets anders geleid dan
financiële winst op korte termijn. Deze vernielingsdrift zou nog niet eens zo erg op
te nemen zijn,
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wanneer men niet bij voorbaat wist dat ze zal verlopen langs de wegen die we nu al
stilaan beginnen te kennen: zonder overleg, zonder visie, zonder enige bekommernis
om het geheel van de waarden die op het spel staan. Geen administratie die bekwaam
is tegen de stroom op te roeien. Ze beperkt zich tot de toepassing van nutteloze
voorschriften. Geen politieke formatie die zich aanbiedt om zich met kennis van
zaken voor het behoud en herstel van het menselijk milieu in te zetten, op een ogenblik
dat bijvoorbeeld in de U.S.A. het urbanisatieprobleem het politieke probleem bij
uitstek is geworden. Geen spoor van bewustzijn in financiële of economische kringen
die slechts van de actuele situatie zoveel trachten te maken als er van te maken valt.
Men mene niet dat dit alles hier betrekkelijk lichtzinnig en met een grove dosis
naïviteit wordt neergeschreven. Wanneer men het zo beschouwt, laat men eens te
meer zien hoe blind men is voor de fundamentele evolutie die momenteel in het
urbanistisch denken, d.w.z. in het denken over de leefbaarheid van het hele milieu
in al zijn aspecten, aan de gang is. Neutra heeft hiervoor de passende formule
gesmeed: survival through design. Alleen mag design dan niet neutriaans worden
opgevat.
Dit pessimisme over de toekomst van Antwerpen wordt nog versterkt als men
even de concrete verwezenlijkingen van de laatste jaren en de plannen die voor
uitvoering gereed liggen onder ogen neemt. Eén grote teleurstelling is het. Een
ogenblik is men geneigd een uitzondering te maken voor de toren van het
administratieve centrum, die met al zijn tekorten, toch een stuk waarachtige
architectuur kan genoemd worden. Maar juist de ruige kwaliteit van zijn architectuur
maakt de afschuwelijke desintegratie van de stad, die er het gevolg van is, nog
opvallender. Het is erg te vrezen dat deze kritiek niet zal weggeveegd worden door
de verdere uitbouw. Een verwijzing naar The Economist Building te Londen moge
verduidelijken wat hier bedoeld is. Door dit torengebouw wordt de stad niet
uiteengereten. Het schept rond zich geen leegte. Door zijn juiste schaal geeft het aan
dit deel van de stad, op een haast onopvallende manier, een eigen herkenbaarheid.
Van de overige projecten te Antwerpen kan men alleen maar zeggen dat ze een
kwarteeuw en meer op hun tijd ten achter zijn.
Als ik nog een voorbeeld ter vergelijking mag aanhalen, zou ik de aanpak van het
South-Bank-centrum willen stellen tegenover het project van het Antwerpse theater.
Dit laatste kan in geen opzicht de vergelijking doorstaan van de Royal Festival Hall,
die nu al bijna twintig jaar oud is, om maar te zwijgen van de nieuwe concertzalen,
die juist voltooid zijn, en het nieuwe theater, waarvan de bouw nu wordt begonnen.
En dan heb ik het niet in de eerste plaats over de eigen architectonische vorm die
Denys Lasdun aan die projecten heeft gegeven, als wel over de stedebouwkundige
integratie. Wat is er verder te denken van de plannen voor afbraak van de
Boerentoren? Van het torengebouw dat op de Groenplaats moet komen? Of van de
zogenoemde
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valorisatie van de wijk bij de St.-Jacobskerk? Van de nieuwe Spaar- en Lijf-rentekas
op het Rooseveltplein? Van de reeds in opbouw zijnde theaterbuilding?
In deze situatie is de welwillende architect geplaatst. Maar kunnen we eigenlijk
nog wel van welwillendheid spreken? De architect is het toch die de laatste
verantwoordelijkheid draagt. Architecten zijn het die al deze gebouwen hebben
ontworpen. Het enige wat men kan doen, is een onderscheid maken tussen architect
en architect en daarmee de tragische vormloosheid van het beroep bevestigen, een
vormloosheid die de eerste hindernis is om tot een sanering te komen van de boven
geschetste toestand. Architectuur en architect zijn, inderdaad, in hun algemeenheid
woorden zonder betekenis geworden. Er zullen dringend drastische maatregelen
moeten worden genomen om deze begrippen opnieuw te laden, niet alleen omwille
van het voortbestaan van het beroep, maar ook ten behoeve van de gemeenschap.
De individuele architect kan immers maar in de samenleving functioneren als hij
zich ergens kan vereenzelvigen met de architect als sociale figuur en met de
architectuur als wetenschappelijke discipline en technische bekwaamheid. Dat
betekent helemaal niet dat hij zijn creativiteit en oorspronkelijkheid moet afleggen,
alleen maar dat hij zich met deze creativiteit ten dienste stelt van een
gemeenschappelijke taak. Als men er even wil op doordenken, komt men tot de
conclusie dat het huidige beroep de waarachtige architectuur eerder in de weg staat
dan stimuleert. De architect heeft immers al te lang zijn taak beschouwd als het
realiseren van een soort vormverfijning waarover zijn geïsoleerde artistieke
persoonlijkheid alleenbeschikkingsrecht bezat. Nu staan we zover dat de onzinnigheid
van die positie én voor de architect én voor de architectuur evident zijn geworden.
Wil de architect nog aan architectuur doen, dan moet hij meer zijn dan architect
in de beperkte zin van het woord, dan moet hij de reële problematiek van het algemene
woonmilieu onder ogen nemen en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen hiervoor.
Deze kunnen maar reëel zijn, wanneer het oplossingen zijn die passen in het raam
van de totaliteit van stad, streek en land. Een eerste voorwaarde om dat te kunnen
verwezenlijken is het creëren van de aangepaste structuur, waarin de
verantwoordelijkheid van de architect kan gaan werken. Al de rest is voorlopig het
reinste amateurisme.
Natuurlijk wordt zo'n structuur niet ineens en niet in het luchtledige ontworpen.
De betekenis van de in dit nummer gepubliceerde werken bestaat erin dat ze, in
zekere mate althans, vanuit deze visie zijn ontworpen, dat ze als het ware die nieuwe
totaliteit veronderstellen én oproepen, dat ze het gemis aan een functionele structuur
van het architecten beroep in het geheel van het samenlevingspatroon aanklagen en
deze structuur terzelfdertijd voorbereiden. De architect kan zich aan zijn
verantwoordelijkheid ten overstaan van het woonmilieu en de leefbaarheid van de
stad niet meer onttrekken. Niet hij
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moet wachten op de politiek. Hij is het die de politiek op dat gebied voor haar
verantwoordelijkheid moet stellen.
Het wordt hoog tijd □

Naamloos.
in Kleur-Object (tentoonstellingscatalogus), Middelheim, Antwerpen, 23 maart - 21
april 1968.
Van een tentoonstelling in Middelheim kan men verwachten dat het om beelden gaat.
Maar gaat het hier nog wel om beelden? Beelden roepen namen op. Beelden willen
een inhoud, een bepaling. Ze willen iets zeggen, naar iets buiten zichzelf verwijzen,
iets waar maken. Dat doen deze vormen niet. Kunnen we dan nog over vormen
spreken? Ook deze naam schudden ze van zich af. Ook een vorm is nog te zeer met
betekenis geladen, nog te sterk gedefinieerd als iets met een begin en een einde, met
een centrum of minstens met een ineengebonden structuur, met een duidelijk verloop,
een omschrijving. Een vorm is iets. En deze, ja, deze objecten zijn niets, volslagen
naamloos. Misschien noemen we ze best ook geen objecten, maar toestanden, verder
niet te benoemen toestanden van vormen en kleur. Toestand is een wijze van zijn,
niets meer. We kunnen er eigenlijk alleen nog maar naar wijzen: alles en niets. Een
boom, die nog geen boom is, nog geen naam gekregen heeft, nog alles worden kan.
Een letter, die nog geen woord gevonden heeft, niets betekent en toch bestaat, op
zichzelf.
De moderne kunst, zelfs de meest abstracte, heeft nog altijd in beelden gedacht.
Wat we, nu meemaken leefde alleen onderhuids. Een Pevsner, een Gabo, een Bill
zelfs, hebben vormen geschapen. Ze waren vrijgeraakt van de verschijning van de
dingen, voelden zich los van de imitatie. Maar in de plaats zetten ze structuren en
maakten die structuren weer tot dingen. Deze kunstenaars, hoe radicaal ze ook dachten
af te rekenen met de traditie, traden niet uit de kring van Descartes, Spinoza en Kant.
Ze bleven subject tegenover object. In het werk van Kampmann, Struycken, Gaul,
Dekkers, De Smet, Rückriem, Woodham en de meeste anderen die op deze
tentoonstelling te zien zijn, zijn subject en object, kunstenaar en kunstwerk,
achterhaalde, niet meer toepasbare begrippen. De kunstenaar staat niet langer
tegenover het werk als de schepper van iets nieuws, iets unieks, iets afs. Iets waarvoor
anderen bewondering moeten opbrengen.
Deze kunstenaars zijn wetenschapsmensen: zij reveleren werkelijk. Kunst is

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

242
voor hen een nieuwe vorm, een broodnodige vorm van wetenschap. Een wetenschap
die het er niet op aanlegt begripsmodellen op te stellen die de werkelijkheid voor de
mens hanteerbaar maken, maar die het integendeel gezien heeft in wat in de
werkelijkheid aan die intellectuele of praktische hanteerbaarheid ontsnapt. Een
wetenschap m.a.w. die weigert de werkelijkheid een doel en een functie op te leggen,
om alleen maar met de werkelijkheid bezig te zijn. In ons denksysteem bestaat die
werkelijkheid niet. Maar in feite is ze fundament en bestaansreden van alles.
Wat geldt voor de verhouding van kunstenaar tot werk, geldt ook voor de
toeschouwer. Hij wordt niet meer met een kunstenaar of een kunstwerk
geconfronteerd. Hij krijgt geen persoonlijke interpretaties meer voorgeschoteld. Hij
neemt kennis met een naamloos bestaan. Daarin ligt het bevrijdende van die kunst.
En het revolutionaire. Men kan ze leegte noemen, maar dan leegte van een nieuw
begin □
Affiche.
(film BRT) maart 1968.

Speeltijd.
K&C-agenda, 3 april 1968.
‘Speeltijd’ is de titel van een tentoonstelling in de Korrekelder te Brugge,
georganiseerd door de PLUS-beweging uit Gent. Deze ‘streeft naar een groepering
en samenwerking onder beoefenaars van constructieve kunst, architecten en
wetenschapsmensen’. Wat er van die geplande samenwerking ook moge zijn, de
tentoonstelling te Brugge, waar voorlopig alleen kunstenaars en architecten aan
meewerken, staat in het teken van het spel, in het teken van de kunst die het tijdperk
van de spelende mens inluidt, die het kunstobject als een stuk speelgoed aan de mens
wil overlaten. Spelende mens en constructieve kunst roepen elkaar op: ‘dat de
uitvinders van deze kunstspelen meestal beoefenaars zijn van kunstvormen, die men
“constructief” pleegt te noemen, is geen toeval. Eindelijk werd men er zich van
bewust dat de wereld van het spel niet onverenigbaar is met die van de wetenschappen
en de techniek. Elk spel put immers zijn boeivermogen in een streng nagevolgde
discipline. De spelregels vormen een universele taal, die een nieuwe dialoog mogelijk
maakt. Het
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spel is per definitie sociaal gericht: een meervoud van mensen wordt erbij betrokken.
Het spel is van nature ook positief: met behulp van tijd tracht men iets op te bouwen.
Het spel in het kunstwerk vindt veeleer zijn oorsprong in het speels “lezen” door de
toeschouwer(s), dan in de zogezegde speelse creativiteit van de auteur. Spontane
individuele improvisatie bij de conceptie, heeft met eigenlijk spel niets te maken; de
bewegingen zijn er verstard, de mogelijkheden uitgeschakeld. Spel duidt op actie,
evolutie zelfs, vandaar dat het zich beweegt en dus leeft binnen de dimensies van de
tijd. De speelse kunst slaagt erin een eeuwenoude artistieke droom te verwezenlijken:
de toeschouwers rechtstreeks te betrekken, zelfs deelachtig te maken aan het
creatieproces (Yves de Smet)’.
Men mag nu wel niet te diep ingaan op deze spelfilosofie, want dan rijzen er
onmiddellijk gevaarlijke vragen op, die de kunstenaar als een volstrekt overbodig
wezen laten zien. Niet de filosofie is belangrijk, wel het werk dat ze wil reveleren.
Het is opvallend en juist, dat in deze spelfilosofie de maker van het speelgoed op de
achtergrond verdwijnt. In de tentoonstelling zelf is dat nog niet helemaal het geval.
Buiten de x-gruppe uit Frankfurt (die dan nog drie adressen opgeven voor de drie
werken die ze tentoonstelt), heeft men er nog altijd met ‘kunstenaarspersoonlijkheden’
te doen. Een twintigtal zijn er te Brugge vertegenwoordigd waaronder uit het
buitenland: Cruz-Diez, Dekkers, Geopfert, Graatsman en Slothouber, Hilgemann,
Nannucci, Reuss, Staakman; uit België: Buchet, Buisseret, Cortier, Delahaut, De
Smet, Gabriël, Ganzevoort, Plompen, Rubens, Van den Abbeel, Vandenbranden,
Verstockt.
Wie zich de catalogus van de tentoonstelling Kleur-Object, die momenteel in
Middelheim plaats heeft (zie K&C/10), herinnert, merkt dat er verschillende van de
hier vermelde namen ook daar voorkwamen. De twee tentoonstellingen hebben dan
ook iets met elkaar te maken. De kunstspelen waar men het in Brugge over heeft,
zou men ook kleurspelen kunnen noemen, zoals in Antwerpen wordt gesuggereerd.
Maar wellicht is het beter niet te veel te benoemen, en maar dingen te maken waar
zoveel verrassing in steekt, dat men er mee aan het spelen is zonder dat men het weet.
Tenslotte leert men niet spelen. Men doet het □
Een gebouw, een plein.
K&C-agenda, 3 april 1968.
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Minimal art.
K&C-agenda, 10 april 1968.
Muziek en architectuur.
K&C-agenda, 10 april 1968.
Three blind mice.
K&C-agenda, 17 april 1968.
Architectuur zonder architecten.
K&C-agenda, 17 april 1968.
Kunstmarkt.
K&C-agenda, 24 april 1968.
In memoriam de boerentoren.
K&C-agenda, 24 april 1968.
Het beschadigde kunstwerk.
Streven 7(1968).

De grote thema's van het Vlaamse Expressionisme.
K&C-agenda, 1 mei 1968.
Het is typisch dat men voor de Nederlandse dagen te Brussel teruggrijpt naar het
Vlaamse expressionisme. De laatste jaren zijn er wel stemmen opgegaan om de
exclusiviteit van het expressionisme als uitdrukking van de moderne kunst in
Vlaanderen te negeren, maar die zijn blijkbaar nog niet tot een algemeen inzicht
uitgegroeid. Het Vlaamse expressionisme is en blijft de glorie van de moderne kunst
in Vlaanderen. Wat erna is gekomen, wordt als epigonisme ervaren. Gelukkig is die
toestand niet te noemen, vooral waar hij als alibi wordt aangewend om zich van zijn
eigen tijd af te keren. Het is echter
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even verkeerd uit reactie tegen deze situatie de expressionisten zelf als niets anders
dan reactionairen te doodverven. Permeke, Brusselmans, De Smet, Van den Berghe
zijn schilders van formaat, wier werk ook nu nog genietbaar blijft, ook al is het niet
meer in de volle zin van het woord actueel te noemen. Het Vlaamse expressionisme
is de geschiedenis ingegaan. Dit wordt duidelijk op de tentoonstelling in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel die als specifiek onderwerp genomen heeft ‘de grote
thema's van het Vlaamse expressionisme’. Niet de figuur van de kunstenaar staat op
het voorplan, maar de wereld waarin deze zich bewoog en waartoe hij zich
aangetrokken voelde. De thema's zijn welbekend: men kan ze samenvatten met een
titel van een werk van Servaes: het boerenleven. Het ritme van de seizoenen, het
werk op het land, de dorpskermis, het huiselijke leven, het koppel, de cyclus van het
leven van dier, mens en kosmos, de vrouw en de aarde.
Met de klemtoon te leggen op de thematiek en niet op de persoonlijkheid of op de
manier van behandelen van het thema komt het Vlaamse expressionisme enigszins
in een nieuw licht te staan. Het is duidelijk dat de wereld van het Vlaamse
expressionisme niet meer bestaat, in elk geval niet meer levendig genoeg is om
inspirerend te werken. Het archaïsche buitenleven, buiten elk contact met de stedelijke
en technische evolutie, heeft afgedaan. Geen enkele van die schilders heeft, geloof
ik, ooit een auto geschilderd. Het verste van de technische evolutie waardoor ze
werden aangesproken was de gloeilamp in de woonkamer.
Maar juist door het negeren van de evolutie als exclusieve levenswaarde, door het
zich stellen buiten het verloop van de officiële geschiedenis, krijgen de Vlaamse
expressionisten een bijzondere actualiteit. Ze geven namelijk gestalte aan een
geschiedenis zonder geschiedenis; een geschiedenis van dagelijkse dingen en
dagelijkse gebaren en dagelijkse mensen; de geschiedenis van de zon die opgaat, de
bloem die bloeit, de zeug die jongen werpt, de stier die de koe bespringt, de man die
op jacht gaat, het koppel dat liefheeft. Ze schilderen een mythologie van het banale,
zoals bijvoorbeeld de pop-art.
Hun banaliteit is echter niet die van een moderne stadscultuur, maar van het
arcadische landleven. In de manier van schilderen komt echter reeds tot uitdrukking
dat dit landleven bedreigd was, dat hun arcadia meer bestond in de optie van de
kunstenaar dan in de realiteit. Het kreeg de trekken van een verheerlijking, en was
niet meer het zuivere beleven. Het contact ermee was echter nog vitaal genoeg om
waarachtig te zijn. Van de epigonen kan dit niet meer beweerd worden. Ze brengen
het niet verder dan een levenloos en steriel heimwee. Het Vlaamse expressionisme,
bekeken zonder chauvinisme of romantisme, staat een actuele kunst niet in de weg.
Men vervalst het wanneer men het als excuus gebruikt om de kunst van vandaag af
te wijzen □
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Het gotische Europa.
K&C-agenda, 8 mei 1968.
Het teken.
K&C-agenda, 15 mei 1968.
Stad en revolutie.
K&C-agenda, 15 mei 1968.

De nieuwe architectuur en het Bauhaus.
K&C-agenda, 22 mei 1968.
Op zaterdag 4 mei werd te Stuttgart de grote Bauhaus-tentoonstelling geopend. Noch
het jaar, noch de stad zijn helemaal toevallig. Het Bauhaus was wel nooit te Stuttgart
zelf gevestigd, maar daar bevindt zich de Weissen-hofsíedlung (waaraan verschillende
Bauhausmeesters meewerkten), die als een manifest van de Bauhaus-opvattingen
over architectuur kan beschouwd worden, een manifest dat nu nog, spijts al zijn
verminkingen, een van de welsprekendste getuigenissen is. Dit jaar is het ook veertig
jaar geleden dat Walter Gropius afscheid van het Bauhaus nam en de moeilijkheden
begonnen die in 1933 tot de definitieve opheffing zouden leiden.
Het Bauhaus was een school voor vormgeving en architectuur, in 1919 door
Gropius te Weimar opgericht, ter vervanging van de Kunstgewerbeschule die Henry
van de Velde had gesticht én van de Hochschule für Bildende Kunst. Van de Velde
was het, die Gropius als zijn opvolger had voorgesteld aan de Groot-Hertog van
Saksen. Veel van zijn ideeën zouden in de nieuwe school blijven voortleven.
Betekenisvol is de naam die Gropius eraan gaf. Het Bauhaus is een reminiscentie
van de middeleeuwse ‘Bauhütte’, de vereniging van kunstenaars in dienst van de
kathedraal. De eerste zin van het manifest van het Bauhaus luidde dan ook: het
einddoel van alle beeldende kunsten is de architectuur. En de laatste zin bevat een
duidelijke allusie op het middeleeuwse ideaal. We citeren hem in het Duits: ‘Wollen,
erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer
Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen
der Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen
kommenden Glaubens’. Ter verduidelijking daarbij hoorde de houtsnede van
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Feininger die de kathedraal van het socialisme voorstelde.
Het romantisme van het begin mag echter niet misleiden over de werkelijke
betekenis van het Bauhaus. De namen van het team dat Gropius samenstelde zijn
sprekender dan de manifesten. Als professoren trok Gropius niemand minder aan
dan P. Klee, W. Kandinsky, J. Itten, J. Albers, H. Bayer, L. Feininger, O. Schlemmer,
G. Muche, L. Moholy-Nagy en voor architectuur en design H. Meyer en M. Breuer.
Nergens en op geen enkel ogenblik werden met zoveel gezag en zoveel overtuiging
de opvattingen over een gemeenschap van morgen verkondigd als in het Bauhaus.
Van een academie voor Schone Kunsten en Architectuur was men zulk een stootkracht
niet gewend. Dit leidde dan ook spoedig tot een conflict met het gezag, een conflict
dat in 1925 een volledige breuk werd. Alle hoop was echter niet opgegeven.
Verschillende steden wilden met open armen het Bauhaus opnemen. Het werd tenslotte
Dessau. Gropius kreeg daar de unieke kans om door het ontwerpen van de gebouwen
voor het instituut zijn opvattingen een concrete architectonische gestalte te geven.
De moeilijkheden bleven echter ook hier niet uit. Gropius trekt zich terug. H. Meyer
neemt in 1928 de leiding over. Maar in 1930 legt ook hij het ambt neer. Mies van
der Rohe tenslotte probeert het nog te Berlijn. In 1933 wordt de school opgeheven.
Verschillende ‘meesters’ van het Bauhaus wijken uit naar de U.S.A. Te Chicago
wordt onder leiding van Moholy-Nagy een New Bauhaus gesticht. Andere instituten
in de U.S.A. nemen de Bauhaus-methoden over. In 1938 wordt de grote retrospectieve
van de Bauhaus-activiteiten te New York georganiseerd. Dertig jaar later - nog een
herdenking - moeten we wachten voor Europa daar aan toe is. De tentoonstelling te
Stuttgart heeft de betekenis van een eerherstel en een bezinning. De laatste jaren is
het Bauhaus synoniem geworden van de mislukking van de naoorlogse architectuur.
Het dient als zondebok. Die kritiek is gedeeltelijk rechtmatig. De tentoonstelling laat
echter zien in welke mate hij ook onjuist is, omdat hij tenslotte steunt op een
schromelijk vertekend beeld van wat het historische Bauhaus is geweest □

Henry Moore en Desiderius Erasmus.
K&C-agenda, 22 mei 1968.
Op vrijdag 3 mei heeft de Engelse beeldhouwer Henry Moore uit handen van prins
Bernhard de Erasmusprijs ontvangen. In vroeger jaren werd die prijs reeds toegekend
aan de kunstenaars Marc Chagall, Oskar Kokoschka, Charles Chaplin, Ingmar
Bergman, de wijsgeren Karl Jaspers, Martin Buber, Ro-
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mano Guardini, de kunstcritici Herbert Read (een vriend van Moore) en René Huyghe,
de Nederlandse econoom Tinbergen. Het ligt in de bedoeling van de prijs dat het
toegekende bedrag van bijna anderhalf miljoen Belgische frank voor een gedeelte
althans door de laureaten besteed wordt voor een initiatief ten dienste van de Europese
geest en cultuur. Moore zou het willen gebruiken om jonge beeldhouwers te steunen.
Met deze enkele informatieve gegevens zijn er een aantal relaties geponeerd
waarover nagedacht kan worden. Om met de laatste te beginnen: Moore en de jonge
beeldhouwers, in het bijzonder de jonge Engelse beeldhouwers. Tot voor kort
vertoonde de Engelse beeldhouwkunst het karakter van een one-man-show. Het
toneel werd volkomen beheerst door de figuur van Henry Moore. Barbara Hepworth,
Reg Butler, Lynn Chadwick, Kenneth Armitage en anderen speelden een figurantenrol.
Sinds een vijftal jaren echter is voor de Engelse jongeren het Moore-tijdperk definitief
afgesloten. Een Anthony Caro, William Turnbull, Eduardo Paolozzi zetten de
bevrijding van de ‘bevrijder’ in. De jongste generatie met Philip King, William
Tucker, David Annesley, Michael Bolus, David Hall, Derek Woodham en zovele
anderen kennen Moore niet meer. Ze hoeven er niet meer mee af te rekenen. De
afstand van Moore tot de jongere beeldhouwers is niet overal zo groot als in Engeland,
maar nergens is Moore nog dé meester. Integendeel. Het jonge werk gaat meestal
rechtstreeks tegen dit van Moore in. Voor de jongeren is Moore de laatste beeldhouwer
van het Westen geweest. In dit perspectief moet de grote retrospectieve in het
Kröller-Müllermuseum te Otterlo, naar aanleiding van de Erasmusprijs, beschouwd
worden.
Dit brengt ons op een tweede relatie: het palmares van de Erasmusprijs. De naam
van Moore is toegevoegd aan een lijst van namen waarin hij perfect past. Buber en
Tinbergen niet al te na gesproken, vormen ze een vrij homogene club, waarvan men
zich kan afvragen of het peetschap van Erasmus erbij past. Allen zijn het avondlandse
mensen, mensen van de Europese traditie en cultuur, mensen van het heimwee naar
oude mythen, mensen van de restauratie. Ze zijn niet blind voor wat er in deze tijd
omgaat, maar ze zijn in de eerste plaats toch bekommerd om het nieuwe te integreren.
Marius van Beek, die zelf tot deze klasse van mensen kan gerekend worden, schrijft
over Moore: ‘Bij al zijn bescheidenheid wil Henry Moore toch eeuwigheidsfiguren
oprichten in de zin zoals zijn verre voorvaderen Kelten en Druïden dat gedaan hebben.
Hij slijpt zijn wezens naar een onvergankelijkheid, een besef, dat steeds in hem
groeiend is. Zijn hang naar oerstructuren en het zoeken naar het oerwezen van de
vrouw - meestal liggend - duidt daar op, totems, Stonehenge, het heeft allemaal met
elkaar te maken’.
Een Picasso, Ernst, Duchamp, Calder, om alleen enkele generatiegenoten te
vermelden, horen in deze club niet thuis. Op het gebied van film, cultuurfilosofie,
kunstkritiek kunnen misschien minder gemakkelijk zulke algemeen

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

249
bekende namen aan de laureaten van de Erasmusprijs tegengesteld worden, maar
ook voor deze geldt dat ze een mentaliteit vertegenwoordigen die men zou kunnen
karakteriseren als die van de humanistische synthese.
Nu lijkt me die mentaliteit helemaal niet overeen te komen met die van de auteur
van de Lof der zotheid. De humanist en Europeaan Erasmus was geen synthese-denker,
maar wel een kritische annotator ervan. Erasmus integreerde niet en liet zich niet
integreren. Moore wel. Hij is momenteel dé moderne beeldhouwer, wiens werk
zonder opspraak te verwekken in alle musea, op alle openbare pleinen, voor alle
verzekerings- en bankgebouwen kan geplaatst worden. Met de Erasmusprijs schijnt
Moore deze officiële status definitief aanvaard te hebben.
Deze constataties nemen natuurlijk niets weg van de betekenis van Moores oeuvre.
Ze proberen alleen maar Moore (en de Erasmusprijs) juister te situeren. En daar is
reden toe, omdat het gevaar bestaat dat het begrip ‘Europese cultuur’ al te zeer wordt
verengd. In juli begint de Moore-tentoonstelling haar tournee, eerst te Düsseldorf,
half september komt ze naar het Boymans-museum te Rotterdam. Ook in de Tate
Gallery te Londen wordt deze zomer een uitgebreid overzicht van Moores werk
getoond □

Het grote aantal.
K&C-agenda, 29 mei 1968.
Tot 16 juli wordt te Milaan de veertiende triënnale gehouden. Het ligt in de gewoonte
van deze manifestatie een actueel onderwerp als thema te kiezen en dit aan de
deelnemers uit de hele wereld voor te leggen. Drie jaar geleden was het de
vrijetijdsbesteding. Deze keer is het ‘het grote aantal’.
Na de kritiek op vorige tentoonstellingen, die bijna het einde van de triënnale met
zich heeft meegebracht, heeft men alles in het werk gesteld om het amateurisme te
vermijden. De voorbereiding werd toevertrouwd aan een uitgebreide studiecommissie
en men heeft er voor gezorgd dat belangrijke namen bij de uitwerking van het thema
betrokken waren, zo o.m. de Smithsons, Archigram, Aldo van Eyck...
Heel veel nadruk werd gelegd op het feit dat de triënnale geen zaak van insiders
mag worden. Ze heeft als taak een belangrijk fenomeen van de hedendaagse
beschaving in het publiek ter discussie te stellen. ‘Haar bedoeling is het, objecten en
modellen te selectioneren die nieuwe voorstellen bevatten in verband met de
organisatie van de fysische omgeving, en deze aan een zo ruim mogelijke publieke
discussie te onderwerpen. Door deze keuze en kritiek, in
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een volledig ongeïnteresseerde sfeer, wil ze op haar beurt nieuwe, meer aangepaste
hypothesen helpen formuleren’.
Haast direct stoot men, als men dat wil verwezenlijken, op de vaststelling dat er
geen algemene criteria meer voorhanden zijn om apriori de belangrijkste tendensen
in de architectuur en de omgeving van vandaag te onderscheiden. Het gaat immers
niet meer op de hedendaagse architectuur als een homogeen en autonoom geheel te
beschouwen. Het komt er in de eerste plaats op aan een nieuw standpunt te vinden
van waaruit een verantwoord en controleerbaar oordeel en dus ook een keuze van
bepaalde modellen en voorwerpen mogelijk blijkt. Dit standpunt kan nooit meer
universeel of allesomvattend zijn. Het is steeds één vorm van benaderen, die andere
naast zich veronderstelt, waarmee rekening moet worden gehouden. Eén van de
standpunten die het scherpst in het oog springt, is beslist het standpunt van ‘het grote
aantal’. Hoe kan een aangepaste fysische omgeving, een adequaat woonmilieu, voor
het grote aantal, de massa, bewerkstelligd worden? Het gaat er niet om meer te
produceren, maar om anders te produceren.
Het is een onloochenbaar feit dat het enorme potentieel van beschikbare middelen,
in de architectuur en vormgeving, niet beantwoordt aan een klare omschrijving van
de doelstellingen waarvoor die middelen kunnen aangewend worden. De beschikbare
middelen van techniek, materiaal, produktie-methode, hebben niet geleid tot nieuwe
typen en vormen die aangepast zouden zijn aan de gewijzigde gegevens van
urbanistische aard, de massaproduktie, de gedragingen van de sociale groepen, de
mobiliteit, de vlugge technische veroudering van de eenmaal gedane investeringen,
de verhouding tot de fysische werkelijkheid, enz.
De ‘grootheid’ van het grote aantal ligt dus niet zozeer in de fysische afmetingen
van iets, in de loutere opeenhoping. Het gaat in de eerste plaats om de
fenomenologische analyse van het grote aantal als nieuwe beschavingsfactor. Men
denke maar aan de equivalenten in de beeldende kunst: de pop-art, de op-art, het
nieuwe realisme, de minimal art, alle bewegingen die met de fenomenologie van het
grote aantal bezig zijn.
Inherent aan deze analyse en aan de mogelijke hypothesen die eruit voortvloeien
is haar ‘persoonlijk’ karakter, niet in die zin dat men een willekeurige persoonlijke
zelfverheerlijking wil dienen, maar dat men ten alle prijze het absolute en dogmatische
van definitieve stelregels wil doorbreken om een nieuw, wetenschappelijk,
experimenteel en dynamisch denken in de vormgeving en architectuur, in de studie
van de fysische omgeving van de mens, te introduceren. In vorig nummer hadden
we het over het Bauhaus, naar aanleiding van de tentoonstelling te Stuttgart. Het is
boeiend de mentaliteit van het Bauhaus met die van de veertiende triënnale van
Milaan te vergelijken □
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Cumbernauld new town.
Streven 8 (1968).
Het museum en zijn publiek.
K&C-agenda, 29 mei 1968.
Nieuwe stadsschouwburg te Sint-Gallen.
TABK 10(1968).

Protestprijs voor architectuur.
K&C-agenda, 5 juni 1968.
Op dinsdag 14 mei werd de tweejaarlijkse Van de Ven-prijs voor architectuur voor
de eenendertigste maal toegekend en wel aan architect G. Baines voor een woonhuis
te Antwerpen. Op dinsdag 21 mei moest er een prijs voor architectuur toegekend
worden in een prijsvraag voor kerkbouw uitgeschreven door de gemeente Sint-Kruis
bij Brugge. De jury oordeelde dat er onder de zevenendertig mededingers geen enkele
voor een prijs in aanmerking kwam en suggereerde het gemeentebestuur twee teams
(Toubhans-D'Huy-vetter en Claeys-Scherpereel) voor een eventuele opdracht.
De inzendingen voor beide prijzen waren in hoge mate teleurstellend. In het ene
geval nog een beetje meer dan in het andere. En dat heeft de jury te Sint-Kruis tot
uitdrukking willen brengen. Aan de inzendingen daar hoeft geen commentaar versleten
te worden. Men kan echter wel de vraag stellen of een soortgelijke wedstrijd wel een
uitkomst biedt. In principe kan het wel gebeuren dat een of andere nog onbekende
naam zich opdringt; in feite ervaart men dat de meest bekwame architecten, die in
het algemeen niet op werk zitten te wachten, zich voor zulk een prijsvraag niet
interesseren en dat dus in plaats van een positieve, een negatieve selectie plaatsvindt:
diegene die men wil aantrekken en een kans geven, sluit men uit. Dat de samenstelling
van de jury daarin een rol speelt, hoeft niet extra beklemtoond te worden.
Ook de Van de Ven-prijs zit te kijken met een niet meer aangepaste
wedstrijdformule. Na de hervorming van de prijsstatuten in 1966 heeft men een
ogenblik kunnen geloven dat de aan trekkingskracht van de prijs zo sterk zou zijn
dat hij inderdaad de beste werken zou samenbrengen en daardoor een juist en volledig
beeld geven van de architectuursituatie in België. De inzendingen van
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dit jaar echter laten zien dat dit niet helemaal het geval is en dat enkele van de
belangrijkste namen op het appel ontbreken.
Men mag niet beweren dat het beeld van de architectuur bij ons in de Van de
Ven-prijs wordt vervalst, maar juist de zeldzame werken die boven de middelmaat
uitgaan en dus voor een prijs in aanmerking komen, worden niet aangeboden. Een
oplossing voor dit probleem zon erin bestaan dat de jury zelf de selectie van de
werken maakt. Maar dan moet ook de jury op een andere basis worden samengesteld.
De toevallige manier waarop de samenstelling nu gebeurt maakt het haar onmogelijk
verantwoorde criteria voorop te stellen bij de beoordeling. Dit is nochtans de eerste
voorwaarde om de Van de Ven-prijs een stimulerende rol te laten spelen in onze
architectuur. Intussen is de uitslag van de Van de Ven-prijs 1968 wel merkwaardig.
Er werden tweeënvijftig werken ingestuurd, waarvan zevenendertig
eengezinswoningen. Slechts één realisatie van sociale woningbouw werd voorgelegd
en dan nog die van de modelwijk van de Heizel die reeds in 1958 voltooid moest
geweest zijn. Terecht oordeelde de jury dat deze realisatie in 1968 niet meer kon
beschouwd worden als een goede oplossing voor het woonprobleem.
De uiteindelijke competitie ging tussen een kantoorgebouw en een tuinwoning.
Het kantoorgebouw van Glaverbel te Bosvoorde van de architecten Braem, Guilissen,
Jacqmain en Mulpas had alles om de jury te verblinden: een groot complex, schitterend
gelegen, kostbaar afgewerkt, opvallend van vorm, heel representatief en daarenboven
ook goed gepresenteerd. De woning van Baines bezit daarentegen niets om te
imponeren, tenzij haar bescheidenheid. Door deze bescheidenheid onderscheidt ze
zich niet enkel van het Glaverbelgebouw, maar ook van de andere woningen die voor
de prijs waren voorgesteld.
Met het bekronen van het huis van Baines heeft de jury iets willen demonstreren,
een manifest van de anti-architectuur willen opstellen, een protest tegen de architectuur
willen laten horen. Men kan niet beweren dat het bekroonde huis een meesterwerk
zou zijn. Er zijn al te veel aspecten die niet goed opgelost zijn: de relatie van binnenen buitenruimte, de verhouding van beneden- en bovenverdieping, de constructieve
uitwerking... Van de meeste van die zwakke punten geeft de architect zich blijkens
een interview voor de Vlaamse Televisie trouwens zelf rekenschap. Maar daarmee
hoeft de jury geen rekening te houden. Wat ze heeft bekroond is het feit dat de
architectuur zich in dit geval niet als een autonome waarde wil opdringen, maar de
bewoner in de vrijheid wil stellen: een negatieve prijs dus, maar misschien is dit
momenteel de enige mogelijke □
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Documenta IV.
K&C-agenda, 5 juni 1968.

‘Three blind mice’ lopen tegen de muur te Gent.
K&C-agenda, 12 juni 1968.
Het is zover! De drie verzamelaars die onder de titel ‘Three Blind Mice’ in het Van
Abbemuseum te Eindhoven hun privé-collecties hebben tentoongesteld en deze ook
nog voor een tentoonstelling in het Centrum voor Kunstambachten in de Oude
St.-Pietersabdij te Gent wilden afstaan, trekken zich terug. In K&C/14 werd de
tentoonstelling reeds uitvoerig besproken en werd ook gewag gemaakt van het risico
dat geïnteresseerden liepen dat de vóór 15 juni te Gent aangekondigde tentoonstelling
nooit zou plaats vinden. Dit risico is nu een feit geworden. Reeds voor de opening
van de tentoonstelling in Eindhoven getuigde men te Gent van zo weinig enthousiasme
voor dit initiatief, dat het verdacht ging lijken. Behoudens een klein mirakel in
extremis, staat men nu zover dat de tentoonstelling niet kan doorgaan. Wat is er
precies gebeurd?
Niets precies! Alleen maar de gewone lamlendigheid van onze musea, als het op
moderne kunst aankomt. Zonder zich officieel tegen de organisatie van de
tentoonstelling te hebben verzet, heeft de heer Van de Walle, conservator van de
St.-Pietersabdij, het zo aan boord gelegd dat de drie bruikleengevers en de directeur
van het Van Abbemuseum (die het initiatief van de tentoonstelling nam) er tenslotte
de brui aan hebben gegeven. De conservator van de St.-Pietersabdij organiseert zowat
veertig tentoonstellingen per jaar. Organiseren is veel gezegd. In de meeste gevallen
is het niets meer dan een tentoonstelling onderdak verlenen. Dat de conservator bij
een soortgelijk routine-werk een verregaande onverschilligheid aan de dag legt en
alles overlaat aan het personeel (zonder bijzondere opleiding) is bijna vanzelfsprekend.
Heel veel tentoonstellingen in de St.-Pietersabdij zijn immers niet meer aandacht
waard. Het zal ook niet alleen aan hem liggen dat ze er plaats vinden.
Het zou echter wel de taak van een conservator zijn nu en dan enig reliëf te brengen
in deze vlakke opeenvolging, door een of andere belangrijke tentoonstelling zelf te
organiseren of minstens aan te trekken. De fout die te Gent weer eens gebeurd is,
bestaat er in de eerste plaats in, dat men het onderscheidingsvermogen mist (of de
moed tot persoonlijk engagement) om het koren van het kaf te scheiden en in ons
geval de uitzonderlijke kwaliteit van de Eindhovense tentoonstelling te onderkennen.
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Niemand zal het ooit een conservator verwijten dat hij een aangeboden tentoonstelling
afwijst, indien hij voor die weigering geldige redenen kan aanvoeren en bereid is
deze ook publiek op tafel te leggen. In Gent is er echter van weigering geen sprake.
De heer Van de Walle ging met de tentoonstelling akkoord. Hij werd zelfs op de
opening te Eindhoven als medeorganisator vermeld. Op deze opening was hij echter
niet te zien, evenmin als op de andere manifestaties, die naar aanleiding van deze
tentoonstelling plaats vonden. Hij had er blijkbaar geen behoefte aan met verzamelaars
of minstens met hun werk kennis te maken en na te gaan of zijn museum de
mogelijkheden had om dit tentoon te stellen. Zijn houding was: als ze willen komen,
mij goed! Juist in deze houding ligt de fout. Ten overstaan van een manifestatie als
‘Three Blind Mice’ heeft geen enkele conservator het recht onverschillig te zijn. Hij
is publiek verplicht de maximale gelegenheid te scheppen om met de kunstuitingen,
hoe dan ook, in contact te komen. Als hij dit niet doet, of door veronachtzaming
ervoor zorgt dat het misloopt, is hij publiek verantwoording schuldig. Dat ook een
conservator verplichtingen heeft tegenover de gemeenschap wordt te vaak vergeten.
Door deze houding waren de bruikleengevers reeds kregelig en achterdochtig
geworden, nog voor de werken van Eindhoven naar Gent waren getransporteerd:
waar zouden die werken terechtkomen? En vooral: wie zou er borg voor staan dat
ze op een behoorlijke manier werden behandeld en gepresenteerd? Een blik ter plaatse
in het Gentse museum volstond om er rekenschap van te geven dat die achterdocht
gegrond was. Als mijn informaties juist zijn, gaat ook het Nederlandse transportbedrijf
dat voor de overbrenging instond, niet vrij uit, evenmin als de collectioneurs die geen
voldoende voorzorgen namen. Maar dit neemt niet weg dat de werken te Gent niet
werden onthaald zoals dat in een museum, die naam waardig, hoort. Ze werden
behandeld zoals het werk van de eerste de beste routine-tentoonstelling, één van de
veertig per jaar. Toen de bruikleengevers dit hebben geconstateerd was de maat vol;
ze besloten geen verdere risico's meer te lopen en namen hun werk terug.
Het is heel waarschijnlijk een toeval dat dit feit samenviel met de bezetting van
het Gentse museum door enkele kunstenaars. Maar ook al houdt ze er geen enkel
verband mee, ze past volkomen in de situatie.
Bij het ter perse gaan vernemen we dat de tentoonstelling toch zal geopend worden
op 15 juni □
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Antwerpen verzamelt sierstukken.
K&C-agenda, 12 juni 1968.
In ons In memoriam de boerentoren (K&C/15) maakten we melding van plannen
voor de Antwerpse binnenstad die achter de hand werden gehouden. Eén ervan werd
nu met een zekere ruchtbaarheid prijsgegeven. Ik citeer uit onze kranten: ‘De hoek
van de Frankrijklei en de Keyserlei die sinds 1944 was ontsierd door een lelijke
wonde uit de laatste wereldoorlog, zal nu een stijlvol uitzicht krijgen door de bouw
van de “Antwerp Tower”, die het sierstuk van de Keyserlei moet worden’. ‘Antwerpen
is volop bezig aan zijn “skyline” te werken’. De Antwerp Tower komt immers in de
onmiddellijke nabijheid van de Theatre Building, die de plaats inneemt van de
voormalige huurschouwburg. ‘De basisconstructie wordt ongeveer veertien meter
hoog, en daarop een torengebouw van zeventig meter hoogte. Op het gelijkvloers
wordt gans de oppervlakte één winkelgalerie’. ‘Al deze bijzonderheden werden
maandag 27 mei aan boord van de Flandria toegelicht door de promotors en, waar
de sprekers een beroep deden op goodwill en medewerking van de talrijk
vertegenwoordigde stadsinstanties, besloot burgemeester Craeybeckx met succes toe
te wensen en te onderstrepen dat men in deze tijd de zaken groots moet zien.’
Groots zien blijkt in Antwerpen dan nog altijd heel kleintjes te zijn. Het komt
bijvoorbeeld nog niet eens toe aan de grootte van het stadsgebied, laat staan dat het
over de stadsgrenzen heen zou kijken. Groots zien betekent in Antwerpen niet verder
dan een straathoek! Dat is natuurlijk al wel een beetje verder dan de breedte van een
gewone kavel van zes of twaalf meter, waarop nu in de binnenstad de ene flat na de
andere wordt gebouwd. Maar als men dit laatste criterium afwijst en even bekijkt
wat de Antwerp Tower zal betekenen in het geheel van het stadsbeeld, moet men
bekennen dat het niet perieteriger kon. De stadsautoriteiten, waarop de promotoren
met zoveel succes beroep deden, gaan beslist door met systematisch de stad te
vernietigen. Vernietigen om iets beters in de plaats te zetten, is nog niet zo erg. Maar
aan iets beters is men niet toe. Want dit kan alleen gebeuren in het kader van een
totale aanpak van de stedelijke problematiek. Zoals reeds bij de boerentoren genoteerd
werd, heeft men hier met niets anders te doen dan met een kortzichtige financiële
operatie, gecamoufleerd onder de sentimentele dekmantel, die de laatste wonde van
Antwerpen zal helen. Om in de beeldspraak te blijven, kan men zeggen dat de Antwerp
Tower de wonde niet geneest, maar een uitgroei van een stuk wild vlees betekent.
De effenaf onnozele urbanistische situatie die ontstaat, wordt nog eens extra
onderstreept door de banaliteit van de architectuur. De ontwerpers van het gebouw
zijn niet meer aan hun eerste staaltje. Met de school in de Eikenstraat bijvoorbeeld
hebben ze reeds vol-
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doende laten blijken hoeveel gevoel ze bezitten om in hun architectuur een stedelijke
samenhang te respecteren. En in de Eikenstraat is de armtierigheid nog verdoken in
een smal straatje. Hier wordt ze uitgestald op een van de meest vitale knooppunten
van de stad. Wanneer er ergens reden is tot protest, dan hier. Het museum mag men
laten voor wat het is. Hier wordt het woonmilieu zelf direct en op een extreem
onsociale wijze aangepast. Waar blijft het protest van architecten en
stedebouwkundigen? Maar wat zouden ze protesteren! Het is hun werk. □
De Marzotto-prijs voor de anti-actualiteit.
K&C-agenda, 12 juni 1968.
Indesem 67. ‘Als koeien in de weide’.
TABK 11(1968).
Protest van een jury.
De Standaard der Letteren, 15 juni 1968.
Een naïeve kijk op de wereld.
K&C-agenda, 19 juni 1968.
Nieuwe woonvormen.
K&C-agenda, 19 juni 1968.

Anti.
K&C-agenda, 26 juni 1968.
De eerste berichten over de ‘Triënnale voor Plastische Kunsten in België’, die op 11
juli (ja, 11 juli) te Brugge zal geopend worden, kwamen langs de bekendmaking in
de pers van een anti-triënnale. Deze laatste staat onder leiding van anti-kunstpaus
Jan D'Haese, die het sinds jaren opneemt voor
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miskende kunstenaars, die door het zogenoemde officiële establishment systematisch
worden gebroodroofd. Het establishment in dit geval is de door de stad Brugge
aangestelde jury, bestaande uit de heren Bekkers, Duchateau, Geirlandt, Langui en
Vanbeselaere.
Buiten het reeds overdreven grote aantal Belgische kunstenaars die door deze vrij
heterogene jury werd uitgenodigd heeft Jan D'Haese nog een vijftigtal andere schilders
en beeldhouwers ontdekt, die ‘van heel wat meer vormgeving en creativiteit zullen
getuigen’ in de ‘Brugse Galerie’. We zijn benieuwd. Pop-effecten zullen, wellicht
ongewild, beslist niet ontbreken.
Voor we kennis kregen van deze anti-triënnale waren we er reeds van overtuigd
dat de triënnale niet door een strenge selectie zou tekortschieten, maar wel door een
onverantwoord compromis onder de juryleden. Zolang men niet wil inzien dat de
moderne kunst alleen maar bestaat in de ruimte van de persoonlijke communicatie
en dat er dus enkel een goede tentoonstelling kan gemaakt worden als er een
persoonlijkheid achter staat, waarmee men zich geconfronteerd weet, dan zijn alle
inspanningen van te voren tot mislukken veroordeeld. De meest pijnlijke ervaring
in het kunstenaarsprotest van de laatste weken bestaat erin dat dit protest vaak elke
persoonlijke echo mist en meestal uiting blijkt te zijn van steriele en kinderachtige
rancune van mensen die het succes van anderen benijden. De anti-triënnale is een
nieuwe uiting hiervan. Woorden als establishment die deze mensen in de mond
nemen, blijven zonder betekenis, omdat ze alleen maar het establishment van de
‘anderen’ willen omverwerpen om het eigen establishment ervoor in de plaats te
zetten. In het geval D'Haese betekent dit dan een regelrechte dictatuur van de
middelmatigheid en de afgunst □
Architectuurprijzen.
K&C-agenda, 26 juni 1968.
Het surrealistische Knokke.
K&C-agenda, 26 juni 1968.
Van de Ven-prijs 1968.
TABK 12(1968)
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Universiteit en architectuur.
K&C-agenda, 11 september 1968.
Het gedeelte van het werkelijkheidsspectrum waarvan we ons bewust zijn en waarmee
we in het bepalen van onze gedragingen rekening houden is beangstigend klein. Aan
deze constatatie kan men niet voorbij als men de verregaande verwaarlozing van het
fysisch milieu bekijkt waarin we moeten leven of dat we voor onszelf ontwerpen.
Gebeurtenissen als de rassenrellen in Amerika of de mei-revolutie in Frankrijk zijn
er nodig om ineens te beseffen dat de organisatie van het milieu een zekere rol speelt
in ons leven, en wellicht een veel belangrijkere dan wij ons momenteel willen
toegeven of kunnen voorstellen.
Het geval Nanterre was te evident om in de pers niet te worden aangestipt: de
scheve situatie van de universiteit in de samenleving van vandaag was er op een
haast symbolische manier in de gebouwen gedemonstreerd. Het meest opvallend
kenmerk is beslist het isolement ten overstaan van het totale leefmilieu met als gevolg
het ontstaan van een eigen klein wereldje met zulke vernauwde grenzen dat men niet
anders kan dan er overal tegenaan stoten.
De universitaire architectuur maakt op dat stuk geen uitzondering op de overige
bouwprogramma's, zoals industriegebouwen, openbare gebouwen of huisvesting. Ze
is echter wel bijzonder geschikt om duidelijk te maken aan welke kwalen de
architectuur van vandaag lijdt. Hoe men die kwalen ook benadert, de diagnose ervan
komt telkens neer op een te enge en daardoor foutieve interpretatie van het
functionalisme. Men ontwerpt een gebouw voor een instituut, een faculteit, een
universiteit desnoods. Men beschrijft welke activiteiten er moeten kunnen
plaatsvinden, men bepaalt het aantal plaatsen, maakt diagrammen van de
circulatiefrequentie enz. Maar dat alles gebeurt binnen het geïsoleerde perspectief
van één bepaalde functie, en dan meestal nog zoals die op het ogenblik functioneert,
zonder rekening te houden met haar mogelijke ontwikkeling.
Men kan het zo stellen: men bouwt voor een student in de scheikunde, maar men
vergeet dat een student in de scheikunde nog iets anders is dan iemand (of iets) die
scheikunde studeert. Het ongeluk wil dat architectuur dan in de eerste plaats met dat
‘andere’ te maken heeft. In het algemeen kan men beweren dat men op het ogenblik
wel begaan is om goede woningen te bouwen, maar woningen waarin men alleen
maar kan wonen. Men vergeet dat wonen een begrip zonder inhoud is. Het krijgt zijn
betekenis pas door het samenspel van duizend en één belevenissen en ervaringen.
Het zal wel een toeval zijn dat op het ogenblik dat de mei-revolutie in Parijs uitbrak,
het tijdschrift L'Architecture d'Aujourd'hui met een speciaal nummer over de
universiteit uitkwam. Maar het komt ter gelegener tijd. Het is
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immers aanleiding voor een ernstige bezinning zowel van de autoriteit als van de
student over de betekenis van de architectuur in de revolutie van vandaag. Het nummer
bevat een uitgebreide documentatie van de recente universiteitsarchitectuur over de
wereld. De renaissance van het universitaire bouwen in de laatste vijftien jaar is
inderdaad een opvallend verschijnsel en houdt nauw verband met de recente
gebeurtenissen in het universitaire milieu. Vóór twintig jaar was de architectuur van
de universiteiten hét voorbeeld van reactionair traditionalisme. Nu staat ze aan de
spits en men zou dat een hoopgevend teken kunnen noemen, ware het niet dat zelfs
de meest avantgardistische projecten vaak hopeloos formalistisch uitvallen.
Het corpus van het nummer van L'Architecture d'Aujourd'hui bevat verder een
studie van Emilio Tempia over het waarom en het hoe van de universiteit, een van
Jacques Fredet die zes universiteiten in opbouw analyseert (Berlijn, Dublin, Zürich,
Bath, Chicago, East-Anglia, Lough Borough) en tenslotte een van Guido Canella
over verleden en toekomst van de ‘anti-ville universitaire’ □
Een zomer vol.
K&C-agenda, 11 september 1968.

Zitten met Panamarenko.
K&C-agenda, 18 september 1968.
Vroeger werden meubelen genoemd naar de streek waar ze vandaan kwamen en de
periode waarin ze ontstonden. Ruimte en tijd waren de coördinaten waardoor ze
perfect konden gelokaliseerd worden: een gotische stoel uit het Rijnland, een Vlaamse
koffer uit de XIVe eeuw. Nadien werden deze coördinaten opgenomen in de figuur
van de absolute vorst en ging men spreken van Louis XIV, Louis XV, Napoleon. Nu
zitten we op een stoel of in een zetel van Mies van der Rohe, Le Corbusier, Mart
Stam, Gerrit Rietveld, Saarinen, Bertoia, Eames, Colombo en noem maar verder op,
al de namen van designers die maandelijks de revue van bladen als Domus, Schöner
Wohnen, Avenue, enz. passeren. Soms worden deze namen vervangen door die van
de producer zoals F. Knoll, H. Miller. Maar ook deze firmanamen representeren niets
anders meer dan de man of de vrouw die zich een persoonlijk idee heeft
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gemaakt over het gaan en staan, maar vooral over het zitten van de mens van vandaag.
Dit idee wordt vaak verdedigd met argumenten van functionaliteit. Op geen enkel
punt echter heeft de leer van de functionaliteit zijn onhoudbaarheid zo scherp laten
voelen als in het geval van het losstaande zitmeubel. Dat is immers nog iets heel
anders dan alleen maar iets om (goed) in te zitten. De formule zelf van goed zitten
is al zo complex dat je haar met zuiver functionele maatstaven niet kunt benaderen.
Men kan goed zitten in een zetel met stof bekleed, en in diezelfde zetel met kalfsleer
overtrokken. Het kan voorkomen dat men erin lukt, visueel het onderscheid tussen
twee produkten zo te reduceren, dat het niet meer te merken is.
Maar het gevoel onder de hand van de ene of de andere stof geeft aan het zitten
een aparte sensatie. Juist die sensatie moet, als men radicaal-functioneel wil denken,
in de functie van het zitten opgenomen worden. Omdat designers die dimensie van
het zitten hebben willen uitschakelen (zonder er ooit helemaal in geslaagd te zijn),
zijn de artiesten in opstand gekomen en zijn ze aan anti-design gaan doen. Meestal
was die anti-houding nog enggeestiger dan die van de designers zelf, maar ze
demonstreerde in elk geval dat design het niet kan hebben van een smalle functionele
basis.
Een van de eersten die deze reactie heeft gebundeld was François Mathey,
conservator van het Musée des Arts Décoratifs te Parijs, de man die het initiatief
nam voor Ronchamp, het werk van Le Corbusier dat in diezelfde anti-stroming kan
ondergebracht worden. Hij nodigde kunstenaars uit om tussen de produkten van
designers hun fantasieën uit te werken, zodat we het mochten beleven dat Mathieu
een hemelbed voorstelde, dat Caprogrossi een hele keuken met zijn kleurrijke cijfers
overschilderde en bentgenoten het niet beneden hun waardigheid vonden kasten en
tafels en televisietoestellen te ontwerpen of - in de meeste gevallen - bij te werken,
zoals César nog onlangs deed met zijn expansie van een televisietoestel.
Dit alles om te zeggen dat er ook bij ons kunstenaars zijn die de behoefte kennen
om tussen twee stoelen te gaan zitten, tussen meubel en kunstwerk. In dat geval
bevindt zich Panamarenko. Noch het woord meubel, noch het woord sculptuur, past
helemaal bij het ding dat hij gemaakt heeft en voorgesteld in het salon van het ideale
huis. Maar het ding bestaat en men kan er in gaan zitten. Het bevat zelfs een zekere
uitnodiging om er plaats in te nemen, ik was geneigd te zeggen, om er in onder te
gaan. Het heeft echter ook, voor een zitmeubel, een té troeblerende lichamelijkheid.
Design-normen zijn - als ze bestaan - hier niet toepasselijk. Het ding situeert zichzelf
op een ander niveau, dat men al dan niet bij een meubel aanvaardt: dat van een
gepoëtiseerde, maar toch uitgesproken psychische geladenheid, die iets of misschien
heel veel te maken heeft met het verlangen naar rust in de oerschoot. De zetel van
Panamarenko wordt geproduceerd door de firma Olilly (Transvaalstraat 16,
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Berchem-Antwerpen) □

Wonen in een landschap.
K&C-agenda, 25 september 1968.
Naar de woning van professor L. Verbeeck te Pellenberg bij Leuven moet de weg je
gewezen worden. Vanzelf vind je haar niet, tenzij toevallig, op een avontuurlijke
wandeling langs nauwelijks gebaande paadjes, tussen struikgewas en spinnewebben.
Dan sta je er ineens verrukt voor, niet goed wetend wat je overkomt. Als je de grote
toegangsweg op de heuvel volgt kan het gebeuren dat je aan het huis voorbijloopt,
maar van beneden niet. Daar word je onweerstaanbaar getroffen door het ongewone
silhouet. Het gebouw schrijft zich perfect in het heuvellandschap in. Het vormt er
als het ware de natuurlijke voortzetting van. Het doet zich helemaal niet voor als iets
dat er pas is neergezet. Maar van de andere kant geeft het aan het landschap ook een
sterke aanwezigheid. Hoewel het enigszins afstandelijk gebeurt, toch wordt het
landschap door dit huis bewoond. Het huis straalt immers bewoonbaarheid uit.
Het is een van de meest opvallende en zwaarste tekorten van moderne architectuur,
dat ze geen relaties met de omgeving weet te scheppen. Het gebouw staat er te midden
van het stads- of natuurlandschap te staan, ‘als een koe in een wei’. De woning van
professor Verbeeck, een werk van Marc Dessauvage, treft echter in de eerste plaats
door haar subtiele betrekkingen met haar omgeving. Deze zijn zo complex en
veelzijdig dat ze nauwelijks geanalyseerd kunnen worden. Ze wijzigen zich trouwens
voortdurend alnaargelang de plaats waar men zich tegenover of in het gebouw bevindt,
en alnaargelang de weersomstandigheden waarin men het benadert of beleeft. Op
elk punt zelfs blijven ze nog grotendeels ongedetermineerd tussen het opgaan in of
het afstand nemen van de natuur, tussen het binnen en het buiten, het open en het
gesloten, het zich ingraven in de grond of het zich verheffen.
Wanneer men het huis van de officiële toegangsweg boven op de heuvel benadert
is het niet veel meer dan een dak. Je kijkt er boven op en bent helemaal niet verbaasd
te vernemen dat de architect dit dak het liefst met groen had beplant gezien, juist
zoals de berm van waarop je het bekijkt. Voorlopig is het nog niet zover omdat de
bouwheer zich nog niet goed kan voorstellen dat hij op zijn dak het gras zou maaien.
Aan de kant van de straat is het huis laag gehouden. Het vertoont een golvende
beweging. Geen front, geen dorre aaneenrijging van vierkante kamers, maar een
levendig organisme
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waarvan men de geledingen bespeurt. De golving van de voorgevel beantwoordt aan
de helling waarlangs men in de woning afdaalt. Men wordt niet bruusk met de
voordeur geconfronteerd. De toegang van de woning ligt een eindweegs van de straat
af en de neerdalende wandeling erheen hoort wezenlijk tot de conceptie van deze
architectuur. Men wordt hierdoor opgenomen in de dynamiek van het landschap,
evenzeer als in die van de architectuur. Deze is geen statisch element meer, geen
onderbreking van het landschap, maar de beweeglijke omschrijving van een rustpunt,
dat de bewoner heeft gekozen. Je bent al in de woning, voor je er binnen bent. Binnen
gaat het landschap verder, getransformeerd. Het plan van deze woning is niet meer
van één plattegrond af te lezen. Het is er te ruimtelijk voor. Zoals de woning duidelijk
naar buiten ïs bepaald, zonder zich nochtans tegen de omgeving af te zetten, zo heeft
men ook binnen zuiver omschreven ruimten met elk hun eigen karakter, van een
grote geborgenheid en autonomie; en toch is geen enkele ervan helemaal op zichzelf
besloten. Ze vloeien alle in elkaar over, horizontaal en verticaal. Ze behoren tot één
geheel, dat niet ontstaat door samenvoeging van onderdelen, maar dat, zonder uit
elkaar te vallen, zichzelf differentieert. Er zijn geen gangen of kamers meer, maar
één grote woonruimte waarin iedereen met allen tesamen en toch helemaal zichzelf
kan zijn. Tot die indruk van eenheid draagt de keuze van materialen gevoelig bij. Er
is slechts één soort baksteen gebruikt, binnen en buiten. Voor het grootste gedeelte
van het huis - het meer gemeenschappelijke - slechts één vloertegel. De plafonds
zijn overal in zichtbeton gelaten. De architectuur bestaat niet meer uit wanden die
een ruimte omsluiten, maar uit de ruimte zelf die door die wanden omschreven wordt.
De sterke vorm van deze woning zou kunnen doen denken dat het hier om een
definitieve, kunstzinnig opgestelde compositie gaat. Dat is allerminst het geval. Deze
woning is niet meer dan een fragment van een totaal woonmilieu en zonder veel
fantasie kan men zich voorstellen wat een sliert van soortgelijke woningen op de
kam van de heuvel van Pellenberg zou betekend hebben. Nu staat ze er een beetje
geïsoleerd tussen knusse kabouterhuisjes die een grote borst moeten opzetten omdat
ze anders niets te betekenen hebben □
Duits expressionisme.
K&C-agenda, 25 september 1968.
Hans Scharoun.
K&C-agenda, 25 september 1968.
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Clysma.
K&C-agenda, 2 oktober 1968.
Te midden van de grauwheid van een van onze provinciesteden, met name Gent,
heeft onlangs het tweede mobiel plastisch gebeuren van Roland Van den Berghe in
een regie van Raphaël Opstaele plaatsgevonden. Het spel heb ik niet meegemaakt
en kan er dus noch goed, noch slecht van zeggen. Ik heb echter het draaiboek in
handen gekregen, foto's gezien en uiteraard enthousiaste getuigen gehoord. De anderen
zwijgen erover of zijn het reeds vergeten. Dit alles heeft me zo nieuwsgierig gemaakt,
dat ik de behoefte kreeg erover te vertellen. Die behoefte is wellicht een averechtse
uiting van verwondering over het feit dat zulk een plastisch gebeuren, dat toch nogal
wat om het lijf heeft - er waren meer dan duizend toeschouwers - kan plaatshebben
zonder dat het de voorpagina's of zelfs maar een binnenpagina van de krant haalt.
Een soortgelijk gebeuren is bij ons, dacht ik, voorlopig nog een zeldzaamheid.
Van het eerste spel van Van den Berghe, Clito, tijdens de Nederlandse dagen
opgevoerd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, is niet veel overgekomen
wegens de toenmalige beroering. Toen Clysma, het nieuwe spel, werd opgevoerd,
was de artistieke hemel helder genoeg om er, al was het dan maar louter journalistiek,
de juiste omtrekken van te kunnen onderscheiden.
Clysma betekent, als ik de auteur van het spel mag geloven, spoeling van de
endeldarm. Dat gebeurt als volgt. Nadat zorgvuldig alle instrumenten en ingrediënten
voor de operatie zijn samengezet, verzamelen zich spelers en toeschouwers in de
avond van 7 september in de galerie Foncke, aan de St.-Jansvest te Gent. De tuin
van deze galerie, moet u weten, kijkt uit op het verbindingskanaal. Het stadsbestuur
is op de hoogte gebracht. In de tuin staat een reuze-hooiopper van zeven meter hoog,
waarin mysterieuze waterslangen verdwijnen. Deze laatste lopen naar het kanaal en
naar de galerie, en door de galerie heen de straat op, naar de Korte Dagsteeg en de
Brabantdam.
Om 21.20 u. valt in de galerie de verlichting uit. Helder licht komt vanaf de
hooiopper de zaal binnen. In het licht staan twintig scouts, aan de waterkant. Een
scout is intussen al bezig met een noodverlichting in de zaal te installeren. Het heeft
allemaal zijn tijd. Voor de tuindeur, in de zaal, zit Helen Pinck, een Amsterdamse
actrice, in een embryo-houding. Roland Van den Berghe, de werkman, zit
onopgemerkt in de uiterste hoek van de zaal. Natte kikvorsmannen in duikpak,
compleet met zuurstoffles, kruipen tussen de benen van het publiek. Van den Berghe
begint met snoepgoed-hartjes, gevuld met zuur voor kinderen, te breken, als hosties.
Hij gooit ze in het publiek. Met het witte zuur trekt hij melkwegen op de arduinen
vloer, over de schoenen van de omstaanders, de kikvorsmannen. Hij schuift stilletjes
dichter bij de hurkende
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vrouw. De vrouw betekent regelmaat, cultuur, bescherming, hooimijt, stevige
bankrelaties, sociale beveiliging, bestaande toestand, stagnatie. Men leze er Abellio
op na!
Het is voor mij alleen de vraag of Helen Pinck dit vrouw-zijn waarachtig maakt.
Ik kan er niet over oordelen. Ik heb het niet meegemaakt. Maar Van den Berghe gaat
verder. De vrouw ligt nu uitgestrekt op de grond, te midden van de tijdloze actualiteit
van weekbladen als Paris-Match, waarvan ze de representatie is. Ze wordt bedekt
met een enorme botervlek, een lyra-reclame. Door het vet heen worden vlechten van
haar blonde pruik, een aureool van koperen slangen, getrokken. Op dat ogenblik slaat
de waterpomp aan, die onder de hooiberg verborgen zit. De scouts blazen op
ultrasonfluitjes. Een tweede speler komt uit de tuin en strooit uit een rugzak teelaarde
over de vrouw, in de galerie, op de straat, in de richting van de brug. Intussen wordt
vrouw, botervlek en aarde onder een massa schuim bedolven. De vrouw staat nu
recht. Ze beveelt de menigte: begeef u naar de brug. Daar is de man van de teelaarde
nu bezig met het omzwachtelen van de brugleuning. Niemand bemerkt hem. Men
merkt ook niet dat uit de waterslangdarmen fluorescerende etter in de donkere straten
spoelt. Het schuim spuit op het water van het verbindingskanaal. In het kanaal zwemt
een formatie kikvorsmannen en laat een wig van vrijheid achter. Sodium-sraafjes
geven gekleurd licht af. De scouts blazen op hun ultrasonfluitjes. De toeschouwers
staan op de kaai. Wachtend op het einde dat niet komt. Een einde aan het gebeuren
is er niet. Niemand heeft iets gemerkt. Alleen de echo-mensen hebben zich achteraf
eventjes geamuseerd □
Architecten op zoek naar architectuur.
K&C-agenda, 2 oktober 1968.
Het beeld uit de machine.
K&C-agenda, 9 oktober 1968.
De inspraak van een anonieme bewoner.
K&C-agenda, 9 oktober 1968.
De architechnocraten.
K&C-agenda, 16 oktober 1968.
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Wordt Leuvens Begijnhof bedreigd?
De Standaard der Letteren, 19 oktober 1968.
Op een onlangs gehouden persconferentie heeft prof. R.M. Lemaire, in naam van
de universiteit, alarm geslagen voor het Groot Begijnhof te Leuven, dat door
bouwprojecten in de onmiddellijke omgeving in zijn integriteit wordt bedreigd. Sedert
1963 is de universiteit Leuven eigenares van dit uitzonderlijk historisch complex.
Met de aankoop ervan heeft zij een verantwoordelijkheid op zich genomen, die
vérstrekkende gevolgen kan hebben. Toen het Groot Begijnhof in haar bezit kwam
waren de begijnenhuisjes tot krotwoningen vervallen, was het XVIe-eeuwse hospitaal
niet meer te herkennen, verkeerde het grote, XIVe-eeuwse kerkgebouw in een
verwaarloosde toestand.
In 1964 reeds werd door prof. Lemaire de restauratie aangevat, met de bedoeling
van het Begijnhof een woonbuurt voor de universitaire gemeenschap te maken. Op
het ogenblik is het Groot Begijnhof de grootste Europese werf van die aard, een
internationaal schoolvoorbeeld. In vier jaar tijd werd enorm veel werk verzet en nu
reeds kan men voorzien dat deze historische stadswijk van bijna tien hectaren in
1970 volledig gerestaureerd zal zijn en, wat meer is, bewoonbaar gemaakt door
mensen van vandaag.
Dit monument ziet prof. Lemaire bedreigd door het project van twee woontorens,
waarvan een van twintig verdiepingen, op minder dan 250 meter van de kern van
het Begijnhof. Heeft hij gelijk? Is zijn alarmkreet niet ingegeven door een achterhaald
estheticisme, door een verengd kunsthistorisch perspectief? Betekent zijn standpunt
niet dat men de dynamische evolutie van een stad wil vastleggen? Stelt men zich in
dit geval niet tegen het leven op?
Om op deze vragen een antwoord te vinden zijn er enkele onweerlegbare
uitgangspunten nodig. Het belangrijkste is het bestaan van het Groot Begijnhof zelf.
Hoe men het ook keert of draait, het valt niet te ontkennen dat het Groot Begijnhof
iets is dat in het stadsweefsel van Leuven een heel aparte plaats inneemt, en dat nog
afgezien van zijn historische of kunsthistorische betekenis: het vormt een stadswijk
met een heel eigen structuur, een eigen schaal, een duidelijke herkenbaarheid, een
uitgesproken leefmilieu. Dit eigen karakter van het Begijnhof hangt natuurlijk samen
met zijn historische groei en betekenis maar het is er niet eenvoudig toe te herleiden.
Zoals een schilderij is het historisch ergens bepaald, maar blijft niettemin ook voor
onze dagen zijn beleveniswaarde en geldigheid bewaren. Het is een van de weinige
- het enige van zulk een allure - resterende voorbeelden van een oude stadswijk, door
een muur omsloten, die ons een juist idee kan geven van wat onze middeleeuwse
steden geweest zijn.
Op de kunsthistorische betekenis wil ik hier niet ingaan. Onze filosofie van de
monumentenzorg is te wankel om er voorlopig valabele argumenten te
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kunnen uithalen. Ik beweer helemaal niet dat er geen argumenten zijn om onze
bindingen met het verleden - de waarde van de herinnering - op een voldoende heldere
wijze te omschrijven, zó dat ze een zekere universele geldigheid kan krijgen. De
monumentenzorg is nog meer een zaak van spontane, intuïtieve impulsen, dan van
een uitspreekbare beredeneerdheid.
Een algemener standpunt, geloof ik, kan gevonden worden in de graad of de
kwaliteit van de bewoonbaarheid van dit historisch complex. En van dit standpunt
uit kan men stellen dat een complex als het Groot Begijnhof te Leuven een duideljk
te analyseren antwoord is op de actuele problematiek van het wonen en dat zowel
op architectonisch als op stedebouwkundig vlak. Zo goed als alle opwerpingen tegen
het hedendaagse woonmilieu, zo goed als alle eisen die aan een gezondmaking van
dat milieu worden gesteld, zijn hier in een unieke synthese verwezenlijkt. Zoals het
bestaat, kan men het Groot Begijnhof te Leuven een optimale stadsstructuur noemen,
waarin het leven van vandaag zich helemaal ongegeneerd kan ontwikkelen. Slechts
één voorwaarde moet hier dan onmiddellijk aan toegevoegd worden en wel dat het
Begijnhof niet kunstmatig, als een kijk-object, uit het levend organisme van de stad
mag worden genomen. Het woonmilieu van het Begijnhof verzet zich dus niet tegen
het feit dat het opgenomen wordt in een evoluerend en zich voortdurend wijzigend
stadsbeeld. Integendeel. Door zijn eigen flexibiliteit en aanpasbaarheid inspireert het
daartoe. Het stelt echter ook eisen en daar begint het drama.
Zoals de fotomontages laten zien, geloof ik niet dat men louter om de visuele
integriteit of schilderachtigheid van het Begijnhof de bouw van woontorens er omheen
kan afwijzen. Mij overtuigen de fotomontages in elk geval niet. Al moet ik er dan
wel aan toevoegen dat de montages slecht gemaakt zijn: ze geven een te vleiend
beeld van de toekomstige realiteit. Op een vlakke foto accepteert men uiteraard al
makkelijker ruimtelijke monstruositeiten, eenvoudigweg omdat ze in een grafische
compositie opgenomen zijn. Op deze foto's zijn de per definirie storende elementen
daarenboven zo bescheiden aangeduid dat men zich een extra-inspanning moet
getroosten om ze zich in werkelijkheid te kunnen voorstellen. De aanwezigheid van
de torens zal beslist meer bepalend zijn voor het klimaat van het Groot Begijnhof
dan de foto's suggereren.
Maar nogmaals, ik geloof niet dat de beslissende argumenten dààr kunnen gezocht
worden. Ze liggen op een fundamenteler vlak. De woonflats kunnen niet worden
aanvaard, omdat ze het woonmilieu van de stad, waarvan het Begijnhof een uniek
model is, op een definitieve wijze verstoren. Omdat ze m.a.w. zich in geen enkel
opzicht om bewoonbaarheid bekommeren, in geen enkel opzicht rekening houden
met het geheel.
De enige beweegreden voor de bouw ervan is een funeste speculatie van enkele
individuen op de rug van de gemeenschap. En dàt is onduldbaar! Niet
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door de kwaliteit van het woonmilieu, noch door die van het individuele wonen, zijn
deze gebouwen ingegeven, maar alleen en uitsluitend door winstbejag. Het wordt
hoog tijd dat van officiële zijde daarachter een definitief punt wordt gezet. Maar het
tragische is dat niet alleen de huisjesmelkers hier verantwoordelijk zijn, maar dat
politici en administratie het spel meespelen, op zo'n bewuste manier dat ze voor
omkoperij en andere corruptie niet terugschrikken.
Het geval van het Groot Begijnhof is typisch voor de onaangepastheid van onze
urbanisatie-instellingen. Het stadsbestuur van Leuven bijvoorbeeld doet een
inspanning om, samen met de universiteit, dit stadsgedeelte althans zoveel mogelijk
voor verdere scheefgroeiingen te vrijwaren. Maar het beschikt over geen enkel
wettelijk middel om te verhelpen dat op de grens van zijn grondgebied een onzinnig
gemeentebestuur, in casu Heverlee, onder één hoed spelend met de rijksadministratie,
al zijn inspanningen belachelijk maakt.
Het voorbeeld van het Groot Begijnhof staat jammer genoeg niet alleen. Wat zich
nu in Leuven voordoet, gebeurt in tientallen plaatsen tegelijk. In Oostende kan de
oprichting van het Europa-centrum gelijkgesteld worden met een regelrechte
verwoesting van de binnenstad. De Antwerpse binnenstad wordt momenteel op
verscheidene plaatsen met een identieke vernietiging bedreigd, het meest flagrant
op de hoek van De Keyserlei en de Frankrijklei. Als er van officiële zijde geen heil
te verwachten is, zou er dan van onderaan geen boycot kunnen georganiseerd worden
om zowel de profiteurs als politici die systematisch het woonmilieu aan het verminken
zijn tegen de muur te zetten? □

De designte mens.
K&C-agenda, 23 oktober 1968
en in Interieur 68 (tentoonstellingscatalogus), Kortrijk, 1968.
Meubeltentoonstellingen zijn er vast bij de vleet. Ook in ons land. Je hoeft maar een
jaarbeurs binnen te stappen om te zien dat meubelen, of juister gezegd, hele interieurs
er een belangrijk onderdeel van uitmaken. Meubelfirma's hebben hun magazijnen
zo ingericht dat ze permanente tentoonstellingen geworden zijn, waar de klant zich
van vandaag op morgen een compleet interieur kan kiezen. Grote warenhuizen zijn
op deze ontwikkeling niet ten achter gebleven. Ze reserveren hele verdiepingen voor
de man-op-zoek-naar-zijn-interieur. Een gamma, gaande van imitatie-stijlmeubelen
tot produkten met een hedendaagse stempel, soms van internationaal bekende
designers, zijn er te koop. De meeste van deze instellingen zijn niet selectief, kunnen
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ook niet selectief zijn, omdat ze alleen maar berekend zijn op de grootst mogelijke
omzet en deze is gekoppeld aan de grootst mogelijke keuze.
In dit onschuldig woordje ‘keuze’ zit echter het hele probleem. Mensen die het
menen te weten, verzetten zich tegen deze zo goed als onbeperkte keuzemogelijkheid.
Ze wordt gedoodverfd als bedrog en misleiding van het publiek, dat niet in staat
wordt geacht zelf over de keuze van zijn interieur te beslissen. Daartegenover stellen
ze een eigen keuze van verantwoorde produkten voor, meestal in vrij selecte zaken,
die er zo duur uitzien dat de man waarvoor ze gemaakt werden niet eens voor de
vitrine durft blijven staan en alleen maar kennis kan nemen van de hedendaagse
droompaleizen in revues als Schöner Wohnen, La Maison Idéale, Avenue.
Nu komt Kortrijk met een nieuw initiatief: een biënnale die onder de titel ‘Interieur’
een internationale confrontatie van de creativiteit op gebied van de
binnenhuisarchitectuur wil organiseren. Waar ligt de keuze hier? Voor de
modedictatuur van de selectie? Of voor de absolute vrijheid? Als de vraag zo gesteld
wordt, dan kan noch voor het een, noch voor het ander gekozen worden. Wanneer
een initiatief als dat van Kortrijk enige betekenis wil hebben, dan kan die alleen maar
bestaan in het afwijzen van dit achterhaald dilemma, om eerlijk op zoek te gaan naar
de feitelijke verhoudingen van mens en interieur in deze tijd. Dit zoeken is hier
natuurlijk niet voor het eerst aan de orde. Maar het wordt wel in een heel concrete
en complete situatie gesteld en dat is niet zo vaak gebeurd. Alle betrokken partijen,
van producent tot publiek, zijn hier vertegenwoordigd. Het gestelde probleem raakt
immers allen die ergens iets met interieur te maken hebben en dat is de hele menselijke
samenleving, publiek en privé, die een interieur behoeft om te kunnen voortbestaan.
Als je er ver genoeg durft op doordenken dan wordt in ‘Interieur’ noch min, noch
meer de vraag gesteld naar de mogelijkheid van de democratische mens. De gestalte
van het interieur is immers niet iets vrijblijvends. Ze is directe vorm van menselijke
leefbaarheid, of, om met McLuhan te spreken, uitloper van lichamelijkheid, vorm
van persoonlijkheid. De crisis van het hedendaagse interieur is zoveel als de crisis
van de persoonlijkheid.
De vraag die moet gesteld worden luidt: is de mens van 1968, die tot
persoonlijkheid gepromoveerd is, er werkelijk een? Is hij in staat zijn eigen leven op
een creatieve wijze gestalte te geven of is hij er in feite, zoals in het verleden, alleen
om begaan zich zo stipt mogelijk te gedragen als de grootste gemene deler van een
bepaalde sociale groep?
De ontwerpers hebben gemeend die vragen te kunnen omzeilen door het object
los te maken van de concrete mens, het te isoleren als iets zelfstandigs, iets dat op
zichzelf bestaat en zijn verantwoording vindt in het beantwoorden aan een abstract
ideaal. Dit ideaal werd geformuleerd op basis van een zogenaamde functionaliteit,
waarin de mens enkel als een soort automaat kon bestaan. Op geen enkel punt echter
heeft die functionaliteit zulke flagrante

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

269
mislukkingen opgelopen als op dit van het interieur. Nu staan we zover dat ook de
ontwerpers zelf in verzet komen tegen de posities waarin ze zichzelf gemanoeuvreerd
hebben en die niet langer houdbaar blijken te zijn. Ze zien nu zichzelf verplicht tot
vragen die zij vanuit hun enge en geïsoleerde beroepsopvatting niet meer kunnen
beantwoorden. Ze zijn op zoek naar reële opdrachtgevers, voor wie objecten kunnen
gemaakt worden. Ze veronderstellen niet langer de ideale gebruiker voor het ideaal
produkt, maar willen zich inschakelen in het proces van de hedendaagse maatschappij
en van de hedendaagse mens op zoek naar zijn identiteit. De meest lucieden onder
hen willen niet langer de mens designen naar vooropgezette maatstaven, maar voor
die mens de voorwaarden en stimulansen leveren om zijn oorspronkelijkheid en
creativiteit - als die mocht bestaan - te kunnen uitleven (tot 27 oktober) □

De vrijheid om gelijk te zijn.
K&C-agenda, 23 oktober 1968.
Over de ‘eerste vrije eksposisie in het eerste vrije museum van Europa’ zou ik, zoals
alle andere kunstkenners en critici, mijn mond moeten houden. De heren kunstkenners
en cririci helpen immers met veel mooie woorden nieuwe moden lanceren, maar
dienen in werkelijkheid bewust of onbewust de belangen van de kunstmarkt. De
heren kunstkenners hebben hun autoriteit verspeeld. Ze hoeven niet meer te zeggen
welk werk waard is om getoond te worden en welk niet. De heren van de vrije
actiegroep willen alleen nog hun eigen ogen geloven.
Welke criteria zouden de heren kunstkenners overigens inroepen? ‘Gelijkheid is
het enige criterium’. En de heren kunstkenners behoren niet tot de bond van gelijkheid.
Hen wordt van meetaf aan de vrijheid ontzegd gelijke onder de gelijken te zijn. Ze
mogen hun eigen ogen niet meer geloven, noch berichten over wat ze hebben gezien.
Ik zal me niet verder amuseren met de analyse van de literatuur die de vrije
actiegroep van Antwerpen gemeend heeft haar tentoonstelling te moeten meegeven.
Ze moet voor de literatuur van heel wat kunstkritiek niet onderdoen. Als je haar leest,
bekruipt je de neiging om te zeggen: bedankt voor uw vrijheid. Geef me maar een
stuk onvrijheid met een beetje kwaliteit (echte kwaliteit is altijd vrijheid!). Laat ons
(voorlopig) nog maar een beetje ongelijk zijn.
Maar zulk een houding zou onredelijk zijn, want achter het geleuter met de
begrippen van vrijheid en gelijkheid, achter de zelfgenoegzaamheid van de

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

270
groep, staat een waarachtig protest. Het verzet tegen mode, willekeur, improvisatie
onder het kleed van wetenschappelijkheid, oneerlijkheid, commercialisering van de
kunst, esoterisme, is rechtmatig. Met volle recht wordt daartegen geprotesteerd en
gaarne wordt wat ongenuanceerdheid op de koop toe genomen om dat protest waar
te maken. ‘De kunst is dood, leve de creativiteit’.
Als je in die kreet wil blijven geloven, ga dan niet naar de ‘vrije eksposisie’ zien.
Je geloof in de creativiteit stort zo in elkaar. Je vindt er niet veel anders dan
epigonisme en dan nog een epigonisme dat soms niet ver van het plagiaat afstaat,
De situatie die men hier meemaakt, kan men zich bijvoorbeeld in de literatuur niet
meer voorstellen.
In naam van de gelijkheid, de gelijke kansen voor iedereen, de controle van de
basis uit, en wat weet ik meer, wordt gewoonweg een nivellering naar onder
voorgestaan en wordt elke onderkenning van reële waarden afgewezen. Iemand die
durft sneller lopen dan een ander, moet uitgeschakeld worden, want hij verbreekt de
gelijkheid. Er bestaat immers (voorlopig) maar één door de broeders van de vrijheid
erkende kwaliteit: die van de gelijkheid. Men is alleen maar vrij om gelijk te zijn.
Eigenlijk zouden de schilders dan ook consequent moeten ophouden met schilderen.
Het gelijk-zijn wordt immers nooit door creativiteit bepaald - creativiteit is het
doorbreken van de gelijkheid -, maar door het uniform. Het uniform is hier dit van
een hopeloos epigonisme, academisme, of hoe je het ook noemen wil.
Ik aanvaard het protest tegen elke schijncultuur van het modernisme, tegen de
dictatuur van het geld en de kunstmode, tegen elke vorm van kunst en kennis die
niets anders is dan een alibi voor zelf-affirmatie, agressiviteit, of gewoon maar
ijdelheid. Ik geloof in de creativiteit van de mens. Maar ik moet bekennen dat dit
geloof eens te meer een flinke deuk heeft moeten incasseren door de ‘vrije eksposisie’.
Het gaat niet op de ene schijn door de andere te vervangen, de ene steriele organisatie
door de andere. Het heeft geen zin de ene naam in de plaats van de andere te stellen
als de hele structuur niet wordt veranderd. Concreet gesproken doet de vrije actiegroep
Antwerpen niet anders dan de meeste van de metropolitaine galerieën: het risico uit
de weg gaan om voor echte waarden te opteren en zich voor een persoonlijk inzicht
in te zetten. In een van de strooibiljetten van de vaga wordt Mayakowski geciteerd.
Ik zou een Mayakowski in ons midden wensen. Hij zou, geloof ik, tegen de ‘vrije
eksposisie’ gefulmineerd hebben.
Op de tentoonstelling wordt ook de maquette voor het Conscienceplein van
Antwerpen getoond. Dit plein is dank zij de actie van de vaga autovrij geworden en
kan nu door de Antwerpenaren opnieuw in bezit genomen worden. Wie het te warm
krijgt in de bibliotheek, kan daar in openlucht, in de schaduw van de boom die er
misschien komt, zijn boek verder lezen. Het is een bescheiden, maar belangrijk en
reëel feit, reëler dan de hele tentoonstelling.
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Bij gelegenheid kom ik hierop terug □
Een cheque voor een tandarts.
K&C-agenda, 23 oktober 1968.

Meesterwerken van de Mexicaanse kunst.
K&C-agenda, 30 oktober 1968.
Vandaag wordt in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel een belangrijke
tentoonstelling geopend, gewijd aan drieduizend jaar Mexicaanse kunst. Er bestaat
waarschijnlijk geen land met zulk een verscheidenheid van culturen, waarvoor het
zoveel betekenis heeft om van één historisch geheel van drieduizend jaar te spreken.
Reeds in het precolumbiaanse tijdperk moet er een onderscheid gemaakt worden
tussen verschillende, uiteenlopende rassen en culturen, maar toch blijft er een
overwegende herkenbaarheid van de ene fundamentele inspiratie, als het ware de
greep van de grond op de mens. Na de verovering van Mexico leeft in de vormen
van de exuberante Spaanse barok de Mexicaanse mens verder. En dit tot op onze
dagen in de opvallende eigenheid van de hedendaagse Mexicaanse kunst en
architectuur.
Heel duidelijk bijvoorbeeld komt dit traditiegebonden bewustzijn en de
belangrijkheid die de kunst daarin speelt tot uiting in het nieuwe Antropologisch en
Etnografisch Museum van Chapultepec in Mexico, waaruit de stukken voor de
expositie afkomstig zijn. Tot in de architectuur van dit moderne museum (dat geen
museum voor schone kunsten heet) spelen de oude archetypen door. Maar ze blijven
toch het best en meest overtuigend herkenbaar in de fantastische beelden van goden
en mensen die er zijn ondergebracht.
In zijn toespraak bij de opening van dit museum, nu een viertal jaar geleden, zei
Torres Bodet: ‘Door de affirmatie van wat nationaal is, schakelt men zich in het
universele in’. En men zou er met een parafrase nog aan kunnen toevoegen:‘Door
de affirmatie van wat traditioneel is, schakelt men zich in het heden in’. Deze slechts
schijnbare contradicties (vasthangend aan een westerse logica) geven aan de
Mexicaanse kunst haar eigen karakter en maken haar, in haar geheel, tot een uitdaging
voor de moderne westerse geëmancipeerde mens. De Mexicaanse kunst gelooft niet
in de zelfverzekerde autonomie van de moderne persoonlijkheid. Ze staat dicht bij
het leven, heeft een
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scherpe aandacht voor alles wat natuur is, maar ze ziet dit alles en de mens opgenomen
in het grote geheel - men zou kunnen zeggen: het grote fresco - van de kosmos,
onderworpen aan de wetten van groei en dood. Het leven en de natuur zijn in de
eerste plaats het domein van de goden en de mens participeert er slechts aan door
zijn rituele onderwerping. Van elke vorm van kunst kan men zeggen dat hij zijn
oorsprong heeft in de religie, maar hier is deze religie van het leven als het ware
object zelf van de kunst geworden en geëxalteerd tot proporties, waar wij met onze
verengde begrippen niet meer bij kunnen. Zij geeft de Mexicaanse kunst haar
fascinerende grootheid en haar schrikwekkende ernst. Ze stelt de mens in een ruimte
van een geweldige densiteit, waarin hij boven zichzelf uitstijgt en zichzelf verliest
in een mystieke deelname aan het bestaan.
Op de Expo van Montréal hadden de Mexicanen niets anders gedaan dan met
beelden van de precolumbiaanse culturen, de christelijke barok en de hedendaagse
kunst de mens van vandaag voor zichzelf te plaatsen. Geen industrie, geen technische
veroveringen, geen welvaartsdromen, geen vooruitgangsoptimisme: de naakte mens
in de spiegel van de kunst. Zulk een kunst hoort eigenlijk niet thuis in een ‘paleis
voor schone kunsten’. Ze is echter sterk genoeg om zelfs dit paleis te doen vergeten
en de mens in haar verschrikkelijke ban op te nemen. Honderdveertig beelden,
schilderijen, rituele objecten, gebruiksvoorwerpen, aangevuld met foto's en maquettes,
geven een fascinerend beeld van de Mexicaanse beschaving, waarvan wij in het
ritueel en de discipline van de Olympische Spelen slechts een verre voorsmaak hebben
gekregen. De tentoonstelling, oorspronkelijk voorzien tot 24 november, zal
toegankelijk blijven tot 29 december □

Wonen in ‘Experimenta’.
K&C-agenda, 30 oktober 1967.
In het nummer van 18 oktober publiceert Die Zeit onder de titel ‘Wohnen zur Probe
in Experimenta’ een overtuigd en overtuigend pleidooi van Robert Jungk voor het
experiment in de architectuur en stedebouw. Hij stelt voor dat een stad van 250.000
inwoners (zich daarvoor baserend op cijfers van Amerikaanse geleerden) zou worden
opgericht als een soort laboratorium voor het nieuwe wonen. Die stad zou bijvoorbeeld
Experimenta kunnen heten. In die experimentele stad zouden de voorstellingen van
jonge planologen en stedebouwkundigen op grote schaal met een wetenschappelijke
nauwkeurigheid kunnen onderzocht worden.
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Jungk is niet de eerste om dit idee op tafel te gooien. Zelf citeert hij enkele vroegere
voorstellen o.m. dit van Frisch, Kutter en Burckhardt voor de Expo 64 te Lausanne
en dit van Spilhaus voor de Minnesota Experimental City. Geen enkele van die
voorstellen of studies heeft het echter tot een realisatie gebracht. De nieuw gebouwde
steden daarentegen kunnen moeilijk experimenteel en noch minder wetenschappelijk
genoemd worden.
Met de snelle evolutie van de informatiewetenschappen, mede dank zij de
electronische verwerkingsapparatuur, krijgt het idee van een experimentele stad
ineens een reëler betekenis. Nu is het immers mogelijk om het grootscheepse
experiment wetenschappelijk uit te bouwen en te begeleiden. ‘We staan nu voor een
gelijksoortig begin als dit van enkele eeuwen geleden in de geneeskunde, toen de
eerste wetenschappelijk denkende geneesheren zich niet langer alleen maar op hun
intuïtie en hun vermoedens verlieten, maar zich baseerden op de analyses via een
microscoop.’
Met de ontwikkeling van de informatiemethoden kunnen nu voor het eerst grote
systemen in heel hun complexiteit worden onderzocht. Met deze mogelijkheden is
ook het wetenschappelijk inzicht geëvolueerd dat de studie van het geheel stelt boven,
of minstens betrekt bij de studie van het onderdeel. ‘Precies in stedebouwkundige
beslissingen is de onzinnigheid van te enge en te sterk gespecialiseerde
vakoverwegingen het sterkst gebleken.’ Ik verwijs naar het verslag van de toespraak
van Claude Schnaidt (K&C/30) over de architechnocraten. De reserve die Schnaidt
ten overstaan van de technocraten betoont vormt een goed tegengewicht ten overstaan
van Jungks optimisme. Jungk geeft echter aan in welk perspectief de ordinatoren
moeten ingeschakeld worden: niet om een voorafgegeven opvatting uit te werken en
ze een wetenschappelijke schijn om te hangen, maar wel om de werkhypothesen die
door de stedebouwkundige worden opgesteld te testen. ‘De experimentele stad zal
zich onderscheiden van de paradijzen en hellen van de vroegere maatschappelijke
modellen door de experimentele geest van zijn stichters en hopelijk ook van zijn
bewoners. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan het experiment - vermoedelijk
zullen het jonge of jonggebleven mensen zijn - weten dat de vooropgestelde
oplossingen niet bij voorbaat als juist en als definitief kunnen beschouwd worden,
maar als een voorlopig experiment voor kritiek en veranderingen openstaan.’
Wanneer dit lukt dan zou Experimenta misschien niet alleen een laboratorium
voor architectuur, stedebouw en planologie kunnen worden, maar ook een proefterrein
voor democratie.
De argumentatie van Jungk voor het invoeren van een reëel experimenteel klimaat
in architectuur en stedebouw kan men niet anders dan bijtreden. Het bewijs van zijn
noodzaak is nu wel voldoende geleverd. Vooraf moet echter de vraag gesteld worden
of het wetenschappelijk is dit experiment te willen doorvoeren in een ‘apart
laboratorium’ van een stad die ab ovo nieuw
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wordt gemaakt en waar dus een hele reeks relaties wegvallen. Negeert men niet van
tevoren het object zelf dat men wil onderzoeken? Maar misschien moet ook hier
eerst geëxperimenteerd worden! We staan echt nog nergens □
De geschiedenis van Adam en Eva.
Streven 15(1968).
Kerkbouw als kritische functie.
K&C-agenda, 5 november 1968.

Spraakverwarring.
K&C-agenda, 13 november 1968.
In de laatste nummers van K&C was de spraakverwarring die er heerst in de kringen
van architecten en designers vaak aan de orde o.m. naar aanleiding van de congressen
te Bergeijk die J.J. Vriend een uiting van sympathieke onmacht heeft genoemd, van
de opening van het nieuwe academiejaar van het Hoger Instituut voor Bouwkunst
en Stedebouw te Antwerpen met de rede van Schnaidt over de architechnocraten, en
onlangs in verband met de tentoonstelling Interieur 68 te Kortrijk. Op deze laatste
manifestatie wil ik nog even terugkomen omdat ze op zo'n flagrante wijze heeft laten
zien voor welke blinde muur we staan als we proberen iets over het interieur of
exterieur, over het wonen van vandaag te formuleren.
De tentoonstelling te Kortrijk was, wat het aantal bezoekers betreft, een immens
succes. De eerste dag na de opening werden er 30.000 betalende bezoekers
geregistreerd. In het algemeen waren deze bezoekers gecharmeerd door de nette sfeer
van het geheel. Ze maakten er om zo te zeggen de ervaring mee van een bewust
gemaakt interieur en kwamen er onder de indruk van. Dit interieur was verkregen
door middel van een uniforme aanwending van witte schotten die de stands
afscheidden. Wat er in die stands stond ging niet uit boven hetgeen we in min of
meer gespecialiseerde en selecte moderne meubelzaken aantreffen. Nieuws was er
niet te beleven. Maar voor het publiek telde het tentoongestelde nauwelijks mee. Het
deed er ongetwijfeld nog vele ontdekkingen, maar het belangrijkste was toch de
ontdekking van een
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vertrouwen in een moderne levenssfeer, zoals de inrichters die hier tentoonstelden.
Juist daartegen verzetten zich de specialisten met een heftigheid in verhouding tot
het succes bij het publiek. Ze voelden zich eens te meer bedrogen en zonken verder
weg in hun onmacht om op het woonmilieu enige invloed uit te oefenen. Ook zij
waren in groten getale naar Kortrijk gekomen, gedreven door ik weet niet welke
motieven, misschien de hoop er iets te beleven dat buiten het gewone viel, dat de
gesloten kringloop doorbrak. Hun ongenoegen uitte zich in scherpe aanklachten tegen
het gepleegde bedrog: het bleek eens te meer een commerciële zet te zijn, die op
reële menselijke behoeften inspeelde, niet om die te bevredigen maar om er in de
letterlijke zin van het woord munt uit te slaan.
Deze aanklacht kwam het hevigst tot ontlading in een gesprek tussen studenten
en producenten, maar hij was ook te beluisteren in meerdere informele gesprekken
bij de opening, op het congres voor binnenhuisarchitecten op het weekend over
wonen van de Stichting Lodewijk de Raet. Jul de Roover sprak over
waardenvervalsing. Zijn tussenkomsten waren passioneel, en daardoor aangrijpend
omdat ze zo direct de onmacht van de hedendaagse mens en designer ten overstaan
van zijn milieu tot uitdrukking brachten. Met klem wees hij het opzet van Interieur
68 af, maar was niet in staat zelf iets in de plaats te stellen. Niemand overigens van
wie gedurende die dagen het woord nam bracht het verder dan het verwoorden van
een malaise. Dat was aanleiding tot een ongehoorde spraakverwarring, waarin de
grofste contradicties tegen elkaar opbotsten, contradicties overigens die niet konden
tegengesproken worden omdat ze alle, minstens partieel, een deel van de waarheid
bevatten. Van enige geordende of wetenschappelijke denkarbeid was er in de
tussenkomsten geen spoor te bekennen. Alles beperkte zich, zoals we dat gewoon
zijn, tot kreten. Deze kunnen we echter niet zo maar naast ons neerleggen. Ze zijn
een té directe weergave van een diepe gekwetstheid. Maar met kreten alleen komen
we toch ook niet vooruit. Er moet eerst en vooral een diagnose gesteld worden. Pas
dan kan aan een therapie gedacht worden. Het is zeer de vraag of architecten en
designers alleen tot een dergelijke diagnose in staat zijn. Is hier geen taak weggelegd
voor de initiatiefnemers van Interieur 68 om het opmaken van deze diagnose te
stimuleren? Ze zou een basis kunnen zijn voor Interieur 70 □
Die naïeve Amerikanen.
K&C-agenda, 13 november 1968.
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Luik en Bourgondië.
K&C-agenda, 13 november 1968.
Arman. Verbolgen violen.
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 21(1968).
Nieuwe figuratie.
(film BRT) 18 november 1968.

Christo pakt in.
K&C-agenda, 20 november 1968.
1968 zal voor Christo het jaar van de doorbraak blijven. Na jarenlang grote projecten
op kleine schaal te hebben gemaakt, is hij er deze zomer in geslaagd twee van de
zorgvuldig voorbereide projecten op de schaal waarop ze gedacht waren uit te voeren:
de ‘5450 meter cubic package’, een vijfentachtig meter hoge ballon op de Documenta
te Kassel en het inpakken van de Kunsthalle van Bern.
De eerste maal dat ik Kassel bezocht, lag de plastic-hoes levenloos tegen het gras.
Herhaalde keren had men geprobeerd het ding de lucht in te krijgen. Het werd een
bijna obscene grap. Alleen Christo zette door met een fanatisme van
kathedraalbouwers die zich door het instorten van hun hoge gewelven niet lieten
ontmoedigen. Het beeld van de kathedraalbouwer is van Christo zelf. Zijn
doorzettingsvermogen haalde het tenslotte. Hij stak er wel heel zijn persoonlijk
fortuin in, maar de 5450 kubieke meter lucht zweefden boven de Kasselse vlakte.
Toen ik de tweede maal de Documenta zag, was de Documenta Christo geworden.
Al het overige verbleekte bij het fantastische, onmonumentale monument. Het kan
niet beschreven worden tenzij door zijn afmetingen, zijn hoogte, doorsnede, het
aantal meter gebruikte touw, het aantal kubieke meter lucht, het aantal vierkante
meter poly-ethyleen en het aantal kubieke meter beton, waarmee de lucht op zijn
plaats wordt gehouden. De ballon stond immers op een fundament, stevig genoeg
om twintig verdiepingen op te bouwen. Wat kan men er verder van zeggen? Welke
betekenis bezit het? Misschien heeft het helemaal geen betekenis meer en kan men
alleen maar spreken van het ding van Kassel, een echt ding met echte lucht. Men
kan er
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vele beschouwingen aan ophangen, maar deze schampen alle af op de betekenisloze
waarachtigheid van zijn bestaan.
Hetzelfde moet men zeggen van de Kunsthalle te Bern die Christo deze nazomer
van boven tot onder in halfdoorzichtige plastic heeft verpakt en met koorden
dichtgebonden. Sinds jaren droomt Christo ervan monumentale gebouwen, bij
voorkeur musea, in te pakken zoals hij dat reeds gedaan had met bomen, fietsen,
meisjes, beelden, stoelen, kinderwagens, matrassen, boeken, revues, en wat weet ik
meer. Van verschillende soortgelijke monumenten had hij zulke nauwkeurige
fotomontages gemaakt, dat men aan de realiteit ervan kon geloven. De Kunsthalle
van Bern is echter het eerste monument geworden (een kleine toren te Spoleto niet
te na gesproken) dat door Christo werkelijk werd verpakt, en dat bij gelegenheid van
haar vijftigjarig bestaan. Door H. Szeemann, directeur van de Kunsthalle, werden
een aantal kunstenaars uitgenodigd om in het museum een environment te maken,
o.m. Warhol, Raysse, Brusse, Lueg, Uecker, Kowalski, Schnyder. Het environment
werd door Christo gemaakt. Hij nam het gebouw en al wat het bevatte in zijn geheel
in; en niet alleen het gebouw, maar ook de hele stadswijk. Men hoefde het museum
niet meer binnen te gaan om met Christo's kunstwerk geconfronteerd te worden. De
Helvetiaplatz van Bern was van aangezicht en schaal veranderd.
Christo loopt momenteel met nog andere plannen rond, die binnenkort, als het
enigszins meevalt, uitgevoerd zullen worden. In New York gaat hij een wolkenkrabber
van ik weet niet hoeveel verdiepingen inpakken en aan het Californische strand is
hij van plan een kuststrook van 150 hectaren (20 km lang en meer dan 1 km breed)
in te pakken.
Meer commentaar hoeft hier niet bij. Christo zelf weigert elk commentaar op zijn
werk. Het kan, geloof ik, maar juist gecommuniceerd worden in een lakoniek
krantenbericht: ‘Christo pakt de kunsthalle van Bern in’, of ‘Christo heeft 150 hectaren
strand ingepakt’ □

Mies van der Rohe en Mondriaan.
K&C-agenda, 20 november 1968.
Onlangs werd op de Kemperplatz te Berlijn de nieuwe Nationalgalerie in gebruik
genomen. Ontworpen door Mies van der Rohe bevindt ze zich in de onmiddellijke
nabijheid van de Philharmonie van Scharoun en van de in opbouw zijnde bibliotheek,
eveneens van Scharoun. Een groter contrast dan tussen het werk van Scharoun en
dit van Mies van der Rohe kan men zich
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moeilijk indenken. Contrasten kunnen een verrijkend element zijn in het stadsbeeld.
Maar hier is dit niet het geval omdat dezelfde fout werd gemaakt als in 1958 met het
Hansaviertel: men ging niet uit van de samenhang van het woonmilieu of van het
stadsweefsel in het algemeen (waarin contrasten naar believen kunnen spelen). Men
wilde het monumentale Berlijn met een nieuw monument verrijken. Men was er
m.a.w. niet in de eerste plaats om bekommerd een goed museum te maken, waarin
de Berlijner zich zou kunnen thuisvoelen, maar wenste een meesterwerk van Mies
van der Rohe naast het meesterwerk van Scharoun
Het contrast ligt niet alleen in de vormelijke uiteenlopendheid van deze twee
gebouwen. Er bestaat een onoplosbare contradictie tussen het denken over architectuur
dat in beide gebouwen geïncarneerd is. Waar een Scharoun in zijn vormconceptie
tendeert naar een dynamische, nonconformistische samenhang van de delen van zijn
gebouw onderling en van deze delen samen met het geheel, stelt Mies van der Rohe
zijn ongeleed gebouw op als een alleenstaande tempel. James Speyer van het Art
Institute te Chicago noemde de nieuwe Nationalgalerie ‘beslist het mooiste gebouw
van onze tijd’ en aarzelde niet het te vergelijken met het Parthenon, de
Poseidoontempel, de Notre-Dame te Parijs.
Zoals ik ze hier formuleer is de tegenstelling nog te simplistisch. Ze zit immers
ook nog in het werk van Mies van der Rohe zelf. Het gebouw is van een extreme
eenvoud, zowel in conceptie als in materiaal. Oorspronkelijk bedoeld als een grote
tentoonstellingshal voor wisselende exposities, doet het gebouw nu ook dienst als
behuizing van de collectie van de Nationalgalerie. Vandaar de twee duidelijk
onderscheiden delen. Boven, op een verhoogd vlak, een ruime hal van 50 meter
vierkant, met glas rondom afgesloten. Het dak van die halle bestaat uit een stalen
rooster van 18 maal 18 cassetten van 3.60 m in het vierkant, dat aan de vier zijden
door twee stalen kolommen van 8.20 m wordt gedragen. Onder het verhoogde vlak
bevinden zich de zalen voor de vaste collectie en voor de administratie. Deze
onderbouw van 85 meter in het kwadraat is slechts aan één zijde geopend op een
terras, zodat het grootste gedeelte ervan permanent kunstlicht behoeft.
Men kan zeggen dat Mies van der Rohe de museum-inrichters niets heeft willen
opdringen; hen alleen maar een zo bruikbare, zo onbepaald mogelijke ruimte heeft
willen ter beschikking stellen, zodat ze er alle kanten mee uit kunnen; een ruimte,
zoals de Berlijnse kunstenaars in hun protest tegen de nieuwe Nationalgalerie gewild
hadden, waarin het leven spontaan kan evolueren.
In feite komt het nieuwe gebouw door zijn theatrale inplanting, zijn kunstmatige
verhevenheid met de statige trappen, zijn absolute geometrie, zijn grote preciesheid
van vorm en materiaalbehandeling niet zo over. Het doet zich voor als een sacraal
gebouw, waarin men geneigd is stil te gaan spreken,
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waarin moeders met kinderwagens niet eens durven binnendringen. Door de
uitwerking van zijn vorm spreekt Mies van der Rohe zijn eigen intenties flagrant
tegen.
De directeur van het museum, dr. W. Haftmann, heeft dan ook begrijpelijkerwijze
de fout gemaakt Mies van der Rohe met Mondriaan in verband te brengen. De eerste
tentoonstelling immers in de nieuwe Nationalgalerie is een uitgebreide retrospectieve
van Mondriaan. Wat Mies van der Rohe en Mondriaan gelijk hebben is echter alleen
de rechte lijn. Maar de rechte lijn is een abstractie; een gebouw en een schilderij (ook
een abstract schilderij) zijn een concreet iets, en in die concretie zijn het werk van
Mies van der Rohe en Mondriaan elkaars tegenpolen □
Open brief aan de minister ter zake Begijnhof te Leuven.
De Standaard der Letteren, 23 november 1968.

Kunst met politieke draagwijdte.
K&C-agenda, 27 november 1968.
Onder de titel ‘Für eine Kunst der politischen Konsequenz’ heeft Werner Hofmann
in het aprilnummer van Merkur geprobeerd de impasse te verduidelijken waarin de
kunst zich in het sociale bestel zowel van het westelijke als van het oostelijke blok
bevindt. Sinds ongeveer tweehonderd jaar wordt de kunstenaar, die een creatieve
verhouding tot de werkelijkheid beleeft, in een conflictsituatie gedrongen waarin de
politicus de rol van censor of van beschermer speelt. Hofmann stelt de vraag naar
de politiek beperkte omvang, die men de scheppende activiteit in het westen en in
de socialistische landen toemeet, en postuleert dat deze begrenzing onder het mom
van de vrijheid de kunst van haar scheppende werelddoordringing, waarin haar enige
overlevingskans bestaat, weerhoudt.
Een eerste stelling is gericht tegen de dogmatische verkondiging van wat kunst
moet zijn: kunstwerken zijn niet unidimensioneel, ze ontstaan uit ‘polycausale’
processen. Kunst is geen geïsoleerde vluchtheuvel, waarop men zich uit de harde
sociale werkelijkheid kan terugtrekken, een opvatting waartoe zelfs theorieën als die
van E. Fischer en H. Marcuse aanleiding geven. In dit opzicht zijn, altijd volgens
Hofmann, de marxistische en burgerlijke theo-
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rieën elkaar waard. Door het ontstaan van het kunstwerk op een of andere wijze tot
één drijfveer terug te brengen, doet men het in een reactionair formalisme omslaan
en onttrekt men het aan mogelijke politieke implicaties. De tweede stelling luidt: de
kunstenaar is een rivaal van de politicus. Als kunst tot verscheidene
werkelijkheidsgebieden kan behoren, staat ook de politieke sfeer voor haar open.
Kunstenaar en politicus zijn bedrijvig op een gemeenschappelijk gebied. Hun object
is de mens die moet overtuigd en gewonnen worden. Het instrument van de overreding
heet wereldbeschouwing. Deze term omvat alle artistieke en politieke wensbeelden,
die tot doel hebben de concrete situatie te wijzigen. Kunstenaars en politici willen
de mens niet alleen voor zich winnen, maar hen en hun wereld ook veranderen. De
rivaliteit van politicus en kunstenaar gaat ver in de geschiedenis terug. Een duidelijk
voorbeeld ervan heeft men in de Republiek van Platoon. Daar is de kunstenaar
ondergeschikt aan de politicus (die daarenboven nog filosoof is). Dit platoons model
werkt tot op onze dagen door. Zelfs bij een Marcuse, die nog altijd het irrationele
van de verbeeldingskracht aan de rationaliteit wil onderworpen zien. Het gevaar voor
kunstbevoogding is in deze tijd zelfs groter dan vroeger, omdat kunst noch politiek
niet langer ondergeschikt zijn aan de bovenpersoonlijke gezagsdruk van een gesloten
systeem.
Noch de westerse democratieën, noch het oosterse socialisme zijn aan de neiging
tot dictatuur over de kunst ontsnapt. De situatie in het oosten is duidelijk. Maar ook
de vrijheid van de kunstenaar in het westen is slechts een schijnvrijheid. Het is de
politicus die naar goeddunken de kunst voor zijn wagen spant. Het politieke handelen
van de kunstenaar begint op het ogenblik dat hij zich daartegen verzet en de
inconsequenties van het politieke systeem, dat op de vrijheid van eenieder gericht
is, in het licht stelt.
Hofmanns derde stelling luidt: de ‘musealisierung’ stelt de kunst onder curatele.
Overal - in het westen zowel als in het oosten - wordt de kunst geduld en zelfs als
een waardevol exportartikel geprezen, zolang ze binnen de louter esthetische
reservaten blijft, de culinaire verstrooiing dient of de privézelfbevrediging. Men kan
op de kunstenaar toepassen wat Marx van de filosofen zei: ‘Ze hebben de wereld
verschillend geïnterpreteerd, maar niet veranderd’. Men laat de kunstenaar binnen
de voorgeschreven grenzen zijn interpretaties voordragen, maar men zorgt ervoor
dat ze daarbuiten geen gevolg krijgen. Schuld aan deze stand van zaken hebben zowel
de kunsthistorici als de museumdirectoren die een eenzijdig en vals beeld van de
moderne kunst hebben opgehangen, omdat ze het kunstwerk nog altijd blijven zien
als iets wat per se in hun museum moet passen: een schilderij, een beeld. Daardoor
hebben ze zo goed als geen begrip opgebracht voor de eigenlijke kunsthernieuwing
die zich aan het voltrekken is. Deze rekent immers met deze museale opvatting van
het kunstwerk af. Het is opvallend hoe in bewegingen als Dada, het surrealisme, De
Stijl, het Russische Constructivisme, het Bauhaus
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de politieke consequenties van het artistieke gebeuren met gelijksoortige termen
werden beschreven als die van de marxistische revolutie.
De laatste stelling van Hofmann is een vraag: geschiedt de politieke invloed van
de kunstenaar door infiltratie of door boycot van het produktie-apparaat? De politieke
implicaties van de moderne kunstrevolutie zijn op verre na nog niet gerealiseerd.
Zowel in het westen als in het oosten is de kunstrevolutie door de politiek verraden.
Het is zelfs zo dat vooraanstaande marxistische kunsttheoretici als Fischer hun
partijgenoten de burgerlijke kunstsituatie van het westen als de ideale gaan voorstellen.
Het is dan ook niet te verwonderen dat diezelfde theoretici de actuele revolutionaire
stromingen in de kunst van de zestiger jaren afwijzen.
De creatieve toekomstmodellen vindt Hofmann vooral in de constructivistische
theorieën en in het surrealisme. Politiek verantwoord handelen veronderstelt zulke
breedopgezette toekomstperspectieven. Maar ook op dit punt dreigt weer het gevaar
dat theoretici en politici deze perspectieven alleen zien in de ‘Ordnung als Befriedung’
(Marcuse), als het schoon-maken, het glansverlenen aan een nieuwe
unidimensionaliteit, ongeveer zoals het nu gebeurt. Als de kunst reëel wil bijdragen
tot de toekomstige werkelijkheidsgestalte moet men de totale bevrijding van de
fantasie tot een politieke werkelijkheid maken.
Er bestaat echter ook een praktische strategie voor de kunstenaar, die zijn politieke
verantwoordelijkheid wil opnemen: een aanpassing aan het actuele produktie-apparaat,
die tegelijkertijd een doorbreken ervan is. Als de kunstenaar het bestaande en
werkende produktie-apparaat voor zijn kunst gaat aanwenden en het kunstwerk tot
consumptiegoed gaat maken, dan onttrekt hij het kunstwerk aan de
pseudofunctionaliteit waarin het nu gevangen zit. In de plaats van een bevestiging
van de bezitssamenleving te zijn, wordt het immers een negatie ervan.
Bij dit artikel zouden een aantal randbemerkingen te maken zijn. Vele zaken
worden al te simplistisch en unidimensionaal voorgesteld. Het artikel is m.i.
belangrijker om de vragen die het oproept, dan om de oplossingen die het voorstelt.
Het is in elk geval belangrijk alleen al omdat het mogelijkheid biedt om de vraag
naar de politieke draagwijdte van de hedendaagse kunst duidelijker te stellen □
Rik Poot.
K&C-agenda, 27 november 1968.
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De architectuur van Charles Vandenhove.
TABK 22(1968).
Het sacrale is het alledaagse.
La Maison 11(1968).

Aarde.
K&C-agenda, 4 december 1968.
Onlangs schreef ik dat Christo mee zijn ‘5450 meter cubic package’ de hele
Documenta van Kassel domineerde. Hij zoog de tentoonstellingshallen vol
kunstwerken leeg. Hij stelde een einde aan het kunstwerk. Door op een andere
dimensie te gaan werken verklaarde hij het kunstwerk, hoe enorm van afmetingen
ook, voor onbelangrijk. De ballon van Christo was niet belangrijk om zijn afmetingen,
maar omwille van het bewustzijnsniveau dat teruggaat op de meest primitieve
bestaanservaringen: het bewustworden van een milieu zou men kunnen zeggen, als
milieu geen te geciviliseerd woord ware. Beter kan men zeggen: het bewustworden
van de aarde. Christo deed wat sommige Australische nomaden doen: een paal
oprichten om de aarde een middelpunt en een betekenis te geven en daardoor
bewoonbaar te maken, de eerste religieuze act van de mens.
Het werk op de Documenta dat het best weerstand bood aan deze agressie van
primitiviteit was het werk van Beuys. Dit gaat immers nog dieper in de materie terug.
Het is geladener, complexer, spiritueler, minder spectaculair. Van alle kanten is er
geschreeuwd tegen de organisatoren van de Documenta dat ze zich door de
Amerikanen hadden laten manoeuvreren. Maar de groep Amerikanen zelf keken zich
niet blind op het eigen werk. Hun eigenlijke bedoelingen zagen ze in het werk van
Beuys beter gerealiseerd dan in hun eigen werk. Beuys is dan ook de grote openbaring
van de avantgarde van deze tijd. Dit vertaalt zich nu reeds op de kunstmarkt: voor
het werk van Beuys wordt gevochten. Een galerie als de White Wide Space (let op
de naam!) van Antwerpen, die zich reeds jaren voor het werk van Beuys inzet, staat
ineens in het middelpunt van de belangstelling. Maar het vertaalt zich vooral in de
nieuwe trends van de kunst in de Verenigde Staten, die tot uitdrukking komen in een
belangrijke tentoonstelling van de Dawn-Gallery te New-York die als titel heeft:
Earthworks (Aardewerken).
Die aardewerken zijn tot op zekere hoogte een consequent vervolg en een
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verruiming van de Minimal Art in de richting die men met het werk van een Beuys
en een Christo als twee uiterste polen ervan kan bepalen. Er bestaan trouwens ook
aanwijsbare relaties tussen de minimal art en Beuys. Robert Morris bijvoorbeeld liet
zich duidelijk door Beuys inspireren. Jaren geleden, toen Beuys nog volledig onbekend
was, verbleef Morris bij Beuys in Düsseldorf. Ook Carl André werkte van bij het
begin in de inspiratie van Beuys. Zowel Morris als André zijn op de Dawn-expositie
vertegenwoordigd. Daarnaast is er nog werk van Herbert Bayer, Walter de Maria,
Michael Heizer, Claes Oldenburg, Oppenheim, Sol Lewitt, Robert Smithson,
Kaltenbach. Ook Christo had erbij mogen en moeten zijn, al was het maar met zijn
package van de Californische kust. De trek naar het westen, naar de woestijn en de
onbewoonbare aarde, is een opvallend verschijnsel. In tegenstelling tot de urbaanse
sfeer van de pop-art, tot de cultuur, gaat de hedendaagse avantgarde, om het met
Rousseau te zeggen terug naar de natuur, maar dan een natuur die niet veel met het
eiland van de romanticus te maken heeft.
Vele van deze kunstenaars kunnen geen werk meer tentoonstellen. Ze hebben niets
anders dan fotografische herinneringen. Hun kunstwerken zijn alleen maar sporen
in de aarde, die door de wind worden uitgewist. De ‘circumflex’ van Michael Heizer
is een greppel, die zich kronkelt in de Nevada-woestijn. Het recente werk van Carl
André in de Woody Creek Canyon, hoopjes ‘particles’ te midden van de geweldige
rotswanden, kan men alleen maar op film zien. Het werk van Walter de Maria, die
binnenkort naar de White Wide Space te Antwerpen komt, bestaat uit twee parallellen
die in zand verloren lopen. Ze doen denken aan de monoloog van Frisch' Don Juan:
‘Wat is er grandiozer dan twee lijnen in het zand, twee parallellen,... twee lijnen in
het zand, gelezen met de geest’ □
Officiële belangstelling voor experimenteel wonen.
K&C-agenda, 11 december 1968.
Een nieuw stadhuis voor Amsterdam.
K&C-agenda, 11 december 1968.
Kerken na carnaval.
De Standaard der Letteren, 13 december 1968.
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Waarom nog architecten? (lezing)
Brugge, 13 december 1968.
Wanneer we zouden proberen een robotfoto samen te stellen van de verschillende
beroepen in onze huidige samenleving - dokters, advocaten, juristen, professoren,
industriëlen - zou er tussen de vele gemakkelijk te herkennen figuren beslist één
voorkomen zonder gezicht: een witte vlek, een gat: de architect.
Inderdaad, in het spel van krachten dat het openbare leven bepaalt schijnt de
architect niet mee te tellen. Hij bestaat om zo te zeggen alleen maar bij de gratie van
de wet die hem beschermt, zoals minderheden die tot verdwijnen gedoemd zijn,
beschermd moeten worden. De orde van de architecten is in dit opzicht wel een
sprekend bewijs: zij beschouwt immers niet zozeer het beroep als een dienst aan een
zaak, maar als een verdediging van het eigenbelang van een aantal mensen. Men is
zelfs geneigd te zeggen dat ze de zaak er nog slechter op gemaakt heeft door bepaalde
misgroeiingen en onaangepastheden van het beroep in een wettelijke vorm vast te
leggen en door initiatieven tot hervorming hiervan af te remmen.
Is het nodig dat ik deze bewering over de architect als een figuur zonder gezicht
verder staaf? Dan stel ik u alleen de vraag: welk gezag kan een architect opbrengen
in de betrekkingen die hij beroepshalve met de gemeenschap heeft, in de vorm van
particuliere of openbare opdrachtgever? Welk gezag kan hij opbrengen ten overstaan
van particulieren?
In de meeste gevallen begrijpen ze niet eens elkaars taal. De particulier heeft het
over wooncomfort, over vloeren die gemakkelijk gepoetst kunnen worden, en zo, en
de architect denkt aan harmonie van materialen, aan ruimte, aan verhoudingen. In
het beste geval denkt de architect ook aan de omgeving waarin het huis komt te staan.
Men laat de architect meestal rustig begaan: hij mag zijn verhaal vertellen. Als het
ogenblik van de beslissing komt, doet de particuliere opdrachtgever er het zijne mee,
desnoods met de achterbakse samenwerking van de aannemer. In heel dit proces is
de architect een decoratief personage dat zichzelf au sérieux neemt en dat, bij gebrek
aan een reëler taak, duiveltje-doet-al mag spelen. Als beloning voor dit laatste krijgt
hij dan ook wel enkele van zijn grilletjes ingewilligd: hij mag een spuier plaatsen in
plaats van een gewone dakgoot. Eigenlijk zou alles veel eenvoudiger op te lossen
zijn zonder architect: men zou zijn huis kunnen kiezen bij de aannemer, zoals men
een sierschouw kiest.
Let wel: wat ik hier beschrijf is niet eens een karikatuur. Het gebeurt al dagelijks.
Ik geloof niet dat ik overdrijf als ik zeg dat de zelfstandige architect nog slechts een
heel klein percentage van de huizenvoorraad levert, en van dit kleine percentage
worden vele hem dan nog gewoon door de opdrachtgever
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zo goed als gedicteerd. De aannemers-promotoren zijn de grote leveranciers geworden
en u weet welke rol de architect in die bedrijven speelt: hij mag de plannen
overtekenen en er zijn handtekening onder zetten; daarvoor en voor niets anders
wordt hij betaald. Nu is deze situatie, die ergerlijk mag genoemd worden, slechts
een krasse uitdrukking van de algemene situatie waarin de architect in de samenleving
van vandaag verkeert: de architect is meer en meer, zonder dat hij het altijd goed
schijnt te beseffen, een bediende in een aannemersbedrijf geworden. De enkele
uitzonderingen bevestigen de algemene regel. Zijn taak heeft hij aan anderen
overgedragen. En dat zou op zichzelf nog niet eens zo erg zijn - wat betekent immers
een naam? - indien die taak effectief door anderen overgenomen werd, maar juist
dat is niet het geval. De plaats van de architect, van de reële architect, is open komen
te staan en het wordt hoog tijd dat ze opnieuw bezet wordt. De ontwikkeling die we
meemaken van de hedendaagse consumptiemaatschappij heeft de behoefte aan
architectuur niet alleen niet verloren, maar nog geaccentueerd. Op het ogenblik dat
de gemeenschap kon verwachten dat de architect initiatiefnemer werd, is hem in feite
alle initiatief ontzegd: zijn eerstgeboorterecht heeft hij verkocht voor een bord
linzensoep.
Als we het particuliere domein verlaten, merken we dat het op het publieke niet
beter gesteld is: als het kon, heeft de architect hier nog minder inspraak op de gang
van zaken. Niet de architect immers is het die bouwt, maar de burgemeester, pastoor,
minister of in meer gevallen nog de verantwoordelijke uit de administratie die het
wezenlijke beslissingsrecht over de conceptie van het gebouw in handen heeft. Het
is dan ook een vanzelfsprekend verschijnsel dat men er geen enkele behoefte aan
heeft bij een inhuldiging of voorstelling van een openbaar gebouw de architect erbij
te betrekken: de moor heeft zijne plicht gedaan, de moor kan gaan. Op zich betekent
zo'n vermelding natuurlijk niet veel. Het ergerlijke bestaat erin dat de architect meestal
in feite ook geen wezenlijke inbreng heeft in de conceptie en vaak ook niet in de
uitwerking van het gebouw. Ook in de publieke sector is de taak van de architect
heel vaak tot het decoratieve herleid. Hij besteedt meer tijd, zoals Le Corbusier het
zei, in de wachtkamers van het ministerie, dan aan de tekenplank. Zonder dat hij het
helemaal beseft is de architect in een heel kleine wereld - zijn wereld - teruggedrongen
en is hij bezig met problemen die alleen voor hem belangrijk zijn. Zijn functie in de
wereld van vandaag kan men vergelijken met een van die biologische restfuncties,
waarvan er nog sporen in de constitutie bewaard zijn, maar waarvan men al lang niet
meer weet waarvoor ze ooit dienstig zijn geweest. Als ik de situatie even realistisch
en onbevooroordeeld beschouw, dan ga ik me de vraag stellen, zoals André Bruyère
onlangs deed: waarom nog architecten? Bruyère antwoordt: pour la tendresse des
murs.
Hoe juist ook, toch blijft een soortgelijke beschrijving van de situatie van de
architect in de samenleving van vandaag iets te oppervlakkig: het proces van
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het architectenberoep moet nog verder gaan, tot op het bot.
Als ik zeg dat de architect in het huidige bouwen zo goed als niet meer meetelt,
dan bega ik ergens een grove fout - een fout die onder architecten voortdurend
gemaakt wordt - met name: ik gebruik het woord architect in verschillende
betekenissen. Van de ene kant gebruik ik het om een beroep aan te duiden dat een
creatieve en kritische functie wil vervullen in onze hedendaagse ontwikkeling, maar
niet meer aan bod kan komen; van de andere kant om een beroep te beschrijven dat
niet meer dan een uitvoerende functie bezit en restloos geïntegreerd is in de bestaande
maatschappij, dat deze maatschappij dan ook zonder voorbehoud dient. Er zijn m.a.w.
architecten én architecten en ik geloof, als we het realistisch over de architect als
beroepsman willen hebben, dat we beide daarin moeten opnemen. Als we dat doen,
als we daartoe de moed opbrengen, als we alle consequenties van de collegialiteit
aanvaarden, krijgt de analyse die we gemaakt hebben, een heel ander uitzicht. Dan
kunnen we immers niet zonder meer spreken van de architect als de onmachtige
outsider, maar zijn we gedwongen de architect zelf als sociale figuur de schuld te
geven voor de toestand waarin het actuele bouwen en het actuele woonmilieu zich
bevindt. Die situatie heeft hij immers zelf geschapen en hij houdt ze nog voortdurend
in stand. Hij gaat, om maar één voorbeeld te noemen, door mee sociale woningen
aan de lopende band te bouwen, om zich te kunnen permitteren één villa te zetten
die zijn naam eer aandoet, die gepubliceerd kan worden. De fout die de bewuste
architect maakt als hij het over de architect heeft, is juist dat hij zich buiten het reële
en realistische beroepsverband stelt, dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn collega's
met hetzelfde diploma en hetzelfde wettelijke statuut niet op zich neemt, al geef ik
dan graag toe dat die verantwoordelijkheid allesbehalve stimulerend werkt.
Men kan het zo stellen: alle ideeën, alle structuren waartegen de bewuste architect
- laat ik voorlopig maar zo de architect van de eerste categorie aanduiden - in opstand
komt, zijn structuren en ideeën en misbruiken die door het beroep zelf, door de
architecten in leven zijn geroepen. En ik maak er me geen illusies over dat het een
zeker heroïsme zal vergen om daaraan een einde te maken. De voorstellingen waarmee
opdrachtgevers komen aandragen, de voorstellingen die ze zich maken van hun
woning, hun stadhuis, hun kerk, hun cultuurcentrum, hun school, hun stad, en wat
weet ik meer, zijn alle architectenvoorstellingen. De architect is, voor wie helder wil
zien, slachtoffer van zijn eigen ideeën, van zijn eigen beroep: dit wreekt zich nu op
hem, het maakt hem als individu volkomen machteloos, het stelt hem tegen de muur.
Zijn werk, zijn hoogstdringende taak in de wereld van vandaag kan hij niet meer
vervullen omdat hij architect is: het zijn stuk voor stuk architecten, en niet van de
minst bekende, die onze ellendige villawijken volbouwen, het zijn architecten die
onze flatgebouwen ontwerpen, het zijn onze architecten die de stadskernen onleefbaar
maken, het zijn architecten die voor de
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sociale woonwijken verantwoordelijk, zijn, het zijn architecten die de moderne
kitsch-interieurs hebben gelanceerd, het zijn architecten die onze glorieuze stadhuizen,
onze potsierlijke kerken hebben gebouwd. Moet ik nog verder gaan? De modellen
en voorstellingen over architectuur waarmee onze samenleving van hoog tot laag
opgeschept zit en die haar het leven nagenoeg onmogelijk maken, zijn het werk van
architecten: we mogen ons gelukkig achten dat door de spontane reactie van de
wonende mens de desastreuze gevolgen van die architectenopvattingen nog niet
groter geworden zijn. Zo stel ik dan opnieuw de vraag, maar scherper dan de eerste
maal: waarom nog architecten? Die vraag is reëel, maar tegelijk retorisch. Ze is reëel
in zoverre de architect zich inderdaad grotendeels buiten het hedendaagse
evolutieproces heeft geplaatst. Ze is echter ook retorisch in zoverre dit evolutieproces
van de moderne wereld meer dan ooit behoefte heeft aan vormgevende krachten die,
inherent aan dit proces, de beleving ervan mogelijk maken en de betekenis ervan
herkenbaar stellen. De vraag luidt dus in feite niet: waarom nog architecten? Dat is
een vraag vanuit de architectenwereld. Maar: welke rol heeft de ‘architectuur’ in
onze samenleving te vervullen, of nog directer: Hoe geraakt de architect uit de sociale
impasse waarin hij terecht is gekomen, hoe kan hij de rol opnemen die van hem
verwacht wordt, als volwaardig partner in de uitbouw van het levensmilieu?
De eerste algemene voorwaarde is dat hij zich van die impasse bewust wordt. Ik
heb niet de indruk dan we daar al helemaal aan toe zijn, maar er zijn tekenen voor
dat we naar dit punt aan het evolueren zijn: de architect van vandaag schijnt nog
altijd niet te beseffen voor welke vitale functies van ons gemeenschappelijk bestaan
hij verantwoordelijk is. Vanuit die vitale behoeften en alleen van daaruit moet de zin
van het beroep bepaald worden.
Welke zijn nu die behoeften? Hier beginnen reeds de moeilijkheden: de ontdekking,
de omschrijving van de reële behoeften, is immers de eerste en voornaamste taak
van de architect in deze tijd, een taak die volledig werd verwaarloosd. Totnogtoe
stelt de architect zich tevreden met de geïmproviseerde behoeftenbeschrijving zonder
na te gaan of ze wel juist geformuleerd zijn.
Ik ben het nu stilaan al wel gewoon geworden als ik de beschuldigingsakte van
de architect aan het opmaken ben, te horen protesteren dat deze schuld de architect
niet ten laste kan gelegd worden. Die taak kan de architect beslist niet alleen aan.
Maar het zit hem juist hierin, dat hij gemeend heeft het alleen aan te kunnen en boven
alles zijn eigen intuïtie te kunnen betrouwen. Van de architect wordt niets
bovenmenselijks gevraagd, integendeel, wat gevraagd wordt is dat de architect op
een even reële als bescheiden wijze zijn taak zou opnemen in de hele constellatie
van opbouwende elementen, en tot die taak behoort in de eerste plaats een juiste
diagnose van de behoeften van mens en gemeenschap. Omdat de man ontbrak om
die gemeenschap op haar behoefte
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aan een adequaat woonmilieu te wijzen en haar van die behoefte bewust te maken,
heeft die gemeenschap zelf oplossingen geïmproviseerd, met de desastreuze gevolgen
vandien. In deze improvisatie is de architect, zoals ik reeds zei, helemaal ten onder
gegaan. Nu sommigen onder hen zich van die situatie bewust worden, voelen ze zich
compleet machteloos en met reden. En omdat hij geen kijk meer heeft op wat hem
te doen staat of omdat hij er zich machteloos tegenover weet, gaat hij maar door met
de traditionele gestes van zijn beroep te herhalen, alsof er in onze wereld sedert
honderd jaar niets veranderd was. Hij gaat door, om de uitdrukking van Berlage te
gebruiken, met huisjes te morsen. Hij moet immers ook bestaan. Op mijn open brief
aan de minister van openbare werken kreeg ik een eerlijke reactie - de enige reactie
overigens - en die luidde: als die meent dat we bouwen uit liefdadigheid, heeft hij
het verkeerd voor; we bouwen om ons brood te verdienen. Dat is natuurlijk de zaken
op hun kop zetten, maar dat is dan ook nog maar eens een realiteit. Het is erg voor
een beroep indien het niet meer als dienst genoteerd kan worden en alleen maar uit
zuiver winstbejag wordt bedreven. Dan dienen hoogstnodig wettelijke maatregelen
genomen om dit winstbejag in de juiste banen te leiden.
Omdat de architect verstek laat gaan ten overstaan van de reële opdrachten worden
die door anderen overgenomen en wordt de architect ingeschakeld als iemand zonder
inspraak: hij wordt de eerste de beste functionaris die de gangbare ideeën mag ten
uitvoer brengen, niet iemand die ideeën mag hebben. De absoluut noodzakelijke
creatieve inbreng, alleen al maar om de problematiek van de hedendaagse architectuur
juist te stellen, wordt genegeerd en op onbelangrijke nevenactiviteiten afgeleid. De
architect wordt in het systeem geïntegreerd als een technocraat: een architechnocraat!
Hij mag oplossingen geven aan de problemen van anderen. Zijn eigen, groot probleem
aangaande de toekomst van het menselijke woonmilieu mag of kan hij niet stellen.
Hij mag alleen als gevestigd lid van het establishment meewerken aan het in stand
houden ervan, aan het verstevigen van de vooroordelen en misvattingen die eraan
ten grondslag liggen. Zijn plaats blijft dus open - en hij kan er niets aan veranderen
als hij die gemeenschap aan die open plaats ziet ten onder gaan. Opgenomen in het
systeem kan hij alleen maar verder denken en werken binnen de door het systeem
aanvaarde modellen, waarbij sommigen althans ervan overtuigd zijn dat ze sinds
lang achterhaald zijn. De kloof tussen de architectuur die afgeleverd wordt en die
waar de mens in het midden van de XXe eeuw behoefte aan heeft, wordt alsmaar
groter... zelfs zo groot dat de architecten het nu zelf ook gaan merken. Dat is dan een
lichtpunt in de huidige crisis van het beroep.
Tot voor kort klonk een taal zoals ik die hier nu durf gebruiken, gewoon
bespottelijk, en misschien klinkt ze voor velen van u nog zo. Ze begint echter niet
alleen in dit land, maar ook daarbuiten steeds meer echo te vinden. Van
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alle kanten dringt eenzelfde bewustzijn zich op. En dit bewustzijn kan zich voorlopig
nog maar in vrij algemene kreten uiten.
Een van die kreten wil ik iets aandachtiger beluisteren, omdat ze meer dan andere
past in het kader van deze vergadering, die een van de eerste initiatieven is om tot
een eenmaking van de architectenverenigingen te komen. Die eenmaking betekent
op zichzelf niets, als ze niet tegelijk een grondige herziening en hervorming van het
beroep zelf met zich meebrengt. We mogen ons ook op dat stuk geen rad voor de
ogen draaien. Het is echter wel een goed teken als de behoefte aan een ernstige en
effectieve beroepsvereniging wordt aangevoeld. Zulk een vereniging wordt pas een
noodzaak wanneer de architect zijn taak in de gemeenschap ernstig gaat nemen en
afstand wil doen van de zuiver renaissancistische opvattingen van zijn beroep. Want
met de voorhistorische opvattingen over zijn opdracht als architect hangt evident
ook een niet meer aangepaste beroepsorganisatie samen. Een architect voor wie een
huis een huis is, voor wie een huis nog altijd dé architectuur is, heeft er
vanzelfsprekend geen behoefte aan om zich op zijn beroep te gaan bezinnen. Hij
bouwt zijn huisjes, en dan! Zijn opdrachtgever - hoe klein of onooglijk ook - wie is
de dag van vandaag de werkelijke opdrachtgever? - beschouwt hij nog altijd als het
geprivilegieerde individu dat hij met zijn architectuur moet helpen om zich zijn min
of meer ingebeelde machtspositie in de maatschappij op te bouwen; zoals hij zichzelf
nog altijd beschouwt als de oppermachtige alleenheerser over het project op de
tekenplank. Alles wat hem hindert, wordt als inbreuk op zijn creativiteit beschouwd
en als uitvlucht aangevoerd voor de eventuele mislukking: het komt zo zelden voor
dat een architect het genoegen van een geslaagde operatie kan smaken. Meestal begint
de kennismaking van het werk met excuses, en die zijn niet altijd alleen maar een
vorm van bescheidenheid. Maar, zoals ik zei, gaan meer en meer architecten voor
zichzelf erkennen dat deze condotiere-positie niet langer houdbaar is. De bezinning
op het architectenberoep is echter geen individuele zaak, zelfs niet de zaak van een
kleine verlichte groep. Ze kan maar met vrucht gebeuren wanneer heel het beroep
en al de beoefenaren ervan er op de een of andere manier bij betrokken worden. Ik
beperk er mij nu toe enkele voorwaarden aan te stippen voor zulk een vernieuwing.
1. Wat zich in de eerste plaats opdringt is een elementaire beroepsmentaliteit, een
beroepsbewustzijn, of hoe u het ook maar noemen wil, m.a.w. het bewustzijn dat
men zich door de keuze van zijn beroep - in casu architect - ten dienste stelt van een
zaak, van een levensnoodwendigheid van de gemeenschap. Na al hetgeen ik kom te
zeggen, zal het wel duidelijk zijn dat de architect zich helemaal niet gedraagt als een
beroepsman, maar als een vrijschutter. Hij doet zich voor en beschouwt zich als een
kunstenaar, maar dan een van de vorige eeuw, voor wie elke binding een vermindering
van zijn vrijheid en creativiteit betekent. Voor mijn part kan men er rustig mee door-
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gaan een architect een kunstenaar of een vrijschutter te noemen, maar dan moet het
een echte zijn, een die zich met de reële werkelijkheid van de mens van vandaag
inlaat. Juist dat werkelijkheidsaspect van de architectuur dwingt m.i. de architect tot
een beroepsuitbouw, tot een groep, tot een milieu misschien waarin hij zich kan
ontplooien of eventueel tegen kan afzetten.
Ik stel hier gevaarlijke en ambigue dingen voor. Ik verwijs u naar Pouillons
Mémoires d'un architecte, waarin hij juist de beroepsmentaliteit verantwoordelijk
stelt voor de slechte gang van zaken in de architectuur: ‘de architectuur bleef een
officiële kunst’, schrijft hij, ‘jaloers gecontroleerd door een groep die verwonderlijk
goed elke kritiek kon ontzenuwen, en die ongestraft de smerigste dingen kon uithalen
of, iets gewoner gezegd, ellendige produkties kon voortbrengen, produkties van een
groep die zijn edel beroep van het bouwen opgaf voor de aquarel, die de goddelijke
betekenis van de structuur opgaf voor gepraat’.
Zo'n sclerose bedreigt elke groep. Maar dat neemt niet weg dat niettemin zulk een
groep in de sociale structuur van vandaag het enige werkzame middel kan zijn. Ik
haalde het citaat van Pouillon alleen maar aan om er van bij het begin voor te
waarschuwen dat een beroepsvereniging in geen geval een dogmatische instelling
mag zijn, een gesloten ghetto. Dat zal niet gebeuren zolang de vereniging wordt
beschouwd als een instrument in dienst van de architectuur, en niet ter verdediging
van het kleine eigenbelang. Op het moment dat het belang van de leden de bovenhand
haalt op de dienst aan de zaak, mag die vereniging best verdwijnen. Ze kan alleen
nog averechts werken.
De beroepsvereniging moet opgezet worden vanuit de overtuiging dat de
architectuur nu niet meer gediend kan worden door de individuele architect maar
door een beroep dat een sociale betekenis heeft: pas in en door dat beroep kan het
individu zich volledig uitwerken.
Het beroep is immers niets abstracts: het leeft maar door de continue inbreng van
zijn leden. Het beroep en de beroepsorganisatie is m.a.w. niets anders dan de
voorwaarde om de architect toe te laten zichzelf te zijn en te blijven en zijn sociale
taak vrij uit te oefenen.
Er bestaat dus een wisselwerking tussen de vitaliteit van het beroep en die van de
architect. Het beroep moet door de architect voortdurend opgebouwd worden, en
omgekeerd is het beroep er nodig opdat de architect zijn functie zou kunnen
uitoefenen. Het is een kringloop die nu moet op gang gebracht worden. Er moet van
niets vertrokken worden. Vergeet immers maar de beroepsverenigingen zoals die
bestaan: ze zijn een karikatuur. Van geen enkele architect heb ik er ooit een goed
woord over gehoord. Geen enkele van de functies van een ernstige beroepsvereniging
vervullen ze: ze oefenen geen enkele invloed uit naar buiten, in de politieke, culturele
werkelijkheid tellen ze niet mee; ze doen niets om het beeld van de architect in onze
samenleving te valoriseren - en juist dit beeld is van een immens belang voor de
uitoefe-

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

291
ning van het beroep. Ze doen ook niets om de architect zelf zijn werk au sérieux te
doen nemen, om zijn verantwoordelijkheid van zijn beroep op zich te nemen, om de
architect door een efficiënte organisatie te helpen vrijmaken van de rompslomp die
op hem weegt.
2. Dit laatste brengt me dan op een tweede belangrijk aspect van een
beroepsvereniging als uitdrukking van een beroepsmentaliteit: het beroep kan maar
als politieke en sociale werkelijkheid door de gemeenschap ernstig opgenomen
worden, als het representatief is. Het beroep kan maar goed naar buiten, naar de
realisatie van de architectonische opdracht toe, functioneren, als het de emanatie is
van een werkelijke groep, wanneer de beroepsvereniging de echte ontmoetingsplaats
geworden is van de architecten in hun functie van architecten, dwz. als
beroepsmensen. Een vriendjesclub waar angstvallig over de eigenlijke problemen
van het beroep wordt gezwegen, verdient de naam van beroepsverneiging niet. Het
volstaat evenmin dat alleen randproblemen ter sprake worden gebracht: organisatie
van het bureau, verkrijgen van toelatingen, respecteren van termijnen, bepalen van
honoraria; dit heeft allemaal zijn belang, maar heeft met architectuur nog niet zo heel
veel te maken. Een congres als dit van Mechelen was een hoopvol teken in de
ontwikkeling hiervan.
Maar één congres volstaat niet. Om tot een beroepsmentaliteit te komen moet er
een continu gesprek op gang gebracht worden, en dit kan alleen een
beroepsvereniging. Zo'n gesprek vindt plaats op verschillende niveaus. Een belangrijk
niveau is bijvoorbeeld dit van de publikaties. U weet beter dan ik hoe het ermee
gesteld is. Maar het belangrijkste van al is het gesprek van man tot man. Dat is
onvervangbaar. Op kleine schaal vindt zo'n gesprek al plaats, onder vrienden, collega's
van eenzelfde bureau. Maar dit gesprek moet nodig uitgebreid worden, het moet een
objectief karakter krijgen, een beroepskarakter. Het moet losgemaakt worden van
de persoon, de club en het cenakel overstijgen.
Dat kan niet van vandaag op morgen. We beschikken niet eens over een taal om
over architectuur te denken, laat staan van gedachten te wisselen. Maar in het spreken
zelf groeit de taal, ontstaat de taal.
De taal die een architect nu spreekt is het duidelijkste symptoom van zijn
onaangepastheid én aan zijn taak én aan zijn milieu. Ik weet best dat er architecten
zijn die de taal van het milieu kennen, maar dan moet u maar hun werk bekijken: ze
hebben zich helemaal in het milieu laten integreren en daardoor ook aan hun eigenlijke
taak verzaakt. Ze geven de opdrachtgever inderdaad de vloer die hij wenst, de schouw
die hij verlangt, het nette huisje, de sjieke villa, het luxe-appartement. Voor hen is
er geen enkel probleem. Voor hen is een beroepsvereniging alleen maar roet in het
eten.
3. Daarmee kom ik op een van de delicaatste punten van de beroepsvereniging,
die van de selectie. Met die geïntegreerde architecten zal immers nooit
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een valabel gesprek mogelijk zijn: u moet zich daarover geen enkele illusie maken.
En als ze toch een gesprek aangaan, dan doet u er best aan het te weigeren, want het
is oneerlijk, omdat het een gesprek is waarin de persoon niet is geëngageerd. Het
beroepsgesprek kan echter wel door de ernst waarmee het gevoerd wordt als het ware
vanzelf een selectie teweegbrengen, een selectie die op de lange duur het beroep ten
goede zal komen en uitzuiveren. Met de waarde die een architectendiploma nu heeft
kan hierop alleen geen beroepsvereniging gebaseerd worden.
4. Die natuurlijke selectie van de beroepsvereniging die zich respecteert uit respect
voor de zaak en voor haar leden, en dus vanuit dit respect ook eisen kan stellen, zal
vooral vruchtbaar zijn voor de jongeren. Ik constateerde met vreugde dat de jongeren
in de uitbouw van de nieuwe vereniging niet vergeten zijn. Ik ga het probleem van
het onderwijs niet aansnijden, want het is grotendeels een vals probleem. Het kan
maar een oplossing krijgen in de algemene herwaardering van het architectenberoep.
Een beroepsvereniging zoals ik die zie zal dan ook niet anders kunnen dan nauw
contact onderhouden met het onderwijs, eventueel eisen hiervoor formuleren, criteria
opstellen. Het zou echter niet goed zijn, geloof ik, zoals sommigen zouden wensen,
dat het beroep het onderwijs volledig controleert. Ze moet dit beschouwen als haar
tegenhanger, een noodzakelijke kritische instantie ten overstaan van de vereniging
zelf.
Maar wat hier ook van zij, wat onze onderwijsinstellingen op het ogenblik mogen
waard zijn, het is zo dat ze ieder jaar opnieuw jonge mensen afleveren die misschien
onvoldoende op hun taak zijn voorbereid, maar die voor het merendeel toch bezield
zijn door liefde voor het vak dat ze gekozen hebben, en nog de ambitie hebben er
iets van te maken.
U weet hoe het die jonge mensen nu vergaat: ze vinden amper een stagemeester
om de hen opgelegde stage te doen - en wat betekent die stage dan! Die uiterst
belangrijke instelling - die in twee richtingen zou moeten werken - is van meetafaan
in het ridicule terecht gekomen. Een bewijs te meer dat er iets scheef loopt met het
beroep, een bewijs te meer van de behoefte aan een sterke vereniging die deze
instelling kan valoriseren.
Momenteel ontbreekt de mentaliteit om de jonge krachten op te nemen. In vele
gevallen betekent een stage dat men de jonge idealist wil ontgroenen, men wil hem
laten zien hoe vlug de schone dromen van een architectuur verzwinden in de harde
wind van de realiteit... en men doet in feite niets anders dan zijn eigen ontgoocheling
en verbittering op de jongeren overdragen. De stage heeft als bedoeling de student
met de realiteit van het beroep te confronteren. Maar deze bedoeling mag niet de
enige zijn, want dan is de optiek al verkeerd. Het beroep zelf moet op die jonge
krachten uit zijn, er zelf iets van willen leren, zich willen inspireren op hun
enthousiasme en hun inzicht: ze brengen nieuw bloed, nieuw leven. Ze zijn er
hoogstnodig om de
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sclerose van het beroep tegen te gaan.
Om dit opnameproces te begeleiden kan een beroepsvereniging van het hoogste
belang zijn. Ze kan ervoor zorgen dat, ook al verloopt een persoonlijke stage niet in
de allerbeste voorwaarden, het algemene milieu tenminste stimulerend blijft, ze kan
door deze krachten aan te trekken zelf voortdurend nieuwe impulsen opdoen. In de
bestaande beroepsverenigingen worden de jongeren doodgedrukt, of ze vervelen zich
dood. Wie is erover verwonderd dat ze niet meer komen.
5. De beroepsvereniging moet niet alleen een aantrekkingspool voor de jongeren
betekenen, ze moet ook een waarborg van kwaliteit zijn voor de welwillende
niet-architect die zich op het domein van de architectuur wil oriënteren en dat weer
in beide richtingen, in het geven en in het nemen.
a. Eerst en vooral op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek. Dit houdt ten
nauwste verband met wat ik daarnet over de taal zei. Het wordt hoog tijd dat het
architectenberoep zijn amateuristisch karakter aflegt om zich een wetenschappelijke
basis te verschaffen. Dit kan geen enkele architect op zijn eentje. Alleen daarom al
zou een beroepsvereniging van het hoogste belang kunnen zijn: ze moet zowel op
technisch, formeel, als theoretisch gebied het onderzoek stimuleren, de resultaten
ervan vastleggen en beschikbaar stellen. Voor dit onderzoek kan zij niet tot de eigen
discipline beperkt blijven, maar zal zij alle mogelijke disciplines moeten aantrekken.
Binnen dit kader wil ik er terloops maar op wijzen dat de hele problematiek niet
nationaal, maar internationaal moet gesteld worden.
b. Op het niveau van de relaties met de directe opdrachtgever, moet een
architectenvereniging eveneens als referentie kunnen optreden: ze moet het de
architect bijvoorbeeld mogelijk kunnen maken bepaalde opdrachten eenvoudig te
weigeren, met de wetenschap dat hij door een collega niet in de rug geschoten wordt.
In Mechelen werd er in een van de conclusies gevraagd dat er meer architecten in
de administratie zouden benoemd worden. In het licht van wat ik zei over het
noodzakelijke onderscheid tussen architect en architect wordt een soortgelijke eis
onzinnig. De waarheid is ook hier niet vleiend, maar we moeten ze keihard in de
ogen durven zien: al de gevallen die kunnen betwist worden, zijn het werk van
architecten. Een beroepsvereniging die naam waard, moet op dat punt verheldering
kunnen brengen. Ze moet zich openlijk kunnen distantiëren van collega's die hun
beroepsgeweten verkrachten op welke trap van de administratieve ladder ze zich ook
mogen bevinden. Als om maar één voorbeeld en geen namen te noemen, een hoge
ambtenaar het moet hebben van steekpenningen om zijn eigen profijt te dienen en
het architectuurbeleid in het belachelijke te trekken, dan moet een beroepsvereniging
in staat zijn die man te elimineren. Ze is de enige die belangrijke nieuwe initiatieven
en nieuwe visies op een efficiënte wijze kan doorzetten.
c. Even belangrijk als de twee voorgaande punten is het contact met de on-
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middellijke medewerkers van de architect: de raadgevende ingenieurs, de urbanisten,
de ontwerpers, de aannemers, de bouwbedrijven, de promotoren. Ik ontwikkel dit
punt niet. Het zou me te ver voeren. Ik verwijs hiervoor naar de plaquette van Henri
Bernard les conditions d'une architecture waarin hij pleit voor een verbreding van
de architectenvereniging tot de volledige sector van het bouwen, of minstens tot een
intense samenwerking onder de verschillende beroepsverenigingen. De
beroepsvereniging van architecten mag niet dezelfde fout van de orde herhalen. Niet
voor niets hebben de Franse architecten in de meirevolutie daartegen stelling genomen.
Ik besluit met de wens dat er bij ons heel gauw een sterke architectenvereniging
moge groeien, een architectenvereniging die door haar open, nonconformistisch
karakter de goede architectuur in dit land eindelijk weer een kans geeft.
Het woord is aan de architecten □

Hochschule für Gestaltung afgelegd.
K&C-agenda, 18 december 1968.
Naar aanleiding van Interieur 68 te Kortrijk werd er in K&C reeds enkele malen
gealludeerd op de crisissituatie waarin het design zich de dag van vandaag bevindt.
Het kan niet anders of deze crisissituatie moet zich ook laten voelen in de
opleidingsinstituten voor designers. De Academie voor Industriële Vormgeving van
Eindhoven heeft die crisis voorlopig weten te bezweren door een drastische
herstructurering van de academie die voortaan uit zeven instituten bestaat. Uit de
functie van die instituten blijkt dat ze tot doel hebben niet om de academie op te
splitsen, maar om de complexe relaties waarin het probleem van de vormgeving
(sociaal, psychologisch, pedagogisch, technisch) vastzit, efficiënter aan te pakken.
Juist in de verwaarlozing van deze complexiteit van het huidige vormgevingsproces,
vooral dan van zijn sociale betekenis, is de Hochschule van Ulm vastgelopen.
De moeilijkheden in Ulm dateren niet van gisteren. Ze beleefden een kritiek
moment toen de kredieten voor het nieuwe schooljaar moesten gestemd worden.
Uiteindelijk bleef de Landesregierung dan toch bereid kredieten voor 1969 aan de
school te verlenen en af te zien van haar eis de school in te lijven bij de
ingenieursschool van Ulm. Als voorwaarde werd gesteld dat de interne moeilijkheden
van de school zo spoedig mogelijk moesten opgelost worden en dat een nieuw
pedagogisch-wetenschappelijk project aan de regering moest voorgelegd worden.
Alles verliep betrekkelijk goed, er heerste zelfs een opti-
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misme zoals de school gedurende de laatste jaren niet meer gekend had, toen de
rector Herbert Ohl zelf de onderhandelingen afbrak en daarmee een streep trok onder
de geschiedenis van de Hochschule. Hij was er blijkbaar niet in geslaagd de
verdeeldheid in eigen huis te overwinnen. Die verdeeldheid lag in hoofdzaak tussen
studenten en docenten. De studenten verwijten de school dat ze alleen maar aan
‘kosmetiek’ doet en niet aan werkelijke vormgeving van het milieu, en - wat er
onmiddellijk mee samenhangt - dat sociale overwegingen helemaal niet aan bod
komen. Daarbij kwam dan scherpe persoonlijke kritiek op een aantal docenten die
in de school niets anders zien dan een ‘goedkope arbeidsreserve’, waaruit ze kunnen
putten voor hun eigen opdrachten.
Door die interne moeilijkheden, nog vergroot door de onzekerheidspositie waarin
de school door het politieke maneuver was komen te staan, was ook de recrutering
sterk teruggelopen. In plaats van gemiddeld 150 studenten telt de school er nu nog
30. Ze was dus als het ware zichzelf aan het afschrijven. Dit alles stemt tot nadenken.
Eerst en vooral over het politieke maneuver zelf dat het resultaat van zijn eigen
ondermijning als argument gaat gebruiken om de school te veroordelen. Ten tweede
over de onmacht van de politiek om het kritische en problematische als noodzakelijke
factor in een ontwikkelingsgeschiedenis een plaats te geven in het systeem. Ten derde
over de onmacht van de designer zelf om object en methode van zijn discipline zo
realistisch te omlijnen dat ze als een sociale werkelijkheid kan beschouwd worden.
Het verdwijnen van de Hochschule für Gestaltung van Ulm is een teken aan de
wand. Terwijl overal de verdiensten van het eerste Bauhaus dik in de verf worden
gezet, naar aanleiding van de tentoonstelling die momenteel in Amsterdam getoond
wordt, komt het tweede Bauhaus in gelijksoortige omstandigheden als het eerste aan
zijn einde. We zullen blijkbaar nooit geleerd zijn. De pessimisten onder ons krijgen
een heerlijke kaart toegespeeld. De belofte van de regering dat het instituut volgend
jaar, als een afdeling van de staatsuniversiteit van Stuttgart, opnieuw zal beginnen,
kan niet verhinderen dat de leegstaande gebouwen van Ulm een kortsluiting te meer
betekenen in de communicatie tussen politiek en kunst, waarover ik het in nummer
36 had □
Les églises de Marc Dessauvage.
La Maison 12(1968).
Kerkbouw als kritische functie.
La Maison 12(1968).
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Waar ligt Heerlen?
K&C-agenda, 18 december 1968.
Hoogbouw als roofbouw.
K&C-agenda, 18 december 1968.
Felix Roulin.
K&C-agenda, 18 december 1968.
De wereld van Henri Cartier-Bresson.
K&C-agenda, 25 december 1968.
Eén jaar Centre Le Corbusier.
K&C-agenda, 25 december 1968.

Ideeënprijsvraag kerkenbouw. (Inleiding tentoonstelling resultaten)
TABK 24(1968).
Bij een prijsvraag komt het niet zo vaak voor dat iedereen, mededingers en andere
belangstellenden, zich met eigen ogen rekenschap kunnen geven van alle vijftig
projecten die voor de prijsvraag werden ingestuurd. Hier krijgt men zelfs nog meer
dan dat te zien, want aan de door regelrechte architecten voorgestelde ontwerpen
zijn er nog enkele visies toegevoegd van leken, leerlingen van een Amsterdams
lyceum. Over die ontwerpen, dacht ik, hoef ik u dan ook niet veel te vertellen. U
hebt de gelegenheid om ze zelf kritisch te bekijken, te beoordelen, en er misschien
enkele conclusies uit te halen.
Er is echter één punt waarover u misschien enige verklaring verwacht: tussen u
en die projecten staat immers een jury, die het op zich genomen heeft die vijftig
ingezonden ontwerpen enigszins te stratificeren. U krijgt geen vijftig gelijke
ontwerpen meer te zien, maar in verschillende beurten door de jury geschifte
ontwerpen. En dat maakt wel enig verschil. Op een of andere manier hebt u met de
aanwezigheid van een vijftal mensen te doen, aan wie gevraagd werd het eerst een
oordeel uit te spreken, en wat meer is, een rangorde op te stellen.
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De samenstelling van de jury was even toevallig en heterogeen als de samenstelling
van de groep inzenders. Ze hield geen enkel verband met om het even welke school,
welke opvatting, welke richting in de architectuur ook. Als kerkbouwer, socioloog
of criticus had ieder van ons al wel ergens iets met kerkbouw te maken gehad. Ieder
van ons had zich over het probleem ideeën gevormd, maar in de bijeenkomsten van
de jury werden deze nooit geformuleerd. Zonder iets van elkaar af te weten, zonder
enige gemeenschappelijke oordeelsgrond tenzij het prijsvraagreglement, is ieder van
ons voor elk van de vijftig projecten gaan staan met zijn eigen opvattingen over
kerkbouw, liturgie, architectuur en stedebouw. Dat heeft de werkwijze van de jury
niet vergemakkelijkt. Er zijn momenten van uitgesproken aporie geweest, ogenblikken
dat we geen uitweg meer zagen. Achteraf gezien bleek deze vorm van jury de enige
te zijn die aan het opzet van de ideeënprijsvraag beantwoordde. Tegenover en in
continue dialoog met de projecten moest de jury eerst zichzelf constitueren, zich
door de projecten laten constitueren.
Het ligt natuurlijk heel anders wanneer het werk van de jury erin bestaat, een aantal
ontwerpen op hun concrete waarde, hun mogelijkheden voor een gegeven situatie te
toetsen. Nu kwam het er echter op aan, zo onbevooroordeeld mogelijk nieuwe ideeën
op zich te laten afkomen en vanuit die ideeën, voor zover ze uit de projecten waren
af te lezen, criteria en normen voor een beoordeling te vinden. Dit heeft ertoe geleid
dat de jury pas in het proces van de beoordeling zelf is ontstaan, als het ware door
de prijsvraag is gevormd en dat ze pas bij het afsluiten van de besprekingen over de
nodige criteria beschikte om de projecten te beoordelen. De vraag kan gesteld worden
en werd in feite ook gesteld, of het hele werk dan niet moest overgedaan worden, of
sommige projecten niet te vroeg opzij werden gezet. Elke prijsvraag blijft natuurlijk
een gok, zowel voor de inzenders als voor de beoordelaars, en te verregaande
conclusies mogen er niet aan verbonden worden. Maar als ik, uitgaande van de
ervaring opgedaan in de besprekingen en in het contact met de projecten, voor mezelf
nog eens de hele gang van zaken probeer te herhalen, dan geloof ik niet dat het
uiteindelijke resultaat duidelijk anders geweest zou zijn dan wat er nu uit de bus is
gekomen. Maar misschien denken andere leden van de jury daar verschillend over.
In ieder geval is het zo, dat ook in de constitutie van de jury zoals die nu is verlopen,
ieders sympathieën en antipathieën, als ik het zo mag zeggen, zijn blijven meespreken
en dat er helemaal geen sprake is geweest van nivellering. De opvattingen bleven
duidelijk uit elkaar lopen, zowel wat architectuur en stedebouw als wat het
kerkgebouw betrof. Om slechts één voorbeeld te noemen: er waren in de jury zowel
principiële voor- als tegenstanders van een herkenbare sacraliteit van het geïsoleerde
kerkgebouw en een daaraan beantwoordende opvatting van architectuur als autonoom
ruimtelijk kunstwerk. Deze tegenstellingen hadden als positief resultaat dat geen
enkele oplossing
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van te voren uitgeschakeld kon worden, noch die waarin het kerkgebouw zo goed
als restloos in het anonieme stadsweefsel wordt opgelost, noch die waarin het
kerkgebouw als een architectonisch, om niet te zeggen monumentaal zwaartepunt
in de stadsstructuur wordt beklemtoond. Elk ontwerp werd op die manier vanuit
verschillende hoeken bekeken en op zijn eigen, ik zou zeggen, persoonlijke
samenhang, consequentie en rijkdom beoordeeld. Elk ontwerp dicteerde aldus als
het ware zelf de criteria waarop het wilde beoordeeld worden, in het samenspel van
grafische transpositie en begeleidende verklaring, uiteraard met de klemtoon op het
eerste. Weer slechts één voorbeeld: een ontwerp dat een stedebouwkundige aansluiting
suggereert of veronderstelt en die aansluiting niet realiseert, geeft de beoordelaar
een reële norm in de hand om dit project af te wijzen, afgezien van de vraag of de
jury zo'n aansluiting wenselijk vindt of niet. Het criterium lag m.a.w. niet in de
voorafgegeven ideeën van de jury, maar in het project zelf, wat dan natuurlijk wel
veronderstelt dat het project juist gelezen wordt.
Het is eigen aan een ideeënprijsvraag dat niet alleen het concrete project als
oplossing van het gestelde probleem onder ogen wordt genomen, maar ook de
algemene idee, de strekking, die in het geheel van de inzendingen naar voren treedt.
Er zijn geen gegevens om uit te maken in hoeverre de vijftig inzenders
representatief genoemd kunnen worden voor de architecten in Nederland en België.
De namen van de prijswinnaars leren echter wel, dat zowel noord als zuid onder de
anonieme ontwerpen zijn vertegenwoordigd. Meer verbazing wekt het, dat niet alleen
debutanten maar ook gerenommeerde kerkbouwers aan de wedstrijd hebben
meegedaan. Dat zou erop kunnen wijzen dat ook onder hen ontevredenheid heerst
over het werk dat ze totnogtoe gepresteerd hebben en over de omstandigheden waarin
hun dat werd opgedrongen. Ik ben geneigd aan te nemen dat de ontwerpen die hier
zijn samengebracht, een tamelijk correcte doorsnede te zien geven van wat de architect
zich de dag van vandaag van een kerkgebouw voorstelt. En als we er ook de
voorstellingen van de meisjes van Amsterdam bij betrekken, kunnen we nog een stap
verder gaan. Zoals ik zei, stond de jury aanvankelijk een beetje ontwapend tegenover
de schijnbare veelheid en uiteenlopendheid van de voorgestelde ideeën. Bij nader
inzien bleek echter al gauw dat die veelheid in grote mate toegeschreven moest
worden aan het feit dat we in vele gevallen met partiële benaderingen te doen hadden.
Alles bij elkaar blijkt er immers een merkwaardige overeenkomst te bestaan over de
fundamentele richting waarin een oplossing voor de kerkbouw gezocht moet worden,
zodat hier opnieuw, op het collectieve vlak van de prijsvraag in haar geheel, zich als
het ware vanzelf criteria en vergelijkingspunten aanboden. Zulke criteria hebben
vanzelfsprekend niets mathematisch, maar ze zijn, dacht ik, toch met een vrij grote
nauwkeurigheid te omschrijven.
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In de meeste van de projecten wordt de kerk als een kritische functie beschouwd met
als voornaamste object de stedebouwkundige planning of meer in het algemeen het
woonmilieu als expressie van samenleving. Deze kritiek impliceert het afwijzen van
het liturgisch isolement. Met het liturgisch aspect van de zaak hebben de inzenders
echter nog nauwelijks iets van doen. Liturgie lijkt in deze prijsvraag niet meer de
zaak van architecten te zijn. Ik zou zeggen: gelukkig maar. De architecten hebben
in het te ontwerpen kerkgebouw een aanleiding gevonden om hun algemeen
onbehagen over de woonsituatie van vandaag scherp te formuleren. Verscheidenen
onder hen grijpen zelfs het kerkgebouw aan als een ultieme oplossing, een ersatz,
voor wat aan humaniteit in het woonmilieu van vandaag ontbreekt.
Het zou me te ver voeren hier in te gaan op de vraag of de kerk en het kerkgebouw
werkelijk de drager kan zijn van deze kritische functie in onze samenleving. Verwacht
men van de kerk niet wat zij niet meer geven kan? Denkt men niet al te archaïsch
als men zijn heimwee en zijn verlangen naar een bewoonbare wereld projecteert in
een nieuw type van kerkgebouw? Maar zelfs voor wie geneigd is op deze laatste
vragen ja te zeggen, blijft de kritiek uitgesproken en er is alvast deze algemene
conclusie uit af te leiden, dat de meeste van de architecten die aan deze prijsvraag
hebben meegedaan, het probleem van de kerkbouw niet meer als een geïsoleerd
probleem zien, maar als een deelprobleem van een veel omvattender problematiek.
Zij kunnen nog slechts zijdelings antwoorden op de vraag naar het kerkgebouw, en
zien zich verplicht te refereren aan andere dringender problemen, in de eerste plaats
van stedebouwkundige aard.
Het is duidelijk dat men het kerkgebouw in de eerste plaats bepaald ziet door zijn
plaats in een stedebouwkundige samenhang, zelfs als men het nog als een alleenstaand
gebouw behandelt. De werkzaamheid van dit principe in de conceptie van het gebouw
zelf en in die van zijn relaties tot de omgeving werd tenslotte een van de voornaamste
criteria. Het idee van deze ideeënprijsvraag ligt daar: de kerk moet gaan werken aan
de ruimte van de mensengemeenschap, aan de stad, want deze is de elementaire
voorwaarde voor haar eigen bestaan. De kerk moet zich inpassen, maar er blijkt
voorlopig niets te zijn waarin zij zich inpassen kan. De structuur ontbreekt waarvan
zij deel kan zijn. Er zit dan voor de ontwerpers niets anders op dan zelf een structuur
voor te stellen waarin ze de plaats van de kerk kunnen aanwijzen.
Die plaats blijft, als we ze een ogenblik op zichzelf beschouwen, zelf heel
onbepaald. Ze herhaalt op haar schaal en binnen haar eigen omschrijving de vrije
structuur van het grote geheel waartoe ze behoort. Ze wil de mens een zo groot
mogelijke ruimtelijke bruikbaarheid verschaffen, vaak zo omvattend, dat ze niets
meer kan inhouden, zo afgestemd op alle gebruik dat ze voor geen enkel gebruik
meer geschikt is. Ook van het kerkgebouw wil men een dooreenander maken, waarin
alles mogelijk en open blijft, waarin de contradicties
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tegen elkaar kunnen opbotsen. Men wil een chaos scheppen, waarin de geest
vruchtbaar kan worden. Het zou wel eens kunnen zijn dat de kerken, die totnogtoe
toonbeelden van orde en discipline zijn geweest, juist in het openhouden van die
chaos de reden van hun voortbestaan vinden.
De architect droomt ervan een kerk uit het leven én de stad te laten ontstaan, de
stad zelf tot kerk te maken, maar dat kan hij voorlopig alleen maar door te beginnen
met van zijn kerk een stad te maken, een stukje leefbare wereld. Dat wil zeggen dat
de kerk niet kan wachten tot de voorwaarden vervuld zijn, ze moet zelf die
voorwaarden scheppen, alleen al omdat ze bestaat.
In deze enkele beschouwingen is, geloof ik, de fundamentele gedachtengang van
zo goed als alle projecten samengevat. Ze zijn niet bedoeld om de keuze van de jury
te verdedigen, alleen maar om haar werkwijze toe te lichten. Deze heeft erin bestaan
te luisteren naar wat de projecten te vertellen hadden. Ik hoop dat we goed hebben
geluisterd, en dat we door verkeerde interpretaties uw eigen kijk niet al te zeer hebben
vertroebeld □
Moderne kerkelijke kunst en kerkbouw, in Catholica 2, Stichting Catholica,
Hilversum, 1968.
Toulouse-Lautrec.
(film BRT) 1968.

Theo van Doesburg.
K&C-agenda, 1 januari 1969.
Terwijl de weekendedities van de Nederlandse kranten volstonden met beschouwingen
over de Bauhaus-tentoonstelling te Amsterdam, werd in het stedelijk Van
Abbemuseum te Eindhoven onder grote belangstelling de tentoonstelling Theo van
Doesburg geopend (tot 26 januari). Zoals wel meer gebeurt, heeft het toeval hier
gezorgd voor een boeiende confrontatie. In de eerste plaats is er het historische
verband tussen het Bauhaus en De Stijl, en meer in het bijzonder, tussen het Bauhaus
en Theo van Doesburg. Maar niet minder belangrijk lijkt me de vergelijking tussen
het karakter van beide tentoonstellingen.
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De Bauhaus-tentoonstelling is een routine-tentoonstelling, belangrijk om het fenomeen
zelf, maar niet om de kennis ervan: ze reveleert geen nieuwe gezichtspunten op het
Bauhaus. De hoogstnodige kritische studie van dit belangrijk evenement werd door
deze tentoonstelling uit de weg gegaan.
De tentoonstelling Theo van Doesburg is in alle opzichten het tegendeel: ze bewerkt
een continue ontdekking van een nieuwe van Doesburg. Ik sta er telkens weer versteld
van met welke stereotiepe, simplistische en valse beelden van de recente
kunstgeschiedenis we opgeschept zitten, in casu, welke onvolledige voorstellingen
van De Stijl en van Theo van Doesburgs rol daarin we hebben meegekregen. Ir.
Leering, directeur van het Van Abbemuseum heeft zich met de gangbare
voorstellingen niet tevreden gesteld, maar ze in de tentoonstelling grondig ontleed,
op vele punten zelfs gecorrigeerd en aangevuld.
‘De tentoonstelling van Doesburg’, schrijft hij in het ‘Ten Geleide’ van de
belangrijke catalogus, ‘is niet alleen nodig om tot een meer gedifferentieerde kennis
omtrent De Stijl te komen..., maar ook om door visuele informatie het nogal
ongedifferentieerde beeld betreffende De Stijl en zijn medewerkers te doorbreken...
Van Doesburg werd in dit ongedifferentieerde beeld meestal de rol toebedacht van
de organisator, propagandist en theoreticus van De Stijl, waartoe zich de waardering
voor zijn werk beperkte. Dat juist hij en zijn werk de ontwikkeling van De Stijl, na
de duidelijke uitkristallisering en formulering van de eerste uitgangspunten tijdens
de jaren 1926-1930, opstuwde, hetgeen zijn diepgaande invloed op internationale
ontwikkelingen ook buiten De Stijl niet miste, is te weinig bekend. Daaraan wil deze
tentoonstelling tegemoetkomen, door van Doesburgs werk in de breedte, d.w.z.
gespreid over de diverse disciplines van zijn beeldend scheppen te tonen’.
Theo van Doesburg leert men op de tentoonstelling kennen als een groot kunstenaar,
vooral als een nieuw soort kunstenaar, die misschien dichter staat bij Schwitters en
Duchamp dan bij Mondriaan. Wat totnogtoe als een zwakke kant van zijn
kunstenaarspersoonlijkheid ervaren werd, blijkt een historisch apriori te zijn, een
misverstand over de aard zelf van de hedendaagse kunst. Van Doesburg was geen
schaduwloper van Mondriaan. Hij had de grote betekenis van diens werk begrepen,
maar ook de grenzen ervan gezien. En een van Doesburg is het juist altijd om die
grenzen te doen. Als hij gaat schilderen in de aard van Mondriaan, dan is het niet
om goede Mondriaan-schilderijen af te leveren, maar om te zoeken of men niet verder
kan gaan dan Mondriaan, niet alsof hij zich daardoor als een groter kunstenaar dan
Mondriaan zou willen opwerpen - niet de persoon, maar de zaak interesseerde van
Doesburg - maar omdat hij vond dat Mondriaan zelf ergens binnen zijn eigen
conceptie van het neo-plasticisme niet ver genoeg ging.
In van Doesburgs verhoudingen met andere kunstenaars of kunstenaarsgroepen
werkte diezelfde trend. Zo voelde hij zich aangetrokken door het Bau-
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haus en door Dada, maar nam ook deze groepen of bewegingen niet als zodanig: hij
zag ze als mogelijkheden om iets groters, iets meer omvattends ermee te realiseren.
Leering zegt heel juist: ‘Van Doesburg realiseert zich middels en in anderen. Zijn
conceptie is sterk afhankelijk van de inbreng van anderen, maar deze inbreng van
allerlei kanten drijft hij in zijn conceptie zelf zo op, dat er een geweldige uitstraling
op anderen van uitgaat. Zo zien wij, dat de ontmoetingen met Mondriaan, Huszar,
en van der Leck in 1916 een keerpunt in zijn werk teweegbrengen, maar dat
gelijktijdig in het werk van genoemde kunstenaars de uitgangspunten verscherpt
worden of dat uit de gemeenschappelijk gevoerde discussies nieuwe conclusies ten
aanzien van deze uitgangspunten getrokken worden’.
Daarmee is én de oorspronkelijkheid van van Doesburg én de historische misvatting
van diens persoonlijkheid verklaard. Het is uiterst boeiend om dit in het Van
Abbemuseum aan de hand van schilderijen, glasramen, drukwerken,
meubelontwerpen, architectuurmodellen, reconstructies te beleven. Bij de opening
van de tentoonstelling werd postuum de Sikkenprijs uitgereikt aan van Doesburg.
Nelly van Doesburg nam hem in ontvangst. Haar commentaar luidde: ‘Hij komt
veertig jaar te laat’.
Belangrijk is ook het gelijktijdig verschijnen van de heruitgave van het blad De
Stijl dat Theo van Doesburg stichtte en tot aan zijn dood redigeerde. De heruitgave
bestaat uit drie delen. Twee ervan zijn nu beschikbaar en bevatten de reproduktie
van alle verschenen nummers van het blad. Het derde deel zal vertalingen van de
Nederlandse teksten en verschillende studies bevatten □
Hulde aan Pierre-Louis Flouquet.
K&C-agenda, 1 januari 1969.

Waar blijft de minimal art?
K&C-agenda, 8 januari 1969.
Ik ben helemaal niet op de hoogte van de politieke of diplomatieke betrekkingen die
er op het ogenblik bestaan tussen de U.S.A. en België; indien het er echter mee
gesteld is als met de artistieke, is het verre van schitterend. Er schijnt een
ondoordringbaar gordijn te hangen tussen deze twee landen zodat er niets van wat
in New York of in de woestijnen van Colorado aan het
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gebeuren is tot ons doordringt.
Sinds jaren houden de wachters van Middelheim ons zoet met de beloften de
volgende biënnale te wijden aan de hedendaagse sculptuur van de Verenigde Staten.
Het kon een prachtige tentoonstelling geweest zijn met streng geselecteerd werk van
het allerhoogste gehalte, een wereldprimeur bovendien, voor wie aan dit laatste
argument nog gevoelig is.
Sinds de belofte door Middelheim werd geformuleerd, zijn alle grote
tentoonstellingen in Europa door de Amerikaanse sculptuur overheerst: ik noem maar
de Documenta te Kassel om niet te spreken van de David Smith-tentoonstelling te
Otterlo, die van de Minimal Art te Den Haag, die van Morris te Eindhoven en te
Parijs, die van L'Art Réel, momenteel te Parijs, en deze lijst kan naar believen verlengd
worden. Ik vermeld al deze tentoonstellingen, in de onmiddellijke nabijheid van de
Belgische grenzen georganiseerd, om te laten zien dat het slechts een uitvlucht is
hier met financiële of administratieve moeilijkheden te komen aandraven. De reden
ligt elders. Op het ogenblik dat inderdaad de moderne sculptuur in haar verschillende
aspecten in grote mate beheerst wordt door Amerikaanse of in Amerika gevestigde
kunstenaars, gaan de Middelheimmensen hun heil zoeken in de beeldhouwkunst van
de Oost-Europese landen, zoals voor de vorige biënnale, of, als ik goed ben ingelicht,
is men nu aan het denken of er soms ook in Spanje of in de Zuid-Amerikaanse landen
geen onbekende beeldhouwkunst zou bloeien! Wie weet wat daar allemaal niet wordt
ontdekt in 1969.
Ik vraag me echter af waarom men het zover gaat zoeken. Is er misschien een
reden waarom de kunst van de U.S.A. hier niet mag getoond worden? Is men tegen
de Amerikaanse Vietnampolitiek? Of tegen de rassendiscriminatie? Dat men het dan
ook duidelijk zegt, zodat we weten waar we aan toe zijn. En ook als men van de
U.S.A. in geen geval wil horen, dan nog moet men het niet in Zuid-Amerika zoeken.
Dichter bij huis is er de jonge Engelse beeldhouwkunst, die nog altijd heel boeiende
dingen maakt. En zelfs in Frankrijk zijn er enkele interessante beeldhouwers te
ontdekken. Ik denk hier aan de fantastische tentoontelling van Ipousteguy in de
Galerie Bernard te Parijs. Wanneer gaan de organisatoren van Middelheim zich eens
voor de echte, levende beeldhouwkunst interesseren en er zich persoonlijk voor
inzetten, zodat we van die saaie, systematische overzichten gespaard blijven? Wanneer
krijgen we eens een overtuigende, frisse kijk, een nieuwe aanpak?
Ik schrijf dit alles echter niet in de eerste plaats omwille van Middelheim. De
kritiek op Middelheim zelf wordt vervelend. Het ziet er nu echter naar uit dat de
Middelheimplaag is overgewaaid op het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
In het nette programmaboekje voor het seizoen 1968-1969, dat totnogtoe stipt
werd gevolgd, was gedurende de maand december 1968 een tentoonstelling van de
Amerikaanse en Europese Minimal Art aangekondigd. Naar de
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voorstelling (met een foto van Michael Steiner) te oordelen, was deze tentoonstelling
geïnspireerd op die van verleden jaar te Den Haag, waarover in K&C met de passende
superlatieven werd bericht. Ze zou gaan over ‘tien kunstenaars, allen afkomstig uit
de V.S., die zich niet meer met kunst in de traditionele zin bezighouden’ en er volgt
een citaat van Dan Flavin: ‘Ik geloof dat de kunst de geheimzinnigheid, waar ze zich
altijd zo op beroemd heeft, aan het verliezen is ten gunste van een op gezond verstand
steunende spitsvondig gerealiseerde versiering... We gaan in de richting van niet-kunst,
van de aanvaarding van een in psychologisch opzicht onverschillige versiering, van
een neutraal plezier van het zien zoals dat aan iedereen bekend is’. Deze
tentoonstelling zou op 5 december geopend worden. Totnogtoe is er geen spoor van
te bekennen. Hopelijk is ze slechts naar een latere datum verschoven, hoewel voor
die hoop maar weinig aanduidingen zijn. Indien dit immers zo was, zou er allicht
een klein persbericht hiervan getuigd hebben. Nu vrees ik erg dat we met het Paleis
voor Schone Kunsten de weg van Middelheim aan het opgaan zijn. Het
avantgarde-zaaltje Aujourd'hui draait, men weet niet waarom, maar op halve toeren
meer. En als nu de enige tentoonsteling die het seizoen op het stuk van actuele kunst
kon goed maken afgelast wordt, wordt het meer dan bedenkelijk.
Altijd volgens het programmaboekje zijn er nog tentoonstellingen van Alechinsky
en Cremonini, twee Marzotto-prijzen, en van Max Beckmann; in de kleine zalen van
Shaar, Hoffmeister, Suzanne van Damme, Schultze, Lucas, Capacci... Al die
tentoonstellingen mogen er zijn, tussendoor. Ze kunnen echter de actuele kunst niet
vervangen. Ze kunnen het seizoen niet goed maken □

Acht eeuwen mecenaat.
K&C-agenda, 15 januari 1969.
‘Laten we blij zijn dat de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid,
ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van haar stichting, besloten heeft het
werk te doen verschijnen dat wij het genoegen hebben u heden te tonen: “Acht eeuwen
schilderkunst. Schatten uit de Belgische musea”, een gecommentarieerd repertorium
van wat kan beschouwd worden als het waardevolste of het meest karakteristieke
schilderijenbezit van de musea, grote of kleine, en van andere openbare gebouwen
in België’ (P. Haesaerts).
Laten we blij zijn. ‘Acht eeuwen schilderkunst’ is inderdaad een voortreffelijk
boek. Een ogenblik vraagt men zich wel af waarvoor het nu precies gemaakt
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is. Het houdt immers het midden tussen een luxueus geschenkboek en een
wetenschappelijk repertorium. Maar die nuttigheidskwestie verschuift heel vlug naar
de achtergrond, eens dat men in het boek aan het grasduinen is geraakt. Het is immers
zo gemaakt dat het voortdurend irriteert, d.w.z. de gebruikeljke schema's overhoop
haalt, maar juist daardoor nieuwe samenhangen, nieuwe interpretaties ontdekt worden.
Het lag misschien niet in de bedoeling van de samenstellers, die het een beetje irreëel
als een handige museumgids willen voorstellen, maar voor mij ligt de bestaansreden
van het nieuwe boek daarin. Alhoewel er met geen woord wordt over gerept, sluit
het goed aan bij een initiatief als dit van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen.
Het boek bestaat uit drie delen: het eerste bevat korte historische studies van de
Westerse schilderkunst (van heel ongelijke waarde) met de bedoeling de nationale
schilderkunst in de algemene evolutie van de Westerse schilderkunst te situeren; het
tweede deel geeft een historiek van de musea en openbare instellingen waar de
schilderijen zich bevinden; het derde deel bevat biografieën van de geciteerde
kunstenaars. Verschillende registers maken het gebruik van het boek gemakkelijk,
hoewel hier onmiddellijk moet aan toegevoegd worden dat er heel wat
onnauwkeurigheden ingeslopen zijn.
Het eerste deel bevat uitsluitend full-page kleurenreprodukties, meestal van details
van schilderijen die ook in zwart-wit zijn gereproduceerd. Deze manier van uitsnijden
reveleert soms onbekende aspecten van heel bekende schilderijen, hetgeen nog eens
de theorie van Malraux over de verhouding van foto tot kunstwerk bevestigt. De
illustratie van het tweede deel is gemengd: reprodukties in kleur op groot formaat
en reprodukties in zwart-wit op postzegelformaat. Het derde deel bevat enkele
zelfportretten van kunstenaars. In het geheel niet minder dan 1026 illustraties, waarvan
106 in vierkleurendruk. Op de keuze ervan kan ik hier vanzelfsprekend niet ingaan.
Men zou zich bijvoorbeeld kunnen afvragen waarom een Arman niet tot de schilders
gerekend wordt? Maar in het algemeen lijkt me de selectie uitstekend. Ik wil alleen
nog wijzen op de laatste illustratie achterin het boek, buiten elk verband als een
orgelpunt geplaatst: ze verbeeldt een ‘weelge tafel’, iets om de opulente burgerij (uit
de XVIIe eeuw) mee te bekoren?
Dat brengt me terug op de inleiding van Haesaerts, waaruit ik al citeerde: laten
we blij zijn. Ik zou er willen aan toevoegen: laten we er ook mee ophouden de kunst
te misbruiken. Ik citeer verder: ‘We mogen er ons over verheugen dat, in de huidige
maatschappij, nieuwe mecenassen en kunstbeschermers zijn opgestaan (sic), ik denk
aan bankinstellingen, aan de grote organen van het nijverheids- en handelsleven, die,
naast hun belangrijke sociale activiteit (sic), steeds meer steun verlenen aan het tot
stand komen van culturele prestaties... Deze instanties nemen aldus de rol over van
de sociale machten uit vorige eeuwen: de godsdienstige overheid, de koninklijke of
prinselijke hoven, de bourgeoisie...’.
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Wanneer men dit op een decemberavond van 1968 zonder één krimp hoort uitspreken,
dan beginnen de oren te tuiten. Men weet ineens niet meer waar men staat. Wat
hebben de bankinstellingen, wat heeft de industrie in dit land in de laatste vijftig jaar,
of, als men dat liever heeft, de laatste vijf jaar gedaan voor de kunst, om van de
sociale activiteit nog maar te zwijgen? Wat? Enkele boeken uitgegeven die even
luxueus en duur als conventioneel waren? Hun harde zakelijkheid met een kunstzinnig
aureool omkleed? Prijzen voor de beste mecenas in ontvangst genomen? Wat nog?
Ik wil me hier dan nog niet, zoals het zou moeten, opstellen op het vlak van de levende
kunst, zoals H. Sabbe het terecht doet in zijn stuk ‘à bas le mécenat’ in K&C/39. Ik
wil me nog zover mogelijk inleven in de traditionele kunstopvattingen die deze
milieu's schijnen aan te hangen. Zelfs dan nog moet de vraag negatief beantwoord
worden. Ik zou hier het onderscheid willen toepassen van Henri Lefebvre tussen
oeuvre en produit: een oeuvre betekent een waarde op zich, waaraan men zich
onbaatzuchtig geeft, een kathedraal bijvoorbeeld; een produit iets wat in het
consumptieproces wordt verteerd. Als onze hedendaagse bank- en financiële
instellingen zich nog voor het kunstwerk interesseren, dan is het alleen om het in
hun eigen consumptieproces te integreren en het dus tot produkt te verlagen. Ze zijn
m.a.w. in geen enkel opzicht creatief, ook niet in hun houding ten overstaan van de
kunst: ze brengen geen werken voort. Het wordt tijd dat we eerlijk zijn. Het initiatief
van de Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid om een boek uit te geven gewijd
aan de Belgische musea is zonder meer verdienstelijk, maar het betekent niet meer
dan een druppel water op een hete plaat. De kunstcriticus die meent dit initiatief te
moeten opblazen en het als uiting van effectief mecenaat te moeten bestempelen,
degradeert zichzelf. De culturele revolutie moet nog beginnen □
300 jaar Rembrandt.
K&C-agenda, 15 januari 1969.
Pierre Alechinsky.
K&C-agenda, 15 januari 1969.
Pierre van Soest en Shlomo Korèn in het Paleis voor Schone Kunsten.
K&C-agenda, 15 januari 1969.
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Fresco's uit Florence.
K&C-agenda, 22 januari 1969.
Tot 9 maart is er in het Rijksmuseum van Amsterdam de unieke tentoonstelling te
zien van fresco's uit Florence. Deze tentoonstelling is uniek omdat ze een technische
prestatie zonder voorgaande veronderstelt: fresco's bewaren lijkt soms moeilijker te
zijn dan om de maan te cirkelen. De inleiding van de voortreffelijke catalogus gaat
dan ook goeddeels over deze technische prouesses. Deze blijken niet eens zo modern
te zijn. Uit de inleiding vernemen we dat het afnemen en bewaren van fresco's reeds
in het midden van de XVIe eeuw voorkwam. Sindsdien zijn de verschillende
technieken wel iets vervolmaakt, maar in wezen onveranderd gebleven. Wat wel
veranderd is, is hun massale toepassing, waardoor een tentoonstelling als deze te
Amsterdam mogelijk is geworden. In Amsterdam vindt men immers niet een of ander
toevallig werk, maar een ‘waardige doorsnede van het grote tijdperk van het fresco
in Florence’.
In een zeventigtal werken wordt een overzicht gegeven van de monumentale
schilderkunst in de streek van Florence vanaf de Kruisiging van een onbekend meester
uit Pistoia, midden XIIIe eeuw, tot de Drieëenheid van Alessandro Allori, tweede
helft van de XVIe eeuw. Tussen deze twee werken in komt werk voor van alle grote
Florentijnse meesters: Giotto, Gaddi, Orcagna, Starnina, Masolino, Fra Angelico,
Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Mino
da Fiesole, Fra Bartolomeo, Andrea del Sarto, Pontormo...
Veel werk dat voor enkele jaren nog ter plaatse te bekijken viel, maar dan vaak in
heel slechte omstandigheden, kan men op de tentoonstelling in veel betere
voorwaarden terugvinden. Ik denk maar aan het fresco van de Drieëenheid van
Andrea del Castagno uit de Santissima Annunziata dat in 1967 wegens de schade
van de overstroming moest verwijderd worden. Van dit fresco kan men op het eerste
gezicht niet beweren dat het als kunstwerk heel veel verloren heeft door het van de
muur en uit zijn milieu weg te nemen. Het was immers als een schilderij
geconcipieerd. En toch heeft het nog een hele metamorfose ondergaan, zodat het
voor mij bijna onherkenbaar is geworden. Het is met name een ‘kunstwerk’ geworden,
terwijl ik het in de schemerdonkere fluwelen schittering van de Annunziata als een
magische ikoon had ondergaan. Minstens even diepgaand, maar heel anders van
aard, is de vervreemding die men ervaart of die het werk heeft ondergaan in het geval
van Del Sarto's taferelen uit het leven van Sint Jan de Doper uit het Chiostro dello
Scalzo, een verrukkelijk ensemble, waarvan men op de tentoonstelling ineens
verschrikt constateert dat het nog maar alleen in de herinnering bestaat. In dit ensemble
speelde de ruimtelijke omgeving een primordiale rol voor de schaal
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van de fresco's. Ook deze fresco's waren echter tot volledig verdwijnen veroordeeld
door het aanvreten van het vocht.
Men zou op die manier kunnen verder gaan met een confrontatie tussen de
werkelijkheid van de fresco's op de tentoonstelling van Amsterdam en de nog vrij
recente herinnering, een confrontatie die nog harder dreigt te worden als ze plaatsvindt
‘in het licht van een Amsterdamse winter’, om de woorden van A. van Schendel,
hoofddirecteur van het Rijksmuseum, aan te halen.
Van de andere kant moet men echter ook toegeven dat de nieuwe werkelijkheid die van het museum - die deze fresco's hebben verkregen, in feite een werkelijkheid
is, waar ze allang toe behoorden. Wat nu in een versneld tempo is gebeurd, is slechts
een verduidelijking van een historische evolutie waarin ze reeds van hun
oorspronkelijke betekenis en functie waren vervreemd. Deze evolutie kan op geen
enkele manier ongedaan gemaakt worden. Maar zelfs een Amsterdamse winter kan
niet verhinderen dat wij, mensen van het noorden, in deze fresco's nog iets van de
Florentijnse ruimte en grootsheid kunnen ervaren □

Utrillo en de schilders van Montmartre.
K&C-agenda, 22 januari 1969.
De moderne schilderkunst bezit haar eigen folklore. Ze draagt de naam Montmartre.
Larguier heeft ergens geschreven dat Frankrijk heel hoge en heel beroemde bergen
heeft, maar dat geen heuveltop zo beroemd is als Montmartre. Grote schilders hebben
tot die beroemde folklore het hunne bijgedragen. Ik denk aan Villon, Picasso,
Modigliani, Toulouse-Lautrec en zovele andere meer. Maar dezen hebben die folklore
achter zich gelaten. Anderen echter zijn ermee en erin gaan leven, hebben er zich
mee vereenzelvigd. Ook onder deze laatsten zijn er enkelen van formaat: Utrillo,
Van Dongen, Steinlen, Valadon, Willette... maar de meesten zijn kleinere goden:
Bottini, Creixams, Pierre Dumony, Gen-Paul, Heuzé, Max Jacob (als schilder dan),
Kars, Leprin, Maclet, Quizet, Utter, de man van Valadon en pleegvader van Utrillo,
heel de bent die J.P. Crespelle beschreven heeft in zijn Montmartre Vivant.
Aan die groep wijdt het Paleis voor Schone Kunsten van Charleroi een sympathieke
tentoonstelling: de folklore komt er tot leven in enkele prachtige schilderijen en in
een hele boel pretentieloze maar geladen herinneringen. Het werk van Maurice Utrillo
vormt er terecht het centrum van.
Men heeft zich heel veel moeite gegeven om werkelijkheid en legende in het
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leven van deze ‘peintre maudit par excellence’ uit elkaar te halen, maar men vergeet
één ding: de werkelijkheid zelf was voor Utrillo legende, op het ogenblik zelf dat ze
werd beleefd. Zijn moeder Marie Valadon, het schilders-model, die haar zoon op
ergerlijke wijze mishandeld heeft, heeft waarschijnlijk zelf nooit geweten wie zijn
vader was. Ze heeft hem alnaargelang het in haar kraam paste verschillende vaders
toegekend, van Puvis de Chavanne tot Miguel Utrillo. Maurice Utrillo had overigens
trekken van de twee, en misschien van nog veel meer anderen.
Werd hij als alcoholieker geboren? Ook hier laat de mythomanie van Suzanne het was de naam die Toulouse-Lautrec aan Marie Valadon gaf - ons in het ongewisse.
Gaf zij haar Maurice de penselen in handen nadat hij twaalf stielen en dertien
ongelukken had doorgemaakt? Of was het Quizet die Utrillo leerde schilderen en
heeft zijn moeder niets anders gedaan dan zich ertegen verzet, of later handig gebruik
gemaakt van zijn succes, toen ze de straatjongens op zoek stuurde naar de schilderijen
die hij hier en daar verloren had gelegd, zoals de kip haar ei? Eén ding is zeker:
Maurice Utrillo schilderde zoals hij wijn dronk; beide handelingen hadden even veel
betekenis voor hem; het één ging niet zonder het andere.
Van 1902 tot 1904 maakte hij niet minder dan honderdvijftig schilderijen, gezichten
van Montmartre, zo gewoon, zo ongezocht, dat ze direct opvielen onder het
maniëristische werk van zijn kunstbroeders. Nergens sluit hij bij aan. Nergens is hij
te situeren, tenzij op een of andere straathoek van Montmartre, bij een of andere
kroeg waar de baas-collectionneur hem een glas wijn had beloofd. Elke hoek, elke
straat, elk gezicht op Montmartre is goed zoals elk glas wijn goed is. Het heeft niets
bijzonders, maar voor Utrillo is het zijn leven. En dat leven geeft hij zijn schilderijen
mee.
Vrij vlug worden zijn schilderijen, die hij zelf ergens tegen een muur achterlaat
als hij toevallig geen koper bij de hand heeft, gezocht en voor betrekkelijk hoge
bedragen verkocht. Suzanne Valadon en haar man de schilder Utter gaan er zich mee
bemoeien en Maurice, die intussen in verschillende verpleeginstellingen had
verbleven, in bescherming nemen en hem een vrouw bezorgen in de persoon van
Lucie Valore. Die bescherming betekent dan ook vrij vlug het einde van zijn carrière.
Ze heeft niet veel langer geduurd dan 10 jaar. De peripetieën van zijn bewogen leven
remden aanvankelijk zijn werkkracht niet af. Maar nog voor het einde van de eerste
wereldoorlog is zijn naam gevestigd: hij is de gevierde schilder, die zichzelf gaat
imiteren en intussen meer en meer wegzinkt in een onbepaalbaar mysticisme.
Hij is niet de enige die zijn werk imiteert. De pastiches op de tentoonstelling te
Charleroi zijn met verschillende namen gesigneerd. Niet altijd zonder verdienste.
Men kan ook onder die imitaties echte ontdekkingen doen □
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Leven in een ruimtecabine?
K&C-agenda, 22 januari 1969.

Confrontatie met Max Beckmann.
K&C-agenda, 29 januari 1969.
De overzichtstentoonstelling van Max Beckmann (Leipzig 1884 - New York 1950),
tot 23 februari in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, vormt een uitdaging:
is Beckmann de grote schilder die de Duitsers in hem zien en die ze voor hun
cultuurpropaganda willen gebruiken? Of is hij niet meer dan een spiegel waarin zij
hun eigen aard het best herkennen? Wanneer wij de reactie van de Fransen op deze
tentoonstelling, die tevoren in Parijs is georganiseerd, mogen vertrouwen, moeten
we met de journalist van de Figaro concluderen dat alleen Duitsers dit visionair
realisme kunnen begrijpen. Hoe zal Brussel reageren, Brussel dat voor Beckmann
de schoonste stad was, die hij ooit gezien heeft?
Het is inderdaad zo dat Beckmanns figuur en werk perfect lijken te beantwoorden
aan het cliché van de Duitser en dat men dus alnaargelang dit cliché sympathie of
afkeer oproept, dit werk zal aanvaarden of afwijzen. Eén ding is zeker: voor men
Beckmann kan ontmoeten moet men eerst met dit cliché afrekenen.
Eens zover is een confrontatie met Beckmann nog niet gemakkelijk en allerminst
aangenaam. Vlak naast Beckmann heeft men momenteel in het Paleis voor Schone
Kunsten de schitterende tentoonstelling van Alechinsky, die de bezoeker onmiddellijk
inpalmt, die hem meetroont in een, alles tesamen, heel joyeuze wereld. Beckmann
stoot af: hij wil veroverd worden en hij maakt het de veroveraar niet gemakkelijk
met zijn solipsisme, zijn mythomanie, zijn apocalyptische wereldangst. Beckmann
staat overal te midden van zijn werk, hij verspert er de weg toe, bijna letterlijk. Het
duidelijkst is dit wel in zijn zelfportretten en het is niet zonder reden dat de
organisatoren van de tentoonstelling in de eerste zaal een aantal zelfportretten uit de
verschillende perioden van zijn leven hebben samengebracht. Men kan er de tekst
uit Picasso's eerste drama op toepassen: ‘Ikzelf ben niets dan de aan de glaswanden
van het vuur vastgevroren ziel. Met mijn eigen beeld sla ik me tegen het hoofd en
schreeuw de koopwaar van mijn smart door de voor elk erbarmen gesloten vensters
uit’.
In een merkwaardige studie over Beckmanns zelfportretten noteert Jedlicka dat
Beckmanns weg door het leven een weg naar zichzelf is geweest; geen
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rechte, maar een harde en noodzakelijke weg. In de zelfportretten vindt men overigens
de hele thematiek en de eigen vormwereld van Beckmann: Beckmann met de
saxofoon, die een vis kon zijn - vissen en muziekinstrumenten komen bijna in elk
werk voor -; Beckmann met de trompet, die hij als een hoorn naar zijn oor toebrengt
om er het geruis van de zee in te beluisteren; het dubbelportret van Beckmann, groot
in de voorgrond met zijn vrouw als een attribuut erbij; Beckmann in smoking en
Beckmann als clown, hetgeen op hetzelfde neerkomt. In al zijn werken, niet alleen
in zijn zelfportretten, staat het ‘ik’ op de voorgrond en die vraag wordt met zoveel
indringendheid gesteld dat ze een universele betekenis krijgt en niet alleen de schilder,
maar ook de toeschouwer raakt.
Het portret van Beckmann herkent men in al zijn figuren, vooral dan in de latere
mythologische triptieken. Beckmann is geen historieschilder die de oude mythen in
een moderne versie wil vertalen à la Pasolini. Vanuit zijn eigen beleving komt hij
als het ware vanzelf bij de oude mythen uit. Hij is de Odysseus op zwerftocht. Hij
is Jason die Medea bevrijdt. Mythologie is voor hem vandaag even werkelijk als in
de tijd toen de figuur voor het eerst een naam en een gestalte heeft gekregen. De
mythologie is wat hij in enkele teksten het onzichtbare noemt: ‘Wat ik wens voor te
stellen in mijn werk is de idee die achter de zogenaamde werkelijkheid schuilgaat.
Ik zoek de brug te leggen tussen het zichtbare en het onzichtbare, zoals een cabalist
eens zei: “Indien je wenst vat te krijgen op het onzichtbare, moet je zo diep mogelijk
binnendringen in het zichtbare”. Mijn enige doel is binnen te dringen in het mysterie
van de werkelijkheid en deze werkelijkheid in de schilderkunst over te zetten m.a.w.
het onzichtbare zichtbaar te maken met behulp van de werkelijkheid. Het klinkt
misschien paradoxaal maar het is in feite de werkelijkheid die het mysterie van ons
bestaan vormt’.
Een typisch werk om toegang te vinden tot Beckmann is het vroege werk uit 1906
Het tafereel van de agonie, geen goed schilderij maar typisch voor Beckmanns
mythologisch realisme en thematiek; in de ‘anekdote’ van het afsterven beleeft hij
de confrontatie van liefde en dood. Zo ook heeft Beckmann in heel zijn oeuvre
geprobeerd in de anekdoten van zijn eigen leven het lot van het mens-zijn te duiden.
In die verbinding van persoon met lot ligt zijn originaliteit. Maar juist die verbinding
is het die het werk voor ons zo moeilijk toegankelijk maakt. Zij situeert het immers
tussen het historische mensbeeld van de XIXe-eeuwse romanticus en de actualiteit
van totaal engagement zoals we dat bijvoorbeeld in het werk van een Kitaj zien. In
elk geval is het werk sterk genoeg om ermee een confrontatie aan te gaan □
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The selfportrait of this century.
K&C-agenda, 29 januari 1969.
Gesprek met Christo.
Streven 4(1969).

Buren, schilder tegen wil en dank.
K&C-agenda, 5 februari 1969.
Op de vijfde biënnale van Parijs, in de herfst van 1967, was Frankrijk o.m.
vertegenwoordigd door een aantal groepen. Eén ervan bestond uit vier schilders:
Buren, Mosset, Parmentier en Toroni, die sinds meer dan een jaar elk één schilderij
van dezelfde afmetingen (250 × 250) hadden gemaakt en hermaakt. Ze hielden het
bij dit éne schilderij, dat evengoed een ander kon zijn. Als ze nog schilderden,
herhaalden ze telkens opnieuw hetzelfde. Enkele maanden tevoren hadden deze
‘kunstenaars’ op een enigszins andere manier hun wil om met de kunst af te rekenen
gemanifesteerd. Op het Salon de la Jeune Peinture waren ze dagelijks van elf uur 's
morgens tot acht uur 's avonds komen schilderen, om te tonen dat schilderkunst
eigenlijk niets om het lijf heeft, behalve datgene wat men er zelf om hangt.
Op 2 juni, steeds in 1967, gaven de vier een avond (entree 5 Ffr.) in het Musée
des Arts Décoratifs te Parijs, voor honderdvijftig toeschouwers. Hun vier schilderijen
waren naast elkaar tentoongesteld, zodat ze samen één groot vierkant van vijf bij vijf
meter vormden. Verder gebeurde er die avond niets. Boven links het schilderij van
Buren: negenentwintig gelijke verticale strepen, afwisselend wit en rood. Ernaast
het doek van Mosset: een zwart cirkeltje van 9 cm diameter, in het midden op een
witte fond. Onder links het werk van Parmentier: gelijke horizontale strepen van
achtendertig centimeter breedte, afwisselend grijs en wit, te beginnen met het grijs
boven. Tenslotte Toroni's schilderij: vijfentachtig gelijke blauwe stippen op dertig
centimeter van elkaar, eveneens op witte fond.
Die schilderijen waren het ook die op de biënnale van Parijs 1967 te zien waren.
Daar werden ze echter ook als projectiescherm aangewend. Beelden van St.-Tropez,
een dierentuin, een stierengevecht, de fonteinen van Versailles, een striptease,
bloemen, wisselden elkaar af op volgende tekstlitanie: ‘Kunst is de illusie ergens
elders te zijn. Het is geen schilderij van Buren, Mosset, Parmentier, Toroni / Kunst
is de illusie van vrijheid. Het is geen
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schilderij.../Kunst is de illusie van de droom. Het is geen.../ Kunst is de illusie van
sacraliteit. Het is geen .../ Kunst is de illusie van het wonderlijke. Het is geen.../ Kunst
is de illusie van de ontsnapping. Het is geen.../ Kunst is de illusie van de natuur. Het
is geen...’
Daar stopte de projectie en klonk alleen de apodictische tekst: Kunst is vermaak.
Kunst is vals. Het schilderen begint met Buren, Mosset, Parmentier en Toroni.
Sindsdien heeft de groep van zijn coherentie verloren. Buren, Mosset en Toroni
stelden nog samen tentoon en gaven daarbij als commentaar: ‘Een Buren een Buren
noemen, een Mosset een Mosset, een Toroni een Toroni is een spraakmisbruik. Buren
stelt een Buren, een Mosset en een Toroni tentoon, maar de drie schilderijen werden
door Buren geschilderd. Mosset stelt een Buren, een Mosset en een Toroni tentoon,
maar alle drie werden ze door Mosset geschilderd. Toroni stelt een Buren, een Toroni
en een Mosset tentoon, maar ze werden door Toroni geschilderd. Deze demonstratie
voegt niets toe aan de schilderijen van Buren, Mosset of Toroni. Het is een
tentoonstelling van drie Burens, drie Mossets, drie Toroni's’. Aan een latere
tentoonstelling in Lugano gaven Buren en Toroni de titel: Buren of Toroni of gelijk
wie.
Buren blijft op het ogenblik de consequentste. Hij houdt het bij de vooropgestelde
principes: kunst is geen illusie, geen zelfexpressie, geen zelfprojectie. Wat hij maakt,
kan door iedereen gemaakt worden. Imitatie is een zinloze term geworden.
Originaliteit dus evenzeer. Wat door iedereen gemaakt wordt, heeft precies dezelfde
waarde als wat hij maakt.
Natuurlijk worden hier dan een paar schakels van onze logica overgeslagen. Maar
het is juist de relativiteit van onze logica en ons op deze logica gebaseerde handelen
die hier op het spel gezet worden. Door zijn consequente logica bewijst Buren haar
absurditeit. Intussen heeft hij nog een stap verder gezet in de promotie van zijn
universele schilderkunst. Hij schildert geen rode of groene strepen meer. Hij laat ze
drukken. En met deze bedrukte vellen behangt hij beschikbaar gestelde wanden,
bijvoorbeeld van galerieën. Op Prospect 68 te Düsseldorf heeft hij de grote
mogelijkheden van zijn behangpapier gedemonstreerd. Of hij het wilde of niet, zijn
werk was daar misschien het meest aanwezige van allemaal, ook al bestond het niet
als werk; het was deel geworden van het milieu. Momenteel is Buren op dezelfde
wijze aanwezig in Antwerpen, binnen en buiten de Wide White Space, nu van ver
herkenbaar aan de witte en groene strepen. Wanneer u nu om het museum van
Antwerpen heenloopt, kunt u zich niet vergissen □
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Appels dingen gaan niet meer weg.
K&C-agenda, 5 februari 1969.
De pneu world van Osaka.
K&C-agenda, 5 februari 1969.
Nieuw Nationaal Theater van Londen.
K&C-agenda, 5 februari 1969.

Mémoires d'un architecte.
K&C-agenda, 12 februari 1969.
De architect van de memoires in kwestie is Fernand Pouillon, de man die enkele
jaren geleden na een fulgurante carrière heel Frankrijk van zich heeft doen spreken
door het faillissement van een van de belangrijkste bouwmaatschappijen. Zoals dat
gewoonlijk gebeurt, was het de architect die alles wat anderen in de onderneming
verkeerd hadden gedaan op zijn hoofd kreeg. Hij was de grote zondebok.
Ik ga het avontuur niet navertellen. Je moet het lezen in de versie van Pouillon,
want hij is een geboren verteller, niet overal even nauwkeurig, maar altijd meeslepend,
zonder enige inhibitie, noch wat zijn eigen persoon, noch wat zijn vrienden en vooral
zijn vijanden betreft. Hij noemt man en paard. En het kan hem niet verdommen of
het nu toevallig een minister is die hem dwarszit of een vriendinnetje dat hem in de
steek laat.
Ook wie zich geen barst voor architectuur interesseert, wordt geboeid door de
directheid waarmee een getergde man zijn leven aan de openbaarheid prijsgeeft, niet
alleen uit exhibitionisme, maar uit een tragische behoefte aan rechtvaardiging ten
overstaan van zichzelf en ten overstaan van de mensen in het algemeen. Zijn
bekentenissen zijn afstotend door hun egotisme, maar ontwapenend door hun
eerlijkheid. Ergens zegt Pouillon: ‘Je ne crois pas avoir aimé, mais avoir eu plutôt
besoin d'amour.’ Het is niet te verwonderen dat hij voor zijn eerste roman Les Pierres
Sauvages uitgerekend de Prix des Deux Magots heeft gekregen.
Als ik echter dit boek op deze plaats signaleer, en niet in de rubriek letteren, dan
is het omdat het boek nog meer dan persoonlijke bekentenissen bevat. Het is een van
de felste aanklachten tegen de misstanden in de bouwwereld en
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het architectenberoep, misstanden die geen privilegie van de Franse situatie zijn.
Met citaten uit Pouillons memoires zou men een lijvig pamflet kunnen samenstellen
vol keiharde feiten, verhevigd nog door een diepe verontwaardiging erover. Deze
uit zich in aanvallen tegen de politieke corruptie, de speculatie in het bouwbedrijf,
de sociale onrechtvaardigheid in de woningbouw, de jaloerse naijver onder de
architecten, hun onbekwaamheid, hun onverantwoordelijkheid, hun loomheid. Er
zijn ontroerende zinnen te citeren waarin Pouillon zijn bekommernis uitspreekt over
het lot van de massamens in een mensonwaardig milieu. ‘Je frémis en pensant à ces
êtres conditionnés par l'habitude et l'impossibilité matérielle d'accéder à un autre
logement, qui acceptent de végéter sans révolte dans des Sarcelles, subissent
l'influence de ce déprimant milieu architectural et ses phantasmes dégradants. Je
veux mourir avant que les hommes s'habituent aux cités-dortoirs et constituent une
nouvelle sous-humanité, qui non seulement acceptera son milieu, le tolérera sans
pouvoir le rejeter, mais finira par le préférer à d'harmonieux et prestigieux centres
urbains.’
In zijn boek, en niet alleen in zijn boek, heeft Pouillon één enorme, maar dan ook
enorme, vergissing begaan: hij heeft zijn bedoelingen met zijn prestaties
vereenzelvigd. Om maar één voorbeeld te noemen: hij heeft zelf niet veel anders dan
Sarcelles gebouwd. Haast zonder voorbehoud kan ik al zijn beschouwingen en
bedenkingen over architectuur en sociale huisvesting onderschrijven, maar de
architectuur van Pouillon, die hij zelf, als proef op de som, in zijn boek afbeeldt is
één flagrante tegenspraak ervan en één grove miskenning van wat een waarachtig
menselijk leefmilieu behoort te zijn.
Wanneer alles waar is wat Pouillon over zichzelf in zijn memoires vertelt, dan is
hij een fantastische manager, een groot organisator, een inventieve bedrijfsleider,
een koppige intrigant, een handige zakenman (die op het einde zware pech heeft
gehad, maar zich nu dubbel en dik wreekt), maar hij is ook een archislecht architect.
Door de foto's in dit boek speelt Pouillon in de kaart van zijn tegenstanders: hij geeft,
gedeeltelijk althans, een verklaring voor hun verzet. Men zou dit boek moeten kunnen
lezen met de ogen dicht. Daarom bespaar ik dit blad illustratie van het werk. Het
portret van de man is de enige illustratie die bij het boek past □
Kerkbouw als kritische functie.
K&C-agenda, 19 februari 1969.
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Louis Kahn in het Dogenpaleis.
K&C-agenda, 26 februari 1969.
Venetië neemt op zijn manier deel aan de evolutie van de moderne architectuur.
Het nodigt beroemde architecten, op het ogenblik van hun akmé of er net overheen,
uit om een ontwerp te maken en stelt dit dan met het nodige omhaal aan de
wereldopinie voor. Een gebouw voor Venetië ontwerpen zal binnenkort kunnen
beschouwd worden als de consecratie van wereldfaam. Het is begonnen met F.L.
Wright die aan een van de kanalen een nieuw palazzo ontwierp. Er werd hevig over
en weer geschreeuwd over de mogelijkheid of de onmogelijkheid van een hedendaags
gebouw binnen de oude stad. Wright stierf en het palazzo werd nooit gebouwd.
Daarna kwam Le Corbusier aan de beurt met een ontwerp voor een hospitaal, een
even prachtig en belangrijk als onpraktisch ontwerp, dat op zijn beurt de wereldopinie
sensibiliseerde. Maar ook Le Corbusier stierf kort nadat hij zijn ontwerp in Venetië
had voorgesteld. Het hospitaal kan nog niet als afgeschreven beschouwd worden,
maar het is wel enigszins verwonderlijk dat er niet meer over gepraat wordt. De
tweede periode van de moderne architectuur in Venetië kan als afgesloten beschouwd
worden.
Op 5 februari 11. is de derde periode ingezet met een conferentie voor de
wereldpers van Louis Kahn. M. Mazzariol, die ook Le Corbusier uitnodigde, heeft
nu op deze Amerikaan van Estlandse oorsprong zijn keuze laten vallen. Kahn is
immers de man die momenteel het toneel van de architectuur beheerst. Vraag niet
of Venetië een of ander gebouw nodig heeft. Nee, het heeft Kahn nodig om zijn
geschiedenis van de architectuur verder te schrijven.
Kahn kreeg een dubbele opdracht: een congresgebouw en een tentoonstellingshal.
Zoals voor het hospitaal van Le Corbusier het geval was, zijn deze gebouwen niet
in het centrum, maar aan de periferie van de stad gesitueerd. De opdracht van Kahn
betreft twee gebouwen in de giardini, de plaats van de biënnale, een stuk Venetië dat
nog nauwelijks Venetië is. Kahn wil er een beetje meer Venetië van maken. Hij is
immers de man die vervuld is van antieke schoonheid en de traditie ervan in onze
tijd wil voortzetten.
Het tentoonstellingspaviljoen is nog niet verder dan een ideeënschets: twee
symmetrische vleugels met tentoonstellingsruimten, opslagplaatsen, kantoren, ateliers,
begrenzen een binnenhof met een openschuivend dak en aan weerskanten
openschuivende wanden.
In het tentoonstellingspaviljoen kan men Kahn direct herkennen, maar toch niet
zo evident als in het congresgebouw, dat duidelijke reminiscenties oproept aan F.L.
Wrights handelscentrum te Marin County, Californië. Het congresgebouw is opgevat
als een enorme brug van meer dan 100 meter overspanning. Ze wordt opgehangen
aan twee zware pijlers. In die pijlers is
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de verticale circulatie voorzien. Op de persconferentie gaf Kahn een vrij doorzichtige
uitleg voor zijn plan. Hij is uitgegaan van het idee van een rond theater. Kahn wilde
een rond theater bouwen! Dat is het enige wat hier van belang is. Maar een rond
theater scheen niet te kunnen in de landschappelijke situatie, waarvoor Kahn heel
gevoelig is. Zijn architectuur is immers een monumentale architectuur die in de eerste
plaats naar buiten werkt. Om zijn rond theater aan de situatie aan te passen heeft hij
eenvoudigweg twee stukken van zijn cirkel afgesneden, zodat zijn gebouw paste in
het perspectief van de laan waarbij het zou aansluiten. Daardoor verkreeg hij een
rechthoekig volume, waarin het middenste fragment van het ronde theater bewaard
bleef. Rond het open middenvlak stijgen de toeschouwers-(toehoorders!)-tribunes
aan twee kanten in een zachte helling naar omhoog. Rond deze zaal heeft Kahn dan
een ‘hele menselijke stad’ binnen de strakke grenzen van zijn gebouw uitgewerkt,
een verwijzing en herhaling op kleine schaal van de Venetiaanse binnenstad.
Het is echter duidelijk dat de architectuur van Kahn niet door een programma is
bepaald, maar door een vormelijke visie. Hijzelf commentarieerde te Venetië: ‘Het
was misschien omdat ik geen programma had, dat de zaken voor mij zo duidelijk
waren’. Zulk een architectuurbenadering oefent tegenwoordig een grote
aantrekkingskracht uit en dit is heel begrijpelijk. Het ziet er immers naar uit dat ze
de enige uitweg biedt voor een tegelijk dynamisch, flexibel, én samenhangend,
herkenbaar milieu. Nog erger dan bij een Le Corbusier of een Mies van der Rohe,
dreigt bij een Louis Kahn het misverstand te ontstaan dat zij die vorm interpreteren
als een gesloten stijl, een nieuw academisme, en niet als een handelbare, evoluerende,
levende structuur □
Jonge Belgische schilderkunst.
K&C-agenda, 26 februari 1969.
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Het Amsterdamse stadhuis.
Streven 5(1969).
Al meer dan dertig jaar maakt het stadsbestuur van Amsterdam plannen voor een
raadhuis. In 1935 werd het stadhuis op de Dam, na anderhalve eeuw touwtrekken
tussen stad en rijk, voor 10 miljoen gulden aan het rijk afgestaan. En er werd een
prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw stadhuis, in 1937. Op dit ogenblik, in 1969,
is men nog altijd niet aan een beslissing toe(1). Intussen zijn er zowat overal in
Nederland nieuwe stadhuizen gebouwd; Nederlanders gingen zelfs buiten de grenzen,
met name te Marl, stadhuizen bouwen. Veel goeds is er van die gebouwen niet te
zeggen, tenzij dat ze gebouwd zijn. Met zo'n oplossing schijnt Amsterdam zich in
ieder geval niet tevreden te stellen. Het is het ook een beetje aan zichzelf verplicht
het goed te doen: het kan bij zijn eigen geschiedenis niet achter blijven en het paleis
op de Dam is er om het daaraan te herinneren. Maar na al de pogingen die al zijn
ondernomen gaat men zich afvragen of het in deze tijd nog wel kan. Of er nog
stadhuizen nodig zijn? Of moet men stellen dat het totnogtoe misschien verkeerd
werd aangepakt?
Tweemaal heeft Amsterdam het met een prijsvraag geprobeerd. De eerste keer,
in 1937, werd de prijs toegekend aan prof. Berghoef en ir. Vegter voor een
pseudo-monumentaal ontwerp in de geest van die dagen. De officiële architectuur
in Duitsland en Italië, ook in Frankrijk, Engeland, Rusland en de andere Europese
landen, had zich in de jaren dertig een modernistisch jargon eigen gemaakt om haar
academisme hoog te houden. Na de oorlog was het ontwerp voor het Amsterdamse
stadhuis uiteraard niet meer aanvaardbaar. Op het einde van de jaren vijftig werd het
door auteurs, zonder fundamentele wijzigingen, in een nieuw-modisch kleedje
gestoken. Het werd zo door de gemeenteraad goedgekeurd(2). Maar toen ontstond er
zoveel herrie, dat de architecten hun opdracht wijselijk teruggaven.
Door deze ervaring niet geleerd, schreef de Amsterdamse raad in 1967 een nieuwe,
ditmaal internationale, open prijsvraag uit en een internationale jury werd
uitgenodigd(3). Het was duidelijk de bedoeling, de kritiek schaakmat te zetten door
een ogenschijnlijk volstrekte onpartijdigheid. De prijsvraag was tweeledig. Het eerste
deel bestond uit een open ideeënprijsvraag met als doel ‘inzichten te verkrijgen in
de stedebouwkundige en architectonische mogelijkheden voor een stadhuis in de
gegeven situatie’. Het tweede deel had een besloten karakter. Zeven door de jury
aangeduide deelnemers werden uitgenodigd om hun ideeënschets verder te preciseren
om een definitieve selectie mogelijk te maken.
De prijsvraag kende een enorm succes. Meer dan tweeduizend architecten uit de
hele wereld vroegen het programma aan. Ruim achthonderd dienden een
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ontwerp in. De werkzaamheden van de jury verliepen in het grootste geheim. De
uitslag was echter nog maar amper bekend of het werd duidelijk dat het Amsterdamse
gemeentebestuur er ook deze keer niet zonder kleerscheuren van af zou komen. En
met reden. Het ziet er naar uit dat het spel van voor-en-tegen hetzelfde verloop zal
kennen als tijdens de lange lijdensweg van de eerste prijsvraag, zodat men nog altijd
geen stap verder is gekomen. De kans bestaat nu inderdaad dat ‘Amsterdam het jaar
2000 zonder stadhuis zal halen’.
Dit lag blijkbaar niet in de bedoeling van de initiatiefnemers van de prijsvraag. In
het programma wordt immers uitdrukkelijk gezegd dat zij voornemens zijn zo spoedig
mogelijk tot bouwen over te gaan. Misschien doen ze dat ook. Maar dat zal dan meer
weg hebben van een koppige wanhoopsdaad dan van wijs overleg. De tegenstand
tegen het resultaat van de prijsvraag kan immers niet herleid worden tot een uiting
van Amsterdamse eigenzinnigheid en chauvinisme, al spelen die er misschien in
mee. De weerstand vindt zijn grond in een algemeen onbehagen. We staan, geloof
ik, voor een type-geval van kortsluiting in de besluitvorming van de overheid.
Soortgelijke kortsluitingen doen zich op velerlei gebieden voor, maar ze zijn bijzonder
typisch voor kwesties van stedebouw en architectuur.
Oppervlakkig gezien zou men kunnen denken dat in een geval als dit bestuurders
alles gedaan hebben wat mogelijk was om hun eigen inzichten buiten spel en de
zogenaamd objectieve deskundigen de vrije hand laten. Die mening is echter
grotendeels fout en de fout ligt dieper dan in een misschien verkeerde manipulatie
van het prijsvraagprincipe. Het betreft het prijsvraagprincipe zélf: te gemakkelijk
wordt dit gebruikt om de persoonlijke verantwoordelijkheid en het eigen inzicht te
vervangen door een anonieme deskundigheid. Op die manier wordt een aantal
afspraken verondersteld die zelf als vraag gesteld moeten worden. Een prijsvraag
voor een stadhuis bijvoorbeeld gaat er bij voorbaat vanuit dat een stadhuis nog altijd
een geldig denkmodel is.
De vergissing ligt echter niet alleen op het vlak van de programma-omschrijving.
Fundamenteler is de scheve verhouding tussen bestuurders en vakmensen die in de
prijsvraag tot uiting komt. Men gaat ervan uit dat een bestuurder een bestuurder, een
architect een architect is. Dat is een valse tegenstelling. Ik verwijs hier graag naar
het artikel van Cl. Schnaidt over de architechnocraten(4) en naar dat van Henri Van
Lier over studentenrevolutie en culturele omwenteling(5): het gaat niet op de
samenleving te laten trekken door een tweespan van politiek en technocratie, dat er
alleen maar om bekommerd is dat de wagen aan het rollen blijft. Er moet in de eerste
plaats een richting bepaald worden. Een politicus kan zich de handen niet in onschuld
wassen als hij zijn taak aan dé architect heeft opgedragen. Op een of andere manier
moet hij betrokken zijn in de keuze van de architect. Het is helemaal niet juist te
beweren dat een politicus geen ideeën over architectuur mag hebben. Hij
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moet de juiste ideeën hebben om als volwaardige partner in het bouwproces te kunnen
optreden. Wie zich immers verbeeldt geen ideeën over architectuur te hebben of te
willen hebben, stelt zich tevreden met de bestaande denkmodellen en zal zijn
beslissing nemen in functie daarvan. Hij zal methoden aanwenden en personen
aanspreken die in dié modellen passen. In plaats van mogelijkheden open te leggen,
dekt hij ze in feite allemaal toe.
Dat is in Amsterdam gebeurd. In plaats van de realiteit van het leven in de stad
tot uitgangspunt te nemen en van daaruit alle mogelijkheden te onderzoeken die voor
het bestuur en de huisvesting van dat bestuur in aanmerking komen, heeft men zich
ertoe beperkt een nieuwe vorm aan een bestaande situatie te geven en daardoor
meteen een formalistische architectuurconceptie op te dringen. Van meet af aan
hebben de initiatiefnemers zichzelf en de mededingers in de prijsvraag vastgezet op
het woordbeeld ‘stadhuis’, zoals dat in een bepaalde maatschappelijke structuur vorm
heeft gekregen en als zodanig een taaie symboolwaarde bezit. Ik zou niet direct
durven beweren dat die symboolwaarde helemaal geen betekenis meer heeft voor
onze tijd, maar als ze nog betekenis heeft, dan moet ze die krijgen vanuit actuele
maatschappelijke structuren.
In de beschrijving van het programma zijn woorden als monumentaliteit en
representatie taboe. Wel is er voortdurend sprake van ontmoeting, contact,
levendigheid. De conceptie zelf van het ‘stadhuis’ legt de vorm van die ontmoeting
echter reeds van te voren vast. Hier speelt eenzelfde averechtse denkwijze als in de
kerkbouw: men wil nu kerken bouwen waar ook in gedanst kan worden. Het
omgekeerde moet gebeuren: er moeten danszalen komen waarin eventueel ook
eucharistie gevierd kan worden. Om elkaar te ontmoeten hebben de mensen geen
stadhuizen nodig. Een stadhuis kan één van de vele ontmoetingsplaatsen zijn. Het
eerste wat nodig is voor men aan de bouw van een stadhuis denkt, is dat de bestuurders
weten wat een stadhuis is en waarom ze er nog één willen bouwen. De redenen
waarom men een stadhuis wil bouwen, zullen getuige het programma van zo'n
uiteenlopende aard zijn, dat het duidelijk wordt dat in Amsterdam niet één maar tien
‘stadhuizen’ nodig zijn. En onder die tien zullen er gebouwen van zo'n verschillende
soort zijn, dat het woord ‘stadhuis’ er gewoon niet meer op toepasselijk is.
Op deze vragen een antwoord verwachten van een architectenprijsvraag is
onredelijk, of men zou de prijsvraag moeten opvatten als een soort opiniepeiling in
de aard van de ideeënprijsvraag voor kerkenbouw die onlangs werd uitgeschreven
door het Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten in samenwerking met
de Interdiocesane Commissie Kerkenbouw. Daarin werd de architecten gevraagd
hoe zij zich een kerkgebouw, of juister een ruimte voor een gelovige gemeenschap
voorstellen. Het resultaat was dat zij zich helemaal geen ‘kerk’ meer voorstellen,
maar gewoon een plek in de stad, één van de vele, waar een bepaalde gemeenschap
samenkomt.
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Het is een illusie te denken dat een prijsvraag als die voor het raadhuis van Amsterdam
de architect vrij laat. De vrijheid die hij krijgt is die van een vogel in een glazen kooi.
Reële vrijheid ontstaat immers pas wanneer hij in een open gesprek tegenover zijn
bouwheer staat en men van weerskanten bekwaam is naar elkaar te luisteren. Dan
kan vrijheid ontstaan, omdat verantwoordelijkheid op het spel wordt gezet. Uit de
formulering van het programma komt naar voren dat het bouwen van een stadhuis
als een zuiver architectonische aangelegenheid wordt beschouwd. Zuivere architectuur
bestaat echter niet. Dat alvast heeft de geschiedenis van de moderne architectuur
duidelijk gemaakt. Het breukvlak ligt niet tussen bestuurder en architect, maar tussen
de creatieve en de formalistische bestuurder, tussen de creatieve en de formalistische
architect. Met een formalistisch programma staat de creatieve architect zo goed als
voor een muur. Hij kan proberen het programma zoveel mogelijk naar zijn hand te
zetten, met het risico - en dat was in deze prijsvraag heel reëel - dat hij dan door de
preselectie of de jury niet in aanmerking wordt genomen. Maar op die manier komt
in geen geval een reële dialoog tot stand, ook niet achteraf: er is geen
gemeenschappelijke basis voor een gesprek. Een werkelijke vernieuwing wordt
onmogelijk, omdat elke discipline in die situatie veroordeeld is om te werken met
algemene denkmodellen van een andere discipline, die op dat moment door de
discipline in kwestie reeds als achterhaald worden beschouwd. Voor zover een
prijsvraag gehanteerd wordt om een dialoog te vermijden, moet ze veroordeeld
worden. Ze kan alleen vruchtbaar zijn indien ze op een moment van het creatieve
proces wordt ingeschakeld om dit te stimuleren en niet om het af te remmen.
Het formalisme dat in het programma van de prijsvraag zat, heeft tot in de laatste
fase doorgewerkt. Dat is de enige verklaring die ik zie voor de keuze welke de jury
gemaakt heeft.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf, beschik ik nog niet over een volledig overzicht
van de inzendingen. Dit zal pas mogelijk worden op de tentoonstelling van alle
ontwerpen, die in maart in de Rai gehouden wordt. Maar ook met de beschikbare
informatie kan reeds gesteld worden dat de selectie van de jury op zijn zachtst gezegd
dubieus is. Zoals de hele opzet van de prijsvraag, getuigt ze beslist van een zekere
allure. De zeven ontwerpen van de besloten prijsvraag zijn verdienstelijke
werkstukken, perfecte stijloefeningen, geslaagde prestige-objecten. Sommige
verwerken op een handige manier zelfs een vleugje avantgarde. Maar in de context
van de architectuur van vandaag zijn deze ontwerpen ronduit ontgoochelend. Alleen
in het ontwerp van ir. L.J. Heijdenrijk, de enige Nederlander die geselecteerd werd,
is iets van een nieuwe visie te bespeuren. De overigen horen wel in verschillende
vormenwerelden thuis, maar deze zijn allemaal even gratuit en vervelend. Ze passen
niet in de reële problematiek van vandaag.
Binnen deze selectie blijft de eerste prijs, het ontwerp van de Weense architect
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W. Holzbauer, moeilijk te situeren. Misschien is mijn interpretatie te welwillend als
ik veronderstel dat de jury aan het dictaat van het rimpelloze formalisme heeft willen
ontsnappen en een ‘moedige daad’ stellen, zoals het gemeentebestuur al een ‘moedige
daad’ had gesteld door het uitschrijven van de prijsvraag. Het project is immers niet
conventioneel. Het heeft iets pops. Het jury-rapport is nog niet bekend, maar ik ben
wel benieuwd naar de verantwoording van deze keuze. Heeft Holzbauer het werkelijk
ernstig gemeend, wanneer hij dat blok van de raadzalen als een gewichtheffer de
hoogte insteekt en daarnaast dan nog een onnozel torentje neerzet als een huldeblijk
aan het project van Berghoef en Vegter? Ik ben gevoelig voor humor, ook in de
architectuur, maar deze humor is me te plat.
De tweede en derde prijs zijn moeilijker te beoordelen: ze vergen een nauwkeurige
studie. Het ontwerp van B. Winkler (tweede prijs) lijkt me nog het beste, omdat het
het minst definitieve is: in zijn conceptie en vormgeving laat het de dialoog nog
enigszins open. Het situeert zich ook het best in de stad. Winkler respecteert de
schaal, niet alleen wat de hoogtelijn, maar ook wat de samenstelling betreft. Zijn
gebouw is nog het minst gebouw, het minst een gesloten en vreemd geheel in het
weefsel van de stad. Aan de diversificatie van de vorm beantwoordt daarenboven
een natuurlijke, vanzelfsprekende en overzichtelijke organisatie van het plan. Ik heb
echter wel de indruk dat ook dit ontwerp de ‘innerlijke noodzaak’ mist waarover
Kandinsky het had. De vorm lijkt me immers niet ingegeven door de conceptie van
de architectuur: hij werd nagestreefd als een waarde op zichzelf. De integratie tussen
nieuw gebouw en oude stad, die gesuggereerd wordt, is niet authentiek. Oud en nieuw
ontmoeten elkaar hier niet echt, het nieuwe schijnt alleen maar in het gevlij te willen
komen van het oude.
Wat hiermee bedoeld wordt, kan misschien verduidelijkt worden door een
vergelijking met het ontwerp van ir. Heijdenrijk. Dit ontwerp werd niet voor een
prijs in aanmerking genomen, maar door de jury wel aanbevolen voor een
(aankoop-)premie. In de boven reeds genoemde ideeënprijsvraag-kerkbouw behaalde
Heijdenrijk de eerste prijs met een polyvalente stadsstructuur, en daarbij sluit zijn
ontwerp voor het stadhuis onmiddellijk aan. Ook dit is niet anders meer dan een zich
ontwikkelende en verder ontwikkelbare structuur, een samenstelling van gelijke
structuurelementen waarbinnen principieel elk programma zich vrij kan installeren.
Zulk een structuur bezit al de kwaliteiten van een ontwerp als dat van Winkler, maar
het fundeert die ook in een adequaat architectuurbeeld. Het uitgangspunt is heel
verschillend. Hier wordt geen aansluiting gezocht op het pittoreske à la madurodam,
maar op de structurele opbouw van de stad zelf. Juist door en in die structuur ontstaan
nieuwe mogelijkheden voor een spontane (eventueel pittoreske) architectuur-taal.
Zulk een structuur beantwoordt aan een diepere wetmatigheid van het bouwen en
van het bestaan dan in een concreet programma waargemaakt kan
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worden. Zich perfect aanpassend aan wat in het programma geformuleerd wordt,
verleent ze aan het programma zelf mogelijkheden van groei en verandering.
Het in de eerste plaats linguïstisch structuralisme is niet zonder meer op de
architectuur over te dragen, maar kan het architectuurproces wel verhelderen: een
gebouw op een bepaald moment is immers niets anders dan de concrete zin die een
volledige taalstructuur impliceert. Die structuur, die onbewust werkte in het geheel
van de traditionele architectuur, de architectuur van én de architectuur zonder
architecten, is in de stormachtige ontwikkeling van het bouwen in de laatste eeuw
in het gedrang gekomen. Het gevaar dat nu dreigt - het ontwerp van Heijdenrijk
vertoont er alle symptonen van - is dat die structuur, die uiterst complex en gevarieerd
moet zijn, op een te simplistische wijze wordt vereenzelvigd met een willekeurige,
ik zou bijna zeggen onorganische, repetitie van gelijke structuurelementen. Het
structuralisme verliest op die manier alle betekenis en wordt herleid tot een variatie
op de bestaande vormarchitectuur, zoals die in de andere ontwerpen tot uiting komt.
Lag hier misschien de reden waarom juist dit structurele ontwerp door de jury werd
uitgekozen tussen de verschillende andere die niet zo eenzijdig waren? Ik denk dan
aan het ontwerp van ir. Hertzberger, die in zijn ontwerp voor Amsterdam de structurele
reflexie in de architectuur een hele stap vooruit-helpt vergeleken bij zijn ontwerp
voor Valkenswaard(6). Maar misschien zijn er voor de bezoekers van de tentoonstelling
in maart nog andere verrassingen weggelegd. De grootste zou dan zijn dat het
uitgestelde gesprek toch nog op gang komt. Het moge bijdragen tot de afbraak van
achterhaalde denkmodellen en de opbouw van werkzame, democratische
stadsstructuren □
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Stad en verbeelding. Françoise Choay.
Streven 5(1969).

Eindnoten:
(1) Ben Kroon merkt hierbij op in De Tijd, 28 november 1968:‘En waarom dat stadhuis er niet
komt? Omdat een stadhuis veel mooier is als het er niet is. Ons ideaal is een stad zonder stadhuis.
Maar dat durven wij nooit hardop te zeggen. Daarom maken wij al meer dan dertig jaar plannen.
En die plannen laten we net zolang rijpen tot we ze niet meer mooi vinden. Zo hopen we het
jaar 2000 te halen. En dan pikken we toch maar het Paleis op de Dam. Kijk, dat is nu
behoudzucht’.
(2) In De Groene Amsterdammer, 28 oktober 1961, noteerde J.J. Vriend hierover:‘Zelden hebben
wij het begrip “architectuur” zo door de modder zien sleuren als in de raadszitting van 18 oktober
1961 over het z.g. definitieve ontwerp voor het Amsterdamse raadhuis. Wij hebben niet kunnen
constateren of er op de publieke tribune architecten hadden plaatsgenomen, maar zo ja, dan
moeten hun hoofden wel rood zijn aangelopen over het hopeloze en ook radeloze dilettantisme
dat hier werd tentoongespreid. Radeloos, omdat men met het geval, in letterlijke zin, geen raad
wist.’
(3) De jury bestond uit sir R.H. Matthew (Londen), prof. J. Schader (Zürich), F.J. van Gool
(Amsterdam), H.A. Maaskant (Rotterdam), P. Zanstra (Amsterdam).
(4) Streven 3(1968), p. 289-293.
(5) Streven 5(1969), p. 453-459.
(6) Zie TABK 4(1967).

Jean-Paul Laenen.
K&C-agenda, 5 maart 1969.
Er is werk dat refereert naar en er is werk dat referentiepunten plaatst. Tot dit laatste
behoort het globale oeuvre van Jean-Paul Laenen, en eigenlijk ook elk werk
afzonderlijk. Want al vertoont het oeuvre een sterke samenhang en een gestage
ontwikkelingscurve, toch bezit elk werk op zichzelf zulk een intensiteit dat het als
het ware op zichzelf een hele etappe vertegenwoordigt, inzet en afsluit.
Dit blijkt eens te meer op de tentoonstelling in de Galerie Françoise Mayer van
recent werk van J.P. Laenen, een van de merkwaardigste tentoonstellingen van de
laatste tijd, en beslist een hoogtepunt in de carrière van de kunstenaar. De
tentoonstelling omvat werk van de laatste drie jaar, niet meer dan zeven stuks. Laenen
maakt overigens niet veel meer dan drie à vier werken per jaar.
De titels geven reeds een aanduiding voor wat Laenen in zijn werk bezighoudt.
In vier op de zeven komt het woord ‘ruimte’ voor, maar geen enkele keer alleen,
steeds met een kwalificatie die de ruimte activeert en differentieert: complementaire
ruimten, doordringbare ruimten, ruimte in drie tijden, ruimte-interactie. Dat dit woord
in de overige drie titels niet voorkomt, betekent niet dat de ruimteontwikkeling in
dit werk de kunstenaar minder zou obsederen. Het enige waarop het ontbreken van
het woord ruimte in werken als ‘geheel van complementaire organisaties’ zou kunnen
wijzen is het feit dat het beeld hier niet meer zijn eigen ruimte en eigen schaal schept,
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Het environment ontstaat bij Laenen op een erg intrigerende wijze, als het ware tegen
de regels van het spel in: het environment blijft immers evenzeer beeld als omgeving,
evenzeer contemplatie-object als ruimtescheppende factor. Ruimte en beeld laat
Laenen zelfstandig in elkaar opgaan. Er is echter nog een derde element dat deze
twee-eenheid verwijdt tot onbekende en adembenemende dimensies: de kleur en het
licht. Zoals met ruimte en beeld gebeurt, zijn in dit werk ook kleur en licht zelfstandige
grootheden die echter, hoe zelfstandig ook, niet buiten elkaar bestaan.
Ik geloof dat in het doorbreken van deze traditionele categorieën het fundamentele
belang van dit oeuvre gelegen is. Door die verzelfstandigingen binnen de eenheid
ontwikkelt Laenen een denkstructuur, waarmee we op alle domeinen van het leven
aan het experimenteren zijn, maar die hier ineens met een verrassende zekerheid
wordt geponeerd □

Antoine Pompe en de moderne architectuur 1890-1940.
K&C-agenda, 5 maart 1969.
Het Museum van Elsene organiseerde reeds enkele belangrijke retrospectieven in
verband met de ontwikkelingsgeschiedenis van de moderne kunst in België. De
overzichtstentoonstelling die er nu te zien is behandelt een zo goed als onbekend
aspect: een halve eeuw moderne bouwkunst in België (1890-1940) rond de figuur
van Antoine Pompe. Die laatste naam zal waarschijnlijk niet velen bekend klinken.
Hij is slechts bij insiders bekend en deze weten er dan ook niet veel meer van dan
de naam. Het is ook niet zo gemakkelijk om hem in de moderne architectuur een
plaats te geven. Hij was te origineel en te direct om zich ergens aan een stijl, zelfs
zijn eigen stijl, te binden. Hij is tot de architectuur gekomen, zoals een Mies van der
Rohe, langs het ambachtelijke. Hij begon zijn loopbaan als tekenaar in een
tapijtfabriek, was daarna een tijdje smid, werkte in een gieterij en ging tenslotte
bouwen. Zijn opleiding tot de architectuur was dan ook allesbehalve academisch.
Hij dacht niet in stijlbegrippen, maar vanuit de realiteit van een bewoonde architectuur.
Zijn aanpak kan vergeleken worden met die van Henry van de Velde voor zijn eigen
woning ‘Bloemenwerf’. Pompe reageerde dan ook instinctmatig tegen de exclusieve
verfijning van de Horta-stijl en hij was een van de eersten om de robuuste
baksteenarchitectuur van de Hollandse school en vooral van Berlage in België te
introduceren.
Is de tentoonstelling opgezet als een hommage aan Antoine Pompe, de vergeten
meester, met haar meer dan 500 nummers gaat ze ver boven de betekenis
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van deze figuur uit. Ze laat zelfs volledig onbekende documenten zien zoals die van
de Antwerpenaar Julien Schillemans, die in het spoor van Le Corbusier, droomsteden
ontwierp voor 35 miljoen inwoners. Ze illustreert echter in de eerste plaats de enkele
bescheiden pogingen van sociale woningbouw uit diezelfde tijd, die in geen enkel
opzicht nadien nog werden geëvenaard.
Deze tentoonstelling, zoals elk contact met de architectuur uit de behandelde
periode, doet opnieuw de vraag rijzen hoe het gekomen is dat zulk een elan is verzand
in het meest hopeloze conformisme en dat niet alleen globaal beschouwd, maar ook
in de particuliere ontwikkelingsgang van elk van de dragers van deze beweging, van
Horta tot Stynen. Het geeft de indruk dat al deze mensen een ogenblik lang, gedragen
door de algemene beweging vart het socialisme, boven zichzelf zijn uitgetild geweest
tot een niveau van vruchtbaarheid, waarop geen enkel, individueel, zich heeft kunnen
handhaven. Was het gemis aan geloof in eigen werk? Gemis aan overgave? Of
gewoon vermoeidheid, le repos du guerrier? Het was misschien een vorm van
schizofrenie, waardoor ze in een moment van helderheid tot de werkelijke
verhoudingen van het hedendaagse levenspatroon zijn doorgestoten, om onmiddellijk
erop terug te vallen in de verouderde, maar nog altijd geldende denkschema's. Het
is een feit dat wie naar oplossingen zoekt voor het actuele architectuurprobleem meer
aanknopingspunten kan vinden in het creatieve werk uit de periode 1890-1940, dan
in het makke, onpersoonlijke van de meeste naoorlogse produkten.
Op het stuk van architectuurtentoonstellingen zijn we helemaal niet verwend. Ze
zijn ook niet erg spectaculair. Ze vragen aandacht, studie, bezinning. Hopelijk brengt
de tentoonstelling in het Museum van Elsene een inspirerende confrontatie met onze
recente architectuurontwikkeling (tot 20 maart) □
Drijvende architectuur.
K&C-agenda, 12 maart 1969.
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Rudolph Schindler: architecture of the well-tempered environment.
K&C-agenda, 12 maart 1969.
De geschiedenis van de moderne architectuur is niets meer dan een stramien, een
vrij abstracte en vaak eenzijdige ontwikkelingstendens, waarin bepaalde feiten en
figuren meer als illustratie dan als uitgangspunt dienen. Daardoor komt het dat deze
geschiedenis zo immuun is voor nieuwe feiten en ontdekkingen. Deze worden ofwel
als onbelangrijk afgewezen of als een illustratie te meer toegevoegd. Zelden komt
het zo ver dat het gegeven stramien zelf aan een onderzoek wordt onderworpen,
herzien en eventueel gecorrigeerd.
Er bestaat nochtans gelegenheid toe. De tentoonstelling te Elsene over Antoine
Pompe en de moderne architectuur in België illustreert dit eens te meer: aan de ene
kant reveleert ze een zo goed als onbekende figuur, maar aan de andere kant plaatst
ze die originele figuur zo goed en zo kwaad als het gaat in het gangbare schema. Op
internationaal vlak gebeurt hetzelfde met de figuur van Rudolph Schindler, een naam
die in de overzichten van de hedendaagse architectuur met een paar zinnen wordt
afgedaan, in het algemeen met een vage verwijzing van zijn overeenkomsten met
De Stijl in Nederland. Momenteel wordt door de Riba te Londen de belangrijke
tentoonstelling getoond, die een paar jaar geleden voor het eerst te Los Angeles werd
gemonteerd.
Schindler werd in 1887 te Wenen geboren en is in 1953 te Los Angeles overleden.
Op de Academie te Wenen komt hij sterk onder de indruk van Otto Wagner en Adolf
Loos en het is niet onwaarschijnlijk dat deze laatste hem naar Amerika heeft
georiënteerd. Men weet dat Loos in de ‘functionele’ architectuur van de Verenigde
Staten een uitweg zag voor de impasse waarin de Europese architectuur zich rond
1900 bevond. In 1913 emigreert Schindler en vestigt zich te Chicago. Van 1916 tot
1921 werkt hij bij F.L. Wright. Zijn carrière is dus tot op zekere hoogte te vergelijken
met de overbekende van Neutra. Diens werk is verwant met dit van Schindler, maar
een vergelijking ermee laat duidelijk de tegenstellingen uitkomen. Neutra's werk
heeft succes gekend door zijn charme, zijn luxe, zijn gemaaktheid. Schindler raakte
vergeten. Maar zijn werk imponeert door een zeldzame eerlijkheid en directheid,
door een ongeëvenaarde kracht, door het tegendeel van mode. Neutra komt echter
wel de verdienste toe Schindlers kwaliteiten te hebben herkend. Hij publiceerde diens
eerste woningen in zijn boek Wie baut Amerika? (1926), terwijl Gropius het werk
in zijn in 1925 gepubliceerde boek Internationale neue Architektur niet kent. Vóór
1925 had Schindler nochtans enkele van zijn merkwaardigste woningen gebouwd
o.m. zijn eigen woning te Hollywood (1922) en een woning te La Jolla (1923).
Zijn belangrijkste werk echter bouwt hij in 1926: het Lovell Beach House en de
Sachs-appartementen te Los Angeles. Hierin gebruikt hij de taal van de
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internationale stijl, het zogenoemde functionalisme, met zoveel vrijheid en fantasie
dat hij het een nieuw idioom wordt. Erg geschematiseerd zou men kunnen zeggen
dat hij het Europese purisme uit het midden van de twintiger jaren verrijkt en
doorbreekt met de organische architectuur à la Wright. Het resultaat is dat de ambigue
grenzen van een ‘stijl’ worden opengegooid en dat hij tot een echt vrije houding ten
overstaan van het hedendaagse bouwen komt.
De aantrekkingskracht van Schindler op de jongeren is dan ook groot. Hun
bewondering voor Schindler steken H. Hollein (die hem nieuw ontdekte) en H.
Hertzberger niet onder stoelen of banken. In het Lovell Beach House en in de
Sachs-appartementen (een nog niet geëvenaard voorbeeld van terraswoningen) wordt
de problematiek van de architectuur van vandaag op een zeldzaam juiste wijze
gesitueerd. Daardoor en daardoor alleen onstaat de mogelijkheid een oplossing te
vinden voor de eis van alle architectuur een adequate expressie te zijn van de realiteit
van vandaag of zoals Banham het noemt een ‘well-tempered environment’ □
Jezus Rafael Soto.
K&C-agenda, 12 maart 1969.
Cremonini en Dewasne.
K&C-agenda, 19 maart 1969.
Museum Horta.
K&C-agenda, 19 maart 1969.
Van Art Nouveau tot Bauhaus.
K&C-agenda, 26 maart 1969.
Evolutie in het denken over kerkbouw.
TABK 6(1969).
De taal van de utopie.
Vlaanderen 104(1969).
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Architectuur en humanisme te Cannes.
K&C-agenda, 2 april 1969.
Cannes is een festival rijker geworden, dit van de architectuur. Het werd georganiseerd
door een Parijs' publiciteitsagentschap, dat weet hoe het de zaken moet aanpakken
en dat er dan ook in geslaagd is met de titel Construction et humanisme de grootste
vedetten uit de hedendaagse architectenwereld naar Cannes te lokken.
En niet alleen architecten. Ook theoretici zoals de wiskundige Le Ricolais en de
filosoof Henri Lefebvre verschenen op het appel om nog eens het bilan van de
hedendaagse architectuur op te maken. Het is, zoals verwacht kon worden, een bilan
dat dicht bij het failliet staat. In dit opzicht liet Cannes geen nieuw geluid horen.
Het komt hierop neer: de architect die vroeger het domein van de architectuur
beheerste, wordt hieruit door de hedendaagse ontwikkeling van de bouwactiviteit
teruggedrongen. Hij moet de plaats ruimen voor promotoren en aannemers die
architectuur alleen nog als een economische aangelegenheid beschouwen. Deze staan
overigens sterk ten overstaan van ‘de’ architect, niet alleen omdat er voldoende
architecten gevonden worden die hun spel meespelen, maar ook omdat ‘de’ architect
in de huidige situatie geen aanvaardbare wisseloplossing te bieden heeft. De conclusie
ligt dan voor de hand: de architect is dood, leve de architectuur. Dit laatste was dan
ook het enige antwoord dat Louis Kahn te bieden had op alle aantijgingen en
constataties:‘architecture will never die’, hetgeen de architecten opnieuw geruststelde.
Architectuur zal inderdaad nooit sterven. Ze zal pas verdwijnen met de laatste
mens. Maar de vraag kan gesteld worden in hoeverre de huidige architecten nog met
architectuur te maken hebben, in hoeverre ze het ruime veld van de architectuur
hebben verengd tot één klein deeltje ervan, dat hen niet meer toelaat niet alleen een
juist antwoord te formuleren op de problematiek van de architectuur van vandaag,
maar zelfs een kijk erop te hebben. Hoe breedden-kend hij ook is, de architect is nog
altijd bezig met het ontwerpen van gebouwen. Zelfs als hij aan stedebouw gaat doen,
dan denkt hij nog aan een stad als aan een gebouw. Nu is architectuur altijd veel
meer geweest dan een gebouw. De architect van vandaag is er in zijn beroepsdenken
nog niet toe gekomen de evolutie van de mens van de technische era mee te voltrekken
en is daardoor ook niet in staat om die mens de passende modellen te geven om zijn
levens-milieu adequaat uit te bouwen. Het architectonische denken blijft bepaald
door een historische vertekening die een volledig vervalst beeld geeft van wat
architectuur is. Alleen wat monumentaal gebouw is, alleen wat kennelijk de stempel
draagt van een architect, wordt als architectuur beschouwd. Maar dit maakt slechts
een infiem deel uit van het architectonische geheel waarvan deze
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monumenten slechts fragmenten waren. Zulk een verhouding was normaal en
vanzelfsprekend in een hiërarchisch opgebouwde maatschappij. Ze heeft echter in
een democratische bestaansopvatting geen enkele grond. De huidige ambitie van de
architect het hele milieu van de mens tot architectuur te maken is gewoon het
voortzetten van de traditie en volkomen gewettigd. Hij kan het alleen niet met de
archaïsche, monumentale opvattingen waarin zijn architectuurconcept besloten ligt
□
België in Osaka.
K&C-agenda, 2 april 1969.

Een fabriek is (nog) geen kunstwerk.
K&C-agenda, 9 april 1969.
Begin 1969 organiseerde K.G. Pontus Hultèn in het Museum of Modem Art te New
York een belangrijke tentoonstelling ‘The Machine as Seen at the End of the
Mechanical Age’ (nu in de Rice University te Houston, Texas, tentoongesteld).
Machines, o.m. de Bugatti Royale, namen er de plaats van kunstwerken in. Op kleinere
schaal gebeurde dit eveneens in de Naviglio-galerie te Milaan met onderdelen van
een wagen ontworpen door Bertone. Een kruising van machine en kunstwerk liet
Arman zien op zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam.
Terwijl museumdirecteuren de schoonheid van machines ontdekken, willen
fabrieksdirecteuren de schoonheid van kunstwerken aanprijzen. Dit laatste lijkt echter
een onderneming te zijn die veel hachelijker is dan die van de museumdirecteuren:
het kunstwerk wordt er immers door een verkeerde bril bekeken. Motoren en stukken
van carrosserieën zijn reële dingen voor wier technische perfectie en schoonheid,
voor wier bestaansechtheid niemand ongevoelig blijft. Het museum heeft meer
behoefte aan die dingen, dan die dingen aan het museum. Die dingen bestaan en het
doet er maar weinig toe of ze ook nog ooit in een museum terecht komen. Voor het
museum betekenen ze echter een ontdekking: het museum wil als museum op het
leven gericht zijn, en niet omgekeerd; het museum moet een continue, kritische
bewust-zijnsintegratie bewerken van wat in het hedendaagse leven omgaat.
Maar wat met kunstwerken in een fabriek? Kan de fabriek de museumfunctie
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op zich nemen of aanvullen? Moet de fabriek een weg naar het museum worden?
Moeten de musea naar de fabriek?
Te oordelen naar de pogingen van integratie (van kunst in het werkmilieu) die de
laatste jaren ondernomen zijn, kan men met een tamelijk grote zekerheid besluiten
dat deze af te schrijven zijn als misschien welgemeende, naïeve, maar algeheel valse
zelfbegoocheling van de initiatiefnemers. De verhouding van ‘volk’ en ‘kunst’ is
niet zo direct dat men dit volk ongevraagd en ongewild kunst moet brengen. Het
getuigt van een onverdraaglijke sociale discriminatie en van een misplaatste opvatting
over wat kunst te betekenen heeft. Een soortgelijke ervaring heeft me ronduit geërgerd
in de poging van de groep Beervelde (Raveel, Lucassen, Elias, De Keyser, De Clerck,
Jooris, wier werk ik erg waardeer) om een fabriek in Zottegem tot kunstwerk te
verklaren. Ergerlijk was het, het gesofisticeerde selecte publiek in de verschillende
werkzalen te zien defileren met een glas whisky en met welwillende belangstelling
neerkijken (zoals in de Zoo) naar de machines en de werklui, die overuren moesten
doen. Van dit oogpunt uit bekeken - en het is het enige juiste - is een soortgelijk
initiatief onaanvaardbaar. Wanneer fabrieksdirecteurs moderne kunst in hun fabriek
willen brengen, komen ze er met zulk een foefje met van af: er is een fundamenteler
proces en minder publiciteit van doen. De moderne kunst moet in de sociale structuur
zitten van de mensengemeenschap die een fabriek uitmaakt.
Als we deze beschouwingen even tussen haakjes willen plaatsen, dan was hetgeen
in Zottegem gebeurd is, wel merkwaardig. De kunstenaars zelf hebben zich geen rad
voor de ogen gedraaid. Het was voor hen duidelijk dat hun werk in die fabriek niets
kwam doen. Het meest indruk maakte dan ook de houding van Lucassen die zijn
schilderijen ergens in het pakhuis tegen de muur had geplaatst, allemaal opeen, met
de rug naar het publiek, als anonieme koopwaar. Ook De Keysers doos deed het goed
tussen de verpakkingen en in het algemeen deed ook het ander werk het in zijn
onopvallende plaatsing: het reveleerde de fragmentaire schoonheid van o.m. de
breimachines of sommige delen van beschildering (om veiligheidsredenen) van
afsluitingen en kolommen. Daar houdt hec echter ook mee op. De kunstenaars die
in Zottegem aan het werk waren hebben wel duidelijk gemaakt dat een fabriek een
‘kunstwerk’ zou moeten zijn door de fantasie waarmee het environment wordt
gecreëerd, maar ook dat de fabriek het niet is en dat het niet het werk van schilders
alleen is om dar ervan te maken □
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Synergische architectuur.
K&C-agenda, 16 april 1969.
In het kader van zijn bijzonder nummer over enkele aspecten van de verhouding
tussen cultuur en politiek publiceert Streven (april '69) een heel belangwekkend
artikel van zijn medewerker Henri Van Lier over wat hij noemt Synergische
architectuur. Met deze term wil Van Lier de mutatie aanduiden die de hedendaagse
architectuur heeft ondergaan of minstens bezig is te ondergaan. Hij wil geen nieuwe
stijlcodes opgeven, niet voorspellen hoe de architectuur van de toekomst er zal uitzien.
Hijzelf stelt uitdrukkelijk dat de ontwikkeling van de architectuur niet te voorzien is
omdat er al te veel onbekende factoren zijn die haar op een heel onverwachte wijze
kunnen beïnvloeden.
Hoe onverwacht deze ontwikkeling ook moge zijn, ze ontsnapt niet aan bepaalde
voorwaarden, gegeven in de algemene situatie van de hedendaagse technische
ontwikkeling. Hét kenmerk van de hedendaagse technische ontwikkeling ziet Van
Lier in de synergie. In de biologie wordt deze term gebruikt om aan te duiden dat
verschillende organen samenwerken om eenzelfde functie te vervullen; omgekeerd
kan hij ook betekenen dat verschillende functies gerealiseerd worden door één orgaan.
In deze laatste betekenis wendt Van Lier de term aan: ‘Verschillende functies van
een machine worden aanvankelijk gerealiseerd in verschillende organen. Zolang ze
gescheiden, “abstract” zijn, bestaat er tussen die organen altijd een zekere
onverenigbaarheid en gaat er energie en informatie verloren. Overigens treedt
onverenigbaarheid niet alleen op tussen verschillende organen, maar ook tussen de
materie van het object en zijn structuur, tussen het object en zijn omringende natuur,
tussen het ene object en het andere, tussen het object en de mens die het gebruikt.
Behoefte aan synergie, aan concreetheid, treedt dus onder alle vormen op’.
Synergie betekent een opheffing van de incompatibiliteit tussen functies en organen
en een wederzijdse versterking van de onderlinge reacties. In zijn artikel in Streven
onderzoekt Van Lier op een indringende manier de gevolgen van dit nieuwe schema
van denken en verbeelding op de architectuur. Hij vat ze samen in volgende punten:
1. De synergische techniek omvat alles. Wat een orgaan buiten zich laat, creëert
aan de rand franjes van abstractie en dus verlies aan informatie en energie. Het
synergisch net wil daarom alles omspannen, de hele planeet, woestijnen, poolgebieden
en atmosfeer inbegrepen, en zelfs de reservaten die erin uitgespaard worden zitten
nog in het net. De architectuur omvat dan ook de hele door de mens ingerichte
omgeving: gebouwen, straten, auto- en spoorwegen, luchthavens, om het even welk
georganiseerd gebied. Zij staat
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niet meer ‘in’ het landschap. Zij wordt, zij is landschap, natuur en kunstmatigheid
in één, typische middenrealiteit.
2. De taak van de architect bestaat er niet meer in orde te scheppen in vlottende
realiteiten. Hij wordt geconfronteerd met een al vooraf architecturerend en
gearchitectureerd systeem. Architectuur wordt re-architectuur. Daarin zijn volgende
fasen te onderscheiden: studie van het synergisch net; vormgeving van die functies
in een configuratie waarin ze geïntegreerd en vrijgemaakt worden; zichtbaar maken
van die configuratie in een plastische herkenbaarheid.
3. De synergische techniek bestaat uit wisselwerking en is gebaseerd op open
systemen. De robot maakt plaats voor het net. Architectonisch vertaald, betekent dit
dat de weg de voorrang krijgt op de woning. De wereld van gisteren bestond uit
woningen die met elkaar verbonden waren door communicaties. De wereld van
morgen zal bestaan uit communicaties die hier en daar knopen vormen. Woning en
circulatie gaan een fusie aan. De woning bestaat niet meer uit een optelsom van
geïndividualiseerde kamers. Er vindt ook een fusie plaats van architectuur en meubel.
Door het opgeven van de individualiteit van gebouwen en objecten wordt de isolerende
decoratie ervan verdrongen en zelfs de vorm van het object wordt hierdoor aangetast.
De huizen waarin we wonen en werken, de instrumenten waarmee we werken, staan
niet zozeer als losse zelfstandigheden tegenover elkaar, ze vinden hun identiteit
slechts door hun interactie op elkaar: geen objecten van contemplatie meer, maar
ergonomische werkelijkheden. Zelfstandige realiteiten worden gemakkelijk
symbolisch geïnterpreteerd: torens symboliseren de vrijheid van de stad. Met dit
soort emblematiek heeft de architectuur van de toekomst niets meer van doen.
4. De decentralisatie (in een sterke concentratie) van de synergische techniek
brengt tot een pluricentrische architectuur. In een wereld waarin de macht niet meer
lineair, concentrisch of piramidaal kan uitgeoefend worden heeft de architectuur dan
ook geen heil meer te verwachten van een lineair of radiocentrisch urbanisme, noch
van de inbezitneming van een hele omgeving door een hoofdgebouw, een kathedraal
of een paleis.
5. De globale reorganisaties van de synergische techniek leiden tot een mobiele,
gecodificeerde, geplanifieerde architectuur.
Deze vijf summier aangegeven punten bevatten in nuce het eerste deel van dit
bijzonder belangrijk artikel dat een denkschema ontwikkelt om de wezenlijke
veranderingen in de architectuur van vandaag synthetisch te omvatten. In een tweede
deel onderzoekt Van Lier de relaties van de bewoner tot deze architectuur. In een
derde deel beschouwt hij de architectuur als politiek □
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Pieter Bruegel de Oude.
K&C-agenda, 16 april 1969.
Leefbaarheid binnen de schaalvergroting.
K&C-agenda, 23 april 1969.
Triënnale der Zuidelijke Nederlanden.
K&C-agenda, 23 april 1969.
Le Corbusier, erflater aan Antwerpen.
K&C-agenda, 30 april 1969.
Met zijn vijfenzeventig onder één hoed.
K&C-agenda, 30 april 1969.
Plus-kern.
K&C-agenda, 30 april 1969.
Architectuur in Nederland.
K&C-agenda, 30 april 1969.
Cultuur en politiek
Streven 7(1969).

Vic Gentils bekroond.
K&C-agenda, 7 mei 1969.
Vic Gentils werd onlangs bekroond met de Robert Giron-prijs omwille van zijn
schaakspel. Het gaat er een beetje op lijken dat Gentils met dit schaakspel
vereenzelvigd gaat worden, al doet hij zijn uiterste best om aan de doem ervan te
ontkomen. Dit werk is een ‘gebeurtenis’ geweest in de beeldhouwkunst bij
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ons. Daarin ligt, geloof ik, zijn betekenis, meer dan in zijn intrinsieke waarde. Het
gaat dan ook met helemaal op om dit werk met de traditionele normen op zijn
plastische kwaliteiten te beoordelen, zelfs niet als men het surrealistisch gaat bekijken.
Met surrealisme heeft het niet zoveel te maken. Zelfs niet met de fantastische kunst.
Het schaakspel is een echt spel, een gratuite inval, waaraan Vic Gentils gaandeweg
verslaafd is geraakt, ongeveer zoals de man die de kathedraal van Milaan in lucifertjes
namaakt. Eens ermee begonnen, kan hij er nog onmogelijk mee ophouden. Aan de
logica van het spel onttrekt men zich niet. Wat het betekent, wat men aan het doen
is, heeft maar weinig belang meer. Maar zowel Gentils als de critici hebben de neiging,
omdat Gentils nu eenmaal een kunstenaar is, de betekenis van het werk te gaan
overtrekken. In zijn gratuiteit ligt genoeg verantwoording om die niet meer elders te
gaan zoeken. Nu wil ik Gentils niet op één lijn stellen met de man van de lucifertjes,
die zelfs in zijn verbeelding gedetermineerd is en enkel naar één bepaald patroon
kan werken. Maar de logica van het werk is in beide gevallen van dezelfde aard.
In een interview in Streven vertelt Gentils aan Ludo Bekkers hoe het werk is
ontstaan: ‘De manier waarop ik op die idee gekomen ben, is doodsimpel. Voor mijn
galerie in Zwitserland moest ik, samen met andere kunstenaars, een tentoonstelling
maken van het meubel als kunstvoorwerp. De een moest een tafel maken, de ander
een kast en een bed; mij werd een stoel gevraagd. Maar wat kun je van een stoel
maken? Goed, ik dacht, ik zal er een mens-stoel van maken, een stoel die verbonden
is met de mens, zodat de compositie één geheel vormt. Ik ben uitgegaan van een
echte stoel, heb er de poten afgeslagen en er de poten van een figuur opgebouwd; ik
zette er een klokkekast op en dat werd een soort koningin. Dat was de eerste figuur,
de eerste stoel-mens. Toen die klaar was, vroeg ik me af: waarom er geen tweede
naast zetten? Zo is de koning ontstaan, en toen de koning en de koningin er waren,
kwam de vraag op: waarom nu geen schaakspel? Zo is het begonnen’.
Het verhaal van Gentils zegt niet alleen iets over ontstaan en werkwijze van het
schaakspel, maar ook over de structuur van het werk: een aaneenschakeling van de
meest heterogene associaties, nu eens van plastische, dan weer van literaire aard, nu
eens bewust gezocht, dan weer toevallig ontstaan. In de vrijheid van dit associatieve
spel ligt de zin van het werk. En zoals in een schaakspel met de figuren gespeeld
wordt zodat binnen de spelregels toch weer telkens nieuwe relaties en beelden
ontstaan, zo zouden ook de figuren telkens weer moeten kunnen opgebouwd worden:
met plezier zou men alle elementen waarmee de beelden zijn samengesteld op één
hoop gooien en er nieuwe figuren van maken. In het werk dat Gentils vandaag maakt,
schijnt hij juist aan die voorlopigheid en gratuiteit te willen ontsnappen □
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Brussel.
K&C-agenda, 14 mei 1969.
Van de stad Brussel kan men denken wat men wil. Of het een verfoeilijke en
aartslelijke stad is à la Baudelaire, of een heerlijke stad, het is een stad waarin geleefd
wordt en waar alles moet gedaan worden om dit leven zijn volle maat te geven. En
die kansen op een volle maat zijn in Brussel nog groot. Het gaat niet op te zeuren
over wat verknoeid is - het is enorm veel - maar het wordt wel hoog tijd om ermee
op te houden nog verder te knoeien. En precies dit schijnt men in de Brusselse
gemeenteraad niet van plan te zijn. Integendeel! Men schijnt er heel tevreden over
het gepresteerde en wil doorgaan urbanisatie met domme gevelarchitectuur te
verwarren.
Daarom is de alarmkreet van het Archief voor de moderne bouwkunst, waarover
onlangs nog in K&C werd gesproken, en van het Atelier de recherche et d'action
urbaines, in verband met de voorlopige goedkeuring van een nieuw plan van aanleg
voor het Brusselse ‘ilôt sacré’ meer dan gewettigd.
Hét grote argument - waartegen de stedebouw in al onze steden zondigt - blijft de
stedelijke samenhang: men isoleert geen stukje stad om het te behandelen alsof het
iets aparts was. De stad, elke stad, is één continu weefsel, één organisch geheel met
bepaalde nevralgieke punten, die men wel met een bijzondere zorg moet aanpakken,
maar steeds met het oog op de consequenties die de behandeling voor het geheel
meebrengt.
Nu doet het nieuwe plan van aanleg precies het tegenovergestelde. In de Brusselse
binnenstad komt het er momenteel op aan de door een verkeerd aangepakte urbanisatie
uit elkaar gehaalde groeipolen weer met elkaar te verbinden en op elkaar te laten
inwerken. Men moet blind zijn om de mogelijkheden die de Brusselse situatie hiertoe
biedt, niet te merken. Landschappelijk bekeken zijn er weinig steden die zulk een
gedifferentieerde en boeiende overgangen op een intensief beleefd stuk stad bieden,
om nog niet te spreken van de architectonische en historische rijkdom die ze bevatten.
De polen van de bovenstad (van de Naamse poort tot de Louizapoort en verder door)
en de benedenstad (de Grote Markt met omgeving) en tussenin de kunstwijk, die nu
door verschillende dode zones zijn gescheiden, kunnen gemakkelijk, zonder utopische
verbeelding, tot één levendig en heel gevarieerd geheel met elkaar verbonden worden,
zodat ze in elkaar overvloeien en tot de leefbaarheid van het geheel bijdragen. Met
alles wat reeds is verbeurd, blijven de voorwaarden hiertoe nog ruimschoots aanwezig.
De eerste voorwaarde is echter - en de mogelijkheid daarvan is twijfelachtig - een
mentaliteitsverandering, die de betrokkenen - technici zowel als politici - in staat
stelt urbanisatie in haar wezenlijke kenmerken te herkennen. In ons geval hier: geen
enkele pool als iets aparts te bekijken, maar als een zenuwknoop die het hele lichaam
condi-
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tioneert.
Concrete voorstellen zijn hier niet op hun plaats. Wel moet er een halt toegeroepen
worden aan een urbanisatie die de stad nog verder in zijn vitale structuur zal aantasten.
En dit laatste geldt niet alleen voor Brussel, maar, zoals reeds herhaaldelijk in K&C
ter sprake kwam, evenzeer voor Antwerpen, waar de bedreiging van de binnenstad
even groot is, als voor Gent, Luik en voor verschillende provinciesteden. In enkele
gevallen is het echt te laat. In andere valt er nog veel te redden □
Art Directors.
K&C-agenda, 14 mei 1969.
50 jaar De Sikkel.
K&C-agenda, 14 mei 1969.

Een eisenprogramma van malcontenten.
K&C-agenda, 21 mei 1969.
Met een stijgende verbazing heb ik het eisenprogramma van de Belgische kunstenaars,
uitgegeven door de Nationale Raad van Plastische Kunsten v.z.w.d., sectie van de
plastische kunsten van de Belgische Nationale Commissie van U.N.E.S.C.O. gelezen.
Toegegeven, ik ben geen kunstenaar en weet ook niet zoveel af van de officiële
Belgische kunstwereld. Als ik het echter goed begrepen heb, willen deze Belgische
kunstenaars - wie zijn dit? - zich tot gewone mensen richten, en meer nog, ze willen
zichzelf als gewone mensen beschouwd zien.
Vanuit mijn standpunt van gewoon individu bekeken heb ik zelden een tekst van
zo'n ontstellende naïviteit doorgemaakt, en naïviteit is eigenlijk een te vleiende term.
Het lijkt gewoon een pamflet van malcontenten, wat helemaal niet hetzelfde is als
revolutionairen. Precies het revolutionaire aspect dat de hedendaagse kunst zo boeiend
maakt, ontbreekt hier ten enenmale. Als gevolg van de protest-beweging van juni
laatstleden betekent het een mager resultaat en bevestigt het de indruk dat het protest
meer ingegeven is door persoonlijke onmacht en rancune dan door de inzet voor een
zaak.
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Heel het eisenprogramma staat tegen een achtergrond van een zuiver academische
kunstopvatting: kunst (het gaat om plastische kunst) is een welomlijnde waarde die
moet bijdragen tot de harmonische vorming van de jeugd en daarenboven een
evenwichtbrengende activiteit die als tegengif moet functioneren voor een
mechanische dagtaak. Kunst is dan ook een vak dat kan onderwezen worden, dat
met min of meer talent kan beoefend worden, waarin men een diploma (weliswaar
na strenge schifting) kan behalen. En ga zo maar door. Ik citeer nog één paragraaf:
‘De beoefening van kunst is moeilijk. De inlijving van de kunstenaars in de
maatschappij stelt ernstige problemen, en ook mag men slechts aan de meest
begaafden toelaten dat ze zich in een avontuur werpen waarvan de uitweg onzeker
is en die er verbitterde en onaangepaste elementen van zou kunnen maken.’
Als ik het allemaal goed bekijk, krijg ik de indruk dat hier niets anders geformuleerd
wordt dan een gelaïciseerd ideaal van de St.-Lucasscholen, die hun eeuwfeest al
achter de rug hebben; of om iets recenters te citeren, het ideaal van het door de staat
opgelegde en gecontroleerde socialistisch realisme dat, meende ik, ook als
voorbijgestreefd mocht beschouwd worden; of om nog dichter bij huis en bij vandaag
te blijven, kan verwezen worden naar de oprichting van de Orde van Architecten,
die helemaal niet de bedoeling heeft de architectuur te bevorderen - het tegendeel is
waar - maar om diegenen die een architectendiploma op zak hebben hun boterham
te helpen verzekeren. Sociale voorzorgen zijn één zaak, creativiteit is iets anders en
misschien iets waar we de dag van vandaag meer behoefte aan hebben. Het is het
drama én de ondergang van onze zogenoemde democratische instellingen dat ze de
weg niet vinden om die creativiteit, op welk vlak dan ook, te stimuleren en alleen in
staat blijken te zijn om ze af te vlakken. Met hun eisenprogramma zetten de Belgische
kunstenaars een flinke stap naar de verdere consecratie van de middelmaat en remmen
ze het laatste restje oorspronkelijkheid in onze wereld af □

Achel-statie.
K&C-agenda, 28 mei 1969.
Achel is bekend om zijn kluis, waarin de trappisten nog altijd gastvrij ontvangen
worden. Er bestaat echter te Achel, iets minder bekend misschien, nog een ander
onthaalcentrum: dit van het jeugdtoerisme, dat sinds 1963 van de gemeente een van
de quarantaine-gebouwen huurt om deze als bivakplaats voor de trekkende jeugd ter
beschikking te stellen.
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In het oog van de goegemeente zijn deze quarantaine-gebouwen, die vroeger dienst
deden als stalling voor het vee dat per trein uit Nederland werd geïmporteerd en te
Achel-statie een rijksveeartscontrole had ondergaan, niets anders dan schandelijke
krotten, die het dorp ontsieren en zo vlug mogelijk moeten verdwijnen. Het ziet er
naar uit dat dit proces, typische uiting van een parvenu-mentaliteit, nu definitief is
ingezet en dat de gebouwen zullen verdwijnen als er geen krachtig protest komt.
Protest waartegen of waarvoor? Protest tegen de domme willekeur waaraan ons
leefmilieu ten offer valt. Protest voor het behoud van een zeldzaam geworden stuk
dorpslandschap, dat nu ook bedreigd wordt door het oprukkende leger van smakeloze
burgerwoninkjes die de voortschrijdende welvaart moeten symboliseren en niets
anders doen dan de leegheid ervan demonstreren. Vanuit de optiek van deze
kitsch-architectuur is de afwijking van de quarantaine-gebouwen gemakkelijk te
verklaren, maar daarom nog niet te aanvaarden. Hier speelt immers ook een gebrek
aan verbeelding in mee; men berekent op te korte termijn.
In feite gaat het niet alleen om het behoud van een unieke historische rest
volksarchitectuur, maar om het geheel van het dorpslandschap dat nu nog uitdrukking
is, op een heel spontane manier, van een menselijk milieu, en binnenkort helemaal
zal verdwenen zijn om plaats te maken voor een kortzichtige opvatting van een soort
welvaart, waarvan de mens het slachtoffer is. De drie quarantaine-gebouwen, elk
tachtig meter lang bij zevenenhalf meter breed, vormden de aflijning van een plein
met een prachtige bomenpartij. Eén van de gebouwen is reeds gesloopt. De andere,
waarvan momenteel één gebruikt wordt door het jeugdtoerisme en een ander als
opslagplaats voor de gemeente dient, werden nu door de gemeente, - die als alle
gemeenten in heel België van een eigen industriepark droomt - ter beschikking gesteld
van een Amsterdams textielbedrijf, dat zich voorlopig in de gebouwen zal vestigen
om later, bij welslagen van het experiment, op het plein een fabriek te bouwen en
daarmee heel de wijk op de nu stilaan wel bekende manier landschappelijk te
verkrachten. Terecht protesteert het centrum voor jeugdtoerisme fel tegen soortgelijke
verkeerde opvattingen van vooruitgang, waarvan lokale politici de voorvechters zijn.
Dit protest past overigens in een samenhangende gedachtengang van het centrum
voor jeugdtoerisme dat van de promotie van het jeugdtoerisme gebruik maakt om
bedreigde stukken landschap te revaloriseren. Dit gebeurde reeds te Blanden, waar
een zware investering werd gedaan om de molen te behouden, te herstellen en aan
te passen. Het wordt een jeugdcentrum zoals ons land er maar weinig heeft. Ook in
Achel zou dit het geval kunnen zijn: met een typisch stuk volksarchitectuur zou het
leefklimaat van het dorp niet alleen gered maar ook geïntensifieerd kunnen worden
□

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

340
Die goeie ouwe schilderkunst.
K&C-agenda, 28 mei 1969.
Christo, galerie en televisiemuseum.
K&C-agenda, 4 juni 1969.
Musement.
K&C-agenda, 11 juni 1969.
Wonen in de ellende van de welvaart.
K&C-agenda, 11 juni 1969.

Dit was Antwerpen.
TABK 14(1969). (Een alinea werd toegevoegd uit ‘Christo, galerie en
televisiemuseum’, K&C-agenda, 4 juni 1969).
Middelheim - een nieuw conservatorium - een schouwburg - een museum
- geen paleis in de hof van Leysen - het noordkasteel - de wide white space
gallery - A 37 90 89 - en de hoop op tegengif.
Op zaterdag 14 juni is met de gebruikelijke plechtig- en vriendelijkheid de tiende
biënnale voor beeldhouwkunst in het Middelheimpark te Antwerpen geopend. Zij
laat werk zien van enkele kunstenaars uit België, Frankrijk, Groot-Brittanië,
Nederland, Spanje en van enkele Zuidamerikaanse beeldhouwers die in Europa
werken. Hier volgt de lijst: uit België: M. Arnould, L. Canestraro, S. Depuydt, W.
Ganzevoort, J.P. Ghysels, J.-P. Laenen, R. Martini, M. Mazy, W. Meysmans, R.
Michiels, J. Moeschal, H. Minnebo, R. Monteyne, R. Poot, Reinhoud, F. Roulin, E.
Souply, P. Spilliaert, O. Strebelle, F. van den Brande, P. van Hoeydonck, R. Verjans,
J.-L. Verlee; uit Frankrijk: César, E. Dodeigne, M. Ernst, Etienne-Martin, O.
Goudcoff, J. Ipoustéguy, P. Kowalski, N. Schöffer, Ch. Semser, G. Singer, F. Sobrino,
Cl. Viseux, Yvaral; uit Groot-Brittanië: R. Adams, D. Annesley, K. Armitage, M.
Bolus, R. Butler, L. Chadwick, H. Dalwood, G. Evans, B. Hepworth, A. Hill, K.
James, Ph. King, G. Koenig, K. Lim, B. Meadows, D. Mitchel, H. Moore, E. Paolozzi,
R. Piché, W. Pye, B. Schottlander, H.
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Seager, D. Thompson, L. Thorton, W. Turnbull, G. Wise, I. Witkin, J. Wragg; uit
Nederland: W. Couzijn, L. De Vries, H. Koetsier, J. Mooy, Fr. Peeters, P. Perlmuter,
C. Rogge, L. Samson, S. Tajiri, J. Van Munster, C. Visser, A. Volten, H. Ydo; uit
Spanje: M.O. Berrocal, J. Carrilero, M. Chirino, X. Corbero, J.G. Donaire, O. Estruga,
J.L. Hernandez, M. Marti, A. Lopez-Garcia, C. Montana, P. Serrano, J. Subirachs,
R. Valdivieso, J. Valverde, Bl. Venancio; uit Zuid-Amerika: A. Cardenas, T. Carrasco,
M. Colvin, L. Delfino, J. Eielson, A. Guzman, J. Le Parc, A. Penalba, J. Piquéras,
J. Roca-Rey, J.R. Soto.
Een indrukwekkende lijst, waaraan niet veel commentaar hoeft toegevoegd te
worden: de bekende namen zijn overbekend en de onbekende blijken ook onbelangrijk
te zijn. Ontdekkingen vallen er ook op deze biënnale niet te doen. Wel is er dit jaar
een ernstige inspanning te noteren om de geleidelijke totale verzanding van het
Middelheiminitiatief tegen te gaan. Maar dit gebeurt niet radicaal genoeg om effectief
te zijn.
In dit verband slechts enkele reflecties. Middelheim blijft belangrijk, ook in 1969,
ook met de recente ontwikkeling van de beeldhouwkunst en van de kunst in het
algemeen. Het houdt fantastische mogelijkheden in: het is een van de weinige reële
ontmoetingsplaatsen tussen kunst en publiek. Maar Middelheim is met deze evolutie
niet meegegroeid. Het is nog niet volwassen geworden. Het teert voort op het succes
van de eerste tentoonstellingen in het begin van de jaren vijftig. Sindsdien is er
eigenlijk nog maar weinig gebeurd dat de moeite loont. De energie - die is er - wordt
verloren besteed. Ook de energie van de kritiek. Sinds jaren kan de criticus niets
anders meer doen dan hetzelfde herhalen, wat ook reeds in dit blad bij een vorige
biënnale werd geschreven, TABK 16(1967): expliciet huldigen de organisatoren een
eclectisme, zonder er zich van bewust te zijn dat dit in het geval van Middelheim
niets anders kan betekenen dan onbegrip ten overstaan van het fenomeen dat men
om zo te zeggen wil illustreren. Men gelooft erin en speelt het spel mee of men laat
het terzijde als iets onbelangrijks. Er is geen middenweg, tenzij deze van de loutere
nieuwsgierigheid, en zelfs die vergt dan nog een verregaand engagement.
Maar hier duikt reeds de eerste moeilijkheid op voor de criticus en het eerste object
van zijn kritiek: wie engageert zich in Middelheim, m.a.w. wie zijn die organisatoren?
Het stadsbestuur, zoals officieel wordt meegedeeld? Strikt genomen, kan deze vraag
buiten beschouwing gelaten worden, maar dan wordt, geloof ik, ook de kern van het
probleem ontweken. De problematiek van Middelheim schijnt me er meer en meer
een te zijn van verantwoordelijkheid en in de huidige organisatiestructuur is die
helemaal niet duidelijk omlijnd en bestaat dus ook niet. Het is evident dat een
stadsbestuur niet competent is biënnales voor moderne beeldhouwkunst te organiseren.
Het zou even evident moeten zijn dat dit alleen maar kan gebeuren door een staf,
waarvan
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de leden niet als gemeentefunctionarissen worden beschouwd, maar binnen de
omschrijving van hun opdracht van de grootst mogelijke onafhankelijkheid en het
grootst mogelijke vertrouwen (het een gaat niet zonder het andere) genieten. Pas dan
zal deze staf initiatief kunnen ontwikkelen en zijn verantwoordelijkheid opnemen
en zal de criticus in staat zijn met deze staf een valabel gesprek aan te gaan. Hoewel
nu niemand kan uitmaken in hoeverre de scheve positie of de incompetentie van de
staf zelf verantwoordelijk moet gesteld worden voor het falen van de biënnale, toch
zijn er in de actuele biënnale aanduidingen te over dat een goed deel van de
mislukking aan de inadequate organisatiestructuur te wijten is.
In de optiek van de huidige organisatoren - wie dit dan ook mogen zijn - kan men
natuurlijk de stelling betwisten dat Middelheim een eigen positie inneemt en beweren
dat men slechts een algemene informatie-opdracht te vervullen heeft. Maar zelfs die
zogenoemde informatie-opdracht ten overstaan van het publiek kan men met de nu
aanvaarde werkwijze niet vervullen. Men informeert niet, men brengt in de war,
omdat men de bezoekers van de tien biënnales die nu achter de rug zijn niet in staat
heeft gesteld zich rekenschap te geven van de algemene ontwikkeling van de
hedendaagse beeldhouwkunst noch van de verschillende persoonlijkheden die er
moeten in gesitueerd worden. Wanneer men op twintig jaar Middelheim terugblikt,
dan is het voor wie de moderne beeldhouwkunst enigszins volgt - al is het dan maar
als amateur - helemaal niet moeilijk om voor zichzelf biënnale na biënnale te
organiseren als een telkens nieuwe verrassing, een ontdekking, in de aard van de
tweede biënnale, in 1953, gewijd aan de Italiaanse beeldhouwkunst. De organisatoren
van Middelheim houden er weinig rekening mee dat het juist deze biënnale is geweest
die de faam van Middelheim heeft gevestigd. Denk maar even aan een biënnale van
de pop-art, een biënnale van de Engelse beeldhouwkunst na Moore, een van de
minimal art, en nu in 1969 een biënnale van de earth-workers, de eerste tentoonstelling
van die aard in een geschikte omgeving.
Het ware een aanvaardbaar standpunt van de organisatoren van Middelheim heel
deze ontwikkeling van de hedendaagse beeldhouwkunst als onbelangrijk af te wijzen.
Maar dit blijkt helemaal niet in hun bedoelingen te liggen, want jaren na datum
brengen ze dan toch, maar zo fragmentair dat ze onherkenbaar worden en in een
hopeloze vermenging, de kunstenaars en de stromingen waarover ze reeds jaren
tevoren hadden kunnen en moeten informeren. Als een electisme in een soortgelijke
opzet enige betekenis heeft, dan alleen als verantwoording van een persoonlijke
keuze en een bewust engagement. Om concreet te zijn: eindelijk, in 1969, is nu in
Middelheim de jonge Engelse beeldhouwkunst aan bod gekomen, maar zo dat ze
nog nauwelijks te herkennen valt en dit niet alleen door de armzalige keuze, maar
ook door de verkeerde situatie waarin deze beelden terecht komen.
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Waarom is Caro bijvoorbeeld in deze biënnale niet vertegenwoordigd? Hij was het
wel op het ogenblik dat hij nog volslagen onbelangrijk was, nog aarzelend over de
weg die hij zou opgaan. Het werk van de andere Engelsen zoals Philip King, David
Annesley, Paolozzi, met één werk vertegenwoordigd, is zo opgesteld dat het als het
ware de adem afgesneden wordt. Uitgesproken formalistisch werk als dit van
Armitage, Chadwick, Hepworth en zelfs Moore wordt in evidentie gesteld. Hetgeen
een bewijs te over is dat er in Middelheim met sjablonen gewerkt wordt in plaats
van met een wakkere geest, uit op informatie en op reële waarden.
Misschien wordt het bedoelde nog duidelijker als uitgegaan wordt van het meer
vertrouwde beeld van de actuele beeldhouwkunst in Nederland. U hebt de lijst bij
de hand om te oordelen in hoever hier de juiste informatie wordt gegeven over de
Nederlandse toestand. Natuurlijk zijn Volten en Visser erbij. En ook Couzijn, Tajiri
en al de anderen. Maar geen Boezem, geen Bonies, geen Dekkers, geen Dibbets,
geen Eikelenboom, geen Engels, geen Van Elk, geen Graatsma, geen Manders, geen
Staakman, geen Struycken... ik ben helemaal niet weg van de actuele beeldhouwkunst
in Nederland, maar in Middelheim vind ik een totaal vertekend beeld. En als ik het
zo stel, is het perspectief van de kritiek eigenlijk vervalst. Het gaat er immers niet
om een aantal namen door andere te vervangen, maar om de herkenning van hun
betekenis in de actuele constellatie. Zelfs het werk van boeiende kunstenaars wordt
bij gebrek hieraan vertekend en in vele gevallen, gewoon vervelend. Waar sommige
van de aanwezige kunstenaars al lang over het beeldjes-maken heen zijn, worden ze
hier nog alleen maar met beeldjes van welk formaat dan ook voorgesteld. En dit
laatste geldt niet alleen voor de Nederlandse inzending. César bijvoorbeeld moet het
stellen met zijn Vénus Villateneuse, een prachtig werk dat al lang in de
Middelheimcollectie opgenomen moest zijn, en nog een andere kleinere sculptuur,
maar zijn duimen en borsten en landschappen in plastic, waar zijn die? Het is voor
een niet nauwlettend publiek gewoon misleidend Singer met zijn recente Ambulomire
te presenteren naast de bijna archaïsche Césars. Het is de Middelheimmensen toch
niet ontgaan dat César niet zo lang geleden in Gent was en daar een van zijn
plastic-environments demonstreerde! Hier weer: het komt er niet op aan te allen koste
een ‘duim’ van César ten toon te stellen, maar om bijvoorbeeld César uit te nodigen
iets in Middelheim te komen maken. Had men, om maar iets te noemen, een tiental
kunstenaars uitgenodigd om ter plaatse de tiende biënnale te maken, dan kon het iets
fantastisch geworden zijn. Denk maar aan een Christo, de Maria, Carl André, Long,
Beuys, Ruthenbeck, Naumann, Panamarenko, d'Armagnac en Dekkers. Ik vermeld
deze namen niet omdat ik die het belangrijkst vind, maar in de eerste plaats omdat
ze alle in Antwerpen bekend zijn, of bekend konden zijn, door de activiteit van de
Wide White Space Gallery. Men raakt vervoerd alleen al bij het idee van wat er van
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Middelheim te maken zou zijn, waar het park nu alleen dienst doet als volslagen
onnatuurlijk kader voor een achterhaald begrip van wat beeldhouwkunst is. Een
ogenblik, als men heel attent is en abstractie kan maken van wat men rondom zich
heeft, kan men zelfs op de actuele biënnale bij sommige werken een vermoeden
krijgen van wat het kon geweest zijn. Er is de Soto, hier present als Zuid-Amerikaan
in Europa. Zijn Double Progression, vert et blanc doet het prachtig. Maar door de
aanwezigheid van een aantal beelden eromheen wordt ook dit keer de informatie aan
en van het werk vervalst. De ‘progression’ (een stuk landschap dat op een
merkwaardige wijze het parklandschap in bezit neemt en erdoor in bezit genomen
wordt) wordt van al die fundamentele relaties ontdaan en valt terug in de categorie
van ‘een beeld in een park’. Tien soortgelijke werken en de biënnale betekent meer
dan de tweehonderd beelden voor elk wat wils van nu.
Zo zijn er nog enkele andere werken, op zichzelf niet zo belangrijk, die
uitgangspunten voor een biënnale-thema aan de hand hadden kunnen doen: de dobbers
van Jan Van Munster, de torens van Schoeffer, de Instabilité-Pir van Yvaral, de
Cube-3 van Kowalski. Al deze werken verliezen in het stramien van Middelheim
hun betekenis. Slechts één soort werken houdt een stuk revelatie in, die van de
Spanjaarden Julio L. Hernandez en Antonio Lopez-Garcia, uitingen van
nonconformistisch naturalisme, een absurd sociaal realisme, die in de mallemolen
van Middelheim ineens het stabiele punt aangeven: het niet-meer-bestaan van het
begrip beeldhouwkunst dat men in Middelheim met alle middelen nog probeert
overeind te houden. Bij gelegenheid van de opening van de biënnale werd door de
Belgische minister van cultuur F. van Mechelen de eerste steen gelegd van een
tentoonstellingspaviljoen dat de beelden, die niet voor openlucht bestemd zijn, zal
kunnen herbergen. Ook dit initiatief en de manier waarop het werd uitgewerkt vloeit
uit diezelfde renaissancistische denkrichting voort: min of meer mooie beelden
tentoonstellen. Het ontwerp van R. Braem heeft dan ook geen andere pretenties. Het
biedt een architectonisch equivalent van de Middelheimopvattingen over hedendaagse
beeldhouwkunst. Het zoekt niet, binnen het parklandschap, een nieuw klimaat te
scheppen dat aan de beeldhouwkunst van vandaag de mogelijkheden zou bieden
waarnaar ze vraagt en daardoor meteen ook aan haar ruimtelijke ervaringen zou
deelhebben. Nu wordt een mooi gebouw gemaakt voor mooie beelden.
Eenzelfde misvatting over architectuur (en kunst) ligt ten grondslag aan
verschillende gebouwen, waarmee men te Antwerpen de culturele infrastructuur wil
verrijken: nieuwe universiteit, nieuw seminarie, nieuw provinciebestuur, nieuw
bisschoppelijk paleis, nieuwe schouwburg, nieuwe bibliotheek, nieuw conservatorium
en tenslotte nieuw museum voor hedendaagse kunst. Enkele van deze gebouwen zijn
voltooid, andere in uitvoering, enkele nog in ontwerp, maar nu reeds kan men spreken
van een glorieus gemiste kans. De
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nieuwe universiteitsgebouwen zijn gewoon een aanfluiting van de hedendaagse
architectuur. Op een ogenblik dat universiteiten over de gehele wereld opnieuw het
belang van de architectuur als sociologisch, psychologisch en vormelijk gegeven
hebben ontdekt, is de Antwerpse universitaire bouwactiviteit een illustratie van de
volslagen veronachtzaming van elke vorm van architectuur. Het enige excuus dat
hiertegen wordt ingebracht is de al te korte tijdslimiet, alsof die verantwoordelijk
zou kunnen gesteld worden voor een onverantwoord architectuurconcept. Had men
in Antwerpen tien jaar méér gekregen, dan ware precies dezelfde flater gemaakt.
Overhaasting kan een reden zijn van bepaalde fouten. Maar zoals in het geval van
de beeldentuin van Middelheim gaat het ook hier niet, zeker niet in de eerste plaats,
om detailvergissingen, niet eens om verkeerde opties, maar om een onbegrijpelijke
onverschilligheid en criminele blindheid ten overstaan van het object waarvoor men
verantwoordelijkheid heeft opgenomen, in casu, het milieu, niet alleen van de
universiteit, maar van de hele stad. De verantwoordelijken schijnen er zich geen
ogenblik rekenschap van te hebben gegeven dat bouwen iets meer is dan ergens een
gebouw neerzetten waarin colleges kunnen gegeven worden of waarin studenten
kunnen hokken. Ze hebben er blijkbaar geen ogenblik aan gedacht dat ze niet alleen
voor zichzelf bouwen, noch voor de universitaire gemeenschap, maar dat het tot hun
opdracht behoort door de architectuur de plaats van de universiteit in het leven en
de stad van vandaag duidelijk te maken.
Hoewel het nog te vroeg is om zich een oordeel te vormen over het nieuwe
seminarie, naar een ontwerp van P. Felix, is het nu toch reeds aan te zien dat het een
uitzondering zal vormen op de universitaire gebouwen er vlak bij of elders in de stad.
De nieuwe zetel van het provinciebestuur is, zoals de universiteitsgebouwen, de
reinste cliché van een sedert een paar decennia overwonnen internationale stijl,
hetgeen van het nieuwe bisschoppelijke paleis, eveneens door de provincie gebouwd,
niet eens kan gezegd worden. Aan dit ‘paleis’ zit een kleine rel vast: een van de
weinige protesten waarin men zich om architectonische kwaliteit druk maakt. Bij de
binnenkerkelijke reacties tegen een verouderde opvatting van het bisschoppelijke
ambt kwamen ook reacties van algemeen belang. Het paleis is immers voorzien in
een van de weinige groenzones binnen de stad, het zogenaamde ‘Hof van Leysen’,
aan de Markgravelei. Gezien de ligging in een volkrijke buurt, waarin zich
daarenboven nog enkele instellingen voor ouden van dagen en scholen voor
gehandicapten bevinden, ligt het voor de hand dat het nu verwaarloosde terrein, dat
spontaan reeds als spel- en ontspanningsterrein wordt gebruikt, als publiek park zal
worden ingericht. In 1950 werd door Dr. Roosens het initiatief genomen om hier een
sportcentrum aan te leggen. Maar toen kwam de stad met een bouwverbod voor de
dag en besliste dat er in het Hof van Leysen geen bomen mochten
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geveld worden. Nu, twintig jaar later, de behoefte aan groenzones in de Antwerpse
agglomeratie veel scherper gesteld wordt, wordt wel toelating verleend om 59 van
de 83 grote bomen te rooien, om plaats te maken voor het potsierlijke gedrocht van
het nieuwe bisschoppelijke paleis. Dit feit was aanleiding voor een groep actieve
jongeren om een scherp pamflet op te stellen waarin op een spirituele wijze uittreksels
uit het lastenkohier afwisselen met teksten uit het evangelie en vooral uit de encycliek
‘Populorum Progressio’. Het eindigt met volgende passage: ‘De oostgevel van het
administratiegebouw bestaat uit colonnades en doet terugdenken aan die goede ouwe
tijd van Bernini. Daar de gebouwen uiteraard bepaald zijn voor afzondering en
waardigheid werden 350 meter claustra in wit beton gerekend. In totaal zijn er drie
keukens voorzien, volledig uitgerust, 1 voor de residentie, 1 voor de concierge, 1
voor het personeel. - Wanneer zoveel gezinnen ellende lijden, wanneer zoveel mensen
in onwetendheid gedompeld blijven, wanneer zoveel scholen, ziekenhuizen en
woningen die deze naam waard zijn, nog gebouwd moeten worden, dan wordt alle
verspilling door de overheid of door individuen, iedere uitgave voor nationaal of
persoonlijk vertoon, een onverdraaglijk schandaal. Wij rekenen het tot onze plicht
dit openlijk aan de kaak te stellen (Populorum Progressio 53)’.
Dit pamflet werd o.m. afgedrukt in het blad Architecton van de Koninklijke
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. Het editoriaal van architect L. Theo
van Looij steunt de aanklacht. Maar een nota van het bestuur van de K.M.B.A.
vertroebelde de stellingname. In het pamflet wordt immers de architectuur bekritiseerd
en dus ook de ontwerper, lid van de K.M.B.A. Met de kritiek op een van haar leden
kan de K.M.B.A. niet goed overweg. Ook hier schuilt een adder in het gras. De
architectengroeperingen zouden moeten consequent zijn en de dienst aan de
architectuur, waar ze zo hoog mee oplopen, niet achteruit stellen bij het privé-belang
van een van haar leden. Zolang alle architecten van architectenverenigingen ideale
architecten hoeven te zijn, is er van die verenigingen niet veel goeds te verwachten.
De actie is niet zonder resultaat gebleven: heel het geval werd voorlopig opgeschort
en er wordt (hopelijk rechtzinnig) naar andere oplossingen gezocht die heus niet zo
moeilijk te vinden zijn.
Dezelfde groep jonge architecten, die het pamflet tegen het bisschoppelijk paleis
opstelden, in hun actie bijgestaan door de Vaga (Vrije Aksiegroep Antwerpen),
hadden tevoren reeds, dank zij een massale bijval van het publiek, kunnen verhinderen
dat de E 10-weg op een volstrekt willekeurige wijze door het Peerdsbos, een van de
voornaamste natuurreservaten rond Antwerpen, zou getrokken worden. Het enige
motief hiervoor was het respect voor het domein van enkele kapitaalkrachtige heren.
De Vaga van zijn kant had reeds succes geboekt bij het stadsbestuur dat zijn akkoord
gaf om het pittoreske Conscienceplein in een van de levendigste centra van Antwer-
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pen autovrij te maken.
Voor wie te Antwerpen zijn ogen open heeft, ontbreekt het niet aan motieven tot
protest. Het is echter steeds hetzelfde kleine groepje dat de last op zich moet nemen
om het publiek wakker te maken en het te wijzen op de onverantwoorde beslissingen
van de overheid. Het belangrijkste object van protest is momenteel de beslissing dat
het Noordkasteel een recreatiezone van een veertig hectare, die aan de rand van de
bewoonde stad als bufferzone fungeert tussen de industriezone van de haven en de
kernstad. Het is een van de meest gefrequenteerde domeinen van de agglomeratie.
Zonder zich hierom in het minst te bekommeren, is er van overheidswege een
aanpassing en uitbreiding van de bestaande haveninstallaties gepland die het hele
domein letterlijk van de kaart vegen. De eerste werken ter uitvoering van dit plan
waren reeds aangevangen toen het publiek er zich plotseling rekenschap van gaf.
De actie ertegen werd op een frappante wijze ingezet: op de laatste dag van mei
werd de toren van de kathedraal te koop aangeboden. Een enorm spandoek Te Koop
werd op de torenspits aangebracht, een persconferentie georganiseerd en pamfletten
uitgedeeld met de slogan: ‘Als “ze” het Noordkasteel opofferen aan de havenbelangen,
waarom zouden “ze” de kathedraal dan niet aan Bokrijk verkopen’, Bokrijk, zijnde
de Belgische tegenhanger van het openluchtmuseum te Arnhem.
De actiegroep beperkte zich echter niet tot die kreet, maar probeerde met heel
concrete plannen en documenten in de hand te laten zien hoe het Noordkasteel
helemaal niet hoeft opgeofferd te worden aan de noodzakelijke havenuitbouw, maar
hoe een wisseloplossing ook verkeerstechnisch zo niet beter, dan toch minstens even
goed was. Door zelf aan het werk te gaan hebben de ‘protestanten’ in enkele dagen
tijd het ontegensprekelijk bewijs geleverd hoe absurd de havenplanning in zijn werk
gaat d.w.z. hoe weinig coördinatie er is tussen de verschillende belangen die op het
spel staan en hoe precies de algemene belangen van de bevolking worden opgeofferd
aan bepaalde zakelijke interesses. Het zou een hele stap vooruit zijn indien door de
ondernomen actie de verantwoordelijken zouden verplicht worden hun kaarten op
tafel te gooien. Nu proberen ze zich nog te redden met allerlei geïmproviseerde
oplossingen, zoals de aanleg van een nieuw recreatiedomein, veel verder van de stad
verwijderd. Een gesprek is nog niet tot stand gekomen, maar hopelijk kan de
actiegroep het zover drijven en dan met pertinente argumenten een beslissing
afdwingen. In het bestek van dit artikel kan niet op het detail van deze kwestie
ingegaan worden. Het komt er in de eerste plaats op aan dat men met bepaalde
waarden van algemeen belang gaat rekening houden.
Over de nieuwe schouwburg valt eveneens met veel meer te vertellen dan dat hij
een conventioneel geval is dat goed past in het algemene kader van de Belgische
architectuur, of, als men het iets internationaler wil, best mag gesteld worden naast
de meeste naoorlogse schouwburgen in Nederland. Iets
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meer aandacht vraagt het gedeeltelijk voltooide muziekconservatorium ontworpen
door de nestor van de Belgische architectuur, Léon Stynen, te meer omdat deze de
opdracht toegewezen kreeg het nieuwe museum naar de plannen van Le Corbusier
uit te werken. Dat er een verband bestaat tussen Stynen en Le Corbusier kan van het
conservatorium afgelezen worden. Het verband ligt hem echter niet zozeer in
gelijkgerichte architectuuropvattingen die in het concept van het gebouw als geheel
naar voren komen, als in een aantal details, waarvan enkele opvallende, zoals de
willekeurige ronde gaten die Stynen in Chandigarh heeft gezien. Men kan maar
weinig tegen het overnemen van soortgelijke elementen inbrengen, indien ze
opgenomen zijn in een correct verband en niet als een zwerfsteen van op een vreemde
planeet overgewaaid schijnen te zijn. En dit is hier wel het geval: de oppervlakkige
corbusianismen werken zo storend omdat ze een leegte verbergen. Met de architectuur
van het conservatorium voor ogen, ziet men wel met een gewettigde vrees de bouw
van het nieuwe museum tegemoet.
Bij de bekendmaking van de beslissing dat het nieuwe museum zou worden
gebouwd naar de plannen van Le Corbusiers ‘musée à croissance illimitée’, is er in
sommige kringen fel gereageerd: men haalt geen dode uit zijn graf! Het zou inderdaad
onzin zijn uit snobisme en een soort Le Corbusier-complex, waar men in Antwerpen
sedert de affaire van de Linkeroever mee zit, plannen van veertig jaar oud naar boven
te halen, als ze in zichzelf niet waardevol meer zijn. Het zou eveneens onzin zijn Le
Corbusiers ontwerp in een formalistische zin te gaan interpreteren, zich daarbij
inspirerend op het formalisme in het latere oeuvre van Le Corbusier. Het ontwerp
zelf is in feite uiterst nonconformistisch. Ergens heeft het uitgangspunt van Le
Corbusier wel iets archaïsch. Le Corbusier, zoals ook F.L. Wright in zijn
Guggenheimmuseum te New York, denkt nog aan een museum als een continue
rondgang langs welomlijnde objecten.
Het geniale van het concept is echter dat het deze archaïsche visie op het
programma ver achter zich laat en helemaal niet als een rondgang hoeft gebruikt te
worden. Het leent zich uitstekend om het uit te werken als een voor groei vatbare
structuur met een maximum aan flexibiliteit en een minimum aan bepaaldheid. Van
dit standpunt uit bekeken is het opnemen van het idee van Le Corbusier een gelukkig
initiatief te noemen. Maar of het op die manier zal geïnterpreteerd worden is, gemeten
aan de maatstaf van Stynens recente architectuur, helemaal niet waarschijnlijk.
In afwachting van het nieuwe museum, werd het Koninklijk Paleis aan de Meir
te Antwerpen - een belangrijk werk van J.P. van Baurscheidt II (1699-1768) - door
het Rijk beschikbaar gesteld om als cultureel centrum te worden gebruikt. Het museum
voor moderne kunst, nu een onderdeel van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunst, zou er voorlopig ondergebracht worden. Met dergelijke voorlopige oplossingen
heeft men o.m. te Brussel
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uitstekende ervaringen. Misschien blijkt de voorlopige toestand ook in Antwerpen
ooit een ideale te zijn en kan men het Koninklijk Paleis voor een overzicht van de
kunst in de XXe eeuw voorbehouden en het nieuwe museum voor actuele
kunstactiviteiten bestemmen.
Deze laatste vinden reeds plaats dankzij het privé-initiatief, vooral dan dank zij
het initiatief van de Wide White Space Gallery (Schildersstraat 2) en het zopas
opgerichte instituut A 37 90 89 (Beeldhouwersstraat 46), beide in de onmiddellijke
omgeving van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Na de pakkende
tentoonstelling in de Wide White Space Gallery van B. d'Armagnac en Gerrit Dekker,
waarover hier reeds werd bericht, waren er in de jongste tijd achtereenvolgens James
Lee Byars en Christo te gast. En dit in de letterlijke zin van het woord. Noch Byars,
noch Christo stellen nog iets tentoon: zij zijn aanwezig, de eerste vooral in zijn
persoon, de tweede meer in zijn werk.
De aanwezigheid van James Lee Byars begon met de uitnodiging: een ruim wit
perfect vierkant blad met precies in het midden in een nog amper leesbare groene
letter: ‘james lee byars at wide white space gallery antwerp april 18 to may 7’. De
verhouding van de kleine letter tot het ruime blad was betekenisvol. Er werd een
nieuw referentiekader gegeven, waarin de gangbare werkelijkheidsverhoudingen
niet meer blijken te passen. Dit gebeurt met een merkwaardige vanzelfsprekendheid.
Byars verwijst niet naar een andere wereld. Er is geen sprake van overstijging noch
vervreemding, maar gewoon, doodgewoon van realiteit. De vragen die hij stelt, de
middelen die hij uitvindt om die vragen te stellen, zijn niets anders dan kunstgrepen
om onze dagelijkse realiteit open te leggen. Niet voor niets heeft Byars het zo vaak
over Oosterse monniken of over Socrates.
De verwachtingen van de uitnodiging werden ingelost. De galerie werd omgedoopt
in het institute for the advanced study of james lee byars, hetgeen werd meegedeeld
door een kleine tekst op een ster. De ‘opening’ van de tentoonstelling was het best
te vergelijken met een receptie of met een liturgie. De Wide White Space Gallery
was één witte ruimte, de vloer inbegrepen. In het midden tegen de zoldering een
gemillimeterde as van licht. Op de vloer, gericht volgens diezelfde lengte-as, een
roze zijden kleed, aan de twee uiteinden gedragen door twee zwijgende gestalten,
het vermoeden van mensen, gehuurd om van acht tot tien onbeweeglijk te blijven
zitten, betaald om te doen wat ze moesten doen, zoals wij betaald worden om te doen
wat we moeten doen. De kamer waarin het kleed was uitgespreid, het heiligdom,
mocht niet betreden worden. Geen oningewijde zou er zich overigens aan gewaagd
hebben. Men bleef op de drempel, in de voorhof, en volgde vandaar de ambivalente
ritus, geleid door de glimlachende, zwarte verschijning van Byars. Hij is zich van
het ambivalente, of beter het polyvalente, van wat hij doet bewust. Men geniet
eenvoudig van het soort mode-show, gecharmeerd
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door de schitterende stoffen en kleuren. Men komt onder de indruk van de ruimte
die door het gebeuren wordt gevuld. Men kan het benaderen als een soft-sculpture.
Men kan het beleven als elementair theater. Men kan er filosofisch vragen bij gaan
stellen en er een kleine metafysiek rond weven. In geen geval ontsnapt men aan de
ban van het rituele, aan de betovering van het paradijselijke, de abstracte orde en
probleemloze harmonie, van het opgenomen-zijn in een wel zelfgemaakte, maar toch
overstijgende realiteit, waaraan men zich onderwerpt of waartegen men zich verzet.
Over de figuur van Byars kan men niet goed denken zonder te refereren aan een
liturgie. Ook aan de behoefte aan participatie werd voldaan. Zonder de schouwing
te schenden, had men deel aan de ritus. Boven, heel ver weg, een hoge trap en een
lange gang ver, in een kamer met boogvenster in art-nouveau-stijl, zat het volk, dicht
opeen, onder één rode hoed uit dezelfde kunstzijde als het kleed beneden.
Die hoed is gemaakt uit een lange smalle strook zijde, waarin puntmutsen zijn
gestikt. Iedereen die de kamer binnen komt wordt zulk een muts opgezet. En dit
betekent wat. Na het visioen in de galerie beneden is het gezicht van de groep boven
ronduit lachwekkend, grotesk, vooral op het moment dat men in die groep gezichten
gaat herkennen van bekenden, die half verlegen, half geamuseerd, onder hun hoed
zitten te zitten. Een ogenblik verzet men zich om zich aan deze scenerie te
onderwerpen. Men wil de situatie persoonlijk blijven beheersen. Maar het kan niet
meer: men moet zich gewonnen geven aan de realiteit die er openbaar wordt. Men
wil dan het spel spelen. Maar het is geen spel. Er worden grapjes verkocht, banale
gesprekken opgezet. Maar men is verloren, bij voorbaat. Men laat zich een hoed
opzetten en gaat onder met de anderen, die u ineens op een ongewone manier gaan
interesseren. Er wordt gepraat en gezwegen, maar er wordt in de eerste plaats gekeken.
En het kijken is niet langer kijken naar iets, maar uitkijken, verwachten, ook al weet
men dat alles gebeurd is, dat niets meer te verwachten valt, buiten het einde, het terug
binnentreden in de era van de consument die nog moet dineren, die nog een afspraak
heeft, die naar huis moet.
Het einde is een belangrijk moment. Als de hoed wordt afgenomen, ziet men,
scherper dan tevoren, wat hij in die ruimte met die mensen betekend heeft. Als ineens
iemand en dus iedereen opstaat, is de metamorfose openbaar. Byars plooit met
dezelfde zorg als hij zich voor de ceremonie opgetooid heeft zijn kostbare hoed
bijeen. De dagelijksheid wordt in haar banaliteit hersteld. Misschien is er iemand die
thuiskomt en het schilderij aan de muur niet meer kan verdragen.
Hoewel Byars in heel dit gebeuren nog nauwelijks schijnt mee te tellen, speelt hij
toch een bijzondere rol. Hij zegt zo goed als niets, grijpt niet in in het verloop,
glimlacht alleen maar heel vriendelijk. Hij is aanwezig als de ‘stomme dienaar’,
waarover hij vertelt in een gesprek dat verschenen is in het
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julinummer van Streven.
Een van de vroegere ‘werken’ van Byars was ‘the 99$ 99 day-trip’ met de
greyhound-bus zigzag door de U.S.A. Op weg naar het zuiden ontmoet hij op een
goeie dag aan het ontbijt een man die interesse had voor wat hij deed. De volgende
morgen komen ze in Denver aan. Die man was er geboren en Byars kende de stad
helemaal niet. Byars stelde hem voor om twaalf uur lang zijn ‘stomme dienaar’ te
zijn, en alles voor hem te doen: zijn wagen besturen, de deur voor hem open houden,
rekeningen betalen. Aan het busstation stonden zijn meisje en zijn familie hem op
te wachten. Byars, gekleed in een wit pak, nam elegant de koffers en volgde de man
twaalf uur lang in Denver, steeds maar erop uit hem in al zijn wensen voor te zijn.
In de Wide White Space Gallery was hij op die manier drie weken lang de ‘stomme
dienaar’, die door zijn aanwezigheid alles op zijn kop zette. Voor wie Theorema van
Pasolini heeft gezien, kan verwezen worden naar de rol van de gast. De aanwezigheid
van Byars kende enkele hoogtepunten. Na de kennismaking op 18 april met ‘75 in
a hat’, volgde op 25 april ‘a pink silk airplane for 100’, een roze kleed in de vorm
van een vliegtuig, waarin alle bezoekers werden uitgenodigd om plaats te nemen.
Op 1 mei werd de hoed opnieuw boven gehaald, maar deze keer om er mee de stad
in te trekken, zoals een klein jaar tevoren in New York was gebeurd met een kleed
voor vijfhonderd personen. De laatste manifestatie was op 2 mei en heette: ‘1000
minutes of attention on ½ an autobiography of james lee byars’. Gedurende zijn
verblijf te Antwerpen heeft Byars immers zijn autobiografie geschreven, een aantal
zinnen over zijn leven, zijn werk, zijn opvattingen, zijn invallen, zijn wensen. Deze
autobiografie, die door de Wide White Space wordt uitgegeven, beschouwde Byars
als zijn eigenlijke bijdrage voor zijn tentoonstelling te Antwerpen. Het vliegtuig had
hij gemaakt voor de filosofie-studenten en professoren van Oxford. Hij vond het
schitterend dat men in Antwerpen iemand die zijn autobiografie schrijft wou
tentoonstellen. De centrale zin uit die autobiografie luidt: ‘a single sentence may be
a complete autobiography’. Naar die ‘single sentence’ is Byars echter in duizend
zinnen op zoek: ‘My first garden in 57 was a 5 ton heap of sand removed within 2
weeks’, ‘I founded a fictitious museum in 68 in new york and collected 1.000.000
minutes of human attention’, ‘in 62 I showed a 9 month memory of a policeman’,
‘breakfast is my favorite meal’, ‘one said my plays are an analysis of ambition and
power’, ‘my long hair teaches me about temperature’.
Deze en soortgelijke zinnen reciteerde Byars, gezeten in het roze kleed, achter een
scherm waarin een rond kijkvenster was gemaakt. Ook hier weer het ambivalente
van de show, het plezier aan het vervagen van de grenzen, het door elkaar halen van
verschillende gebieden. De show is tegelijk uiterst gesofisticeerd en doorzichtig,
persoonlijk en anoniem, gratuit spel en openbaring. Men kan er alle kanten mee uit.
Alles is mogelijk. Na James Lee Byars
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was Christo te gast in de Wide White Space, niet voor de eerste keer overigens. Van
een tentoonstelling kan men, evenmin als bij Byars, nog spreken. Al is alles eminent
visueel, eigenlijk valt er niets meer te bekijken. Bij Byars is het uitgangspunt
personalistisch, gericht op directe communicatie onder mensen; bij Christo
materialistisch, gericht op het dingelijke bestaan. Maar deze uitgangspunten zijn erg
betrekkelijk. Personalistisch of materialistisch, beide raken ze ergens de totaliteit.
In de Wide White Space heeft Christo niets anders gedaan dan een dropping-cloth,
een zeil dat huisschilders gebruiken om hun vloer tijdens hun werk netjes te houden,
uitgespreid in de galerie, over de vloer, de verwarmingstoestellen, een aantal kistjes,
en verder in de toegangshal en over de trap naar de woning van de galeriehouders.
Begin van het jaar had hij hetzelfde gedaan voor het Museum of Contemporary Art
te Chicago. Uit Chicago had hij het zeil naar Antwerpen meegebracht. Daar had hij
het gebouw ook van buiten ingepakt zoals de Kunsthalle te Bern in de zomer 1968.
In Antwerpen ging het alleen om de binnenruimte. Met dit recente werk maakt Christo
ook zijn bedoelingen met zijn vroegere werk duidelijker en bepaalt scherper zijn
eigenheid binnen de groep van de Nieuwe Realisten. Als men hem een nieuwe realist
wil noemen, dan een van een heel aparte soort. Hem is het immers niet te doen om
de ‘sociologische context van deze tijd’, hét kenmerk van het nieuwe realisme volgens
Restany. Het nieuwe laat Christo betrekkelijk koud. Dit is voor hem veel te inhoudelijk
en te cartesiaans. Wanneer hij een fiets inpakt, gaat het niet om die fiets als een object
van deze tijd, maar om het inpakken, om de relatie van bewustzijn tot object. Het is
zo goed als om het even of hij een fiets of een meisje inpakt, een museum of een
kerk. Niet dat hij alles over één kam scheert. Als hij een museum inpakt, pakt hij een
museum in, maar uiteindelijk slaat zijn intentie niet op het voorwerp, maar - en dat
is zijn materialisme - op de realiteit van het voorwerp, het bestaan van het voorwerp
zonder meer. Wat hij maakt is daarom ook nooit een eindpunt, maar een uitgangspunt;
geen resultaat, maar een techniek. In dit laatste opzicht staat hij heel dicht bij Byars.
Het dekzeil bijvoorbeeld is uitgangspunt en middel voor een ervaring van ruimte en
van dingen in de ruimte. Christo wil niet laten zien, in de geest van het nieuwe
realisme, hoe fijn een witte ruimte met een wit gerimpeld dekzeil op de vloer wel is.
Die ruimte ziet er beslist heel fijn uit. Ze is, om met Byars te spreken, een soort soft
sculpture à la Oldenburg. Maar over dit vormelijke is men bij Christo vlug heen om
geplaatst te worden voor de vraag, de fysische vraag als het ware, naar de betekenis
van de ruimte en van de relaties die deze ruimte inhoudt, tot het object, de persoon,
het object-in-de-ruimte en de persoon-in-de-ruimte.
Men kan het nog na-beleven in een poster van Harry Gruyaert, die de galerie heeft
uitgegeven, en in een belangrijke communicatie over de televisie (vrijdag 9 juni, in
het magazine Contact). De film die Jef Cornelis over Christo in de
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Wide White Space draaide is een van de merkwaardigste realisaties van de Vlaamse
Televisie. Hij brengt niet alleen verslag uit van een gebeurtenis, hij hoort bij de
gebeurtenis zelf, hij maakt er een integrerend deel van uit, zoals dit ook het geval is
met de film over James Lee Byars die in de maand juli, de maand van de maanlanding,
zal geprogrammeerd worden. Die films vervangen de ervaring van het gebeuren niet,
maar zijn er een introductie en een voltooiing van. Ze vervangen het werk niet, maar
geven er een nieuwe dimensie aan. Als men de film over Christo bekijkt, begrijpt
men ineens veel beter wat J.L. Byars bedoelde toen hij van een televisiemuseum
sprak. De televisie heeft inderdaad op dit terrein, zoals op alle andere terreinen, een
creatieve rol te spelen in de hedendaagse bewustzijnsvorming, een rol die ze slechts
af en toe, heel toevallig, vervult, maar die haar eigenlijke reden van bestaan zou
moeten zijn.
Van de activiteit van de Wide White Space Gallery naar het instituut A 37 90 89
is het maar een stap, al is het dan een belangrijke. A 37 90 89 wordt immers een open
huis. Het doorbreekt de grenzen van de galerie. Voorlopig bestaat het nog uit niet
veel meer dan een ruimte, maar waar er ruimte geschapen wordt (beleefde ruimte),
gebeurt er vroeg of laat ook iets. Het ziet er voor het instituut naar uit dat dit eerder
vroeg dan laat zal gebeuren. De naam is een expressie van het toevallige, voorlopige,
niet-directieve, nuchtere. Hij heeft geen enkele betekenis, buiten het feit van een
adres te zijn, een adres waar men terecht kan. A kan alle betekenissen krijgen, van
Antwerpen tot anachronisme. In feite werd hij gekozen als gemakkelijke referentie:
de cijfers zijn niets anders dan een telefoonnummer. U kunt zo bellen. Zoals in de
naam aangeduid, wil het instituut niets van tevoren vastleggen, maar zoveel mogelijk
openhouden en stimuleren. Zoals de coördinator van het geval, Kasper Koenig, het
uitdrukte, wil men ontsnappen aan de steriele boomerang-activiteiten die onder
revolutionaire leuzen niets anders dan de status quo bevestigen. Hier wordt gekozen
voor het creatieve experiment, uit welke hoek het ook komt, vanuit welke discipline
het ook is geïnspireerd. De activiteiten in het instituut kunnen even goed artistiek als
wetenschappelijk zijn. Voorlopig is het instituut voor zes maanden gepland en
gefinancierd met kleinere en grotere bijdragen van een aantal mensen (alle bijdragen
zijn welkom op rekening 50.1984 van de Sociale Bank te Antwerpen, giro 284953),
maar het ruime herenhuis in de Beeldhouwerstraat, dat als adres fungeert en een
aantal accommodaties zal bevatten, werd voor drie jaar ingehuurd. Niets is vastgelegd.
Alle mogelijkheden staan open. Van meetaf aan is het plan internationaal opgezet.
Dat het in Antwerpen gebeurt, hangt samen met de geografische ligging, met de
vierentwintigurendag, die er wordt gepraktiseerd, met het culturele nomansland. Van
een programma in de eigenlijke zin van het woord is er en kan er geen sprake zijn.
Wel is er een aantal afspraken gemaakt, die waarschijnlijk reeds in de maand juli tot
de eerste activiteiten
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zullen leiden. Pontus Hultèn komt met een serie films van hemzelf, Breer en Warhol.
Het Zweedse filminstituut beloofde Solonas' film Los Horos de los Hornos.
Taperecordings van Beuys, Bryger, Christiansen, Kerkeby, Novjard, Thygessen zijn
besteld. Ben Vautier komt uit Nice, Addi Köpcke uit Kopenhagen, Oswald Wiener
en Hans Hollein uit Wenen, Kawara uit New York. Byars en Christo doen mee.
Misschien ontstaat er iets dat als tegengif kan werken voor de officiële
cultuurverstikking.
Dit is Antwerpen, zomer 1969 □

De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd.
TABK 15(1969).
In de Raccolta Pisana di saggi e studi, onder leiding van C.L. Ragghianti van het
Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Pisa, verscheen einde 1968 het boek
van de jonge kunsthistoricus Giovanni Fanelli Architettura Moderna in Olanda
1900-1940. Het werd begin 1969 aangevuld door Architectuur in Nederland
1960-1967 van een andere kunsthistoricus Drs. Istvan Szénássy. De tussenperiode
1940-1960 wordt min of meer overbrugd door de uitloop van Fanelli's boek en de
aanloop van het boek van Szénássy. De leemte die er blijft bestaan, kan gevuld
worden met het in 1962 verschenen overzicht van Blijstra Nederlandse Bouwkunst
na 1900, dat in hoofdzaak op deze tussenperiode toegespitst is.
Met deze drie boeken heeft men dan een volledig overzicht van de Nederlandse
architectuur in de XXe eeuw, of liever, een overzicht van de Nederlandse
architectuurgeschiedenis in de XXe eeuw, hetgeen helemaal niet hetzelfde is. Want,
als er iets is dat bij de lectuur van deze boeken opvalt, dan is het de afstand, om niet
te zeggen de kloof, die er bestaat tussen de werkelijke, dagelijkse architectuurpraktijk
in Nederland en de historische beschrijving ervan.
Dit fenomeen is overigens geen Nederlandse exclusiviteit, maar een algemeen
verschijnsel dat samenhangt met de nog altijd gangbare architectuuropvattingen. Er
bestaat een wisselwerking tussen de opvattingen die architecten in en over hun
architectuur huldigen, en de kunsthistorische voorstelling ervan. De kunsthistoricus
zit gevangen in de voorstellingen van de architect, maar omgekeerd raakt de architect,
hoezeer hij dit blijkbaar ook zou willen en hoe luid hij het ook verkondigt, niet onder
een kunsthistorische visie op de architectuur uit. De geciteerde werken doen niet
veel anders dan deze voor het
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hedendaagse woonmilieu en hedendaagse architectuur funeste situatie nog eens extra
illustreren. Ze schrijven, met de woorden van Van der Grinten, geen
Bouwkunstgeschiedenis, maar Bouw-Kunstgeschiedenis.
Deze onbewuste geschiedvervalsing is het opvallendst in het boek van Szénássy.
Niet dat hij minder goed geïnformeerd zou zijn dan sommigen van zijn collega's,
maar in zijn boek dringt de actualiteit van het onderwerp als het ware een confrontatie
met de werkelijkheid ap. Om te beginnen is de titel Architectuur in Nederland erg
misleidend: het boek geeft helemaal geen beeld van de architectuur in Nederland in
die periode. De kunsthistoricus die gewoon is het laatste spoor van een of andere
periode in zijn synthese te betrekken, laat hier een willekeurige verzameling gebouwen
zien, waaraan God weet volgens welke criteria de eer werd gegund in de bloemlezing
te worden opgenomen. En misschien is het juister te spreken van een verzameling
figuren-architecten dan van gebouwen. Nergens maakt Szénássy de bedoelingen met
deze keuze en met deze wijze van behandelen duidelijk. Nergens wordt op de
eventuele band gewezen die deze architecten of gebouwen met het geheel van het
architectuurfenomeen verbindt. Zelfs als men de grenzen van de
kunsthistorisch-geïsoleerde behandeling, los van de concrete historische situatie
aanneemt, kan men Szénássy's boek geen goed boek noemen. Men kan hem wel
volledig bijtreden wanneer hij in zijn conclusie, die er geen is, schrijft: ‘Meestal
wordt in boeken over moderne architectuur te weinig actueels geschreven. De
voorgeschiedenis waar men het eigenlijk wil over hebben, is onevenredig lang. Komt
men aan de actualiteit toe dan nadert spoedig het einde. Recente stromingen in de
architectuur blijven zo vele jaren uit de openbaarheid met ongunstige gevolgen voor
iedereen. Men hanteert nu eenmaal het begrip historisch perspectief, het afwachten
en de door de tijdgeest gevormde veilige criteria voor de plaatsbepaling van architect
en architectuur. Kritische waardering van recente bouwwerken schijnt een hachelijke
zaak die liever aan een volgende generatie moet overgelaten worden’. Indien de
auteur deze zinnen zijn boek had laten voorafgaan, had hij daardoor enige verwachting
kunnen wekken. Als men ze leest, nadat men het boek heeft doorgenomen, blijft er
geen enkele illusie over.
Als voorbeeld van ‘kritische waardering’ - de twee termen hebben hun belang moge ik de paragraaf citeren, gewijd aan de Nederlandsche Bank in Amsterdam:
‘Dat een ruim budget voor luxe gevelbekleding niet altijd tot esthetische moeilijkheden
leidt (zoals bij de Spaarbank voor de stad Amsterdam van K.L. Sijmons), bewijst de
Nederlandsche Bank, 1968, op het Frederiksplein in Amsterdam, van M.F. Duintjer.
De gevels zijn bekleed met roodbruine tegels die in kleur aangepast zijn aan de
omgeving. Het gebouw was nog niet klaar toen het al werd bekritiseerd (zie in dit
blad, december 1967, nr. 26). Heeft men er daarbij echt wel aan gedacht dat het
gebouw van de Nederlandsche Bank in vakmanschap en degelijkheid de aard van
het
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bedrijf weerspiegelt? Hoeveel architecten hebben dat niet met hun werk nagestreefd
en wel eens als principe verkondigd? Hoe het ook zij, het gebouw van de
Nederlandsche Bank heeft gereserveerdheid en eenvoud in de architectuur. Deze
eigenschappen betekenen een kwalitatieve bijdrage voor de omgeving, terwijl het
effect op de oude stadskern neutraal is’. Sic!
Het is erg verleidelijk om nog enkele zulke staaltjes van architectuurkritiek te
citeren, bijvoorbeeld in verband met de Doelen te Rotterdam of met het
kantoorgebouw van Maaskant voor de Johnson Wax Cy te Mijdrecht, dat de auteur
de uitroep ingeeft: ‘Zou zo'n bijzonder geslaagde aanpak inspirerend kunnen werken
op de hedendaagse architectuur? En tot navolging kunnen leiden in de zin van vrij
scheppen zoals hier is gebeurd? Het is te hopen’. Op een andere plaats raakt de auteur
eveneens in vervoering en wel bij de aula van de TH-Delft ‘waarvan de architecten
Van den Broek en Bakema een zodanig meesterwerk hebben gemaakt dat ze kan
vergeleken worden met hoogtepunten in de moderne Nederlandse architectuur, zoals
de Beurs in Amsterdam, 1898-1903, van Berlage; het ontwerp voor een
strandboulevard, 1917, van Oud; het Schröderhuis in Utrecht, 1924, van Rietveld;
het stadhuis in Hilversum, 1928, van Dudok; de Van Nellefabriek in Rotterdam,
1929, van Brinkman en Van der Vlugt; de openluchtschool in Amsterdam, 1930,
van Duiker; het Sonsbeek-paviljoen in Otterlo, 1954-1965, van Rietveld; het station
Amsterdam-Sloterdijk, 1956, van Van der Gaast; het kerk-ontwerp voor Driebergen,
1963, van van Eyck; de Berenplaat in Rotterdam, 1960-1968, van Quist en het
kantoorgebouw van Johnson Wax in Mijdrecht, 1967, van Maaskant’. En daarmee
kan een halve eeuw architectuur in Nederland het dan ook stellen. Buiten deze enkele
stemverheffingen rimpelt het boek gezapig verder, in zijn rustige stroom naast en
met elkaar meevoerend de mensa van de TH-Twente van Blom en de zetel van de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg van Jos Bedaux; het dienstgebouw
in de Beatrixhaven te Rotterdam van E.J. Jelles en het I.B.M. kantoorgebouw te
Uithoorn van D. van Mourik en J.W. du Pon; het studentenhuis van Hertzberger te
Amsterdam en het drinkwaterproduktiebedrijf op de Berenplaat te Rotterdam van
W.G. Quist. Misschien hebben al die gebouwen ergens wel iets met elkaar te maken,
maar door het boek is dit verband me niet duidelijk geworden. Het is evenmin
duidelijk geworden waarom het boek aanvangt met drie korte hoofdstukjes over
Rietveld, Oud en Elling, om daarna over te schakelen op een programmatische
indeling en achtereenvolgens woningen, gebouwen voor gezondheidszorg, cultuur
en recreatie, kerken, scholen, bedrijfsgebouwen te behandelen, d.w.z. van elk van
deze programma's enkele voorbeelden aan te halen. Deze voorbeelden zijn
daarenboven niet zo indrukwekkend, zeker niet in een strikt kunsthistorisch
perspectief, en men begrijpt de reactie van The Architects' Journal in zijn nummer
van 21 mei: ‘What ever happened to Dutch architecture? In the “twenties and thirties”
the world followed with
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interest the work of architects like Oud, Rietveld, Dudok and Duiker; and in the
“fifties” there was much admiration for Van den Broek & Bakema, and Aldo Van
Eyck. Since then as the author of this attractive paperback complains, the Netherlands
has faded from the International Architectural Press. Part of the reason emerges only
too clearly from the illustrations: quite simply the hopes raised by the Rotterdam
Lijnbaan development and Van Eyck's Amsterdam children's home, have not been
fulfilled by the architecture of recent years’.
De anonieme Engelse criticus drukt zich heel beleefd uit. Op mij heeft dit boek,
onafgezien van de hoger geformuleerde intrinsieke kritiek, ronduit verbijsterend
gewerkt. Had ik me teveel van de actuele architectuur in Nederland voorgesteld? Ik
heb me een ogenblik gerustgesteld met wat Blijstra ergens in zijn Nederlandse
bouwkunst na 1900 naar aanleiding van de kerkbouw goedmoedig noteert: ‘dat het
gemiddelde minder laag ligt, dan men uit het gebrek aan toppunten zou kunnen
concluderen’. Maar iets verder zegt hij toch zelf luidop: ‘Hadden we maar een hoger
gemiddelde bereikt’.
Ik geloof dat Blijstra's uitroep nog meer toepasselijk is op de periode 1960-1967
dan op de periode 1940-1960. Men kan immers niet beweren dat Szénássy's boek,
binnen de grenzen die werden aangegeven, een verkeerd beeld geeft. Al de
‘klassieken’ van de actuele architectuur in Nederland komen in het overzicht voor.
Moet men dan concluderen dat de hedendaagse architectuur geen andere,
fundamenteler behandeling toelaat dan deze van Szénássy? Zit er dan helemaal geen
denkstof in?
Szénássy citeert ergens Bakema: ‘De ontwikkeling van het bouwen is niet alleen
door middel van kennis waarneembaar. Het is verleidelijk om de feiten die met het
verstand geregistreerd kunnen worden als belangrijke en zelfs beslissende feiten te
gebruiken in de beschouwingen over het moderne bouwen. Elke praktiserende
architect echter weet dat b.v. de overwegingen die tot architectonische beslissingen
leiden, achteraf slechts voor een deel geanalyseerd kunnen worden. Dit geeft de
noodzakelijke reserve ten aanzien van onze kunstgeschiedenis in het algemeen en
in het bijzonder van beschouwingen over de jongste ontwikkeling die met “het
moderne bouwen” wordt aangeduid’.
Inderdaad, de ontwikkeling van de architectuur is in de eerste plaats een intrinsieke:
ze wordt in en door het bouwen zelf voortgebracht. Maar men mag dit toch niet te
exclusief beschouwen, alsof het bouwen zelf niets met kennis of minstens met denkend
bewustzijn te maken heeft. Misschien ligt juist daar een van de grote knelpunten van
de actuele Nederlandse architectuur en van de architectuur in het algemeen: het
architectonisch denken gebeurt los van het architectonisch maken en daardoor is de
architectuur zelf overgeleverd aan een aantal onbewuste, voorafgegeven
voorstellingen, die, geloof ik, grotendeels op een onvolledige en verwarrende
voorstelling van de bouwkunstgeschiedenis gebaseerd zijn.
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Er wordt m.a.w. in de architectuur van vandaag niet te veel, maar te weinig gedacht.
En te weinig denken betekent hier onzuiver denken. Misschien denkt men wel, maar
niet over het object van de architectuur. Het boek van Szénássy is ook in dit opzicht
typerend. Niet in wat de auteur zelf vooropstelt, maar in de citaten die hij aanhaalt
geeft hij reële aanzetten om over de architectuur te denken. De meest pertinente zijn
gehaald uit de merkwaardige inaugurale rede van ir. N.J. Habraken: Het alledaagse,
over het ontstaan van de omgeving van alle dag. Ik kan niet nalaten ze nog iets
uitvoeriger dan Szénassy doet te citeren, omdat ze de kern zelf van de zaak, van de
architectuur evenzeer als van de architectuurkritiek raken:
‘Het alledaagse is een grootheid apart. Dit is niet het mindere of het banale of het
goedkope. Het alledaagse heeft zijn eigen kwaliteit, zijn eigen kwalitatieve maatstaf.
Een maatstaf, die niet noodzakelijkerwijs rechtevenredig is met welvaart of technisch
vermogen. Er zijn z.g. primitieve culturen aanwijsbaar, die een hoge mate van
harmonie vertonen in de relatie van de alledaagse mens met zijn alledaagse omgeving.
Onze eigen wereld vertoont daarentegen aspecten, die erop wijzen, dat in een tijd
van materiële overvloed het alledaagse aan bloedarmoede kan lijden. Om ons werk
straks goed te doen, moeten we het alledaagse in zijn eigen grootheid leren kennen.’
‘De architecten aanvaarden vandaag het simpele feit dat zij bezig zijn met de
realisatie van de alledaagse omgeving. Desondanks moet helaas gesteld worden dat
zij toch niet voldoende beseffen, dat zij nu bezig zijn met iets wat in het verleden niet
tot hun werkgebied behoorde. De architect is in de historie bij uitstek degene geweest,
die tot taak had het bijzondere te realiseren. De geschiedenis van de architectuur is
de geschiedenis van het bijzondere bouwwerk: van de kerk, het paleis, het raadhuis,
de woning van de niet-alledaagse burger. De geschiedenis van de alledaagse
omgeving is dan ook nooit geschreven. Hij zal wellicht nooit geschreven worden.
Het materiaal is goeddeels verdwenen en de belangstelling ervoor is nog steeds
bijzonder gering.’
‘Als we vanuit dit besef gadeslaan hoe we nu de opgave tot het bouwen van de
alledaagse omgeving benaderen, blijkt dat we dit nog steeds doen op de manier
waarop het bijzondere bouwwerk wordt aangepakt. Er is, voor degene die het
alledaagse leert zien als een grootheid apart, een tegenstrijdigheid aanwijsbaar
tussen onze taakstelling en onze handelwijze. De realisatie van de alledaagse
omgeving wordt door ons nog steeds in de eerste plaats gezien als: de realisatie van
heel veel bouwwerken. Als een kwantitatieve opgave dus! Waar de architect zich
eerst richtte op slechts enkele objecten uit de veelheid van bouwkundige realisaties
waarmee de mens de wereld bewoonbaar maakte, heeft hij zich nu gericht tot alles
wat moet gebouwd worden.’
Bij dit citaat zou ik nog willen verwijzen naar het artikel van Henri Van Lier over
Synergische architectuur (nummer 12 deze jaargang) en er willen aan toevoegen dat
m.i. Habraken de dialectische wisselwerking die tussen het
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‘bijzondere’ en het ‘algemene’ altijd gefunctioneerd heeft, niet voldoende in het licht
stelt, en dit is jammer, want van daaruit pas kan vruchtbaar over de actuele situatie
gedacht worden. De vrijheid en spontaneïteit van het algemene, het alledaagse was
in de historie maar mogelijk dank zij het bijzondere. Het bijzondere bouwwerk gaf
m.a.w. een architectonische structuur aan het algemene milieu. Deze wijze van
structureren door het plaatsen van en refereren aan bijzondere hoogtepunten hing
samen met de spirituele visie op de mens en samenleving en met de sociale organisatie
die er de vorm en het gevolg van was.
Daarom zijn Habrakens conclusies, ook door Szénássy aangehaald, van belang:
‘Produceren en ontwerpen van de alledaagse omgeving verlangt een stellingname
over zaken, die liggen buiten het enge vakgebied. Als makers en ontwerpers kunnen
wij pas wat doen als wij onze positie bepalen als mens in de samenleving. In mijn
vak is het aantoonbaar dat het pas werkelijk kan worden uitgeoefend, wanneer men
het sociaal engagement met alle risico's en gevaren vandien aanvaardt... Wanneer
wij daarvoor niet terugschrikken, zullen wij wellicht in de toekomst kunnen bijdragen
aan het ontstaan van een alledaagse materiële omgeving, die in zijn eigen kwaliteit
een even zuiver gehalte zal hebben als zovele monumentale bouwwerken dat in het
verleden hadden in hun kwaliteit’.
Voor men het boek van Szénássy ter hand neemt, moet men de hele rede van
Habraken herlezen en ze als fundamenteel criterium hanteren bij het beoordelen van
de bouwwerken, die in het boek zijn opgenomen. Omdat de auteur dit verwaarloosd
heeft, is zijn boek vrijblijvend, zoals ook de architectuur, op een enkele uitzondering
na, om diezelfde reden vrijblijvend is. Het vrijblijvende van Szénássy's tekst ligt
verder ook in het feit dat hij er geen behoefte aan heeft de hedendaagse architectuur
in Nederland in haar culturele traditie te situeren. Of is dit de reden waarom Rietveld,
Oud en Elling een aparte behandeling krijgen bij het begin?
Het belang van die culturele traditie springt nochtans in het oog als men het boek
van Giovanni Fanelli over de moderne Nederlandse architectuur vóór 1940 doorneemt.
Ook Fanelli is kunsthistoricus en blijft de architectuur als het object van een strikte
kunsthistorische interpretatie beschouwen, in weerwil van de architectonische
opvattingen van de behandelde figuren. Hij verbreedt alleen maar zijn object en geeft
het iets juistere dimensies door er sytematisch de stedebouw bij te betrekken.
Zijn eigenlijke bedoeling blijkt echter te zijn: af te rekenen met een eenzijdig en
onvolledig beeld dat de internationale kunstgeschiedschrijving van de moderne
architectuur in Nederland heeft opgehangen. Dit beperkt zich haast uitsluitend tot
het schema Berlage, de Amsterdamse School en De Stijl, waarbij de Amsterdamse
School als conservatief wordt verwaarloosd en De Stijl als
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progressief uitvoerig wordt behandeld. Benevolo bijvoorbeeld - in navolging van
Blijstra - corrigeert dit schema en zegt dat ook de Amsterdamse School aandacht
verdient. Maar het blijft bij deze opmerking. Fanelli nu wil deze leemte aanvullen.
Zonder de betekenis van Oud of Rietveld (Elling wordt amper vermeld!) te
minimaliseren, gaat zijn volle aandacht uit naar Berlage, de Amsterdamse School en
enkele internationaal minder bekende figuren zoals Brinkman en Duiker. Men moet
Fanelli's werk bekijken vanuit de Italiaanse architectuurbeschrijving, die steeds
opvallend veel interesse voor Nederland heeft getoond. Het best kan men het typeren
als de kunsthistorische vertaling van de mentaliteitsverschuiving die zich in
Nederlandse architectuurkringen gedurende de laatste jaren heeft voorgedaan ten
opzichte van de eigen recente traditie.
Deze nieuwe mentaliteit maakt Fanelli internationaal bekend. Veel verder gaat hij
niet. Een nieuwe visie op de Nederlandse architectuur of op de moderne architectuur
in het algemeen vindt men in zijn boek niet. Wel heeft hij met een indrukwekkende
zorgvuldigheid de historische documentatie bestudeerd en van dichtbij de gebouwen
bekeken, hetgeen hem vaak tot pertinente opmerkingen brengt. Deze blijven echter
m.i. te veel losse notities. De auteur noteert bijvoorbeeld de intense activiteit van de
architecten om hun ideeën te propageren bij het publiek, maar zegt niets over de echo
die deze bij dit publiek heeft gevonden. Hij noteert het sociale engagement, maar
zegt niet welke concrete uitwerking dit vond. Hij noteert de relaties van architecten
en publieke werken, maar ontleedt deze belangrijke relaties verder niet.
Zoals Fanelli zelf in zijn inleiding zegt, probeert hij niet een rechtlijnig
evolutieschema op te bouwen, maar alle componenten van een heel complexe
ontwikkeling bijeen te brengen. Daarin ligt dan ook zijn grote verdienste. In de
inleiding analyseert hij de culturele traditie waaruit en waarin de moderne architectuur
in Nederland is ontstaan. Het verrast wel een beetje dat hij daarin zozeer en zo
uitsluitend de nadruk legt op de middeleeuwen. Hij zegt noch min noch meer: de
middeleeuwen zijn de echte grote traditie in Nederland en het doorwerken van
sommige componenten van de middeleeuwse traditie in zijn cultuurgeschiedenis is
duidelijk. De volgende zin geeft echter aan hoe hij tot deze conclusie is gekomen:
‘Volgens de gedachtegang van Berlage is het voor de kunst van essentieel belang
dat er een algemeen geldende cultuur bestaat. Het beste voorbeeld voor het
samenvallen van die twee zijn de middeleeuwen; de nationale middeleeuwse traditie
betekent voor Berlage hetzelfde als wat voor de kunst en de architectuur in het
verleden de religie was: die geestelijke achtergrond die voor de gehele gemeenschap
dezelfde was en die het bestaan van een architectuur als cultuur mogelijk heeft
gemaakt.’ Het ziet er naar uit dat hij zich bij het beschrijven ervan meer heeft laten
leiden door de geschriften van Berlage e.a. dan door de studie van de

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

361
concrete architectonische en culturele traditie. Als verdere componenten van de
Nederlandse traditie die hun invloed hebben laten gelden op de evolutie van de
moderne architectuur vermeldt Fanelli de invloed van het Verre Oosten, de Art
Nouveau, het belang dat gehecht wordt aan proportiesystemen, de invloed van Wright,
de stedebouwkundige implicaties.
Na deze inleiding behandelt hij heel kort P.J.H. Cuypers, K.P.C. De Bazel en
J.L.M. Lauweriks. Uitvoeriger gaat hij in op H.P. Berlage. In een vijfde kapittel
onderzoekt hij de verhoudingen van de School van Amsterdam, De Stijl en het
Functionalisme. Onder de titel ‘De School van Amsterdam-Wendingen’ bespreekt
hij in een volgend hoofdstuk W. Kromhout, J.M. van der Mey, M. de Klerk, P.L.
Kramer, H. Th. Wijdeveld en nog een hele lijst andere namen. J.F. Staal en W.M.
Dudok krijgen een aparte behandeling. Hoofdstuk acht gaat over de jaren 1920-1940,
De Stijl, het Functionalisme en de crisis van de moderne architectuur. Afzonderlijk
komen de figuren ter sprake van R. van 't Hoff, G. Rietveld, J.J.P. Oud, J. Wils, C.
van Eesteren, M. Stam, J. Duiker en B. Bijvoet, L.C. van der Vlugt en J.A. Brinkman,
J.H. Van den Broek, W. van Tijen, J.B. van Loghem. Een kort negende hoofdstuk
verwijst naar de naoorlogse traditie.
In de tekst zijn reeds vele grafische documenten en illustraties opgenomen, maar
men kan stellen dat het eigenlijke boek pas hierna begint en wel met een uitvoerige,
chronologisch gerangschikte, kritische bibliografie, gaande van 1850 tot 1967. Ze
bevat niet minder dan 714 nummers. Natuurlijk is zo'n bibliografie niet volledig.
Enkele steekproeven bewezen dat hier of daar niet altijd de belangrijkste referentie
werd opgegeven en zelfs dat een enkele referentie niet uitkomt, maar in haar geheel
vormt deze bibliografie een uniek en uitstekend werkdocument. Daarop volgen
biografieën van de architecten die in de bespreking voorkomen met opgave van de
voornaamste werken en geschriften en een aanvullende persoonlijke bibliografie.
Tweehonderdenzeven illustraties met volledige onderschriften sluiten dit
belangwekkende documentaire gedeelte af. Een Engelse samenvatting maakt dit
eerste wetenschappelijke boek over de moderne Nederlandse architectuur ook
toegankelijk voor wie het Italiaans niet machtig is.
Het toevallig samen bekijken van het boek van Szénássy en dit van Fanelli leidt tot
ontmoedigende conclusies: wat is er van het elan dat de moderne architectuur in
Nederland had in de jaren zestig nog overgebleven? Welke van de ideeën die door
de voornaamste architecten van de eerste, tweede en derde generatie zowel in hun
architectonische oeuvre als in hun theorerische geschriften werden geformuleerd,
zijn vruchtbaar gebleken? En dit zowel in positieve als negatieve zin! Waar heeft
men met deze ideeën contact opgenomen? Waar heeft men zich tegen deze ideeën
verzet? Waar heeft men ze kritisch onderzocht? Waar heeft men geprobeerd ze verder
door te denken?
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Ze zijn gewoon in een dodende onverschilligheid ondergegaan, een onverschilligheid
waar zelfs strijdvaardige figuren als Bakema en van Eyck niets tegen hebben
vermocht.
Reeds in 1958 schreef van Eyck in zijn nonconformistische hulde aan Rietveld:
‘In 1951 schreef ik in Forum: 1920 en 1951 liggen niet zover uit elkaar als velen
menen; 10 maal dertig jaar kunnen nodig zijn om een nieuw geluid op de realiteit
van het dagelijks leven af te stemmen en vice versa. Het is haast onbegrijpelijk dat
nauwelijks ontdekte creatieve mogelijkheden door zovelen reeds nu op bijkomstige
wijze gebruikt worden, tegen de geest in waarin zij zijn voortgekomen’. En verder:
‘Hoe is het te verklaren, dat ook aan dit idee, waarin kunst en leven, vorm en essentie
tot eenheid geraken, zoveel geweld is aangedaan? Ook door hen, die na de eerste
inzet het idee “uitdroegen”. Want ook zij hebben gedaan, wat maar weinigen kunnen
laten: de principiële “eenheid” verkappen tot een reeks kunstmatige polariteiten’.
Aan de toekomstige lezers van Szénássy heb ik reeds de rede van Habraken
aanbevolen. Ter aanvulling kan men ook het wilde opstel van van Eyck erbij nemen.
Tien jaar na datum is het even actueel, wellicht nog iets actueler. Het verscheen in
Forum 3(1958) en bevat een pregnante analyse van de naoorlogse architectuur in
Nederland. ‘Ik zie lieden’, schrijft van Eyck, ‘- en ik zie ze duidelijk - die juist het
middelmatige in de mens regisseren om hem, althans het “weinige” dat hiervan de
oogst kan zijn voor te schotelen, ten behoeve van zijn “geluk”. Lieden waarvan de
nieren om het hart zijn gegroeid. Zij tappen juist de kwade stoffen af, desinfecteren
deze en verpakken ze in de witte doosjes, die zij van De Stijl hebben gestolen. Het
leven is voor hen het stuiten van de dood. Met verchroomde vingers buigen zij de
kringloop van de natuur tot een lange rechte pijp, waarlangs zij zich straks de zaligheid
in laten zuigen. Uit angst voor de kitsch, maken zij een milde kitsch, een krulletje
op een kale romp.’
In plaats van progressief is men door de confrontatie van beide boeken ineens
geneigd om retrospectief te gaan denken en zich een beetje meer te gaan bezinnen
op wat in de jaren 1900-1940 allemaal aan gistende kracht is losgebarsten en even
vlug weer zorgvuldig toegedekt. In het begin van de jaren zestig heeft men in de
beeldende kunst een herontdekking van het dadaïsme meegemaakt. In de architectuur
wacht men nog op een nieuwe aansluiting bij de vitale revolutie uit de jaren twintig,
toen een nog niet verburgerlijkt, strijdbaar en utopisch socialisme een aantal
architecten heeft weten te inspireren tot onbetwist groot werk. Hun revolutie is echter
vastgelopen in kunsthistorische sjablonen, die nu alleen maar zorgvuldig kunnen
worden gecatalogiseerd. Ze zijn niet meer werkzaam □
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James Lee Byars.
Streven 10 (1969).

Een televisiebruegel.
K&C-agenda, 17 september 1969.
Om de slechte kwaliteit van de Bruegelreproduktie aan te duiden, spreekt men van
een chromobruegel. Sinds de televisie ons de zevenmiljoenreproduktie van Paul
Haesaerts over Bruegel heeft laten zien, kunnen we nu spreken van een
‘televisiebruegel’, om een onvoorstelbaar produkt van onkunde, slordigheid of
onverschilligheid aan te duiden, zowel op kunsthistorisch als op filmisch gebied.
Ik schreef al bij gelegenheid van het Bruegeljaar dat we bruegelblind zijn geworden,
dat we gewoon niet meer in staat zijn Bruegel te zien, maar pas na deze film is het
helemaal tot me doorgedrongen hoever die kwaal reikt. In alle films over kunst die
hij totnogtoe gemaakt heeft, gaf Haesaerts blijk van een onweerstaanbare neiging
tot verregaande simplificaties en platvloerse associaties - om bijvoorbeeld te laten
zien dat de primitieven met hun twee voeten op de grond staan, vond hij destijds niet
beter dan de voeten van Arnolfini te laten zien, maar met Bruegel werd een tot nog
toe ongeëvenaard hoogtepunt bereikt. Bruegel werd onder de valse en sinds lang
verouderde gemeenplaatsen begraven.
Het is natuurlijk zijn goed recht van cineast de kunsthistorische wetenschap te
negeren om direct op Bruegel af te gaan, hem, zoals dat blijkbaar in de bedoeling
lag, als universeel genie te confronteren met onze werkelijkheid van vandaag. Film
is voor zulk een confrontatie misschien wel het meest geschikte medium. Het bevat
fantastische mogelijkheden om schilderijen op een volstrekt eigen wijze te zien en
te reveleren. Maar iets oorspronkelijks, iets nieuws is er in de Bruegelfilm niet te
bespeuren, geen spoor van een persoonlijke interpretatie.
Men moet echter zijn eisen niet eens zo hoog stellen. Zelfs als men de film als een
mondain gelegenheidswerk beschouwt, dat geen andere pretenties heeft dan het
gangbare beeld van Bruegel nu eens in plaatjes met ‘poëtisch’ commentaar te laten
zien, dan is hij evenmin gelukkig te noemen. Geen enkele van de aangesneden
aspecten - de schilder van de natuur, de humanist, de boerenbruegel... - komt op een
behoorlijke wijze uit de verf. Over het commentaar past alleen het zwijgen.
Dit alles zou niet eens zo erg en zo ergerlijk zijn, als het niet zo perfect paste
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in de algemene mentaliteit van cultuurmanipulatie, waarvan onze pers en televisie
de eminente dragers zijn. Ik sprak van onkunde. Aan de basis van de onkunde ligt
die mentaliteit. Het kan hen allemaal geen barst schelen! De eigen geborneerdheid,
onverschilligheid, zelfvoldaanheid van de verantwoordelijken voor onze massamedia
wordt geprojecteerd in het zogenaamde publiek en bezegeld met een woord dat de
deur dicht doet: objectiviteit. Omdat men zichzelf geen eisen stelt betreffende een
programma, omdat men zichzelf met gemeenplaatsen vleit, moet ook het publiek
ermee tevreden zijn. En het is er natuurlijk mee tevreden ook. Hoe kan het anders.
Het wordt gewoon ernstige informatie geweigerd. Hoe onjuist de voorstelling van
zaken ook moge zijn, het heeft geen mogelijkheden tot kritiek. Integendeel, door de
alleenheerschappij van het medium en de aureool van de maker wordt het zo bewerkt,
dat het alleen maar kan slikken.
De enige rem op deze machtspositie zou enkel kunnen zijn een niet aflatend en
massaal protest van de televisie- en de kunstkritiek. Maar ook deze zijn aan de
machtsposities overgeleverd. Laten we dus maar doorgaan met schouderklopjes en
miljoenen uit te delen □
Middelheim 1969.
K&C-agenda, 17 september 1969.

Onze Brugse bastaarden.
K&C-agenda, 24 september 1969.
Met zijn artikel in De Standaard der letteren van 12 september, heeft R.H. Marijnissen
de kat de bel aangebonden om aandacht te vragen voor het schandaal van het Brugse
stadhuis. Men weet waarover het gaat: sinds jaar en dag staan de beeldennissen van
het stadhuis te Brugge, zoals van ontelbaar veel andere gebouwen, leeg. We zijn zo
volledig met dit beeld van de gotiek vertrouwd, dat het ons een bijzondere inspanning
van de verbeelding kost om ons die nissen opnieuw bevolkt voor te stellen, en dan
nog liefst met beelden in felle polychromie.
Een soortgelijke kortsluiting van de verbeelding kent de Brugse magistraat, of wie
ook de verantwoordelijkheid van het stadhuis moge dragen, niet. Hij denkt en leeft
nog voldoende middeleeuws en is nog voldoende vertrouwd
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met heiligen, profeten en ridders, zoals ze telkenjare in de bloedprocessie uitgaan,
om ze zo voor zich te laten paraderen en opnieuw hun nissen in het stadhuis te laten
innemen. Jammer voor Brugge, is de wereld intussen iets geëvolueerd, zelfs zo
geëvolueerd, dat het niet meer opgaat Brugge als een folkloristische enclave te
beschouwen, waarbinnen men willekeurig mag omspringen met monumenten als het
stadhuis. Een gebouw als het stadhuis te Brugge behoort tot het kunstpatrimonium
van de mensheid en moet als zodanig gerespecteerd en zo goed mogelijk bewaard
worden. Dit laatste is al moeilijk genoeg om alle aandacht op te eisen, in plaats van
het evident-onmogelijke te proberen. De lessen van de neo-stijlen zijn toch wel
duidelijk genoeg. Maar met alle mogelijke eerbied voor het historische monument,
is het niet het onbegrip hiertegenover dat in het geval van Brugge het meeste treft,
maar de steriele verwaandheid van de daad zelf. Men kan voor mijn part heel ver
gaan in het begrip voor bepaalde daden die men zelf als een vergissing beschouwt:
men kan aannemen dat iemand het gewoon vindt om in deze dynamische lijd (sic)
bij een hoop oude stenen te blijven staan en het liefst Brugge met de grond
gelijkgemaakt zou zien om eens en voor altijd met de romantische onzin af te rekenen;
men kan aannemen dat een ander het Brugse stadhuis in het groen of in het geel, of
in het groen en het geel zou willen schilderen om het wat plezieriger te maken en
het een iets actueler aspect te geven; men kan het aannemen dat men
Niki-de-St-Phalle, of iets sérieuzer César, de opdracht zou geven om het stadhuis te
stofferen; men kan duizend andere mogelijkheden verzinnen om het Brugse stadhuis
creatief aan te pakken ... maar men kan geen enkele verantwoording ontdekken voor
wat er te Brugge nu concreet aan het gebeuren is, tenzij ons aller menselijke
stompzinnigheid.
Ik zie maar één, maar dan ook grandioze, oplossing voor het geval: dat de anonieme
beeldhouwer van het midden van de XXe eeuw zijn werk met dezelfde nauwgezetheid
afmaakt, als waarmee hij het begonnen is, en dat de stadsmagistraat al deze beelden,
ook deze welke nu al geplaatst zijn, verzamelt in een museum van de onzin. Een
toeristische attractie te meer voor Brugge! Een wereldpremière: geen enkele magistraat
heeft ooit zulk monument voor zijn vergissing kunnen oprichten. En tenslotte: een
voorbeeld voor moed en helderziendheid waarvan heel velen zouden kunnen profiteren
□
Fauvisme, ffauvisme, fffauvisme.
K&C-agenda, 24 september 1969.
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De architectuur van de goed geregelde omgeving.
TABK 19(1969).
Om duidelijk te maken waarover het in zijn nieuwe boek gaat, gebruikt Reyner
Banham een parabel: ‘Een primitieve stam (van het soort dat alleen in parabels
bestaat) komt 's avonds op een kampplaats, goed voorzien van hout. Fundamenteel
bestaan er twee methoden om het “environmentele potentieel” van dit hout uit te
baten. Het kan ofwel gebruikt worden om een scherm tegen de wind of een dak tegen
de regen te bouwen (de structurele oplossing); of het kan aangewend worden om een
vuur te maken (de energetische oplossing). Een ideale stam van nobele rationalisten
zal de beschikbare hoeveelheid hout schatten, de weersomstandigheden voor de nacht
bekijken, vochtig, winderig of koud, en al naar gelang over zijn voorraad hout
beschikken. Een reële stam echter, erfgenaam van voorouderlijke culturele tradities,
zal natuurlijk niets van dit alles doen, maar vuur maken of zich een beschutting
oprichten, naar gelang de gewoonte het voorschrijft - en dit is, zoals uit deze studie
zal blijken, wat ook de westerse, beschaafde landen doen, in de meeste gevallen
althans’.
Naar deze parabel te oordelen behoort Banham bij de stam van de beschaafde
westerlingen. Hij beschouwt zichzelf als een nobele rationalist, maar is in feite maar
een reële mens, behept met de culturele determinaties van de stam waartoe hij behoort.
Die stam is nog niet eens die van de beschaafde westerling in het algemeen, maar
van de moderne architect en architectuurcriticus.
Wanneer Banham een parabel vertelt, is deze reeds zo gesystematiseerd en
gerationaliseerd dat hij veel van zijn geloofwaardigheid verliest. Waar haalt hij het
immers zo maar te stellen dat er fundamenteel twee methoden zijn die blijkbaar
diametraal tegenover elkaar staan. Als er nu eens voldoende hout is om tesamen de
structurele én de energetische oplossing toe te passen; een wind- en regenbeschutting
te maken én een vuur aan te leggen. Als het nu eens in de gewoonten ligt - en dit is
het meest voorkomende geval - dat primitieve stammen een vuur maken en een kamp
afbakenen, waar blijft dan het onderscheid van Banham? Misschien is die structuur
er zelfs nodig om de energetische oplossing te laten renderen.
Het heeft natuurlijk geen zin over een parabel te gaan vitten. Hij is echter zo juist
gekozen en zo juist verteld dat hij op een uitmuntende wijze het hele boek samenvat
met zijn fundamenteel juiste visie en zijn eenzijdige en tot op zekere hoogte ridicule
uitwerking.
Banham stelt zijn boek in het teken van het humanisme: ‘In een wereld, meer tot
menselijkheid genegen en meer bewust van de primaire menselijke
verantwoordelijkheid van de architect, zouden de hoofdstukken die volgen geen
apologie behoeven; ze zouden waarschijnlijk nooit geschreven zijn. Het ware
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sedert lang duidelijk geworden dat de kunst en de zaak van het bouwen niet kunnen
onderverdeeld worden in twee intellectueel gescheiden delen - structuren van de ene
kant en mechanische voorzieningen van de andere kant’. De hele zaak is nu dat
Banham nergens in zijn boek verklaart hoe zijn humanisme, wat dit dan ook moge
zijn, samenhangt met het onderscheid tussen de structuur van een gebouw en de
mechanische voorzieningen ervan. Er wordt hier een denkfout gemaakt die men
eerder bij een erfgenaam van Descartes dan bij een van Hobbes zou verwacht hebben.
Waar de schoen wringt wordt duidelijk in volgende paragraaf: ‘Tot nog toe werd
de geschiedenis van de architectuur zo geschreven, dat er geen behoefte bestond het
onderscheid tussen structuur en voorziening, dat geen rekening houdt met de manier
waarop een gebouw wordt gebruikt, uiteen te zetten of te verantwoorden... Waar het,
bij de eerste oogopslag, voordehandliggend is dat de geschiedenis van de architectuur
zich zou moeten bezig houden met het geheel van de technologie die nodig is om
een bewoonbare omgeving te scheppen, heeft zij zich in feite bijna uitsluitend
ingelaten met de uitwendige vormen van de bewoonbare volumen, zoals die door de
structuur welke hen omvat worden zichtbaar gemaakt’.
En Banham gaat verder: ‘Het resultaat is dat een ruime reeks van historische
elementen van het grootste belang voor de ontwikkeling van de architectuur, in vele
scholen van architectuur of afdelingen van architectuurgeschiedenis nooit onderwezen
of zelfs vermeld worden. Sommige van deze elementen behoren niet rechtstreeks tot
het bouwen - bouwheer, wetgeving, beroepsorganisatie, etc.; andere zijn er direct bij
betrokken - verandering van gebruik, ontwikkeling van de verwachtingen van de
gebruiker, wijziging in de manier om de behoeften van de gebruiker te bevredigen.
Van deze laatste is de mechanische ingreep op de omgeving, die van spectaculair
belang is én als gewijzigde verwachting, én als onherroepelijke verandering ten
overstaan van de primauteit van de structuur, het minst van al bestudeerd’.
Niemand zal deze diagnose betwisten. Ik moge hier verwijzen naar wat ik heb
genoteerd in ‘De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd’
in nummer 15 van deze jaargang. De architectuurgeschiedenis en de architectuurkritiek
zit even hopeloos als de hedendaagse architectuur zelf vast in achterhaalde
stijlbegrippen. In zoverre Banham daarmee wil afrekenen is zijn boek van het grootste
belang. Om die afrekening weer te geven heeft Banham een uitstekende formule
bedacht: architectuur hanteert hij niet langer als een autonoom begrip. Het woord
heeft alleen nog betekenis als architecture of the well-tempered environment.
Architectuur is niet langer het oprichten van een gebouw, het bepalen van een
structuur, maar het scheppen van een goed-geregelde omgeving. Deze begripsbepaling
van de term architectuur is op zich alleen al bijzonder belangrijk: ze wijst op een
omschakeling van een mentaliteit. Indien het echter bij deze algemene en vage
begrippen blijft, komt
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men niet veel verder. Het nieuwe begrip moet op een juiste, zinvolle en complete
wijze opgeladen worden en daarin is m.i. Banham in zijn boek niet geslaagd. Het is
zijn goed recht slechts enkele, heel bepaalde aspecten van een goedgeregelde
omgeving te onderzoeken. Maar ook in dit geval is het aangewezen om deze aspecten
in het geheel te situeren om niet de indruk te wekken, zoals Banham doet, dat een
goed-geregelde omgeving helemaal en uitsluitend van deze fragmentaire aspecten
afhankelijk is. In feite komt het er in het boek van Banham op neer dat de architectuur
van de goed geregelde omgeving afhankelijk gesteld mag worden van de verlichting
en klimatisering. Deze twee aspecten maken de architectuur uit.
Dit standpunt lijkt me te eng, al kan men het wel, zoals ik al suggereerde,
cultuurhistorisch verklaren. Het is zonder meer duidelijk dat kunstmatig licht en
warmte twee mogelijkheden van de hedendaagse techniek zijn, waarvan men had
kunnen veronderstellen dat ze de architectonische vorm op een ingrijpende wijze
zouden beïnvloeden. In werkelijkheid is de architectonische vorm ervoor immuum
gebleken. Op dit punt is de parabel van Banham maar al te waar: de architectuur
heeft deze technische mogelijkheden op verre na nog niet als een nieuw
cultuurhistorisch gegeven verwerkt. Zij heeft ze als vreemde elementen gebruikt en
ze enkel in zoverre aangewend als ze haar in staat stelden op een nog onafhankelijker
wijze dan voorheen ‘vorm’, ‘figuur’, ‘stijl’ te zijn, en dus vorm, figuur, stijl van een
voorbij cultuurbeeld, verloochening m.a.w. van het er elementair mee verbonden
begrip van de goede omgeving.
Maar ook op dit punt is de voorstelling van Banham niet helemaal juist, omdat ze
de gang van zaken al te eenzijdig voorstelt. Wat immers van de schizofrene
verhouding van de architectuur tot technische equipering kan gezegd worden, geldt,
zij het dan in mindere mate, ook voor de verhouding van architectuur tot de nieuwe
constructieve mogelijkheden. Ook deze laatste worden op een gelijksoortige manier
door de architectuur misbruikt om een achterhaalde kunsthistorische stijlopvatting
met nog meer klem te affirmeren. De eenzijdigheid van Banhams betoog ligt echter
niet alleen in de willekeurige beperking tot het technische equipement van licht en
warmte: ze steekt ook in de opbouw van het betoog zelf, in de manier waarop deze
beide elementen worden aangepakt. Men zou het zo kunnen stellen: in zijn titel
spreekt Banham m.i. terecht van ‘de architectuur van de goed-geregelde omgeving’,
maar in de uiteenzetting zelf komt de architectuur niet meer ter sprake en gaat het
alleen maar over de zuiver elementaire aspecten van licht en warmte. De architectuur
is er slechts nog in zoverre bij betrokken dat Banham alleen maar de goed-geregelde
omgeving onderzoekt van gebouwen die voor het grootste deel tot de door hem zo
misprezen officiële architectuurgeschiedenis behoren. In het perspectief van Banham
zelf is dit een nonsens. Het laat zien hoezeer Banham in zijn reactie tegen de
stijl-architectuur zelf nog in de
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traditie ervan gevangen zit. Er bestaat immers, bekeken vanuit zijn manier van
behandelen, geen enkele reden meer om een onderscheid te maken tussen ‘goede’
en ‘slechte’ architectuur. Het enige onderscheid dat nog opgaat is dat tussen een
effectief geklimatiseerd gebouw en een gebouw waar de verwarming en de
luchtverversing te wensen overlaten. De behandeling van het licht is iets
genuanceerder. In bepaalde gevallen wordt het ‘architectonische’ aspect erbij
betrokken, zoals bijvoorbeeld in de architectuur van een Mendelsohn, een Schindler
of in lichtreclame-architectuur van Las Vegas. Maar ook deze behandeling is uiterst
fragmentair en onsamenhangend.
Uitvoerig wordt bijvoorbeeld het klimatiseringssysteem beschreven van bekende
gebouwen als de Larkinbuilding of de prairiehouses van F.L. Wright, de Richard
Laboratories van L. Kahn, het Rinascente-warenhuis te Rome van F. Albini, de
Philadelphia Saving Fund Society Building van Howe en Lescaze, de Queen
Elizabethhall op de South Bank te London, vermengd met enkele onbekende
voorbeelden van gebouwen die alleen om hun technische installatie van belang zijn,
maar in geen van beide gevallen wordt de relatie onderzocht tussen de installatie die
een goed geregelde omgeving mogelijk maakt en de architectonische vorm. In de
optiek van dit boek kan het ook niet, omdat in het begin principieel wordt gesteld
dat goed-geregelde omgeving en architectonische vorm tegengestelden zijn. Denk
maar aan de parabel. In feite zijn het wel geen identieke momenten van het hele
bouwproces - men kan ze tot op zekere hoogte onderscheiden - maar toch
onlosmakelijk op elkaar gebonden dialectische momenten. Het technische equipement
in zijn zuiverste, elementairste vorm, kan niet buiten een structuur. Het radicale
standpunt lijkt voor een auteur als Banham, die in zijn boek over het Brutalisme nog
zo sterk door de vormproblemen geboeid was, wel een wanhoopsdaad.
Om socio-pedagogische redenen zou men kunnen verkiezen het begrip architectuur
terzijde te laten om vanuit een directe, fenomenologische analyse van het hedendaagse
wonen en de hedendaagse mens de voorwaarden van een goed geregelde omgeving
te beschrijven en zo langs een omweg de architectuur opnieuw te ontdekken. Maar
ook als men zich op dit standpunt stelt, komt men met het boek van Banham
ontgoocheld uit. Het is van die kant bekeken zelfs archaïsch. Banham beschrijft wel
bij stukken en brokken de evolutie van de klimatisering van een bepaald gebouw,
maar hij spreekt nergens over de evolutie van het technisch equipement - denk
bijvoorbeeld maar aan de mogelijkheden van de atoomenergie - noch over de projecten
van klimatisering van grotere eenheden dan alleen maar de traditionele afbakening
van het afzonderlijke gebouw. Nergens ook spreekt hij over de eventuele
psychologische weerslag van een soortgelijke evolutie - denk maar aan het belangrijke
feit dat men zelf geen controle meer heeft op de regeling van het eigen microklimaat
en de abstrahering van de omgeving die hieruit volgt.
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Geen woord ook over de betekenis van de nieuwe vormen van comfort, noch over
de registreerbare reacties er op.
Met deze enkele randbemerkingen is de kritiek op het irriterende boek van Banham
verre van uitgeput. En toch zou het verkeerd zijn bij deze kritiek stil te staan of
daarom het boek zonder meer af te wijzen. De visie, waaruit het boek is ontstaan en
die meer tussen dan in de regels wordt uitgesproken, is té belangrijk. Architectuur
is geen kwestie van min of meer bewuste stijlvorming, los van de concrete, primaire
bewoonbaarheid: architectuur is het scheppen van een in alle opzichten goed geregelde
omgeving □
Martial Raysse. Portret van France.
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 19(1969).
4x Bruegel.
K&C-agenda, 1 oktober 1969.
Henri Leys en de XIXe eeuw.
K&C-agenda, 8 oktober 1969.
Een stad voor het gebruik.
K&C-agenda, 8 oktober 1969.

Cityplan Eindhoven.
K&C-agenda, 15 oktober 1969.
Tot eind oktober wordt in het Van Abbemuseum te Eindhoven een ontwerp voor een
nieuwe stadskern - een cityplan - tentoongesteld met de bedoeling dat de bevolking
erbij betrokken worden, dat zij ‘inspraak’ zou krijgen, of juister, nemen. Het ontwerp
werd, in opdracht van de stad, gemaakt door het architectenbureau Van den Broek
en Bakema uit Rotterdam.
Geen moeite werd gespaard om het project toegankelijk te maken ook voor wie
niet architectuur-minded is. In een eerste zaal werd een enorme maquette
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van het centrale gedeelte van het plan gebouwd. Men kan erin rondlopen en krijgt
dan op ooghoogte een min of meer correcte indruk van wat het eens zou kunnen
worden. In een tweede zaal wordt de opbouwstructuur door een tweetal
detailmaquettes verduidelijkt. In de volgende zalen krijgt men een maquette van de
eindtoestand zoals de architecten zich deze voorstellen, maar ook een
‘speel’-maquette, waarin ieder die er lust toe heeft, zelf kan gaan invullen. De
architecten zijn er immers principieel van uitgegaan dat er zich door de bestaande
situatie van de stad wel een zekere gerichtheid opdringt, maar dat deze niet bepalend
is voor het uiteindelijke bouwvolume dat verschillende vormen kan aannemen. Een
aantal van die mogelijkheden hebben de architecten overigens zelf voorgesteld.
Wat zij principieel hebben vastgelegd is een stramien van knooppunten, een soort
verticale straten, waarrond telkens in de vier richtingen kan gebouwd worden. Deze
knooppunten vertrekken in de ondergrondse parkeerplaats, zodat de bezoeker met
zijn wagen tot in het centrum kan komen. De maximale hoogte is bepaald door de
ligging in het midden van de bebouwde kom. Wat er tussen en rond deze verticale
knooppunten gebeurt, blijft open en moet overgelaten worden aan de ontwikkeling
van de stad zelf.
Deze visie komt in de tentoonstelling zelf niet voldoende tot haar recht. En dit in
de eerste plaats omdat de architecten om allerlei redenen gedwongen waren - maar
dit dan maar met een kennelijk genoegen namen - om zelf een eindtoestand voor te
stellen die zij als optimaal beschouwen. Die eindtoestand nu lijkt me helemaal niet
gelukkig, precies omdat hij weer de affe compositie laat prevaleren op het aspect
van groei, dynamiek en flexibiliteit. Het voorstel van de architecten grijpt werkelijk
al te drastisch in de stad in, herleidt de stad opnieuw tot een gebouw, zoals dit het
geval was met de kathedraal in de middeleeuwse stad, zonder dat dit gebouw evenwel
de spirituele betekenis van de kathedraal kan op zich nemen. De muur waaraan
architecten denken, zou moeten fungeren als een ruggegraat, het nerveuze systeem
van de stad. Maar zoals hij werd uitgewerkt, is het zeer de vraag of hij alle functies
hiervan kan opnemen en zichtbaar maken. Eens te meer krijgt men de indruk dat de
architect hier zichzelf niet heeft kunnen verloochenen en zich heeft laten verleiden
tot een uitwendige, visuele benadering van het stedelijk fenomeen.
Maar dit is in de tentoonstelling van Eindhoven niet het belangrijkste punt. Het is
in de eerste plaats van belang dat hier, op een manier zoals nog nooit tevoren is
gebeurd, geprobeerd is om de bevolking, de bewoners, bij het project te betrekken.
Of dit lukt is een andere vraag. Er blijken wel iets meer bezoekers te zijn dan voor
een normale expositie. Maar dit getal, een paar duizend, blijft miniem en kan
bezwaarlijk als representatief beschouwd worden. Wat erger is, de bezoekers
beschouwen het project als een soort kunstwerk, waartegen ze aankijken, zonder er
de vitale draagwijdte van te besef-
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fen. En misschien hangt dit samen met de voorstelling en opvatting van de architecten
zelf. In elk geval blijkt de juiste communicatie nog niet gevonden. Wanneer men de
persreacties als uitgangspunt neemt, dan blijkt duidelijk dat de instemming of
afwijzing sentimenteel is bepaald en niet uitgaat van de criteria van bewoonbaarheid.
Deze indruk wordt bevestigd door de reacties op de tentoonstelling zelf: men amuseert
zich met details, beschouwt de maquettes als speelgoed ... en ergert zich aan het
geheel.
De poging van Eindhoven blijft echter uiterst belangrijk. Het zou niet mogen
mislopen. Zowel van de kant van de architecten als van de overheid zou men alles
in het werk moeten stellen om tot een reëel gesprek te komen, of in deze fase, om
de voorwaarden tot een gesprek te scheppen. De tentoonstelling kan niet meer dan
een beginpunt ervan zijn □
Drie soorten galerieën.
K&C-agenda, 15 oktober 1969.
Kunstmarkt Keulen 1969.
K&C-agenda, 22 oktober 1969.
Architectuur, een goed-geregelde omgeving.
K&C-agenda, 22 oktober 1969.
L'architecte n'a plus d'audience; quel est l'avenir du domaine bâti? (lezing)
Luik, 24 oktober 1969.

Het ABC van de Stedebouw.
K&C-agenda, 29 oktober 1969.
1. Na honderd en een keer over urbanisatie te hebben gesproken zonder veel begrip,
laat staan resultaat, kun je je misschien voorstellen dat ik het, naar aanleiding van
het colloquium te Luik, met enige tegenzin nogmaals daarover wil hebben: alles wat
er te zeggen valt, dreunt als een refrein, en dat refreintje
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wordt men nu langzamerhand beu.
Juist op dit soort vermoeidheid van de machteloze schijnt de macht in de democratie
haar tactiek op te bouwen. Men laat praten, in het beste geval consulteert men zelfs,
men organiseert gesprekken, en als iedereen zijn eigen gepraat beu is geworden, valt
de beslissing die een geroutineerde administratie al lang had uitgekiend.
Op het gebied van de urbanisatie heeft een soortgelijke methode nog meer succes
dan elders, omdat de belangen die het op het spel staan in het algemeen groter zijn
en omdat er geen eentwee-modeloplossingen kunnen gegeven worden, waar iedereen
zo maar kan gaan achter staan. Dit betekent dan ook dat, hoe technisch het probleem
ook moet gesteld worden, hoe wetenschappelijk het moet benaderd worden,
urbanisatie in wezen een politiek probleem is. Het meest dringende in de politieke
problematiek van de urbanisatie is momenteel: de mogelijkheid tot een urbanisatie
moet geschapen worden door de gemeenschap tegen willekeurige manipulaties van
de speculanten te beschermen. Urbanisatie buiten de gemeenschap is nonsens, en
dat is het wat we zien gebeuren. Die gemeenschap kan niet bestaan, bestaat in feite
niet, zolang de ruimte waarin die gemeenschap zich kan bewegen, haar niet
toebehoort, niet vrij is, niet beschikbaar voor de uitbouw van een adequaat en steeds
evoluerend milieu. Heel concreet: zolang die ruimte voorwerp kan zijn van particulier
winstbejag, leeft de gemeenschap in de vervreemding.
Het eerste politieke doel van een democratische gemeenschap die zich een
leefmilieu wil scheppen is: een radicaal einde te stellen aan elke vorm van
grondspeculatie. Zoals Henri Lefèbvre het uitdrukt is het fundamentele recht van de
mens, het recht op de stad. In een systeem waarin grondspeculatie niet alleen een
kans krijgt, maar in de hand wordt gewerkt, is het recht op de stad je reinste utopie.
2. Het einde van de grondspeculatie betekent echter op verre na nog geen
urbanisatie. Om aan een reële urbanisatie toe te komen, moeten heel wat meer
structuren en vooral denkmodellen doorbroken worden. Ik ga ze hier niet opsommen.
Wel wil ik een beroep doen op allen die zich op een of andere manier op een
politiek-sociale carrière voorbereiden om zich in hun denken op het probleem van
de stad in al zijn implicaties (financieel, juridisch, economisch, sociologisch,
psychologisch) toe te spitsen in een onbevooroordeelde wetenschappelijke geest.
Stedebouw wordt, als het dat nog niet is, het probleem nummer één van de
toekomstige samenleving. En we staan er totaal ontredderd tegenover, omdat we er
nog niet eens aan toe zijn het te stellen.
3. Een heel bijzonder beroep moet hier gedaan worden op de stedebouwers,
architecten, vormgevers. Zij moeten zich van de draagwijdte van hun taak bewust
worden en hun plaats, een werkelijke plaats, in het sociale en politieke leven innemen.
Ze mogen het zich niet verhelen dat de tijd van de geïmproviseerde stedebouw, die
we nu nog rondom ons aan het werk zien, voorbij is,
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definitief voorbij. Ze hebben als taak, niet om de ene wijk na de andere, het ene
verkavelingsplan na het andere uit hun mouw te schudden, maar in de eerste plaats
om de gemeenschap de denkmodellen te leveren, waarin zij zich haar leefmilieu kan
voorstellen en door die voorstelling heen, ook realiseren. Ze moeten ervan overtuigd
zijn dat de denkschema's die architecten en stedebouwers de gemeenschap
opgedrongen hebben, het niet doen.
Het gaat niet langer op over de stedebouw te denken volgens de modellen van de
wooneenheid van Le Corbusier of de villawijk van Howard. Beide zijn evenzeer
achterhaald en hebben in hun realisatie hun onmogelijkheid bewezen. Beide zijn ze
voortgekomen uit een reactie op een stedelijke structuur die reeds door de industriële
revolutie en de ermee samenhangende demografische verschuivingen grondig was
verstoord. Hun uitgangspunt was niet meer de stad, maar de desintegratie van de
stedelijke functies. Op die desintegratie hebben ze een integristisch antwoord gegeven,
waar juist de stad het tegendeel is van integrisme: een voorwaarde tot vrijheid.
4. Als we over stedebouw willen spreken, komt het erop aan dat elk nu in zijn
eigen discipline de structuren gaat bestuderen en ontwikkelen die deze vrijheid
mogelijk maken. Het gaat niet langer op dat de afzonderlijke wetenschappelijke
disciplines zich binnen de eigen discipline blijven cantonneren. Het gaat zelfs niet
meer op om alleen maar interdisciplinair te gaan werken: het object zelf van ons
denken in een bepaalde discipline moet de totaliteit zijn van het menselijk leefmilieu,
de totaliteit dus van de mens.
De economie kan voorzeker alleen maar economisch denken, maar ze kan
economisch denken over de mens die meer dan een homo economicus is. Er zijn
twee menselijke activiteitsgebieden die deze totaliteit rechtstreeks tot object hebben:
de politiek en de stedebouw - ik zou zeggen: de politiek van de stedebouw. Want
stedebouw is uiteindelijk de enige reële opgave van de politiek van vandaag. Als
politici en stedebouwkundigen dat gaan inzien, dan hebben we nog een kans dat er
steden ontstaan die leefbaar zijn. Dan krijgt het politieke bedrijf zelf een nieuwe zin
en een nieuwe impuls. De mens is een bouwer en wil iets realiseren. Hij heeft een
ontwerp nodig om te kunnen leven. Kathedralen of pyramiden kan hij niet meer
bouwen, maar misschien is hij wel in staat om een stad, om de stad te bouwen. Als
hij daarin niet lukt, dan moet hij ook maar zijn droom van de democratische
gemeenschap opgeven. Ons werken aan de stad is immers ook de concrete vorm van
onze hoop op een toekomst □
Wat is design?
K&C-agenda, 29 oktober 1969.
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Nederlandse beeldhouwkunst 1964-1969.
K&C-agenda, 5 november 1969.
Tot 16 november loopt in het Centraal Museum te Utrecht een tentoonsteling die als
thema heeft ‘vijf jaar beeldhouwkunst in Nederland’, en circa 250 werken van 150
kunstenaars telt. De organisatoren hebben zich voorgenomen een ‘objectief’ overzicht
te brengen. Maar daardoor hebben ze zich onwillekeurig in het slop geholpen. Je
hoeft maar even de heel korte inleidingen op de catalogus door te nemen om tot de
constatering te komen dat zelfs de meest ingewikkelde hersenkronkels niet meer in
staat blijken om die zogenoemde objectiviteit te verantwoorden.
Ik geloof heel hard in objectiviteit, maar niet in een objectiviteit die tegengesteld
wordt aan persoonlijkheid, die dan maar meteen als reine subjectiviteit gedoodverfd
wordt. Door een soortgelijke onpersoonlijke objectiviteit na te streven en het
persoonlijke engagement uit te schakelen, komen de makers van de tentoonstelling
onvermijdelijk terecht in de grootste subjectieve willekeur. De enige verantwoorde
en effectieve objectiviteit kan de dag van vandaag niets anders meer zijn dan
persoonlijk, omdat dit de enige fundamentele waarde is in heel onze mentale en
sociale structuur. Zelfs een kunstpolitiek die onbevooroordeeld en officieel wil zijn,
ontsnapt niet aan deze wetmatigheid.
De keuze in Utrecht kan dan ook niet anders dan als een persoonlijke keuze
beoordeeld worden. En dit valt dan wel erg tegen, want de persoonlijkheid die erin
tot uitdrukking komt, is noch mossel, noch vis. De keuze is duidelijk niet ingegeven
door interesse voor de zaak, maar door de angst om zich te vergissen in de tegen wil
en dank opgedrongen keuze, zodat de hele tentoonstelling een misbaksel is geworden.
Deze fundamentele kritiek belet echter niet dat er op deze tentoonstelling wel iets
te beleven valt. De meest onzinnige werkelijkheid is nog altijd een werkelijkheid,
waarmee rekening moet worden gehouden en waaruit iets te leren valt. Eerst en
vooral het feit dat zulk een tentoonstelling met zo'n sérieux kan gemaakt worden. En
verder ook dat ze een vrij juiste weerspiegeling is van de richtingloze situatie waarin
de officiële kunstpolitiek, die gebaseerd is op academische principes, overal ter
wereld verkeert. De structuren en denkschema's waarmee de kunstpolitiek opereert,
komen niet meer overeen met die van de hedendaagse kunst. En tenslotte zal er hier
of daar wel iemand zijn die in de chaos zelf een ontdekking doet.
De lijvige catalogus is evenzeer als de tentoonstelling een meesterwerk van
technocratie. Het kon een catalogus zijn van een groot warenhuis. Luxueus
gepresenteerd, zoals maar weinige catalogi, bevat hij in feite bitter weinig informatie.
Of kunstenaar x lid is van Pulchri Studio en kunstenaar y van de
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gebonden kunstenaarsfederatie en kunstenaar z van de Koninklijke Vlaamse
Academie, laat me betrekkelijk onverschillig. Die gegevens kan ik alleen gebruiken
als journalist op het moment dat ze me een necrologie vragen. Even irrevelant is het
te weten in welke galerieën iemand ooit heeft tentoongesteld en aan hoeveel
groepstentoonstellingen hij heeft deelgenomen en of hij geld genoeg had om, met of
zonder beurs, de biënnale van Venetië en de Dokumenta in Kassel te bezoeken. Al
deze positieve gegevens kan men er bij nemen. Het is soms prettig in een telefoonboek
te bladeren. Maar vier lijnen uit een tekst van Constant lijken me meer informatief
te zijn over deze kunstenaar dan twee of meer bladzijden bio- en bibliografische
notities. Het is wel verwonderlijk dat de kunstenaars zelf daar met zoveel overgave
aan hebben meegedaan. Misschien blijft er ook voor hen niet veel anders over dan
als een renner in hun korte carrière zoveel mogelijk trofeeën te verzamelen □

Architectuur in drie bewegingen.
K&C-agenda, 5 november 1969.
In de al te tamme zee van de Belgische architectuur is er de laatste weken enige
beweging waar te nemen geweest. Wel geteld, zijn er drie gebeurtenissen tot de
oppervlakte doorgedrongen. In volgorde van belangrijkheid was er eerst de
voorstelling van de toekomstige sociale zetel van de C.B.R., daarna de viering van
het vijftigjarig bestaan van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, en
tenslotte, een gesprek onder architecten te Luik.
De voorstelling van de zetel van de C.B.R., waarop niemand minder dan Marcel
Breuer als feestredenaar optrad, laat me perplex. Dat Breuer er blijk gaf van een
complete verzaking aan alles waarin hij ooit geloofd heeft om het spel van de mode
en het succes te spelen, tot daar aan toe. Na zijn laatste realisaties kon niemand er
meer aan twijfelen. Het ergerlijke is dat C.B.R., praktische monopoliehouder van de
Belgische cementprodukties, zich garant gaat stellen voor de toekomst van de
architectuur in dit land door deze te reduceren tot de primitiefste vorm van een
legospelletje. En deze vergelijking is nog te vleiend. In het ontwerp van Lambrichs
en Brodzki - het wordt tijd dat de architecten worden genoemd - wordt architectuur
zonder meer herleid tot een gevel, en dan nog een vlakke, saaie, monotone gevel,
zonder één enkele mogelijkheid om die monotonie te doorbreken en tot een zekere
expressiviteit van het gebouw te komen. Wat zou er ook in deze opvatting over
architectuur nog uit te drukken zijn? Er blijft niets anders over dan een gevel die
zichzelf uitdrukt. Daarmee is de kringloop van de moderne architectuur
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gesloten. We zijn terug in het academische beland, een verarmd en verschraald
academisme, dat met dit van het einde van verleden eeuw niet eens meer kan
vergeleken worden.
Tegenover deze architectenarchitectuur staat de architectuur zonder architect, de
architectuur van de wonende mens. Men had kunnen verwachten: de architectuur
van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting. Inderdaad, deze maatschappij heeft
het klaargespeeld om een jaarboek over vijftig jaar bouwen van woningen uit te
geven zonder een architect te vermelden. Dit zou toe te juichen zijn, indien het een
uiting ware van bewust architectuurbeleid. Het is echter alleen slordigheid en
vooringenomenheid: de moor heeft zijn werk gedaan, de moor kan gaan. Want in
het jaarboek wordt in feite niets anders getoond dan architectenarchitectuur, één
enkele uitzondering uit de jaren dertig niet te na gesproken. In heel het boek niets
anders dan gevels; en geen enkele, maar dan ook geen enkele, plattegrond. De
literatuur die deze prentjes begeleidt is navenant: een zelfverheerlijking van de
maatschappij, die haar eigen bestaan moet verdedigen, zonder één kritische noot
over het begrip zelf van ‘sociale woning’, dat op zich al een sociale aanklacht is.
Tegenover de harde werkelijkheid van de hedendaagse architectuur, staat de haast
wanhopige bezinning van architecten die naar een uitweg zoeken en daarom te Luik
waren bijeengekomen om het requisitoir op te maken tegen de architect en zijn
levensvreemde, anti-sociale, architectuur. Het thema van het gesprek luidde:
‘L'architecte n'a plus d'audience. Quel est l'avenir du domaine bâti?’ Het thema zelf
is dubbelzinnig. Nog nooit heeft de architect zulk een invloed gehad in het bepalen
van het menselijk milieu, maar nog nooit is die invloed op zo'n oppervlakkige manier
verkwanseld: tot de fundamentele werkelijkheid van de architectuur dringt de architect
niet meer door - zie maar naar de C.B.R. - zijn rol blijft beperkt tot die van een
versierder, die als taak heeft de onmenselijkheid en onsamenhangendheid van het
hedendaagse leefmilieu te verbergen achter een mooie schijn. De vele, al te vele,
jongeren, op het gesprek aanwezig, schijnen zich met die rol van versierder niet meer
tevreden te stellen. Hopelijk vinden zij de weg om een sterke ‘anti-architectuur’ op
te bouwen, die aan de mens zijn ontvreemd milieu terugschenkt □
Amerika, hoera.
K&C-agenda, 12 november 1969.
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Forum van de grafiek.
K&C-agenda, 12 november 1969.

De Bastille.
K&C-agenda, 19 november 1969.
Wat doet men met een architect die opdrachten teruggeeft, die niet alleen provo's
gezellig vindt, maar een provo is, die zijn jeugd in de Jordaan niet kan vergeten, die
een kerk koopt en er een soort kommunetehuis van maakt. Iedereen is er welkom.
Je kan er 's morgens nonnen liggen slapen vinden of nozems. Je bent er tegelijk overal
en nergens. Slaap-, werk- of eetkamers zijn er niet. Er is alleen veel plaats en van
allerlei soort. Wat vangt men met zo iemand in een georganiseerde, op efficiëntie
afgestemde maatschappij aan? Wie wil met hem in zee?
En toch oefent zo'n man, zo'n architect, op onze nette maatschappij ergens een
aantrekkingskracht uit. Ook al neemt men hem niet helemaal of helemaal niet au
sérieux, toch is hij goed genoeg om hem een (ongevaarlijk) plaatsje in het systeem
te gunnen, om hem te integreren. Hij mag bijvoorbeeld bij de uitreiking van de
Glaverbelprijs in Brussel komen spreken: een slordige trui tussen het marmer en het
glas en het navenant geklede gezelschap brengt een pittig contrast en geeft het gevoel
van grootmoedigheid. En zoals hij in de sociale zetel van Glaverbel het woord mag
voeren, zo mag hij ook af en toe een gebouw maken, waarvan men bij voorbaat weet
dat het een succesnummer wordt en in de publiciteit komt. Nu en dan is eigenlijk al
te veel gezegd. Want behalve enkele aanpassingen, waaronder de mensa op de campus
te Twente, is Pieter Blom, een van de bekendste architecten in Nederland, nu pas
aan zijn eerste gebouw toe; de studentensociëteit op de campus van de Technische
Hogeschool van Twente te Drienerlo, enkele weken geleden officieel in gebruik
genomen.
Het lag in Bloms bedoelingen geheel de nieuwe universiteit in één geweldig
gebouw onder te brengen, een gebouw dat een stuk stad zou zijn, iets meer dan alleen
maar universiteit. Blom heeft niet moeten wachten op de studentenrevolte om te
weten dat een student iets meer is dan iemand die studeert, dat een student ergens
tot een gemeenschap behoort, een gemeenschap die breder is dan de studentensociëteit.
Toen eenmaal de inplanting van de TH van Twente op een afgelegen plaats buiten
Drienerlo beslist was, was er voor Blom geen ander alternatief dan van die plek een
nieuwe, zo compleet mogelijke stad te maken, een plaats die jaar in jaar uit, dag en
nacht bewoond en
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beleefd zou zijn en waar studenten hun binding met het grote geheel zouden ervaren.
Hij ontwierp een enorme structuur, ik geloof enkele kilometer lang, die naar gelang
de behoeften ingevuld, betrokken en aangepast zou kunnen worden. Wat ervan
gebouwd werd is maar een fragment, een kleine rest, niets anders dan een
programmaverklaring, die zegt hoe het zou kunnen en hoe het zou hoeven te zijn en
juist daardoor een beetje vreemd, onwezenlijk, niet helemaal echt is. Maar toch
merkwaardig genoeg om ervan te gaan dromen.
Het gebouw - we zijn wel verplicht van een gebouw te spreken - bestaat uit een
polyvalente structuur, uiterst eenvoudig en toch rijk aan mogelijkheden. Enkele van
die mogelijkheden heeft Pieter Blom met heel veel overgave en fantasie uitgewerkt,
zelfs met agressiviteit. Maar in die uitwerking ligt niet het merkwaardigste. Men kan
zich best voorstellen dat de structuur op een heel andere wijze zou ingevuld en
omkleed worden. Het zou geen zier verwondering wekken als morgen dit gebouw
er heel anders zou uitzien, als een ander architect of de studenten zelf er een deel
van weghalen en er iets anders voor in de plaats zetten. Hoe bepaald het image ook
is, toch heeft het niets definitiefs. Van vandaag op morgen kan het sprookjeslandschap
omgetoverd worden.
Blom zelf heeft zijn gebouw een ‘burcht’ genoemd. De studenten hebben er ‘de
bastille’ van gemaakt, het begin van de revolutie, het begin van de bevrijding. Men
zou het willen geloven. Het klinkt schoon, maar hol. Eén zwaluw die nog geen lente
maakt □
Het wonder uit Faras.
K&C-agenda, 19 november 1969.

De BRT een world question centre.
K&C-agenda, 26 november 1969.
28 november wordt een grote dag voor onze BRT: James Lee Byars inaugureert het
world question centre. J.L. Byars moet ik niet meer voorstellen. Er is overigens geen
voorstellen aan, want hij beantwoordt aan geen enkele categorie, tenzij aan de zijne.
Naar Byars kan men alleen maar wijzen als naar de man van de vijfenzeventig in
één kleed, of in één hoed, naar de man van de biografie, waarover ik het vroeger al
had in K&C.
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Juist dit is het geweldige: in een zo categoriale wereld als de BRT, de perfecte
weerspiegeling van de moderne wereld, wordt een man zonder categorieën een plaats
gegund, en niet alleen zomaar een plaats gegund: het hele apparaat van dactylo tot
directeur-generaal werkt mee aan de uitbouw van een fantastische show. Die show
is zo fantastisch omdat hij alles of niets kan zijn, omdat eigenlijk niemand weet
waarmee hij bezig is. De show is al een paar weken geleden begonnen met de eerste
voorbereiding ervan. En deze voorbereiding beperkt zich niet tot de muren van de
BRT. Tientallen personen over de hele wereld immers zullen meewerken op een
echte televisie-manier. Er wordt geen net programmaatje bekokstoofd, dat zonder
veel risico aan de kijker wordt aangeboden zoals een stuk cake. Zowel spelers als
kijkers zijn betrokken in een directe, geïmproviseerde communicatie. Niemand weet
dan ook wat het programma op 28 november wordt, maar daarin ligt precies het
unieke. Men gaat voor het televisietoestel zitten niet om iets na of mee te beleven,
maar om iets te beleven tout court, zo ongeveer als met een voetbalmatch en direct.
Met dit verschil dan dat hier noch de spelregels, noch de opstelling, noch de personen
bekend zijn.
James Lee Byars staat, vanuit de studio te Brussel, telefonisch in verbinding met
mensen van alle ras en slag over de wereld, mensen die hij niet kent en die hem
evenmin kennen. Van al die mensen wil hij vragen verzamelen, vragen die zij op het
ogenblik het belangrijkst vinden. Byars is reeds een hele tijd bezig met vragen te
verzamelen, maar dan als een verborgen hobby. Nu maakt hij er een officieel instituut
van. Met zijn vragen heeft hij bij velen al kwaad bloed gezet. Niets is vervelender
dan door vragen overvallen te worden. Niets is meer revelerend. Kinderen stellen
vragen, kunnen en mogen nog vragen stellen. Byars stelt echter geen gewone vragen,
maar vragen naar vragen. Zijn vragen zijn niet gericht op wetenschap, tenzij men
een wetenschap van het vragen stellen veronderstelt. Zijn vragen roepen geen
antwoorden op, maar vragen, en het ziet er naar uit dat deze in onze wetenschappelijke
tijd belangrijker zijn dan de antwoorden. Want met deze antwoorden lopen we toch
niet zover.
De avond met James Lee Byars zal moeten laten zien in hoever we nog tot vragen,
d.w.z. tot oorspronkelijkheid en leven in staat zijn. Misschien wordt het opwindend,
misschien oervervelend. Dat de BRT - zowel televisie als radio - Byars vragen laat
stellen is echter al zo fantastisch, dat ik nog altijd enige moeite heb eraan te geloven.
Ik weet niet of er ook BRT-mensen naar hun vragen zal gevraagd worden. Misschien
kunnen zij inspringen als er een telefoonverbinding ineens afknapt. Misschien wordt
de BRT wel ongevraagd door vragers bestormd □
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Monumentenzorg.
K&C-agenda, 26 november 1969.
Niet zolang geleden hebben we al onze bewondering uitgesproken voor de manier
waarop in ons land aan monumentenzorg wordt gedaan, dit naar aanleiding van de
spiksplinternieuwe, intussen voortreffelijk gepatineerde, beelden aan het stadhuis te
Brugge. Nu is er een nieuwe reden om over het Brugse en nationale beleid inzake
monumentenzorg te schrijven, een ernstiger reden.
Wie onlangs in Brugge was, heeft kunnen constateren dat op de plaats van het
socialistische volkshuis, vlak tegenover de St.-Salvator, in het hart van het
monumentale Brugge, een werf werd ingericht. Ik begrijp niet goed dat niemand
nog, voor zover ik weet, daarover in het publiek vragen heeft gesteld. Er is immers
reden om vragen te stellen, als men even bedenkt hoe weinig zich de Belgische
socialistische partij om haar eigen glorieus architectuurverleden bekommert, laat
staan om dit van de gemeenschap. Het unieke Brusselse volkshuis, een van de
merkwaardigste gebouwen uit de moderne architectuurgeschiedenis, werd zonder
veel scrupules afgebroken om een van de banaalste torengebouwen neer te planten
vlak tegenover de Kapellekerk. Horta's volkshuis deed het best naast dit monument.
Het nieuwe gebouw, een zuivere speculatie-affaire, vernietigt dit monument niet
alleen door zijn omgeving aan te tasten, maar maakt er zijn eigen monsterachtigheid
nog evidenter door.
Wat te Brussel is gebeurd, staat nu ook te Brugge voor de deur. Nee, het wordt
geen torengebouw. Men wil de indruk wekken dat men met de omgeving rekening
houdt en denkt dat men daaraan voldaan heeft als men zich bezig houdt met de
maximale hoogte van de hoogste puntgevels in de straat ernaast. In feite wordt er in
Brugge op een even grove manier met het begrip architectuur gesold als in Brussel.
Waarom zich niet aan Horta's opvatting geïnspireerd? Waarom geen resoluut moderne
architectuur, of liever, waarom niet eenvoudig eerlijke architectuur?
In haar idealistische jeugd heeft ook de Belgische Socialistische Partij gedroomd
van een nieuwe architectuur, van een kathedraal van het socialisme. Momenteel heeft
ze het zover gebracht dat zij haar verworven machtsposities aanwendt om echt
walgelijke architectuurprodukten op te dringen en daarmee het gemeenschappelijk
milieu te verpesten.
Wanneer wordt er geëist dat de kaarten op tafel gegooid worden? Waarom is er
in de Commissie voor Monumenten en Landschappen geen perstribune? Waarom
worden de verslagen niet openbaar gemaakt? Dat zou een begin van inspraak kunnen
betekenen. En misschien worden dan sommige praktijken meteen onmogelijk.
Misschien.
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Totdaar Brugge. In De Nieuwe van 14 november werd door Ludo Bekkers een ander
geval gesignaleerd: de stad Brussel heeft een openbare inschrijving geopend voor
de afbraak van de pijl van de burgerlijke bouwkunde op het voormalige expo-terrein.
Ook die moet er dus aan geloven. Het is niet nodig dit monument een meesterwerk
te vinden om de manier van doen aan te klagen. Hier speelt eenzelfde achteloosheid
die ons hele milieu, met al wat het aan waarde bezit, laat ten onder gaan omwille van
dringende particuliere interesses. Men geeft geld uit om met beeldjes van niemendal
de bruggen van de autostrades te versieren. En als men één beeld van formaat heeft,
geeft men geld uit om het te laten afbreken □

Het misverstand van de architectuur.
La maison 11(1969) en TABK 25(1969).
Er zijn zaken waarvan men zich afvraagt of ze nog betekenis hebben. Een hiervan
is architectuur. A fortiori een colloquium over architectuur, zoals dit op 24 en 25
oktober te Luik gehouden op het thema: L'architecte n'a plus d'audience. Quel est
l'avenir du domaine bâti? Een beetje goed valle het uit, wordt een aantal sprekers
uitgenodigd om een referaat te houden, waarop dan telkens een korte bespreking
volgt, veelal te kort om iets te kunnen zeggen. Een soortgelijke vorm van colloquium
is misschien nog mogelijk onder specialisten van een goed afgebakende
wetenschappelijke discipline, maar niet over zulk een onafgelijnd en complex thema
als architectuur, en beslist niet met een grote, heterogene, groep van enkele honderden
deelnemers.
Het colloquium te Luik heeft het bewijs geleverd dat deze stelling juist is, maar
dan toch niet te absoluut mag opgevat worden, want ook al heerste er onder enkele
deelnemers die gehoopt hadden op een gericht gesprek, een zekere ontevredenheid,
toch konden ook zij bij het einde van het colloquium niet anders dan toegeven dat
de bijeenkomst te Luik niet voor niets was geweest. Het is immers een feit dat voor
een deel van de architecten een taal werd gesproken, waarvan ze even opkeken. Dit
hebben ze niet altijd genomen, maar het is niet onbelangrijk dat ook deze soort heeft
gemerkt dat diezelfde taal door een andere groep reeds als vanzelfsprekend wordt
aanvaard. Voor een derde groep, vooral jongeren dan, klonk die taal als een bevrijding.
Men mag stellen dat het gesprek over architectuur te Luik misschien niet ver is
vooruitgekomen, maar het heeft een ruimere basis gekregen. Dit laatste is niet te
versmaden, ook al is het eerste op het ogenblik belangrijker.
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Het gesprek startte in een erg ambivalente sfeer. De organisatoren hadden de
bijeenkomsten voorzien in een van de aula's op de nieuwe campus van de universiteit
van Luik, een bombastische, eigenzinnige en gezochte architectuur. Hier bleek
helemaal niet dat de architect het in onze tijd niet meer voor het zeggen heeft. Wel
integendeel. De architectuur op de campus van Sart-Tilman laat eens te meer zien
hoe de architect zich nog altijd als de gefrustreerde kunstenaar beschouwt, die elke
gelegenheid aangrijpt om zich uit de sleur van het dagelijkse, het ‘domaine bâti’, los
te maken om een gegarandeerd meesterwerk af te leveren. Deze indruk werd nog
eens extra onderlijnd door de tentoonstelling van Bruce Goff, ter gelegenheid van
het colloquium ingericht in het nieuwe restaurant van arch. A. Jacqmain. Hetgeen
niet wil zeggen dat men de nonconformistische fantasie van een Goff op één lijn
mag stellen met het fantasieloze conformisme van de Luikse campus.
Lucius Burckhardt, socioloog en hoofdredacteur van het Zwitserse tijdschrift Werk,
gaf de toon aan, een toon die helemaal niet accordeerde met de geciteerde architectuur.
Hij vatte de ideeën samen die hij in een merkwaardig boekje (dat hij samen met W.
Foerderer, nog een van die anomalieën, schreef) - Bauen ein Prozess - uiteenzette.
In een zakelijk, helder en geestig betoog, onderzocht Burckhardt de plaats van de
architect in het beslissingsproces dat het beeld van het menselijk milieu bepaalt.
Tegen alle evidentie in, schijnt de architect nog te geloven dat hij de enige maker
van een gebouw is. Dit kan alleen maar omdat hij het gebouw niet in zijn geheel
beschouwt, maar enkel ‘het gebouw van de dag van de inwijding’ kent, het gebouw
als een statische, ruimtelijke compositie. In feite is het gebouw, sociologisch
uitgedrukt, een systeem van interacties, het resultaat van een serie beslissingen van
politici, functionarissen, specialisten, publiek, een serie beslissingen die aanvangt
lang voor de eerste-steen-legging en na de inwijding wordt voortgezet, zolang het
gebouw een functie heeft. Bouwen is m.a.w. evenzeer een in de tijd als in de ruimte
uiteenliggend proces.
De reductie van deze complexiteit tot de enkelvoudigheid van het ‘gebouw van
de inwijding’, speelt in de kaart van de politicus, die van geen ingewikkelde en
onoverzichtelijke strategie wil weten, maar evidente, goed afgelijnde, oplossingen
beoogt. Een gebouw als enkelvoudig antwoord op een vastgestelde behoefte is een
duidelijke, maar niet altijd, en in de actuele omstandigheden haast nooit, reële
oplossing. De politicus kan er, evenzeer als de architect, naar verwijzen, maar in
feite staat het de werkelijke opgave in de weg. In zijn boek zegt Burckhardt: ‘Die
Vergangenheit wird geplant. Die Zukunft wird verbaut’. Als socioloog pleit hij dan
ook voor wat hij noemt de ‘soft ware’-architectuur, waarin de onzichtbare, maar niet
minder reële kant van de architectuur, het hele proces van menselijke interacties,
meer aan bod komt dan in de ‘hard ware’-architectuur die we nu kennen.
De eerste opgave van de architect - als dit woord in deze context nog past -
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is niet plannen maken, maar zich inschakelen in het bouwproces. Zijn taak als
specialist bestaat erin dit bouwproces niet vroegtijdig te laten afsluiten, het niet te
laten herleiden tot de gemakkelijksoplossing van een nieuw gebouw. De architect
moet afleren in gebouwen te denken.
De rustige betoogtrant droeg er toe bij om een deel van de aanwezige architecten
de indruk te geven dat ze op een verkeerd congres beland waren. Die vervreemding
maakte A. Moles, directeur van het instituut voor sociale psychologie van de
universiteit van Straatsburg, alleen maar erger. Zijn figuur en het clowneske brio van
zijn uiteenzetting gaven het publiek echter ook een zekere geruststelling: kon dit nog
ernstig opgenomen worden? Moles begon met een drievoudige stelling: ‘La nature
est une erreur. La société est une erreur. L'homme est une erreur’. Hij had er om
duidelijk te zijn nog aan dienen toe te voegen: ‘L'architecte est une erreur’.
Zijn standpunt bepaalt Moles als dit van een cynische waarnemer. Zijn cynisme
is een heel positieve kwaliteit omdat het het enige middel is om af te rekenen met
enkele diep ingekankerde vooroordelen, waarvan de drie hogergenoemde, natuur,
maatschappij en mens, waarmee in de architectuurtheorie zo luchtig wordt
omgesprongen, wel de meest markante zijn. De architectuurtheorie moet van deze
misleidende en nietszeggende begrippen af om zich met de werkelijkheid van vandaag
te kunnen inlaten. Het structuralisme doet Moles een middel aan de hand om deze
realiteit te analyseren en vanuit deze analyse de behoefte aan architectuur te
formuleren. Langs een andere weg dan Burckhardt, die nog de ‘humanistische’
terminologie gebruikt, komt Moles tot gelijkluidende bevindingen: bouwen is het
objectiveren van een systeem van interacties en correlaties, het vastleggen van een
kunstmatige omgeving, die met de term gebouw niet meer voldoende wordt
omschreven. Het door een ruime-tijd bepaalde orde-systeem kan immers niet meer
door de grenzen van een gebouw worden omvat, of, van een andere kant bekeken,
de grenzen van een gebouw zijn geen eenduidige afbakeningen maar referenties die
zijn plaats in het systeem aangeven.
Het belang van het bewustworden van het systeem wordt heel concreet
gedemonstreerd door het invoeren van de ordinator in het planningproces. De planner
wordt gedwongen een ‘semantiek’ te ontwikkelen om zijn programma's te kunnen
formuleren. Heel summier duidde Moles de richting aan die deze semantiek zou
kunnen uitgaan: vanuit het onderzoek naar de verhouding van mens en omgeving
komt Moles tot de beschrijving van ‘aggregaten’, betrekkelijk autonome gehelen,
opgenomen in een gespecialiseerd net van voorzieningen. Deze aggregaten zijn de
voorwaarde voor een ‘reprivatisering’ van het sociale leven, voor een herwaardering
van het dagelijkse, een transcriptie m.a.w. van het traditionele huis met een tuintje,
maar dit niet meer op zichzelf beschouwd, maar opgenomen in een globaal organisme.
Men herkent hierin sommige ideeën, door H. Van Lier ontwikkeld in zijn
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synergische architectuur. In tegenstelling tot Van Lier maakt Moles een vrij scherp
onderscheid tussen het aggregaat en het net en hun respectievelijke environmentele
functies. Juist dit onderscheid had een vruchtbaar punt voor discussie kunnen worden.
Maar aan een echte discussie is men in de loop van het colloquium nooit toe geweest.
Na de middag kregen de architecten weer voet aan de grond, met de uiteenzettingen
van R. Braem, H. Van Lier en B. Hamburger. Maar hieraan merkte men dan ook dat
een colloquium als dit niet functioneerde zoals het hoort: buiten de schitterende
improvisatie van Van Lier werd er gepraat alsof er geen voormiddag was geweest.
Natuurlijk waren er wel overlappingen, maar die werden niet gereleveerd. Vele van
de constataties van Braem waren al eerder gemaakt, zowel in de uiteenzettingen als
in de besprekingen, maar de voorgestelde oplossing, of minstens de verwoording
ervan, miste het accurate van Burckhardts sociologische en het cynische van Moles'
structurele analyse. Het woord ‘mens’ en het woord ‘architectuur’ werden door Braem
gehanteerd als onaantastbare grootheden. Het denksysteem waarin zij hun plaats
hebben is abstract en idealistisch. Waar Moles juist van deze idealistische
vooroordelen af wil en daarom de ideële mens een vergissing noemt, is integendeel
voor Braem de concrete, levende mens een vergissing. Aan deze idealistische,
humanistische visie op de mens, beantwoordt een architectuur die dit ideaal (tegen
de concrete mens in) probeert te realiseren.
De improvisatie van H. Van Lier sloot bij deze stelling aan in zoverre ze probeerde
een nieuw humanisme te bepalen, een humanisme dat niet meer uitgaat van de mens
als gegeven ideaal, maar van de mens als ‘un désir qui devient’. Na de schittering
van Van Lier is het referaat van B. Hamburger, een jonge architect uit Parijs, niet
meer overgekomen. Hij sloot direct aan bij sommige vaststellingen van Burckhardt
in verband met de complexiteit en de ambivalentie van het bouwproces die in de
huidige, simplistische architectuuropvattingen niet meer tot uitdrukking komen. In
plaats van ‘simplificatoren’, moeten de architecten diegenen zijn die voor de
complexiteit en de discontinuïeit instaan. Hamburger ging iets verder dan Burckhardt
in zijn onderzoek naar de concrete mogelijkheden hiervan in de industrialisatie.
Met een kleine schok heeft de ernstige vergadering 's anderendaags de complexiteit
van het menselijke fenomeen aan den lijve ondervonden: de Amsterdamse schilder
Arend Roosenschoon, die zich reeds in de discussies had laten opmerken, vergastte
het publiek op een soort happening. Reeds bij het binnenkomen in het protserige
auditorium was er iets aan de hand. Met enkele minuscule blaadjes papier, een paar
plasticpopjes en wat textiel had Roosenschoon de architectuur van haar deftigheid
ontdaan en, zoals Van Lier opmerkte, ‘met een kilo papier tonnen beton aan het
wankelen’ gebracht. De lege ruimte was ineens bewoond, in bezit genomen door een
vent voor wie nog iets anders bestond dan de conventies van het colloquium. Heel
het geval
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had moeten in elkaar storten. Maar dat gebeurde nu juist niet. Hetgeen de complexiteit
nog opdreef: de mens heeft blijkbaar evenzeer behoefte aan oorspronkelijkheid,
inwendigheid en waarachtigheid, geïncarneerd in Roosenschoon, als aan een
bescherming hiertegen, uitgedrukt in de conventies en taboes, in de onverstoorbaarheid
van het publiek. De druk van dit laatste was zelfs zo groot dat Roosenschoon er
dreigde aan ten onder te gaan. Hij had een tijd van aanpassing nodig. Heel braafjes
begon hij met een pseudo-wetenschappelijk referaat. Maar deze pose hield hij gelukkig
niet lang vol. Toen hij boven op de uitgestrekte katheder was geklommen, kwam hij
los en begon een taal te spreken die waarschijnlijk nog nooit eerder op een
architectencongres was gehoord. Woorden als orde, harmonie, planning behoren er
tot de goede toon. Roosenschoon vertelde over wat er in de mens omgaat, emoties,
onderbewuste angst, passies, zelfvernietiging en verinwendiging van de persoon
tegen de achtergrond van het aan de gang zijnde collectiveringsproces - hetzelfde
probleem dat ook Moles bezighield, maar hier dan niet meer bekeken vanuit het
standpunt van de cynische waarnemer, maar van binnenuit beleefd.
Vanuit deze hoek klonk opnieuw dezelfde aanklacht tegen de architect die in plaats
van discontinuïteit te bevorderen, zich integendeel geroepen voelt om de continuïteit
van het leefpatroon te versterken door met de omgeving die hij maakt eenzelfde
subjectiviteitspatroon aan allen op te dringen. Roosenschoon had een eenvoudig
middel bedacht om de relaties tussen gebouwde omgeving en persoonlijke instelling
te demonstreren. Op een geplooid wit blad papier - de ruimte suggererend - had hij
achtereenvolgens verschillende soorten decoratie aangebracht, de ene keer inspelend
op de gebouwde ruimte, een andere keer deze vernietigend, een derde maal ze gewoon
negerend. Hoe suggestief deze experimenten ook leken - het effect ervan was reeds
bewezen door hun invloed op de architectuur van de zaal - toch gaven ze de indruk
dat we ermee terug belanden in het ruimtelijk simplisme dat reeds herhaaldelijk aan
de kaak was gesteld. Roosenschoon brengt niets anders, geloof ik, dan een ersatz
van de architectuur die hij afwijst.
Zijn optreden was zo verrassend dat men niet onmiddellijk door had dat de volgende
spreker, Bruce Goff, niets anders deed dan een concrete toepassing brengen van
Roosenschoons theorieën. Bruce Goff bekommert zich maar weinig om de problemen
van het menselijk milieu zoals ze door Burckhardt en Moles waren gesteld. Hij spitst
zich toe op de oude, goede, schone architectuur, in feite op de geïndividualiseerde
eengezinswoning van de geprivilegieerde. In de uiteenzetting van Goff waren echo's
op te vangen van hetgeen Braem de dag tevoren had gezegd. Braem ziet de rol van
architectuur echter veel omvattender. Waar Goff zich enkel voor het aggregaat, in
de zin van Moles, interesseert en zich van het net niets aantrekt, wil Braem het hele
proces in de architectuur betrekken.
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De laatste middag van het colloquium ging het minder over de situatie van de
architectuur in de wereld van vandaag dan over die van de architect. Als men een
lijn in het verloop van het colloquium wil leggen, zou men kunnen zeggen dat in de
laatste drie referaten van Bardet, Bekaert en De Carlo een verklaring werd gezocht
voor de in de vorige uiteenzettingen geschetste situatie en een uitweg om die te
overwinnen. De opheldering van deze situatie is noodzakelijk om de strategie te
ontdekken die eraan ten grondslag lag. Burckhardt had reeds het woord strategie
laten vallen als een centraal concept in de verklaring van het hedendaagse milieu.
De toestand waarin we ons bevinden is immers niet toevallig, maar het resultaat van
een min of meer bewust opgezette, in elk geval systematisch doorgevoerde, strategie,
waaraan de architect blindelings heeft meegewerkt. Geen beter voorbeeld, hoe extreem
het ook moge zijn, dan dit van Speer, Hitlers architect, die onlangs in zijn memoires
op een angstwekkende manier de rol van de architect in de moderne
machtsverhoudingen heeft geïllustreerd. En die rol is dezelfde, of het nu om de
zogenaamde westerse democratieën gaat, waar de architect in dienst staat van het
kapitaal, of om de communistische landen, waar hij functionaris is van het
staatsapparaat. De resultaten zijn dan ook in beide gevallen identiek. In een scherpe
analyse liet J. Bardet, een architect uit Parijs, zien dat er vanuit de bestaande structuren
en beroepspraktijken van architect en urbanist, zelfs vanuit het actueel toegepaste
interdisciplinaire team, geen uitweg is voor de gestelde problemen omdat deze, wat
Burckhardt reeds had opgemerkt, alleen maar proberen gestalte te geven aan het
verleden en de actuele problemen toedekken.
De interventie van Bardet, geformuleerd vanuit de dagelijkse praktijk, was een
perfecte inleiding op de meer beschouwelijke uiteenzettingen van Bekaert en De
Carlo. Wat ikzelf heb geprobeerd was een fenomenologie - Van Lier noemde het
een psychoanalyse - van het architectenberoep in de hedendaagse maatschappij. Hoe
is het te verklaren dat de maatschappij van de ene kant de rol van de architect herleidt
tot die van een versierder, maar van de andere kant aan die versierder een
fundamentele behoefte blijkt te hebben. Deze ambivalente houding is af te lezen uit
de samenstelling van het architectenberoep. Er zijn architecten die zich principieel
beperken tot een technocratische functie - de architechnocraten waarover Claude
Schnaidt spreekt - en die hard werken aan het ten uitvoer leggen van de strategie van
de macht zonder zich te kunnen permitteren na te denken over de ideologische
achtergronden ervan. Andere willen een creatief-critische functie in de maatschappij
vervullen, maar komen er niet aan toe, omdat zij als a-politieke wezens zich niet in
de concrete realiteit van de maatschappelijke structuren willen of kunnen inwerken.
De hinderpaal hierbij is een volstrekt onaangepaste en erg geborneerde visie op de
architectuur. Een visie die wel een historische verklaring heeft, maar daarom niet
minder achterhaald is. Instinctief als het ware rea-
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geert de gemeenschap tegen deze architectuuropvattingen en maakt er zelf van wat
ervan te maken is, met het gevolg, dat door het ontbreken van een juiste
wisselwerking, de situatie voortdurend verslechtert en de positie van de architect
meer en meer die van een te verwaarlozen randfiguur wordt.
Hoe dit proces zich concreet in de geschiedenis van de moderne architectuur heeft
voltrokken, ontleedde Giancarlo De Carlo als laatste spreker. Uitgaande van het feit
dat de moderne architectuur, zoals reeds uit de fenomenologische analyse was
gebleken, niet iets echt nieuws had gebracht, maar, om met Le Corbusier te spreken,
de revolutie door de architectuur had gesmoord, onthulde hij de manier waarop dit
was gebeurd door een nauwgezette ontleding van twee CIAM-congressen, het eerste
te Frankfurt in 1929 over de minimumwoning, het tweede te Hoddesdon in 1951
over het hart van de stad. Wanneer in 1929 het probleem van de minimumwoning
door de CIAM-architecten werd ter hand genomen, hebben zij zich, zonder naar de
maatschappelijke en humane draagwijdte van hun werk te vragen, in het systeem dat
hun deze problematiek opdrong ingeschakeld. Ze hebben de vraag naar het ‘waarom’
van de opgave niet gesteld, maar alleen naar een zo perfect mogelijk ‘hoe’ gezocht.
De architecten hebben m.a.w. al hun energie besteed om inderdaad de woning tot
het kleinste minimum te herleiden en hebben op die wijze de bestaansreden van hun
beroep verloochend. Na veertig jaar twijfelt niemand meer aan de resultaten, maar
iedereen opereert nog met de modellen die toen werden uitgewerkt.
In 1951 reageerden de architecten tegen de chaos die ze hadden geschapen en
meenden de oplossing gevonden te hebben in de rehabilitatie van de stadskernen,
die de troosteloosheid van de woonwijken zouden moeten compenseren. Maar ook
deze keer gaven ze zich geen rekenschap dat ze de speelbal waren van de gevestigde
machtsposities, die, zoals ze destijds van de woonwijken hadden geprofiteerd, nu de
uitbuitingsmogelijkheden van de stadskern hadden ontdekt.
Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar sprekend genoeg, om te laten zien hoe de
moderne architectuur aan geloofwaardigheid als authentieke vernieuwingsfactor in
het democratiseringsproces heeft ingeboet. Door de ontleding van De Carlo, door
het hele colloquium, werd tegelijkertijd het failliet én de noodzaak van de architectuur
in onze tijd geponeerd. Een conclusie was er niet. Op het ogenblik dat de vergadering
uiteenging, kon het gesprek beginnen □
Contrasten in het klein.
K&C-agenda, 3 december 1969.
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De immobiliënmakelaars in dienst van het publiek.
K&C-agenda, 10 december 1969.
Sinds enkele maanden krijg ik elke week in mijn bus - iedereen mag daar in wringen
wat hij wil - naast allerlei reclamefolders, een Immobiliën-Beurs en een
Immobiliën-Gazet. Blijkbaar kent de formule succes, want sinds kort doet de Gazet
van Antwerpen er ook aan mee. Die krantjes veschillen in niets van de andere
reclamefolders, tenzij dat zij urbanisatie willen verkopen in plaats van ondergoed of
een blikje sardienen. Misschien ligt het daaraan dat ik iets meer wrevel voel tegen
de leugenachtigheid van de in die kranten gevoerde taal.
Die taal is ook wel verschillend van die in een gewone folder. Zij heeft iets meer
standing, appelleert op een hogere cultuur. Het eerste wat opvalt is dat onze
democratische machthebbers, van de Minister van Gezin en Huisvesting Breyne tot
zijn goede vriend, burgemeester van de stad Antwerpen, Lode Craeybeckx, er perfect
in passen als editorialisten: hun proza misstaat niet naast dit van de publiciteit ernaast.
Alles loopt over van idealisme in dienst van de mens, de arme mens van de XXe
eeuw. Elk nieuw torengebouw, elke nieuwe verkaveling, elke nieuwe bungalow
betekent een zoveelste redding van menselijkheid. De immobiliënmakelaars zijn
immers op de hoogte van hun taak. Ik weet niet of er herscholingscyclussen bestaan
of hersenspoelingsinstallaties. Eén ding is zeker: ze kennen het juiste woord. Zij
verkopen geen luxe-flats of sociale woningen meer, ze verkopen stedebouw. Het
komt niet meer op de riante flat aan, niet meer op het comfort van de keuken alleen,
maar in de eerste plaats op de omgeving, het prachtige park, het uitzicht, de verbinding
met de stad, de nabijheid van de supermarkt en wat weet ik meer. Zij zijn het die
ervoor zorgen dat de mens in de XXe eeuw in de stad nog kan leven, zij zijn het die
ervoor zorgen dat hij zich in een rustieke nieuwe hoeve van het jachtige leven kan
herstellen. Mijnheer Jean E. Collin, home-builder van groot formaat, stichter-president
van Etrimo (in goed gezelschap met Breyne en Craeybeckx en de andere
burgemeesters en schepenen-editorialisten), mijnheer Collin is een miskende sociale
voorman, hij die zijn leven lang heeft gewerkt om voor alle loontrekkenden de ruimste
mogelijkheden te bekomen voor de aankoop van de eigen woning.
Wanneer men een avond de immobiliënkranten leest, ligt de conclusie voor de
hand: de democratie moet nu maar eindelijk eens die sociale werkers van het eerste
uur gaan herkennen, ze niet alleen vrijstellen van een drukkende administratieve
rompslomp die op hun verheven idealen een domper zet, ze niet alleen ontheffen van
de vele vormen van belasting die hen op de rand van het bankroet brengt, maar hen
eenvoudigweg en liefst onmiddellijk de macht in handen geven. Het komt me immers
voor dat zij de enige categorie mensen
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zijn die zich om een onmondig publiek bezorgd maken en niet van die situatie wilen
profiteren. Het thema van hun onlangs te Antwerpen gehouden congres was dan ook:
de immobiliënmakelaars in dienst van het publiek. Om dit publiek nog beter dan
totnogtoe te kunnen dienen heeft het congres onderzocht hoe de immobiliënmakelaars
hun verworven posities kunnen verstevigen, hun privileges veilig stellen en dit alles
in een wettelijk statuut vastleggen. Fraaier kan het niet. Met de nog grotere winst
van hun nog beter georganiseerde grondspeculatie en hun nog perfecter
verkoopstechniek zullen ze het publiek nog beter kunnen dienen. Om maar enkele
voorbeelden aan te halen: ze zullen wegen kunnen aanleggen, gemeenschappelijk
vervoer organiseren, hospitalen en scholen bouwen, stadskernen saneren,
recreatieparken aanleggen en waarom niet ook zorgen dat ze het nodige personeel
erbij leveren. Waarom schenken we de immobiliënmakelaars niet meer vertrouwen?
Maar eigenlijk hoeft het misschien niet meer. Ze hebben ons vertrouwen niet meer
nodig. Ze hebben immers dit van onze vertegenwoordigers en van onze urbanistische
diensten. Wij kunnen op onze twee oren slapen. De toekomst van ons woonmilieu
is in goede handen □
Perspectief van het portret.
K&C-agenda, 10 december 1969.
Kompas 4.
K&C-agenda, 17 december 1969.

Een cartesiaanse homo ludens.
K&C-agenda, 24 december 1969.
Een hele tijd geleden werd een verzameling opstellen van Constant (Nieuwenhuys:
een betekenisvolle naam) aangekondigd onder de titel New Babylon. In afwachting
dat deze verschijnt, krijgen we nu de voorbereiding op het nieuwe Babylon: De
opstand van de homo ludens. Constant moet het niet zweren dat de opstand van de
spelende mens nog geen feit is, dat er nog maar enkele symptomen van te bespeuren
zijn. Zijn doodernstig boek van honderd-
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vijftig pagina's zonder één glimlach is een bewijs op zich dat de spelende mens
voorlopig nog aan het harde labeur toe is. Zulk een boek schrijft men niet
spelenderwijs: het is veel te belangrijk.
Eigenlijk is het nauwelijks een boek te noemen. Het bestaat uit een verzameling
opstellen, die elkaar voor een goed deel overbodig maken. In elk opstel, bij
verschillende gelegenheden geschreven, komen, bijna letterlijk herhaald, dezelfde
ideeën voor. Gelukkig voor de lezer staan er ook wel een paar contradicties in. Deze
laatste geven het iets van een puzzel. Welke ideeën wil Constant kwijt.
De toekomst is aan de spelende mens, de mens die bevrijd is van elke vorm van
produktieve arbeid - automaten doen deze in zijn plaats - en dus van elke binding.
Los zijn van binding betekent mogelijkheid tot creativiteit, ontlading van
niet-produktieve, opgespaarde energie. De mens leeft om te leven. Het leven heeft
geen andere zingeving nodig. Hij speelt om te spelen, niet langer om zich te
ontspannen en nieuwe krachten voor het werk op te doen. Wanneer hij auto rijdt,
dan is dit niet meer om zich te verplaatsen van zijn woning naar zijn werkplaats.
Beide laatste objecten, evenals de nu bekende vervoermiddelen, zijn trouwens
achterhaald. Als de mens van de toekomst zich verplaatst - hij zal er eigenlijk geen
reden meer toe hebben -, dan is dit niet, zoals in normale omstandigheden, om later
naar zijn uitgangspunt terug te keren. Hij blijft gewoon waar hij het op het ogenblik
goed vindt.
Vanzelfsprekend veronderstelt deze spelende mens - juister zou zijn te spreken
van de spelende gemeenschap, want elke vorm van individualisme is in dit stadium
overwonnen -, een heel nieuw milieu en dit milieu kan niet anders dan de stad zijn.
De stedebouw zoals wij die kennen, stelt zich een zo perfect mogelijke organisatie
van arbeidskampen tot doel, ten einde de produktiviteit zoveel mogelijk te bevorderen.
Daartegen komt de spelende mens in opstand. Het is niet moeilijk om de voorlopers
van deze nieuwe, eigenlijke mens nu reeds aan het werk te zien in de opstand van
de jeugd in de rijke landen, die zich het recht toemeet van de rijkdom te profiteren,
niet langer ten dienste te staan van het produktieproces, maar dit ten dienste te stellen
van de spelende, onprogrammatische mens. Ook de kunstenaar - Constant beschouwt
zich als zodanig - speelt in deze evolutie ergens een rol, maar die is niet erg duidelijk.
Ze hangt een beetje af van de opstellen. Nu eens is hij als professioneel van de
burgerlijke, individualistische maatschappij hopeloos voorbijgestreefd, dan weer
krijgt hij een profetische rol toebedeeld als prototype van de toekomstige mens, die
zich al niet meer met de nuttigheid van de dingen bezig houdt. Zonder meer duidelijk
is dat in de toekomstige maatschappij geen plaats meer is voor professionele
kunstenaars, daar ieder zijn eigen kunstenaar is en poëzie een zaak van allen wordt.
De beschrijving van de spelende mens blijft, althans in dit eerste deel van de
geschriften van Constant, vrij negatief. Het is een aanklacht tegen de bestaan-
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de maatschappij die de spelende massamens zijn vrijheid niet gunt. De vrijheid (en
dus de cultuur) wordt immers nog steeds beschouwd als een privilegie van de
bezittende klasse. Dit betekent echter niet dat in deze prediking van de kruistocht
van de spelende mens geen positieve voorstellen zouden verscholen zitten. Om er
één te citeren: Constant stelt in zijn kritische bespreking van het Buchanan-report
als oplossing voor het verkeersprobleem in de steden een uitbreiding van het
provo-witte-fietsenplan tot de auto voor. De privé-auto wordt collectief bezit. In elke
stad zijn er ter beschikking van iedereen. Deze laatste visie op de ontwikkeling van
het verkeer sluit overigens aan bij een algemene opvatting van de overwinning van
het privé-bezit. Niet het bezit, alleen het creatieve gebruik van de dingen is voor de
spelende mens van belang.
Zoals men zelfs uit deze al te summiere samenvatting van Constants ideeën kan
afleiden, gaat het om een opgepoetste heruitgave van de aloude paradijsvoorstelling,
aangepast aan de situatie van de XXe eeuw, waarin de overwinning van de arbeid
een feit aan het worden is. In feite bestrijdt Constant onze maatschappij niet. Hij
geeft ze een godsdienst, een utopie. Zoals de meeste utopieën is ook deze erg
cartesiaans. Ze steunt op en opereert alleen met precies afgelijnde, eenduidige
begrippen. Arbeid is een doem. Het kan dus niet, tenzij bij een onnozele of
gedegenereerde, dat men genoegen aan de arbeid beleeft, dat men in zijn arbeid
creatief is. Een wagen heeft alleen nog zin als joyriding. Het kan dus niet dat iemand
op zakenreis deze heimelijke genoegens kent. Het kan ook niet dat vrijheid te rijmen
valt met een zeker ritme, een ritus. Want elke binding is verslaving. Vrijheid is
absoluut. Het denken in cartesiaanse termen wordt heel gauw vervelend. Maar een
beetje verveling moet men voor de ludieke maatschappij van morgen toch kunnen
opbrengen □
Een streep door de universiteit van Brussel.
K&C-agenda, 31 december 1969.
Christo in Australië.
K&C-agenda, 31 december 1969.
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Kunst en architectuur in Streven. (lezing)
Antwerpen, 21 januari 1970.
Als ik de uiteenzetting van mijn collega in de Streven-redactie goed heb begrepen,
is mijn aanwezigheid als kunstredacteur hier, in dit gezelschap niets minder dan
vanzelfsprekend. In feite, geloof ik, is ze allerminst vanzelfsprekend: in een gezelschap
van sociale hervormers en politieke revolutionairen, is kunst en architectuur in het
algemeen de laatste van de bekommernissen, een overbodige luxe, de franje van een
bourgeoiscultuur, misschien zelfs een subtiele vorm van kapitalistische
systeemverheerlijking.
Inderdaad. Met de kunst weten de politieke revolutionairen of de sociale hervormers
helemaal geen weg. Denk maar even terug aan wat er gebeurd is na de
oktoberrevolutie in Rusland. Voor alle avantgarde-kunstenaars was communistisch
Rusland toen het beloofde land. Ze trokken er ofwel uit vrije wil heen en kregen er
belangrijke officiële posten - Chagall, Lissitzky, Tatlin - of werden zelfs uitgenodigd
om er te komen werken. Dit was het geval voor een Le Corbusier, Mart Stam, Ernst
May... Het conflict tussen macht en kunst liet echter niet lang op zich wachten. In
de kortste keren waren kunstenaars en architecten in het Westen terug, of werden in
Rusland zelf het zwijgen opgelegd. Precies hetzelfde is gebeurd in Nazi-Duitsland.
Dit laatste extreme voorbeeld mogen we niet lichtvaardig van de hand wijzen. Wat
daar op een heel scherpe wijze tot uiting kwam, had zijn parallellen in alle andere
landen van Europa. Het verhaal van de ‘entartete kunst’ en van de ‘blut und
boden-architektur’ moet ik hier niet overdoen. Die voorbeelden haal ik maar aan om
even te verduidelijken in welke positie kunst in de actuele politieke en sociale
constellatie staat, en dit evenzeer in wat men gewoon is revolutionaire of reactionaire
regimes te noemen. Oost en West zijn op dit stuk helemaal aan elkaar gewaagd. Het
enige wat men kan stellen is dat in liberalistisch-kapitalistische landen de onvrijheid,
het onbestaan van de kunst iets handiger gecamoufleerd zit onder een officiële
vrijheid. Maar of men nu spreekt van de vrijheid van de kunst, of van de
dienstbaarheid aan de gemeenschap, in beide gevallen wordt de eigenheid, de vrijheid,
het bestaan van de kunst evenzeer genegeerd, ze wordt immers evenzeer
gemanipuleerd, evenzeer naar de eigen hand gezet of voor de eigen wagen gespannen.
Om met een term van Marcuse te spreken (hoewel Marcuse zelf erg geneigd is om
de kunst in een dwangbuis van harmonie te stoppen), zou men kunnen zeggen dat
de kritische functie van de kunst, haar oppositioneel karakter niet langer werkzaam
is in het systeem. Kunst is een volledig marginaal verschijnsel.
Het eerste wat iemand die zich de luxe permitteert nog met kunst bezig te zijn,
moet doen, is zichzelf verantwoorden en die verantwoording is dan meteen ook een
verklaring van het belang dat een blad als Streven obstinaat
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blijft hechten aan kunst en architectuur, of meer in het algemeen, aan cultuur. Het
komt me natuurlijk erg gelegen te kunnen verwijzen naar iemand als Roger Garaudy,
die een goed deel van zijn energie besteed heeft om zijn kameraden te overtuigen
van de fundamentele rol die de kunst in het maatschappelijk ontwikkelingsproces te
vervullen heeft. Naast zijn algemene werken heeft hij verschillende kunstkritische
en kunsttheoretische werken op zijn actief. Maar Garaudy is en blijft een grote
uitzondering en ik beroep me niet gaarne op zijn voorbeeld, omdat het evenzeer
positief als negatief geïnterpreteerd kan worden. Want Garaudy is een levend bewijs
van het gevaar dat er bestaat kunst en politiek te willen integreren en daardoor hun
fundamentele dialectiek te negeren. De visie van Garaudy op de kunst is immers
helemaal niet vrij of open, ze wordt van voren af en van buitenaf gedicteerd door
zijn politiek ideaal. En we zien dan ook gebeuren dat verschillende marxisten die
grote inspanningen hebben gedaan om de coëxistentie van moderne kunst en marxisme
te bepleiten - ik denk aan Ernst Fischer - nu de jongste ontwikkelingen van de kunst
menen te moeten afwijzen. Wanneer ze voor een kunstfenomeen staan, blijft immers
hun eerste vraag, hun dogmatische vraag: hoe dit marxistisch te plaatsen.
Ik geloof niet dat dit de houding van Streven kan genoemd worden t.o.v. van het
culturele fenomeen. Onze vraag is niet: waar plaatsen wij de kunst, de architectuur?
maar: waar plaatst de kunst óns. M.a.w. onze positie ten overstaan van het kunstfeit
is niet een dominerende. We laten ons, voor zover we daartoe in staat zijn binnen de
eigen grenzen, door het fenomeen inspireren. Dit is allesbehalve een comfortabele
positie. Alles moet immers voortdurend opnieuw de helling op, alle voorafgegeven
categorieën moeten voortdurend doorbroken worden. Niemand kan onder categorieën
uit komen, maar deze mogen niet meer als absolute, vaststaande referentiepunten
worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld in het geval van een toekomstige ideale
maatschappij, maar kunnen enkel als voorlopige werkhypothesen worden gehanteerd,
werkhypothesen die continu moeten herzien, gecorrigeerd of opgegeven worden.
Aan de grondslag van deze houding ten overstaan van de kunst ligt natuurlijk
ergens een geloof dat kunst iets te betekenen kan hebben. Maar ook dit is geen
absoluut gegeven. Het wordt ingegeven door de dagelijkse ervaring zelf, die in een
aanhoudend contact voortdurend opnieuw bevestigd wordt, een ervaring waar men
niet van af kan, hoezeer men dit soms ook zou willen. Kunst is dus helemaal geen
absolute waarde, kent geen vaste omschrijvingen, maar wordt beschouwd als een
factor, een in al zijn relativiteit toch hoogst belangrijke factor, in het proces van
menswording.
Concreet: wanneer vijftien jaar geleden, toen ik mijn eerste bijdragen in Streven
publiceerde, de vraag nog actueel was of Picasso door een christen kon aanvaard
worden, was mijn antwoord dat niet het christendom over
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Picasso te oordelen had, maar dat Picasso over het christendom oordeelde en
elementen aanbracht om het christendom en de zogenaamde religieuze kunst nieuw
leven te geven. De ‘guernica’ was toen voor mij en is nog een van de meest religieuze
schilderijen, de ‘kruisweg’ voor deze tijd. Het was een genoegen jaren later te
ontdekken dat Paul Tillich tot precies dezelfde conclusie kwam aan de hand van een
analyse van ditzelfde schilderij.
Wat we dus van kunst verwachten is geen bevestiging van wat bekend is, geen
netjes op muziek zetten van wat elders reeds prozaïsch werd geformuleerd, maar een
openbaring in de letterlijke zin van het woord van wat nieuw is in een gegeven
situatie. En hier hebben we dan meteen een criterium voor het bepalen van de
‘strategie’ van een kunstredactie in een algemeen cultureel tijdschrift.
Deze strategie brengt uit de aard van de zaak zelf een hoop moeilijkheden met
zich. Ze is immers, zoals u zult begrepen hebben, zoiets als een persoonlijk avontuur
- persoonlijk mag hier dan niet gelijkgesteld worden met subjectief - persoonlijk
betekent hier dat het gaat om een unieke constellatie van gegevens, die niet direct
op een universele herkenning kan rekenen. Dit is waar op vele niveaus: één voorbeeld
op het allerlaagste niveau: toen ik mijn allereerste bijdrage in Streven publiceerde een braaf overzichtje van de ontwikkeling van de moderne schilderkunst, waarin ik
voor mezelf geprobeerd had om de verwerkte informatie eens een beetje te ordenen
- kreeg ik uit Nederland onmiddellijk een aantal reacties, enkele heel boze, maar ook
enkele positieve in de vorm van uitnodigingen om lezingen over dit onderwerp te
houden. Bij ons, in Vlaanderen, was er eenvoudig geen reactie. Waarmee ik maar
wil zeggen dat een bepaalde informatie steeds een zeker potentieel van informatie
veronderstelt om te kunnen verwerkt en zeker om te kunnen beoordeeld worden. In
Nederland was dit potentieel er blijkbaar bij enkele lezers. In Vlaanderen blijkbaar
niet. Ik vereenvoudig natuurlijk, want in het reageren op artikelen spelen ook andere
factoren mee, een vorm van onverschilligheid, een vorm soms ook van verkeerd
ontzag.
De houding die ik hier verdedig getuigt niet direct van een pedagogische instelling,
tenminste niet in de traditionele betekenis: het komt immers niet aan op het meedelen
aan anderen van wat ik als verworven en vaststaand beschouw, maar op het doorgeven
van een stuk informatie die ik na een persoonlijke, kritische confrontatie het doorgeven
waard acht in de (vaak optimistische) veronderstelling dat de lezer zelf over voldoende
criteria beschikt om die informatie op haar waarde te beoordelen.
En hier stoot ik dan op een ander punt - ik babbel zomaar wat -: een tijdschrift als
Streven, een artikel in Streven, mag niet op zichzelf beschouwd worden - en dit geldt
voor lezer evenzeer als voor auteur -. Een artikel heeft natuurlijk zijn autonomie,
maar het krijgt door zijn plaats in het tijdschrift een nieuwe informatieve dimensie.
Bijvoorbeeld: wanneer een artikel
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van een ministerieel ambtenaar over het officiële theaterbeleid in Streven verschijnt,
dan krijgt dit pas zijn juiste informatiewaarde voor een lezer van Streven die sinds
jaar en dag vertrouwd is met de allesbehalve officiële theatervisie die in het tijdschrift
wordt voorgestaan.
Die samenhang is niet alleen voor de lezer van belang, maar ook voor de auteur,
in elk geval voor de auteur die over marginale onderwerpen als kunst schrijft. Voor
mij betekent het iets heel anders een artikel over kunst of architectuur in een algemeen
tijdschrift te publiceren dan in een gespecialiseerd blad. Dit laatste is wel dankbaarder,
maar in feite niet zo correct als informatie. Een artikel over kunst in Streven krijgt
automatisch de juiste relativering en relationering tot het geheel van het
maatschappelijk gebeuren waarin het thuishoort. Voor een begrip van wat ik over
kunst meen te zeggen te hebben zijn de artikelen over literatuur, of wetenschap, of
filosofie, minstens even belangrijk als het artikel zelf.
Door deze samenhang, die het resultaat is van het redactionele beleid, stelt Streven
zich wel een beetje buiten het gangbare communicatiepatroon, dat zichzelf aan het
vernietigen is door zijn steeds verdergaande specialisatie. Dit heeft echter voor
Streven ook nadelige gevolgen. Onlangs nog had ik een concreet geval: iemand
kwam me opgetogen vertellen over de resultaten die men behaald had met het
inschakelen van de computer in het onderzoek naar voorhistorische rotstekeningen.
Hij had dit einde 1969 ontdekt. Streven bracht hierover een bericht uit eerste hand,
voor er iets over gepubliceerd was, in 1961, en kwam op deze resultaten terug bij
het verschijnen van het standaardwerk hierover in 1965. Zo zouden talloze
voorbeelden kunnen aangehaald worden. Deze kortsluiting, zelfs bij trouwe
Streven-lezers - de man in kwestie was een Streven-lezer - hangt samen, geloof ik,
met het feit dat Streven zich niet kan permitteren op nationaal of regionaal niveau
te denken, en vaak is een kwestie informatierijp nog voor ze in nationaal of regionaal
verband aan de orde wordt gesteld. Streven stelt zelf aan de orde.
Uit alles wat ik zojuist gezegd heb, volgt dat het ook maar weinig zin zou hebben
hier een overzicht te geven van wat Streven concreet op gebied van kunst gebracht
heeft □
Sociaal wonen in de ontwikkelingslanden.
K&C-agenda, 7 januari 1970.
Van realisme tot surrealisme.
K&C-agenda, 14 januari 1970.
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Franse humor in Charleroi.
K&C-agenda, 14 januari 1970.
Het laatste nieuws.
K&C-agenda, 21 januari 1970.

Het goud van de Vikings.
K&C-agenda, 28 januari 1970.
‘Het goud van de Vikings’ is een tentoonstelling waar men gemakkelijk aan
voorbijgaat met een zekere verwondering over de rijkdom en het technisch vernuft
van zogenoemde primitieve volkeren. In de inleiding op de catalogus wordt hier
overigens op ingespeeld. Men verneemt er alles over de tonnen goud en zilver die
de Vikings hebben buitgemaakt, maar er wordt weinig gezegd over ‘het leven en de
mens in deze gulden eeuw van voorhistorisch Scandinavië’, hoewel de archeologen
gedurende de laatste jaren merkwaardige reconstructies hebben gemaakt, soms aan
de hand van heel schaarse gegevens.
Hoe boeiend ook, toch is de kennis van deze reconstructies niet nodig om in de
tentoonstelling over die primaire verwondering heen te komen en door te dringen
tot de werkelijkheid van de beschaving die er wordt opgeroepen, een werkelijkheid
die meer is dan een curieus historisch studie-object. Ze vormt een heel actueel
antropologisch gegeven. Ik geef toe dat dit laatste niet zo gemakkelijk te ontdekken
valt, mede door de aard van de tentoongestelde objecten. We zijn haast niet in staat
om ze werkelijk te bekijken. In het algemeen zijn ze betrekkelijk klein en ze liggen
daarenboven in vitrines die hun al niet gemakkelijke toegankelijkheid niet verhogen.
Eigenlijk zou men deze voorwerpen zo moeten kunnen tentoonstellen dat hetzelfde
effect bereikt wordt, als wanneer men ze in de hand neemt. Dit zou eventueel wel
kunnen met spiegels en vergrootglazen. In afwachting dat zulk een systeem wordt
uitgewerkt, kunnen we ons met de enkele trucs behelpen die de tentoonstelling ons
aan de hand doet. Door tekeningen en foto's zijn we in staat het object beter te
benaderen. Daarom is het aangeraden de tentoonstelling te beginnen met het bekijken
van de diaprojectie in de laatste zaal en verder aandacht te besteden aan de
analyse-tekeningen in de vitrines. Ze helpen om de antropologische patronen van
deze kunst te ontdekken.
Wat daarbij het meest direct opvalt is de synthese van de abstract-decoratieve
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compositie met de figuratief-symbolische communicatie. Men kan de eigenheid van
de noordgermaanse kunst ervaren, wanneer men deze bijvoorbeeld vergelijkt met de
islamitische decoratie. Ik kan hier niet de oorsprong van het abstracte vlechtwerk
nagaan, noch de verschillende symbolische motieven die erin verwerkt zijn. Het
komt er alleen op aan te ontdekken hoe dit vlechtwerk, dat aan duidelijke geometrische
patronen beantwoordt, als een levend organisme werkt, zo levend dat men helemaal
niet verwonderd is er langs alle kanten koppen, poten of staarten in te ontmoeten.
En waar de figuratie domineert, constateert men het tegenovergestelde: deze wordt
in zulk een decoratief patroon gedwongen, dat men soms goed moet toekijken om
in het lijnenspel een kop of een figuur te ontwaren.
Deze kunst vormt een eigen-aardige synthese van de twee polen van de
werkelijkheid, aan de ene kant, de abstracte, universele structuur, aan de andere kant
de figuratief-individuele verschijning. In de meeste perioden van de kunstgeschiedenis
overheerst één richting. Hier zijn beide tot een wonderbare eenheid gebracht, tot een
bijzondere vorm van realisme, helder ontleed door Françoise Henry.
Deze kunst ducht evenzeer de dorheid van rigoureus abstracte figuren als het
verdrinken in een fotografische reproduktie van de werkelijkheid. Deze schrik voor
nabootsing van verschijningsvormen en die voor de geometrie zijn slechts twee
aspecten van eenzelfde geesteshouding. De geometrische figuren zijn, evenzeer als
de verschijning van een dier of een plant, werkelijkheden die aan de zeggenschap
van het individu ontsnappen. Ze blijven onveranderlijke, objectieve waarheden die
men als zodanig moet nemen. De houding van deze kunstenaars echter spruit voort
uit een opvatting van het universum waarin de mens niet onderworpen is aan
wetenschappelijke wetten. Ver van de onaantastbare tirannie van de feiten trekt hij
zich terug in een wereld met eigen wetten. Op vele punten loopt deze wereld parallel
met de werkelijke: ze bezit een eigen fauna, flora en mensdom. Haar dieren en planten
zijn niet die welke wij kennen, maar al hebben we ze nooit gezien, het zijn mogelijke
planten en dieren. Ze bezitten levenswaarschijnlijkheid. Ze zijn even overtuigend
als dieren uit legenden en sprookjes. Hun zonderlinge anatomie leent zich tot alle
mogelijke decoratieve acrobatieën.
De dieren en planten behoren niet slechts tot onbekende soorten, maar zijn
daarenboven onderworpen aan een eigenaardige veranderlijkheid. Alle delen van dit
universum zijn immers onderling verwisselbaar en kunnen in elkaar overgaan. Elk
van deze wezens is volkomen samenhangend - een afzonderlijk individu - maar kan
ook deel hebben aan de natuur van andere wezens en zelfs van onbezielde vormen.
In sommige versieringen is het dier half plant; het heeft zich zo ineengekronkeld dat
het een tak schijnt te zijn en zijn staart loopt daarbij vaak uit in een ruikertje bladeren.
Eens de poort ontdekt om tot deze wondere wereld, die ook nog onze wereld
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is, door te dringen, wordt de tentoonstelling te Brussel bijzonder boeiend. Zou het
dan toch waar zijn wat Oxenstierna destijds in Streven over de Noordgermanen
schreef: zij waren mensen als wij, slechts hun omgeving was een andere. Hun
technische mogelijkheden waren primitiever, maar hun mensenwaarde en hun
intelligentie waren dezelfde als de onze vandaag □

Architect en architectuur.
TABK 1(1970).
Sinds ik, komend vanuit de kunstgeschiedenis, nu gedurende bijna twintig jaar probeer
met architecten over architectuur te praten, krijg ik meer en meer de indruk, dat er
met architecten over architectuur niet te praten valt, of juister, dat er met architecten
niet te praten valt over hun architectuur. Mijn beste vrienden zijn architecten, maar
juist daardoor komt het dat de limiet waarop het gesprek stokt, nog scherper wordt
aangevoeld: er blijft een domein dat nooit mag of kan betreden worden.
In het kader van dit betoog, zou ik willen nagaan hoe dit fenomeen te verklaren
is. Moet het eenvoudigweg aan een diepgekankerde beroepsmisvorming toegeschreven
worden? Of zijn er diepere gronden voor te vinden? Ik stel me hierbij dan op een
bijzonder standpunt, dat, geloof ik, wel in een lijn ligt van wat de organisatoren met
het colloquium voorhadden. Zij hebben blijkbaar willen vermijden dat dit gesprek
een zoveelste zelfbeklag van architecten onder elkaar zou worden. Ze hebben zelfs
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen architectuur en ‘le domaine bâti’. Ze hebben
niet-architecten uitgenodigd, filosofen, sociologen. Maar dezen hebben hier het woord
gevoerd als architectuurspecialisten. Ik zou willen proberen als niet-specialist enkele
reflecties te maken bij het zojuist vermelde fenomeen en met niet-specialist bedoel
ik dan de wonende mens, de betrokkene, de mens die willens nillens tot wonen
veroordeeld is, in één woord het slachtoffer van de architectuur en de architect. En
het woord slachtoffer is hier niet te sterk, want een eerste constatering waarvan ik
zou willen uitgaan is: dat mij, als wonende, de architectuur kan gestolen worden en
dat het me niets uitmaakt of ik nu in een huis van Le Corbusier of in een van een
illustere onbekende woon. Ik ontsnap echter niet aan de architectuur omdat ik er
voortdurend door de architect mee geconfronteerd wordt.
In het domein van de architectuur zijn er blijkbaar twee onverzoenlijke standpunten,
enerzijds dat van de architect en anderzijds dat van de wonende mens. En dit is een
onrustwekkend verschijnsel dat de aanleiding was tot het
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maar al te werkelijke onderscheid tussen architectuur en domaine bâti. Dit onderscheid
is zelfs zo diep ingeworteld in onze zogenoemde architectonische cultuur dat het
zich nog manifesteert in de manier waarop de architect zijn eigen huis bouwt en
bewoont.
Hij bouwt niet voor zichzelf, maar voor de architectuur. Is het niet typerend dat
men boeken heeft kunnen uitgeven over het architectenhuis? Hij is slaaf van zijn
eigen ideeën en voorstellingen van zijn beroep. In geen geval staat hij als een vrije
en onbevangen maker voor zijn object. Bij het ontwerpen schijnt hij ergens aan
mysterieuze wetten te gehoorzamen. Men kan hem in dit opzicht nog het best
vergelijken met een geroepene, een priester, in de zin waarover Cézanne het had toen
hij zich de vraag stelde: ‘L'art serait-il en effet un sacerdoce, qui demande des purs
qui lui appartiennent tout entiers?’. En deze constatering is een van de zeldzame
karakteristieken die het architectenberoep in zijn geheel kenmerken en gelden zowel
voor het genie als voor de knoeier.
In een soortgelijke situatie is het een normaal verschijnsel dat de wonende mens
zich niet meer kan overleveren aan de architect, dat hij in hem geen vol vertrouwen
meer kan stellen. Hij weet immers, bewust of onbewust, dat de architect hem op een
bepaald ogenblik ontsnapt, dat hij zijn gang gaat tegen iedereen in, om zijn droom
te realiseren.
De meest voordehandliggende oplossing voor dit conflict zou natuurlijk zijn de
architect, voor zover dit wettelijk toegelaten is - want de architect behoort tot de
legaal beschermde minderheden -, links te laten liggen en hem zijn onschuldige
hobby te laten voor zolang het nog kan. Deze al te simplistische houding, deze die
nu praktisch van toepassing is, heeft een tragikomische situatie in het leven geroepen:
met zijn beschermd diploma is de architect in feite niets anders meer dan een
decoratief personage die in het reële spel van krachten die het openbare leven
beheersen niet meer of nog nauwelijks meetelt.
De situatie in België is heel typisch. Sinds meer dan dertig jaar is het beroep
wettelijk beschermd d.w.z. dat er niets, maar dan ook niets mag gebouwd worden
zonder een plan met de handtekening van een door de staat geregistreerd architect.
Sinds enkele jaren heeft deze bescherming een nog explicieter statuut gekregen door
de oprichting van de orde van architecten. Deze wettelijke bescherming stelt de
onmacht van de architect in een nog scherper licht dan het elders het geval is. Men
moet niet eens zijn toevlucht nemen tot statistieken die vertellen over de verhouding
van zelfstandige architecten tot architecten in dienst - en dit woord heeft hier zijn
volle draagkracht - van openbare instellingen of aannemers-promotoren. Men moet
enkel de vraag stellen welk gezag een architect kan opbrengen in de betrekkingen
die hij beroepshalve met de gemeenschap heeft, zowel in de vorm van particuliere
als van openbare opdrachtgevers. Een antwoord heeft men wanneer men het

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

401
totaalbeeld van de architectuur in een land bekijkt, en dit vergelijkt met het beeld
dat architectuurtijdschriften ervan te zien geven.
Welk gezag kan de architect nog opbrengen ten overstaan van de particulier?
Beiden spreken een heel andere taal. Banham stelt in zijn boek The architecture of
the well-tempered environment het probleem heel scherp, hoe zwak zijn argumentatie
ook moge zijn. De bewoner denkt aan wooncomfort, aan een goede verwarming, een
goede geluidsisolatie, een perfecte ventilatie, goede verlichting, vloeren die
gemakkelijk gepoetst kunnen worden... in een woord, aan een omgeving die hem in
zijn dagelijkse doen en laten zo weinig mogelijk kopzorgen oplevert. Voor de architect
zijn al zijn eisen bijkomstig en zelfs vervelend. En hij zegt dit dan ook luidop! Hij
denkt aan ruimte, vormen, verhoudingen... Waar de bewoner bijvoorbeeld in de eerste
plaats bekommerd is om de sociale omgeving waarin hij met zijn woning terecht
komt, is sociale omgeving een begrip dat de architect niet kent. Architectuur
interesseert de bewoner enkel in zover het een factor kan zijn in zijn sociale
betrekkingen. Architectuur is het enige wat de architect interesseert.
Het gevolg van deze verhouding? Le Corbusier wist het reeds: ‘Pourtant, la vie
sera toujours la plus forte. Il faut la comprendre et ne point marcher contre elle’. De
opdrachtgever gebruikt de architect voor zover hij deze nodig heeft als technicus.
Men laat hem begaan: hij mag zijn verhaal vertellen. Op het ogenblik van de beslissing
doet de particuliere opdrachtgever er het zijne mee. En als de architect in een of
andere uitzonderlijke omstandigheid zijn ‘droom’ mag realiseren, is dit in de meeste
gevallen van heel korte duur. In de kortste keren moet het meesterwerk eraan geloven:
het gaat gewoon in het leven ten onder. Want zoals de architect zijn ontwerp
projecteert in het sociaal luchtledige, zo heeft hij ook geen besef van tijd of
ontwikkeling. Zelfs de flexibiliteit, waarover nu zoveel gepraat wordt, verandert hier
niets aan. De architect denkt slechts in ruimtelijke verhoudingen en die zijn op zichzelf
genomen zuiver abstract. Het hele proces komt erop neer dat de architect
duivelstoejager mag spelen en dat hij als compensatie hiervoor enkele van zijn
grilletjes ingewilligd krijgt: hij mag een spuier plaatsen in plaats van een gewone
aflooppijp.
Deze beschrijving is geen karikatuur, maar dagelijkse werkelijkheid. Alleen de
architect blijkt nog niet in staat om deze werkelijkheid te zien. De situatie van de
architect in dienst van aannemers-promotoren of openbare diensten is even schitterend:
hij wordt betaald voor zijn wettelijke handtekening en om ervoor te zorgen dat zijn
ontwerp riant genoeg is om goed verkocht te worden. Soms wordt beweerd dat de
architect die in de privé-sector niet meer aan bod komt en op de huizenmarkt niet
meer telt, zijn toevlucht zoekt in de openbare sector. De toestand is hier echter nog
erger: niet de architect, maar de administratie bouwt. Zij is het die de gewillige
architect aanduidt en het concept vastlegt. Zoals Le Corbusier zei, moet de architect
meer tijd besteden
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in de wachtkamer van de minister dan aan zijn tekenplank.
Zonder dat hij het zelf schijnt te beseffen is de architect teruggedrongen in een
heel kleine wereld - zijn eigen wereld. Hij is bezig met problemen die alleen nog
voor hem belangrijk zijn. En nogmaals, dit geldt voor alle categorieën van architecten.
Zijn functie is te vergelijken met een van die biologische restfuncties, waarvan er
nog wel sporen in de constitutie bewaard zijn en waarvan men zich sinds lang afvraagt
waarvoor ze ooit gediend hebben.
Dit verklaart misschien waarom de zogenoemde avantgarde-architectuur vandaag
de dag zich zo goed leent om in de publiciteitsmedia te worden gebruikt, als
blikvanger. Op de nu steeds meer en meer gestelde vraag ‘waarom nog architecten’
gaf André Bruyère als antwoord: ‘Pour la tendresse des murs’. Zijn boek is overigens
een trieste illustratie van de uitzichtloze onmacht van de architect en van het soort
humanisme dat er de reden en de dekmantel van is.
Ik geef slechts enkele aanduidingen en ga vlug over deze analyse van de plaats
van de architect in de hedendaagse maatschappij heen. Ze werd reeds vaak gemaakt,
maar wordt nog steeds door de architect niet ten volle au sérieux genomen. Maar ik
geloof niet dat men het bij deze analyse mag laten: daarmee is het proces van het
architectenberoep niet afgesloten. Ze krijgt overigens maar betekenis als men ze
doordrijft tot de oorzaken zelf die een dergelijke situatie kunnen verklaren. En deze
oorzaken laten zich, geloof ik, samenvatten in een visie op de architectuur. Het is
een van de grofste vergissingen van de actuele technocratie dat ze handelt vanuit
bepaalde ideologische veronderstellingen, die ze voor zichzelf niet kan of niet wil
verhelderen.
Wanneer we constateren dat de architect die zichzelf beschouwt als drager van
een levensnoodzakelijke creatieve functie in de gemeenschap, die creatieve functie
helemaal niet meer uitoefent, of correcter nog, door die gemeenschap zo werd
geïntegreerd dat hij geen effectieve rol meer kan vervullen, dan moet een verklaring
gevonden worden voor dit dubbele feit: 1. dat de gemeenschap de architect in zijn
creatieve functie tot een te verwaarlozen element herleidt; 2. dat diezelfde
gemeenschap de architect toch niet wil negeren, maar hem gebruikt voor wat ik al
genoemd heb, een decoratieve rol. Deze ambivalente houding van de gemeenschap
t.o.v. de architect weerspiegelt zich ook in de samenstelling van het architectenberoep.
Er zijn van de ene kant architecten die geen andere ambitie hebben dan een
uitvoerende functie te vervullen - met Claude Schnaidt: de architechnocraten - en
zich restloos in de bestaande structuren laten opnemen. Ze hebben afstand gedaan
van elke kritische instelling, van elke verantwoording van hun beroep, van elk
persoonlijk engagement, om gewoon andermans ideeën ten uitvoer te brengen, d.w.z.
de ideeën van diegenen die de machtsposities bekleden. Ze laten zich manoeuvreren
en kunnen best getypeerd worden in de rol van een Speer in het nazi-regime. Het
loont de moeite om de memoires van Speer in dit perspectief
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te lezen. Zonder het te willen, zonder zich er bewust van te zijn, werken ze hard mee
aan het ten uitvoer leggen een bepaalde strategie in dienst van een bepaalde ideologie.
En van de andere kant zijn er de architecten die wel een creatief-kritische functie in
de actuele evolutie van de maatschappij zouden willen vervullen, maar er de kans
niet toe krijgen, grotendeels omdat ze zich geen rekenschap geven van de plaats die
ze zich als architect in het systeem innemen, of, anders uitgedrukt, omdat ze zich als
a-politieke wezens beschouwen en zich naïef verschuilen achter een ongekreukt
geloof in hun zending. Een instelling als de orde van architecten negeert dit
onderscheid. En dit is misschien een aanduiding dat dit onderscheid inderdaad te
verwaarlozen is, omdat in beide gevallen de architect evenzeer uit het
beslissingssysteem is uitgesloten.
Wanneer we nu, na deze opheldering, op onze vraag terugkomen naar de reden
van de onbeduidende rol die de architect in onze maatschappij is toegewezen, dan
kan die, geloof ik, alleen maar verklaard worden door het feit dat een gemeenschap
slechts over architectuur kan denken met de ideeën van de architect, en dat die
gemeenschap zich met die ideeën zo goed en zo kwaad als het kan in het leven moet
installeren. Men kan de zaak natuurlijk ook omkeren en beweren dat de architect de
ideeën van de gemeenschap heeft, maar dan sluit men de kringloop en heeft een
gesprek als dit helemaal geen betekenis. Het is pas als men in de creatieve ingreep
van de menselijke geest gelooft dat een gesprek zinvol kan zijn.
Ik zou dan ook durven stellen dat, objectief bekeken, de situatie van de architectuur
zoals we ze heden rondom ons zien, de situatie is zoals de architect ze gewild heeft.
Het karikaturale karakter ervan is het gevolg van de correcties die het spontane leven
eraan aangebracht heeft om te kunnen overleven. Men zou de zin van Neutra ‘survival
through design’ kunnen omkeren en spreken van een overleving, de design ten spijt.
Alle ideeën, alle structuren waartegen de kritische architect nu, sinds enkele jaren,
in opstand komt, zijn structuren en ideeën, die door architecten in het leven zijn
geroepen. En het is opnieuw een teken van de onaangepastheid van de architect en
van het architectenberoep dat hij de verantwoordelijkheid hiervoor van zich op de
gemeenschap wil afwentelen. Hij miskent gewoon de sociale en politieke implicaties
van zijn beroep. De voorstellingen waarmee opdrachtgevers komen aandragen, de
voorstellingen die ze zich maken van het wonen, van de fabriek, het stadhuis, de
school, zijn architectenvoorstellingen die van buitenaf op de werkelijkheid van de
behoeften worden geplakt. Paradoxaal zou men kunnen zeggen dat de architect zijn
taak in de wereld van vandaag niet meer kan vervullen omdat hij architect is, zoals
men van een priester kan zeggen dat hij zijn plaats in de wereld van vandaag niet
meer kan innemen omdat hij priester is. Men moet de zaken durven onder ogen zien:
het zijn stuk voor stuk architecten, en niet van de minst bekende, die onze ellendige
villawijken
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volbouwen, het zijn architecten die onze flatgebouwen versieren, het zijn architecten
die de steden onleefbaar maken, het zijn architecten die voor de zogenaamde sociale
woonwijken verantwoordelijk zijn, het zijn architecten die het moderne kitsch-interieur
hebben geschapen. De modellen en voorstellingen waarmee onze gemeenschap van
hoog tot laag opgescheept zit en waarin ze totaal vervreemd wordt, zijn het werk van
architecten. We mogen ons gelukkig achten dat door de reactie van de wonende mens
de desastreuze gevolgen van die architectenopvattingen niet erger zijn geworden. Ik
moet hier niet herinneren aan de kritiek van Francastel waar hij over Le Corbusier
schrijft: ‘L'univers de M. Le Corbusier c'est l'univers concentrationnaire’ en ‘M. Le
Corbusier est de ceux qui aiment que le monde marche tout seul autour d'eux et qui
se sentent poètes losque leur esprit est délivré des contingences. Je crois, au contraire,
qu'il n'y a de bonheur viril pour l'homme que dans le plein exercice de ses
responsabilités’. Of aan de kritiek van de sociologe Heide Berndt over Das
Gesellschaftsbild bei Stadtplanern of aan die van Lucius Burckhardt in zijn
merkwaardig boek Bauen ein Prozess.
Zonder mij een sociologisch oordeel te willen toemeten, kom ik als wonende
observator steeds meer tot de overtuiging dat de invloed van de denkmodellen als
sociale factor al te zeer onderschat wordt. In de optiek van de architecten is die
verwaarlozing overigens goed te verklaren. Zij beschouwen architectuur immers als
een zuivere ruimtelijke structuur, autonoom, vrij van elke sociale implicatie en van
elke historische binding. De grove vergissing ligt hierin dat de architect de architectuur
als zijn object beschouwt en niet de wonende mens. De wonende mens is voor hem
niets anders dan een spelbreker, omdat deze zich niet leent als statisch en maniabel
element, als een levenloos stuk bouwmateriaal, omdat hij zich niet tevreden stelt met
de plaats die de architect hem toewijst, maar zijn eigen originaliteit wil realiseren.
Deze visie op de architectuur als autonoom kunstwerk lijkt me samen te hangen
met een al te enge en dus verkeerde interpretatie van de kunstgeschiedenis. Het ziet
er immers naar uit dat het architectuurbegrip dat nog altijd gehanteerd wordt niet
van de werkelijkheid is afgeleid, maar van de kunstgeschiedenis. Architectuur is in
feite een kunsthistorisch begrip, d.w.z. even levensvreemd als de hele
kunstgeschiedenis, die nog altijd haar renaissancistische en academische
uitgangspunten niet heeft weten te overwinnen. Een van de eminentste
architectuurhistorici Nikolaus Pevsner bijvoorbeeld aarzelt niet te beweren dat een
kathedraal tot het domein van de architectuur moet gerekend worden, maar een
fietsenloods niet en geeft met die uitspraak een krasse uitdrukking aan het onderscheid
tussen ‘architectuur’ en ‘domaine bâti’. Hij heeft dan ook geen enkele moeite om de
hedendaagse architectuur in de lijn van de kunstgeschiedenis te situeren:
architectuurgeschiedenis is voor hem nu nog een geschiedenis van stijlen. Ik geloof
in de continuïteit van de architectuurgeschiedenis, maar niet in de zin van Pevsner
of in het alge-
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meen van de geldende kunsthistorische interpretatie. Er zijn pogingen ondernomen
om het kunsthistorische begrip te verrruimen, o.m. door Giedion, maar ook deze
doorbreken het kunsthistorische keurslijf niet.
Dit kunsthistorisch architectuurbegrip is niet alleen niet meer houdbaar voor de
actuele situatie, het geeft een valse kijk ook op de historische realiteit van de
architectuur. Het stelt immers niet de vraag naar de bestaansreden van een gebouw,
naar het waarom van een bouwact, maar zoekt alleen een verklaring van zijn stijl.
Het stelt niet de vraag waarom een tempel wordt opgericht en waarom een tempel
op een bepaalde plaats wordt opgericht, maar beperkt er zich toe verschillende tempels
met elkaar te vergelijken. Omdat de primordiale vraag wordt verwaarloosd, kan men
niet komen tot een inzicht in een eventuele ontwikkeling. Dit abstracte beeld van de
historische werkelijkheid van de architectuur, belet ook de architect van vandaag om
aansluiting te vinden bij de hedendaagse realiteit, en in die realiteit zijn existentiële
opdracht te vervullen.
Summier samengevat kan men het proces in twee bewegingen omschrijven:
1. men vereenzelvigt één vorm van architectuur met de vorm van architectuur;
men neemt m.a.w. de architectuur van een gesloten, statische gemeenschapsstructuur
voor de architectuur tout court.
2. die vorm van architectuur wordt daarenboven van zijn band met de werkelijkheid
ontdaan en tot een abstractie herleid.
Het was een vanzelfsprekend verschijnsel dat een gesloten gemeenschap
uitdrukking en herkenbaarheid zocht in gebouwen-monumenten. Deze waren
samenvatting en symbool van een bestaanswijze die kan omschreven worden door
een welomlijnd en principieel onveranderlijk ideaal. De gebouwen-monumenten
vormden het kader en de structuur van het leven. Zij waren het die de ruimte ordenden
en daardoor leefbaar en zinvol maakten voor de mens. Ze maakten de aarde
bewoonbaar. Ze openbaarden de verborgen mogelijkheden van de aarde in een
menselijke zin. Het bouwen van een tempel, om ons tot het prototype van het bouwen
te beperken, was veel meer dan het oprichten van een gebouw: het was het scheppen
van een landschap, het was het ordenen van de chaos tot een herkenbaar, geordend
milieu. Het is een bijna tragische kortzichtigheid van de kunstgeschiedenis dat zij
deze vorm- en zingevende relatie van het monumentale gebouw niet in haar
begrippenschema heeft opgenomen. Ze heeft het begrip architectuur beperkt tot de
omschrijving van het gebouw.
Op de laatste triënnale van Milaan hebben de Smithson's op een heldere wijze aan
de hand van de monumenten van Firenze, laten zien wat architectuur in de eerste
plaats altijd geweest is: in de oorspronkelijke betekenis van het woord, ruimtelijke
ordening, schepping van een levenskader. Architectuur is steeds in principe
alomvattend geweest, ordening niet van een lokale plaats, maar van de hele wereld.
In een statische wereldbeschouwing is elk monu-
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ment centrum van de wereld. Een onderscheid tussen architectuur en ‘domaine bâti’
heeft in deze kijk op de zaken dan ook geen enkele betekenis. Door de monumentale
middelpunten ontstond een geordend woonmilieu, dat aan het individu binnen die
gestructureerde gemeenschap de grootst mogelijke vrijheid waarborgde. De
zogenaamde volksarchitectuur staat niet buiten de monumentale, maar hoort erbij
als een dialectisch moment. Niets is ongelukkiger dan de tegenstelling tussen de
zogenoemde arcitectuur van architecten en de architectuur zonder architecten. Het
monument van de architect kreeg maar zijn functie in het bewonen van het door het
monument geschapen milieu, en de woning kon maar gebouwd worden binnen het
door het monument gestructureerde gebied. Architectuur is altijd, vanaf de
prehistorische grotten, vermenselijking van de aarde geweest, maar telkens in functie
van de zin en structuur die de mens aan zijn leven gaf.
Alleen nu schijnt de architectuur daartoe niet meer in staat te zijn. Zij is niet in
staat gebleken om met de mutatie van de mens in de moderne tijd, haar eigen mutatie
te voltrekken. Nog altijd denkend in abstracte, achterhaalde categorieën, kon ze geen
aansluiting vinden met de wereld van vandaag. Met de aanduiding van die mutatie
en de gevolgen ervan voor de architectuur hoef ik me hier niet te veel in te laten. Ik
kan volstaan met te verwijzen naar de uiteenzetting van de heer Van Lier over de
synergische architectuur. (Zie jaargang '69 nr. 12). Ik geef slechts enkele elementen
aan vanuit het standpunt van de wonende mens en zijn wezenlijke, zij het ook
reflexieve, behoefte aan architectuur.
Het meest opvallende feit in de evolutie van de westerse gemeenschap - en deze
schijnt wel het model te zullen worden voor de hele wereldbevolking - is de
onvoogding, althans de principiële ontvoogding van de mens uit superstructuren, die
als onaantastbaar worden ervaren. De mens evolueert van personage - d.w.z. duidelijk
omschreven type binnen een bepaalde sociale en mentale structuur - naar
persoonlijkheid, iemand die als initiatiefnemend wezen zijn eigen beeld en dus ook
dit van de gemeenschap steeds nieuw ontwerpt. Men kan zich de vraag stellen of
deze ontwikkeling levensvatbaar zal blijken, maar het is de enige die men zich
momenteel, tenminste in westers perspectief, kan voorstellen.
Deze evolutie ging en gaat gepaard met een aantal misgroeiingen, die een directe
neerslag kenden in de architectuur en de architectuurtheorie. Het individu met name
dat vrij kwam uit de gesloten gemeenschapsstructuur, was een vertekend individu,
omdat het zich bleef beschouwen in de optiek van de archaïsche hiërarchie, als een
geprivilegieerd wezen dat maar bestond door zijn representatieve machtsfunctie in
de gemeenschap. Het nieuwbakken individu ging zich met name van de voortlevende
structuren bedienen om zich te affirmeren - het fenomeen van de industriebaronnen
- zonder de sociale bindingen die deze structuren in zich connoteerden op zich te
nemen. Indivi-
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du en gemeenschap komen op die manier tegenover elkaar te staan als twee
geopponeerde grootheden. De monumentale structuur van het leven, gedragen door
een spirituele samenhang, werd nu op een arbitraire manier gebruikt door het
vrijgekomen individu. Deze onzinnige zelfbevestiging, die een bepaald humanisme
kenmerkt, werd in de architectuur uitgedrukt door deze te herleiden tot de grenzen
van het gebouw, van een gebouw dat expressie werd van het individu. Zoals de
gemeenschap alleen nog bestond uit een aantal individuen die elkaars vrijheid
beperken, zo werd het milieu, de stad, gereduceerd tot een combinatie van gebouwen,
die alle, hoe klein ook, zich de monumentale pretentie toemeten.
De moderne architectuur heeft deze vertekening, in plaats van ze op te heffen, nog
benadrukt. De progressieve inspiratie waaruit ze ontstaan is, heeft ze verloochend
en heeft een tegennatuurlijk verbond aangegaan met de gevestigde machtsposities,
die niet meer, zoals in het verleden, kunnen beschouwd worden als dragers van de
gemeenschap, maar als uitbuiters ervan. De vraag moet dan ook gesteld wie in de
huidige constellatie de werkelijke opdrachtgever is. Het is immers duidelijk dat de
architect, indien hij zich als uitvoerder en bevestiger van de huidige opdrachtgever
blijft beschouwen, als een technocraat m.a.w., niets anders kan zijn dan een versierder.
En dit ware op zichzelf nog niet zo erg, als er bij de wonende mens niet zo'n enorme
behoefte bestond aan een adequaat milieu, indien de wonende mens niet, zoals
Lefebvre het uitdrukt, een fundamenteel recht op de stad zou hebben. Ik zou zelfs
durven stellen dat, van filosofisch standpunt uit, de architect zijn beroep maar kan
verantwoorden door zich tegen de bestaande toestand af te zetten. In de evolutie van
onze maatschappij is het immers zo dat men zijn verantwoordelijkheid niet meer op
de structuur kan overdragen. De eerste opdracht van de architect is dan ook alles in
het werk te stellen om die structuur zo te veranderen dat hij op een zinnige manier
zijn beroep kan uitoefenen, d.w.z. met de mens en de gemeenschap van vandaag het
milieu kan ontwerpen waarin deze zich kunnen ontplooien.
Hier opnieuw blijkt dat de architect en het architectenberoep - want de architect
bestaat maar door zijn beroep en door het imago dat de gemeenschap hiervan heeft
- meer dan welk ander beroep een politieke rol in de gemeenschap te vervullen heeft.
Maar die rol kan maar vervuld worden als de architect zich met de realiteit van die
gemeenschap inlaat en haar de juiste denkmodellen aan de hand doet. Met die
modellen is op zichzelf nog niets opgelost, maar alles is mogelijk, waar nu veel wordt
opgelost vanuit modellen die alle waarachtige evolutie afsluiten.
Het is evident dat de denkmodellen niet langer gesloten constructies kunnen zijn,
zoals bijvoorbeeld het archaïsch stadsmodel, maar om dit architectuur-concept te
overwinnen blijkt de architect de grootste moeite te hebben. Bij allen, ook bij de
utopisten, beheerst het idee van een goed-gecomponeerde
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gemeenschap, waarvoor een goeduitgewogen ruimtelijke compositie kan ontworpen
worden, nog het denken. Welnu, een soortgelijk esthetisch-ruimtelijke compositie
als levenskader heeft nooit bestaan, is een louter kunsthistorische fictie.
De vraag is nu of de architect van vandaag over voldoende gegevens beschikt om
nieuwe denkmodellen uit te werken, die voldoende universeel zijn om werkzaam te
kunnen zijn. Als dit van een architect gevraagd wordt, veronderstelt men dan niet
opnieuw dat de architect een soort ziener is, die de gemeenschap inspireert? Werpt
men hem dan niet terug in zijn isolement? Ik geloof het niet. Want die nieuwe
denkmodellen vindt de architect niet uit, hij krijgt ze. Van hem wordt alleen een
aandacht gevraagd voor de werkelijkheid van vandaag en een volledige inzet in die
werkelijkheid. Dhr. Moles heeft reeds onderzocht waarin dit kan bestaan. Steeds
vanuit de bewoner, zou men kunnen stellen dat hij van de architect, of liever van de
architectuur verlangt dat deze voor hem een milieu weze die hem in geen enkel opzet
vastzet, maar integendeel voorwaarde is voor zijn vrijheid. Wanneer men spreekt
van de behoefte aan herkenbaarheid, dan moet deze hierin bestaan dat de architectuur
zich niet meer tussen de mens en zijn werkelijkheid stelt, maar dat ze gewoon die
werkelijkheid reveleert, niet meer een bepaald beeld ervan. Ze moet m.a.w. de vrijheid
van de mens en de gemeenschap mogelijk maken, door deze vrijheid zelf te funderen,
en een zin te geven. Negatief beschouwd kan men zeggen dat de verpersoonlijking
van de mens een onpersoonlijke architectuur veronderstelt, en dat het dus tot een
conflict moet leiden als de architect zijn architectuur blijft beschouwen als een
expressie van zijn persoonlijkheid. In dit laatste geval kan de dialoog tussen architect
en bewoner niet tot stand komen. Architectuur is dan immers niets anders dan
vervreemding. Men kan zich wel de vraag stellen of de filosofie die hier ontwikkeld
wordt de menselijke werkelijkheid zelf niet negeert, of de mens geen behoefte heeft
aan het vastleggen van een beeld, of hij kennistheoretisch anders kan dan zich in een
opeenvolging van beelden te realiseren? Maar ook wanneer men op deze laatste vraag
negatief zou antwoorden, dan nog kunnen deze beelden niet meer als definitief
beschouwd worden, maar als een soort voorlopige werkhypothesen die voortdurend
opnieuw ter discussie moeten staan. De architectuur moet zo ongedetermineerd zijn,
dat ze die opeenvolging in een dynamische continuïteit kan situeren en daardoor een
menselijke zin geven. De architectuur moet, zoals ze vroeger de monumentale
structuur tot herkenbaarheid heeft gebracht, de nieuwe structuur van de moderne
gemeenschap herkenbaar maken.
Als we dan tot besluit de vraag stellen: quel est l'avenir du domaine bâti? kan
alleen de architect daar een antwoord op geven, maar zijn antwoord zal maar mogelijk
zijn, d.w.z. zal maar kunnen begrepen worden en werkzaam zijn, wanneer hij zich
weet te ontdoen van de achterhaalde architectonische begrip-
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pen en de structuren waarin ze vervat zijn, om zich intrinsiek, als kritisch-creatieve
functie, met de opbouw van het menselijke milieu van vandaag en morgen in te laten
□

Charles Vandenhove, evolutie van een stijl.
TABK 1(1970).
Voor vijf jaar wist niemand wie Charles Vandenhove was. In architectenkringen was
hij wel bekend door de associaties, waarin hij had meegewerkt, maar die bekendheid
beperkte zich tot een naam. Op het ogenblik is hij veruit de duidelijkst omlijnde
figuur onder de architecten in België. Niet door het rumoer dat hij maakt - er vallen
geen uitspraken van hem te citeren - maar door de gebouwen die hij gedurende de
laatste vijf jaar met een kalme regelmaat heeft voltooid. Voltooien is het juiste woord.
Een gebouw van Vandenhove is voltooid. Het staat op zich. Het vormt als het ware
de bepaling van een stijl, in zoverre het op een complete manier een
architectuurconcept gestalte geeft. Ik denk aan het gebouw van Inichar te Val-Benoit
(1962-1965), aan de Résidence Lucien Brull (1964-1967), aan de Clinique Mortuaire
et Transfusion Sanguine (1964-1967), aan de eigen woning van Vandenhove
(1962-1963) (zie dit blad jaargang 1968, nr. 22) en verder aan het recente werk: de
sporthal van Standard te Sart-Tilman (Luik) en de woning Schoffeniels.
En toch mogen die gebouwen niet als losstaande monumenten, als meesterwerken
worden beschouwd. Zij zijn niets anders dan fasen in een evolutie, een persoonlijke
evolutie van Charles Vandenhove, maar evenzeer een algemene evolutie van de
hedendaagse architectuur. Het oeuvre van Vandenhove, dat bij een oppervlakkige
beschouwing kan voorkomen als dit van een eigenzinnig kunstenaar, alleen
bekommerd om het produceren van feilloze vormen, kan, vooral dan in het licht van
het recente werk, niet anders beschouwd worden dan als een eerlijk experiment in
eigentijdse architectuur, een heel concreet zoeken naar oplossingen voor de reële
architectuurproblematiek van vandaag. Deze laatste is niet langer meer gebaat met
goede gebouwen, of juister, goede gebouwen kunnen de dag van vandaag niets anders
meer zijn dan zuivere articulaties van universele elementen. Een goed gebouw is dit
tot op zekere hoogte altijd, de hele geschiedenis door, geweest. In die universele
elementen werd de stijl herkenbaar.
Het specifieke en oorspronkelijke van de hedendaagse architectuur bestaat erin
dat de articulatie van die elementen niet meer gericht is op het scheppen
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van een afgeronde, definitieve, gesloten compositie. De elementen zijn
verzelfstandigd, en met die verzelfstandiging hebben ze een grotere polyvalentie
verkregen. Met de verzelfstandiging van de architectonische componenten vergaat
het als met de verpersoonlijking van de mens: het individu bestaat niet enkel meer
door de plaats die het inneemt in de gemeenschap; de gemeenschap wordt integendeel
opgebouwd van onderuit door de persoon. Een gebouw is m.a.w. niet meer de eenheid
van het architectonisch systeem, niet meer de zin in de architectonische taal.
Deze algemene beschrijving van de hedendaagse architectuur is ook de meest
adequate beschrijving van de architectuur van Charles Vandenhove. Zijn
persoonlijkheid ligt in zijn universaliteit. Niet dat er geen andere vormen van die
universaliteit zouden mogelijk zijn, maar in die zin dat het universele nooit los te
denken is van het persoonlijke of dat het meest persoonlijke ook het meest universele
is. De evolutie van het recente werk maakt dit ook in het vroegere werk nog duidelijker
en wel op een dubbel niveau: 1. in de aandacht voor de universele structuurelementen
en 2. in de manier waarop concreet met die elementen een ruimte wordt geleed, of
exacter, wordt gebouwd. In de eerste serie van gebouwen, van Inichar tot de eigen
woning, die men als een eerste periode in het oeuvre kan beschouwen, is de aandacht
voor de structuurelementen evident. Men denke aan de geprefabriceerde betonnen
gevelelementen, de baksteenwanden, de trappen, om enkel de meest opvallende te
noemen, want wat hier van de grote elementen, die de architectuur bepalen, gezegd
wordt, geldt eveneens voor hen kleinste detail. Men mag zich overigens die
structuurelementen niet te materieel voorstellen: ze bestaan bijvoorbeeld ook in de
ruimtelijke relaties en overgangen, in de verhoudingen van open en gesloten volumes,
in het spel van hoog en laag, in de verschuivingen van niveaus. Al deze elementen
zijn universeel, autonoom, niet ontworpen in functie van het gebouw, of minstens,
in functie van één gebouw. Het gebouw is ermee samengesteld. Men beseft
onmiddellijk welke consequenties die manier van denken heeft voor de industrialisatie
van het bouwen en hoezeer ze in de actuele problematiek van een onbepaalde
architectuur ingrijpt. Deze laatste opmerking zou overbodig zijn, ware het niet dat
het werk van Vandenhove doorgaat voor het tegendeel. Maar dit komt alleen omdat
hij weigert industrialisatie en prefabrikatie gelijk te stellen met banalisatie en het
opgeven van wezenlijke architectonische functies in de milieubepaling.
Dit experiment met de structuurelementen gebeurt echter niet abstract. Het is niet
ingegeven door een theoretische behoefte. Vandenhove komt ertoe door het bouwen
zelf. Omdat hij die elementen nodig heeft bij de concrete articulatie van de ruimte,
ontwerpt hij ze en bouwt zich op die manier langzaam aan een hele grammatica van
vormen en relaties en van hun onderlinge vervoeg-baarheid. Deze grammatica is
geen bindend, maar een bevrijdend instrument. En juist dit bevrijdende voor architect
en bewoner ervaart men op een verras-
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sende en intense manier in het recente werk, de Standard-sporthal en het huis
Schoffeniels. Men kon immers tot voor kort de mening toegedaan zijn dat de taal
van Vandenhove er een was van baksteen en beton. Met de sporthal en het huis
Schoffeniels heeft hij die taal niet enkel vereenvoudigd en verruimd, maar
tegelijkertijd ook laten zien dat ze helemaal niet aan bepaalde materialen en
organisatieschema's gebonden is. Zonder iets van de ruimtelijke differentiatie uit de
eerste periode prijs te geven, komt hij in zijn laatste werk tot de grootste eenvoud
van plattegrond, opstand en volume. De ingewikkeldheid van de ruimtelijke relaties
wordt teruggebracht tot de meest primaire geometrische vorm, het vierkant. Dit
laatste is geen vooropgezet idee, maar resultaat. De vereenvoudiging gaat gepaard
met de introductie van een nieuw element, het dak, niet als een conditio sine que non
- want ‘la maison heureuse’, dat ook tot de tweede periode behoort, doet het zonder
- maar als tot nog toe onaangewend, maar uiterst belangrijk structuurelement.
Die verruiming en vereenvoudiging zijn echter niet het wezenlijke in deze fase,
wel de bevrijding, het overwinnen van de grammatica en dus ook het achter zich
laten van de architectuur als autonome waarde. In deze tweede periode hoeft de
architectuur zich niet meer te affirmeren om er te zijn, en om er te zijn met een
intensiteit zoals in geen van de voorgaande werken. De ruimte, het volume, de
structuur, de organisatie van de sporthal te Sart-Tilman is van een ongelooflijke
limpiditeit, en toch zit ze vol verrassingen, vol verscheidenheid, vol afwisseling.
Deze bijna contradictorische eigenschappen ervaart men zelfs nog in de open
binnenruimte van de hal. Ze kan als het ware van gedaante verwisselen, maar in elk
van haar toestanden blijft ze herkenbaar in haar heldere opbouw, haar mooie licht,
haar schaal, maar vooral in haar tegelijk bergend en open karakter, haar grootsheid
en beslotenheid, de manier waarop de mens de ruimte beheerst en er toch helemaal
in opgenomen wordt. Deze ervaring van het interieur wordt overigens prachtig,
hoewel onopvallend, voorbereid bij het benaderen van het gebouw in de verhouding
van het enorme dak tot de dagelijkse schaal van de toegangen, de woningen, kantoren,
restaurant die rondom de hal zijn aangelegd. En opnieuw: die voorbereiding bergt
een verrassing in zich, want de horizontaliteit die men van buiten ervaart, de indruk
van het vlakke, overdekte plein, openbaart zich binnenin als een hoge ruimte, een
kuil, een holte.
Het huis Schoffeniels gaat uit van eenzelfde architectonisch concept: het simpele,
geometrische volume, ontstaan door de symmetrische repetitie van gelijke elementen,
bergt in zich een onvermoede rijkdom aan mogelijkheden, mogelijkheden van leven
die door de architectuur worden opgeroepen en gestimuleerd. Het meest opvallende
is hier wel de contrasterende werking van het rustige buitenvolume met de speelse
voorlopigheid van het interieur, dat volledig in hout werd uitgewerkt. Ook ‘la maison
heureuse’, een tehuis voor ongehuwde moeders, eveneens nabij Luik, werd in
eenzelfde geest ontwor-
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pen. Maar het komt hier niet op de analyse van de afzonderlijke gebouwen aan. Deze
zijn immers in de eerste plaats belangrijk omdat ze op een overtuigende wijze laten
zien hoe architectuur nog tot de mogelijkheden, ja, tot de wezenlijke behoeften van
deze tijd behoort □

Don Judd of is de hedendaagse kunst ziek?
K&C-agenda, 4 februari 1970.
Wie het eerst de vraag gesteld heeft of de hedendaagse kunst ziek is, weet ik niet,
maar wie deze vraag stelt, is iemand die het antwoord weet: de hedendaagse kunst
is ziek, ja, doodziek. Dit is dan ook ongeveer de samenvatting van het eindeloze
nummer 108 van Vlaanderen, voorheen West-Vlaanderen, waarin de hopeloze
toestand van de hedendaagse kunst nog eens wordt geconstateerd.
Toegegeven, het nummer heb ik niet gelezen. Het is niet te lezen, de ‘Ter
verantwoording’ van Jos de Maegd ten spijt, die best weet hoe hij het braaksel van
enkele zieke geesten als objectieve informatie moet presenteren. Aan het nummer
te zien was hij tegen zijn mede-redacteuren, of minstens tegen één mede-redacteur,
niet opgewassen. Ik geef niet graag iemand raad, maar deze keer kan ik niet nalaten
de verantwoordelijken voor dit onzinnige nummer, dat vijfendertig jaar na datum
verschijnt, te verwijzen naar hun eigen pagina 383, waar geschreven staat: ‘men mag
gerust drek drek noemen, maar daarom hoeft men het ons geen driemaal per dag te
serveren. Er wordt vergeten dat niet iedereen tegen stank kan’. Het citaat is anoniem.
Maar liever dan zich met soortgelijke - ik schreef bijna, typisch Vlaamse, maar
het is niet zo - literatuur in te laten, verwijs ik naar twee belangrijke uitingen van
springlevende kunst, waaraan een eerlijk genoegen te beleven valt, met name die
van Claes Oldenburg in het Stedelijk te Amsterdam, en die van Don Judd te
Eindhoven. Over Oldenburg werd in K&C van 21 januari reeds het nodige gezegd.
De tentoonstelling van Don Judd vormt er als het ware een tegenpool van: ‘ironie
en kritiek op de samenleving’ spelen bij Judd geen rol, tenminste geen directe rol.
Hij wijst alle beschouwingen en relaties buiten zijn werk af. Hij wil alleen maar bezig
zijn, waarmee hij bezig is, zoals een oosterse monnik in meditatie. Zijn ‘primary
structures’, eenvoudige, rechthoekige structuren, secuur afgewerkt in gladde
materialen, willen niets anders zijn dan zichzelf, alleen maar bestaan. Ze proberen
op zichzelf te staan, onafhankelijk van hun omgeving, buiten elke sociale context.
En als zodanig betekenen ze een echte verademing, een scheut frisse lucht. Hun
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onafhankelijkheid, hun ongecompliceerdheid betekent niet dat ze geen betrekkingen
met hun omgeving zouden opnemen, maar wel dat deze betrekkingen vrij en telkens
nieuw zijn. Het werk van Don Judd kan in een grote of kleine ruimte, een open of
besloten ruimte worden opgesteld, het blijft zichzelf, het behoudt zijn ritme, het
bestaat in de ruimte waarin het wordt opgenomen. Men zou bijna kunnen zeggen dat
de structuren van Judd door hun eigen werkelijkheid ook hun omgeving en de
toeschouwer tot werkelijkheid maken, ongespecifieerde werkelijkheid, zuiver bestaan.
Uit die drang naar werkelijkheid is overigens Donald Judds ontwikkeling vanuit
de schilderkunst te verklaren. Een schilder is iemand die tussen haakjes werkt, die
vooraf bepaalde afspraken heeft te maken. Die afspraken omtrent de aard van de
schilderkunst, weigerde Judd: hij wilde werkelijke dingen maken, die geen afspraken
behoeven, die door en uit zichzelf bestaan. Een vlak is geen drager die beschilderd
wordt. Het is een structuurelement. Een ruimte wordt niet gesuggereerd, maar bestaat.
Ook andere schilders, zoals Frank Stella, proberen de conventionele ruimte van de
schilderkunst te doorbreken en shaped canvasses te maken. Maar onder de
schilderkunst raken ze niet uit, of willen er niet onder uit geraken. Ook Judd blijft
ergens schilder, maar wat hem in de eerste plaats boeit, is het bezig zijn met de
primaire structuren, waarop elke schilderkunst gebaseerd is.
Indien je je rekenschap wil geven hoe ziek de hedendaagse kunst is, kun je een
trip naar Nederland maken, even over de grens naar Eindhoven, of iets verder, naar
Amsterdam. De tentoonstellingen blijven open, respectievelijk tot 1 en 15 maart. En
wie dit, om zijn mentale hygiëne te verzorgen, niet opbrengt, kan zich nog haasten
om in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel de tentoonstelling van Raynaud te
bezoeken. Tot 8 februari □
Architect contra bouwen.
K&C-agenda, 11 februari 1970.
Is er een weg van Ensor naar Permeke?
K&C-agenda, 18 februari 1970.
Was sie liebten.
K&C-agenda, 25 februari 1970.
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De natuur is een vergissing. De sculptuur van Alik Cavaliere.
Streven 5(1970).
Alik Cavaliere is in de kunst van vandaag niet zo'n heel actuele figuur. Vier, vijf jaar
geleden heeft het er een ogenblik anders uitgezien, toen men geprobeerd heeft zijn
werk bij de pop-art of het nieuwe realisme te laten aansluiten. Op de tentoonstelling,
‘Nieuwe realisten’ in den Haag (1964) werd hij gerangschikt onder de artiesten die
‘de werkelijkheid als gevonden voorwerp’ beschouwen. Indien er echter iemand is
die weigert de werkelijkheid als gevonden voorwerp te beschouwen, dan juist
Cavaliere. We mogen ons niet laten vangen door de schijn.
Er zijn geen directe wegen om Cavaliere te benaderen vanuit de hedendaagse
stromingen. Hij is in alle opzichten tegendraads en misschien ligt juist daarin het
intrigerende van zijn werk. Als hij een struik of een appel doormidden snijdt, dan
gebeurt dat met een heel andere bedoeling dan wanneer Arman zijn ‘découpages’
op schoorsteengarnituren uitvoert. Als hij een arm gebruikt om een rozestengel vast
te houden, dan heeft dat slechts weinig te maken met de duim van César, de hand
van Jim Dine of de knieën van Oldenburg. Als hij appelen of peren in brons giet,
volstaat het naar de bronzen lampen van Jasper Johns te verwijzen om het verschil
in opzet te laten zien. Zijn ‘natuur’ is niet die van de land-art of de arte povera.
Zelfs met verwijzingen naar zijn onmiddellijke Italiaanse omgeving komt men
niet veel verder. Zijn leermeester aan de Brera-Academie van Milaan, waar Cavaliere
sinds 1956 zelf doceert, Marino Marini, heeft ongetwijfeld invloed op hem uitgeoefend
en een zekere verwantschap met sommige ideeën en technische vondsten van Manzù
valt niet te loochenen. Maar ook deze associaties geven geen opheldering over de
vreemde, complexe en obsederende wereld die Cavaliere oproept.
Die wereld heeft iets te maken met de natuur. De thema's ervan zijn struiken,
bloemen, vruchten, bomen, aarde. Vruchten en bloemen worden echter niet behandeld
als produkten van de natuur, ter beschikking van de mens, zoals in een stilleven uit
de XVIIe eeuw. Niet de struik, boom, bloem of vrucht op zichzelf boeit Cavaliere.
Hoogst zelden beeldt hij ze afzonderlijk uit. Hij gebruikt de natuurprodukten slechts
in zoverre ze deel zijn van de natuur als zodanig, in zoverre ze in staat zijn de natuur
in haar geheel te evoceren.
Elk werk van Cavaliere en alle werken samen bieden de aanblik van een op zichzelf
gesloten wereld, een wereld zonder verwijzing, onderworpen aan onverbiddelijke
eigen wetten. Niet de relaties van het beeld met zijn omgeving, met de toeschouwer
of de kunstenaar zijn van tel, alleen de relaties binnen het beeld zelf. En dit verraadt
wellicht een diepere aansluiting bij de hedendaagse kunst dan de boven vermelde
oppervlakkige associaties. Een
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beeld is voor Cavaliere niet de weergave van een in casu melancholische
gemoedstoestand, niet de projectie van een romantisch heimwee naar de natuur die
voorgoed aan het verdwijnen is, maar een angstvallig nauwkeurige constructie van
een werkelijkheid, waarvan de resultaten te vergelijken zijn met de nauwgezette
tekeningen in een plantenboek.
Cavaliere houdt van zulke tekeningen en gebruikt ze om er collages mee te maken.
De manier waarop hij dat doet is typisch, ook voor zijn beeldhouwkunst. Met aan
de natuur ontleende elementen maakt hij allerlei vreemde combinaties die alleen op
het eerste gezicht volkomen natuurlijk, naturalistisch schijnen. Met de grootste
vanzelfsprekendheid groeien wilde kastanjes op rozestengels. Voor de ware
natuurvriend zijn zowel collages als beeldhouwwerk een afschuw.
In zijn sculpturen, die bijna allemaal uitgaan van een suggestie van grond, aarde
- de fles met roos in de illustraties vormt een uitzondering - rijpen appelen en peren
op dezelfde stam, een dode stam. Zomer en winter worden door elkaar gehaald. Ook
de zwaartekracht is uitgeschakeld. Vruchten hangen niet alleen aan takken, ze groeien
ook naar omhoog. In het hart van een roos, die ook iets heeft van een kool, treft men
een appel aan. De onderlinge verhoudingen blijken grondig verstoord en zetten onze
voorstellingen van wat natuur is, op hun kop. De natuur stoort zich niet aan onze
voorstellingen. Een boom reikt nauwelijks uit boven de appel of de peer aan zijn
voet. Rozen bloeien op bomen van stengels. Die stengels schieten door verschillende
verdiepingen, verschillende lagen van het aardoppervlak heen. Dezelfde vruchten
zijn vol, welgevormd, of alleen maar schil, de ene keer ‘natuurlijk’ gepatineerd, de
andere keer onwaarschijnlijk glanzend. Dit laatste geldt ook voor de grond zelf, die
nu eens verweerd is, dan weer blinkt als een spiegel, zodat een dubbelbeeld ontstaat
en we als het ware door de grond heenkijken. Al deze verschuivingen en
onwaarschijnlijkheden doen echter niets af van de naturalistische natuurindruk, alsof
men inderdaad met een waarachtig stuk natuur te maken had, een stuk natuur dat,
zoals de lavafiguren uit Pompeï, zonder bewuste, menselijke tussenkomst in brons
is gestold. Dus toch een ‘gevonden voorwerp’? Maar juist in die omzetting in brons
ligt de grootste vervreemding. De gehele natuur wordt van eenzelfde substantie. Dit
verklaart waarom men op het eerste gezicht nauwelijks verwonderd is appelen en
peren samen op een dode stronk te zien. Door de materie (en de manier waarop ze
wordt behandeld) worden alle vruchten gelijk. Maar dan is een roos geen roos meer:
vruchten en bloemen verliezen hun menselijke, culturele betekenis, ze zijn niet meer
wat de mens erin ziet, wat hij ervan maakt. Ze worden, hoe contradictorisch het ook
klinkt, opnieuw natuur, autonoom aan zichzelf teruggegeven. Ze lijken vertrouwd,
ze zijn vreemd, vervreemd van de mens.
De natuur wordt hier immers door het brons ook niet vereeuwigd of verheerlijkt.
Ze verliest het ritme van geboorte en vergankelijkheid niet. Groei en
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vergankelijkheid horen integendeel tot het wezen van Cavalieres sculptuur. Hij
probeert ze niet te overwinnen zoals Martial Raysse met zijn weiden en bloemen in
plastic(1). Natuur is niet het onuitputtelijke reservaat van mogelijkheden voor de mens.
Hij staat er gewoonweg buiten. Hij behoort er niet toe, hij is er niet in thuis, hij kan
er niet naar verwijzen.
Hierin bestaat het ambivalente van deze sculptuur: dezelfde natuur die Cavaliere
poëtisch, met humor zelfs, oproept, vernietigt hij. Of moeten we zeggen: die natuur
vernietigt zichzelf? Hoe dan ook, Cavaliere laat zien: de natuur is een vergissing
(Abraham H. Moles), zij is iets anders dan wat de mens ervan maakt. Met andere
woorden: de natuur bestaat niet. Zonder relatie tot de mens, een relatie van
onderworpenheid en onderwerping, is zij immers niets.
Cavaliere is tot zijn natuurbegrip gekomen via de relatie mens-natuur. Want al
poneert hij een natuur buiten de mens, hij doet dat alleen om het omgekeerde te
demonstreren: de mens is niets. Hij is niet de reden van bestaan van de natuur, de
wereld.
Aanvankelijk werd de relatie tussen mens en omgeving expliciet in het werk
uitgedrukt. Cavaliere begon zijn carrière in 1945 en al vroeg werkte hij in cycli,
waaraan hij typische namen gaf: ‘verboden spelen’, ‘metamorfosen’. Het cyclische,
verhalende, hoort tot de substantie van dit werk: het is één ononderbroken verhaal,
een soort dagboek, waarin geen gemoedsfrustraties worden uitgestort, maar nauwgezet
een levenservaring wordt geanalyseerd. Welnu, in zijn landschappen kwam altijd
een klein mensje voor met een veel te groot hoofd. Het had zelfs een naam: Gustavo
B. Het verschijnt voor het eerst in 1961, het begin van de cyclus De avonturen van
G.B. Die avonturen vinden plaats in de stad, de stad waar Cavaliere jarenlang heeft
gewerkt in de hu opgeruimde Bottonuto-wijk, in het centrum van Milaan. De natuur
was hier een ingewikkelde, abstracte ruimte. Hij ervoer ze als begrenzing of als een
labyrint zonder uitweg. Overal wanden, met soms een illusie van doorzichtigheid.
Achter die doorzichtige wanden weer een nieuwe wand. Tot op het ogenblik dat G.B.
de natuur ontmoet, de echte natuur met bomen, planten, vruchten en bloemen. Een
van de sculpturen uit 1964 draagt de titel G.B. en de natuur. Ik weet niet in hoeverre
die ontmoeting met de natuur iets te maken heeft met het vertrek van Cavaliere uit
Bottonuto naar een nieuw atelier, een atelier met een stadstuin, een Italiaanse stadstuin.
Eén ding is duidelijk: die ontmoeting betekende geen bevrijding. In G.B. en de natuur
staat de mens, onooglijk, met zijn rug tegen een boom, waaraan vervaarlijk grote
appelen en peren hem als een dreiging boven het hoofd hangen. En niet alleen boven
zijn hoofd. Hij kan ook niet ontvluchten. Geen voet kan hij verzetten, want hij staat
geklemd, als een ter dood veroordeelde, tussen reusachtige vruchten die onwrikbaar,
als rotsblokken, hem de weg versperren. De afloop van dit avontuur is dan ook De
eventuele eeuwige slaap van G.B.
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of De eventuele dood van G.B., twee andere titels van sculpturen. Het verdwijnen
van G.B. uit de natuur, de dood van de mens (moeten we daarbij denken aan ‘la fin
de l'homme’ van Michel Foucault?) verandert eigenlijk niets. Als zij soms nog
verschijnt, is de figuur van de mens niets anders dan een negatie van de
‘menselijkheid’ van de natuur, niet alsof er van een positieve vijandigheid gesproken
kan worden, maar wel van een fundamentele onverschilligheid, zoals in Lucretius'
De rerum natura, waaraan Cavaliere overigens vele van zijn titels ontleent. De mens
telt niet mee. De mens is een vergissing □

Eindnoten:
(1) G. Bekaert, Martial Raysse aan het woord, in Streven 1(1967).

Braem en de ‘Art Nouveau’.
K&C-agenda, 4 maart 1970.
In de Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België heeft R. Braem een mededeling gedaan over ‘De “Art Nouveau” en wij’. In
feite gaat het meer over ‘wij’ dan over de ‘art nouveau’, maar hoe ook de accenten
worden gelegd, de relatie stellen is belangrijk. Het proces van herwaardering van de
art nouveau is sinds jaren aan de gang. Het zette in bij de doorbraak zelf van de
zogenaamde moderne architectuur in de jaren vijftig. Tegen de schraalheid ervan
reageerden vooral de Italianen. Wat van de art nouveau echter werd overgenomen,
was het decor, de uitwendige luxe, de slingerende lijn. Zoals elke neo-stijl drong ook
de neo-liberty, zoals hij smalend door de Engelse kritiek werd genoemd, niet door
de uiterlijke vorm heen tot de mentale structuur door.
Nu mag men deze diepgaande analyse ook niet van het korte essay van Braem
verwachten. De tekeningen die de tekst begeleiden, getuigen overigens meer van
Braems verliefdheid op de vormen-exuberantie, dan van een reëel begrip voor de
zaak. Toch spreekt ook uit deze tekst van Braem, zoals uit al zijn teksten, weer een
even positief als negatief te interpreteren enthousiasme voor de architectuur.
De aantrekkingskracht van zijn denkwereld schuilt erin dat Braem resoluut weigert
de architectuur te herleiden tot een technocratische aangelegenheid en dat hij tegen
iedereen en alles in vasthoudt aan de ideologische dimensie van de architectuur.
Braem schrijft: ‘Het ideaal dat ons richten kan in onze arbeid is dus niet de geometrie
en de rekensom, maar de biologie en de ecologie, - de filosofie en de religie. Onze
droom is bemeubeld met welriekende bloe-
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men, onze nachtmerries zijn bevolkt met giftige kristallen. Helaas worden er meer
blokkendozen gebouwd dan liefde uitstralende bloesems.’
Braem meent echter, zeer ten onrechte, dat met deze stelling alles is gezegd. Het
onderscheid van de geesten begint pas op dit punt. Het volstaat niet met de behoefte
aan een grootse architectuur uit te spreken. Dat heeft Hitler ook gedaan. En architect
Speer heeft hem die ook gegeven. Het volstaat evenmin met een architectuur voor
de mens te eisen. Men moet eraan toevoegen wie deze mens is, wat men met dit
gedevalueerde woord bedoelt. Maar in de optiek van Braem schijnt hieraan geen
directe behoefte te bestaan. De keuze gaat niet, zoals Braem stelt, tussen leven en
dood, maar tussen welk leven en welke dood. Typerend is volgend door Braem
aangehaald citaat: ‘Laat mij ten slotte toe iets te citeren uit het tijdschrift Wendingen,
dat destijds de bestrevingen vertolkte der Amsterdamse School: het klinkt opgewonden
en absurd, maar het is een tegengif tegen de anti-architectuur van het neo-kapitalisme:
Weg! Gij allen die eisen stelt bij de bouw uwer woning. Voor de kunstenaar (architect)
bestaat gij niet. Gij die hij verafschuwt, gij die hem met uw geld in staat stelt, maar
met uw eisen belemmert, die aangeeft waar gegevens drukkend werken. Er zijn nu
weer ronddolende benden van nog georganiseerde krachten die jubelend, vol
enthousiasme voorttrekken, zoals Nomadenstammen in de woestijnen, overal
achterlatend de nog rokende puinhopen van de kaartenhuizen - die verzwakte
pogingen uit het tijdperk van het materialisme - de vier gevels en een dak. Zij zijn
booswichten en vlammenwerpers in de maatschappij, zij vernietigen openlijk het
moeizaam opgebouwde systeem van het architecturaal ontwerpen en stichten brand
in een mijlenhoge stapel van tekenhaken en driehoeken, van zwaaien en maatstokken.
Zij zingen als satyrs om de gloeiende en rokende massa en zingen een zang van
bevrijding en verlichting. Ik geloof niet dat men met soortgelijke kreten de zaak
vooruit helpt, evenmin als ik er een winstpunt in zie de rechte lijn door een golvende
te vervangen. De problematiek van de architectuur ligt elders □
Sinds 1945.
K&C-agenda, 4 maart 1970.
Nieuwe Japanse architectuur.
K&C-agenda, 11 maart 1970.
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Architectuurprijzen.
K&C-agenda, 18 maart 1970.
In het bestel van architectuurprijzen (zoals ook van die op het gebied van film,
literatuur, toneel...) komt de acute schizofrenie van onze culturele situatie wel op
een bijzonder scherpe wijze tot uiting. Aldo van Eyck en Herman Hertzberger krijgen
de architectuurprijs van de stad Amsterdam, maar ze worden door de prijsuitreikers
niet als voldoende competent beschouwd om de architectuurproblemen van de stad
Amsterdam helpen op te lossen. Ofwel meent men het met die prijs en vindt dus de
architectuur van de laureaten van enige betekenis en acht hen in staat iets op dit
gebied te presteren, ofwel schenkt men openlijk de prijs aan die architecten, waarmee
men dagelijks werkt en die men dus het vertrouwen waard acht. Maar nee, men houdt
het liever bij de culturele architectuur, de feest-architectuur die men kan bekronen
en waarmee men kan uitpakken, de architectuur van architecten en cultuurfans, en
daarnaast de reële architectuur voor de massa cultuurlozen, waartoe men zich dan
ook buiten de momenten van de prijstoekenning rekent.
Er is nog een tweede onderscheid te maken, wat misschien nog erger is: men ziet
het onderscheid niet meer tussen reële pogingen om een oplossing te brengen in de
architectuurproblematiek van vandaag en de spielerei van enkele dure estheten. Een
illustratie hiervan heeft men in de toekenning van twee prijzen; een specifieke
architectuurprijs, bij name internationaal, in feite Belgisch, aan Claude Strebelle voor
het ketelhuis van de centrale verwarming op de nieuwe Campus van de Luikse
universiteit te Sart-Tilman; en een prijs die niet alleen voor architecten bestemd is,
de Erasmusprijs, aan Hans Scharoun voor zijn gezamenlijk oeuvre.
Het eerste wat opvalt bij een vergelijking van deze twee prijzen is de voorkeur
voor een bepaald soort architectuur dat reageert tegen wat een tijd lang dogma van
de moderne architectuur is geweest en een beetje simplistisch kan samengevat worden
als de architectuur van de rechte hoek. Al komen Strebelle en Scharoun in deze
reactie overeen, toch ligt er een hemelsbreed verschil tussen het architectuurconcept
van deze twee.
Hans Scharoun behoort tot de pioniers van de moderne architectuur. Hij was in
de jaren twintig lid van de groep avantgarde-architecten Der Ring, waartoe ook o.m.
een Mies van der Rohe en een Mendelsohn behoorden. In 1927 werkte hij samen
met Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius, Oud, e.a. aan de Weissenhofsiedlung
te Stuttgart, dit hoogtepunt van de moderne architectuur, en enkele jaren later was
hij ook werkzaam in de Siemensstadt te Berlijn. Hij heeft echter steeds geweigerd
de moderne architectuur te identificeren met een nieuwe stijl, een nieuw dogma dat
men gemakshalve maar niet
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helemaal terecht de Bauhaus-architectuur is gaan noemen. Vanuit ethische
overwegingen heeft hij onder het nazi-regime geweigerd zijn beroep verder uit te
oefenen. Door de consecratie van de Bauhaus-architectuur zijn Scharoun en de overige
verdedigers van een ‘organische’ architectuur in de vergetelheid geraakt, maar met
het keren van het getij opnieuw in het middelpunt van de belangstelling komen staan,
vooral na de bouw van de nieuwe Philharmonie van Berlijn. Vanaf 1959 beginnen
hem de binnen- en buitenlandse prijzen en onderscheidingen toe te stromen. Met de
Erasmusprijs wordt nu de grens van het architectenmilieu overschreden en krijgt
Scharoun een universele erkenning. Tegenover het principieel informele
architectuurconcept van Scharoun staat het amechtige formalisme van Strebelle. Met
zijn ketelhuis heeft hij een toppunt geschoren van de oppervlakkige vormenroes
waaraan zo goed als alle architecten van de nieuwe campus van Sart-Tilman zich
onder impuls van Strebelle hebben overgegeven. Het is wel jammer dat de
splinternieuwe tweejaarlijkse internationale prijs voor architectuur zich door
soortgelijke prijzen-architectuur heeft laten verleiden □
Romaans België.
K&C-agenda, 25 maart 1970.
Koffie-uurtje bij de Vlaamse expressionisten.
K&C-agenda, 1 april 1970.
Britain can make it.
K&C-agenda, 15 april 1970.
Lieve Kitsch.
K&C-agenda, 29 april 1970.
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Onmisbaar heimwee.
K&C-agenda, 13 mei 1970 en TABK 9(1970).
De kwestie van de Cogels-Osylei te Berchem bij Antwerpen is door enkele recente
gebeurtenissen aan de orde gesteld: een krant oppert de vraag of de Cogels-Osylei
tot verdwijnen gedoemd is en maakt terzelfdertijd bekend dat de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen van België op instigatie van architect
R. Braem besloten heeft niet alleen de lei, maar ook de hele wijk waartoe hij hoort
te klasseren. Dezelfde dag dat het bericht verschijnt, keurt de gemeenteraad een motie
goed tegen de bescherming. De eigenaars stichten een actiecomité ter verdediging
van hun rechten. Voor hen immers is de wijk zoveel vierkante meter eigendom die
door de recente urbanisatieplannen uiterst geschikt geworden is voor speculatiebouw.
Van moderne architecten hebben ze trouwens geleerd dat de historiserende
architectuur uit het begin van de eeuw van nul en gener waarde is, alleen maar goed
om met de grond gelijk gemaakt te worden. Ervoor in de plaats kan, nog altijd volgens
de doctrine van de moderne architect, een park ontstaan met riante flats, voorzien
van alle comfort, zoals reeds op andere plaatsen in Berchem, dank zij hetzelfde
gemeentebestuur, gebeurd is. Zoals de motie het zo welsprekend zegt: ‘Berchem zou
zijn evolutiekansen missen, die nu door belangrijke wegenwerken en een vernieuwde
stationswijk geboden worden’.
Hiertegenover staan andere actiegroepen, die opkomen voor het behoud en herstel
van de wijk. Voor dezen is de wijk niet enkel een kunsthistorische merkwaardigheid,
uniek in Europa, maar ook een bijzonder boeiende woonbuurt, die ze niet willen
inruilen voor de in het vooruitzicht gestelde riante flats.
Tegen de argumentatie van de eerste partij is theoretisch niet zo heel veel in te
brengen, tenzij dat haar kunsthistorische appreciatie een zekere achterstand kent en
dat de voorbeelden van flats niet zo overtuigend zijn, maar tot daar aan toe. Het
ergerlijke van de redenering is dat ze niet oprecht is, dat ze enkel een schijnredenering
is om de werkelijke motieven die van louter financiële aard zijn, weg te moffelen.
En dit geldt voor alle betrokkenen: gemeente, kapitaalkrachtige promotor, kleine
eigenaar. Voor hen allen is het wonen niets anders dan een commercie, waarvoor als
enig criterium geldt: winst. Natuurlijk moeten zij hun produkt verkoopbaar maken
en dus inspelen op het aantrekkelijke image van wonen in een park, vlak bij de
autosnelweg, op enkele passen van een internationale spoorlijn. Maar hun
bekommernis om het wonen gaat dan ook niet verder.
Het zwakke punt van de tegenpartij is dat zij zich buiten het geldende systeem
plaatst door ervan uit te gaan dat wonen geen middel is voor economie, maar economie
een middel tot wonen moet zijn, en dit niet enkel voor enkele
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bevoorrechten, maar voor iedereen. De betekenis van de hele rel ligt daar. Het komt
er immers niet alleen op aan om de Cogels-Osylei en de belendende Zurenborgse
buurt te redden, maar om het begrip bewoonbaarheid in het economisch proces te
introduceren.
Hiervoor biedt de Cogels-Osywijk een uitstekende referentie. Toen hij gebouwd
werd, investeerde men nog in fantasie. Er komt wel een stukje heimwee bij te pas.
De wijk zelf is overigens één monumentale brok heimwee. Maar in al die
sentimentaliteit zijn toch enkele waarden geïncarneerd, waarvoor wij in ons systeem
van woningbouw en urbanisatie geen plaats meer hebben, al is de behoefte eraan
blijkbaar niet verminderd.
Er is eerst en vooral de duidelijke samenhang, men is geneigd te zeggen, de
structuur van de wijk. Die structuur is echter geen belemmering voor de individuele
fantasie, haar grilligheid, haar onberekenbaarheid, haar onstandvastigheid. Zij wordt
precies daarin herkenbaar, zoals de individualiteit pas tot haar recht komt tegen de
fond van gemeenschappelijkheid. In de haast krankzinnige chaos van gratuite vormen
wordt men wel orde en zin gewaar, maar niet op basis van een prioritaire hiërarchie
of zelfaffirmatie, maar als een soort exaltatie van exuberante speelsheid, die in de
romantiek van die dagen wel dodelijke ernst zal geweest zijn. De monumentaliteit
komt niet één gebouw toe, afzonderlijk, maar het geheel van straten, pleintjes, huizen
en paleizen. Wanneer we op die manier een radiografie maken van de Cogels-Osywijk
en van de eclectische architectuur rond de eeuwwende, dan zien we in dit extreme,
bijna ziekelijke verschijnsel helderder dan elders de structuur waarop een woonmilieu
ook in deze tijd zou kunnen en moeten gebouwd worden. We kunnen ons nog niet
permitteren het beetje heimwee en de Cogels-Osylei op te geven □
Lucio Fontana. Concetto Spatiale.
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 17(1970).
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Een streep door de universiteit van Brussel. Hoe architecten
meewerkten aan doeleinden die rechtstreeks tegen de doelstellingen
van het vak indruisen.
TABK 15(1970).
In juli 1969 besloot de raad van beheer van de Université Libre de Bruxelles -Vrije
Universiteit van Brussel (U.L.B.-V.U.B.), toen nog één rechtspersoonlijkheid, een
internationale prijsvraag uit te schrijven voor de vestiging van de universitaire campus
op het voormalig oefenplein van het leger te Etterbeek-Brussel. De hele operatie is
reeds 'n half jaar achter de rug: de definitieve uitslag werd bekend gemaakt op 10
april 1970. De rector van de V.U.B., dr. Alois Gerlo, merkte bij de opening van de
tentoonstelling van de projecten hierbij op: ‘Het is alles zeer vlug gegaan, maar
zonder enige improvisatie’. Hijzelf, evenals zijn collega van de U.L.B. blijken dan
ook opgetogen over het resultaat.
Rector Gerlo zei letterlijk: ‘De inspanningen en de medewerking van velen werd
beloond. Zelden kende een internationale prijsvraag voor architectuur een dergelijk
succes. Meer dan 200 ideeënschetsen werden ingestuurd...’. ‘Het bekroonde ontwerp
is dat van de Franse architect Le Maresquier en zijn medewerkers, waaronder
meerdere Belgische architecten. Het kreeg negen stemmen op negen, al werden twee
stemmen hiervan ex aequo uitgebracht op een ander project. Het was voor de
vertegenwoordigers van de V.U.B. niet moeilijk zich aan te sluiten bij wat uiteindelijk
de mening bleek te zijn van de buitenlandse specialisten. Het ontwerp Le Maresquier
voldoet in alle opzichten aan wat door de universitaire gemeenschap van de V.U.B.
werd gewenst. Onze hoofdbekommernis was immers een ontwerp dat, zonder te
schaden aan de architectonische eenheid en de harmonie van het geheel, toch de
zelfstandigheid van onze universiteit behoorlijk zou doen uitkomen. Het gaat
trouwens, wat de V.U.B. betreft, om de integrale vestiging op het Oefenplein van al
haar faculteiten en diensten die onderling door functionele relaties moeten verbonden
worden, terwijl het voor de U.L.B. gaat om een expansie met name de vestiging van
twee faculteiten...’. ‘Ik ben gelukkig op mijn beurt de heer Le Maresquier en zijn
medewerkers zeer hartelijk te kunnen feliciteren. De tijd ontbreekt om te wijzen op
de eigenschappen en verdiensten van de andere finalisten. Dit zal stellig gebeuren
in een nabije toekomst. Inmiddels wezen ook zij hier hartelijk gelukgewenst...’. ‘Onze
dank en onze gelukwensen gaan ook naar de heer voorzitter en de leden van de
internationale jury... Zij hebben hun moeilijke taak volbracht met een zeldzame zorg,
een buitengewone kunde en - ik wens hiervan getuigenis af te leggen - een volstrekte
objectiviteit. Persoonlijk heeft het mij - gedurende deze vier lange dagen van wikken
en wegen - bijzonder getroffen hoe architecten van zulk
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formaat, wier vakmanschap universeel wordt erkend, bestendig begaan zijn met
menselijke verhoudingen en zuiver menselijke problemen’.
Rector A. Jaumotte van de U.L.B. dreef zijn nietszeggend enthousiasme en zijn
blindelings vertrouwen nog verder: bij de opening van de tentoonstelling werd de
pers immers een lofrede op de winnaar ter hand gesteld, waarin de naam nog moest
ingevuld worden. Wel typisch voor de vrijblijvendheid van de prijsvraag!
In de prijsvraag werd een dubbele ideeënschets gevraagd, een voor de uitbreiding
van de U.L.B., een voor de vestiging van de V.U.B., beide ongeveer van dezelfde
omvang. Van het 44 hectaren groot terrein zal de U.L.B. over 24 hectaren, de V.U.B.
over 20 hectaren beschikken. De prijsvraag verliep in twee fasen: in december 1969
werd een eerste selectie verricht onder meer dan 200 ideeënschetsen, afkomstig van
architecten uit 17 landen, waarvan opvallend veel uit Oost-Europa. Daarvan werden
er 10 gekozen om deel te nemen aan de tweede fase, die op 17 maart 1970 werd
beëindigd. De jury werd op voorstel van de Union Internationale des Architectes
samengesteld uit Sir Robert Matthew (G.B.), Rolf Gutbrod (D.), P. Vago (F.), K.
Schwanzer (A.), J.P. Kloos (N.) met als plaatsvervangende leden Jiri Novotny (Tsj.)
en Giancarlo De Carlo (I). Bij de jury hoorden ook de effectieve leden, met hetzelfde
stemrecht als de architecten, vier afgevaardigden van de U.L.B.-V.U.B.
De aantrekkingskracht van het programma was natuurlijk niet gering: het ging
niet enkel om de aanleg van een volledige universitaire campus met o.m. ook
woongelegenheid, restaurants en een voldoende sociale infrastructuur, maar deze
campus was bovendien gesitueerd te midden van een betrekkelijk intens stedelijk
woongebied. Door de aanleg van de metro en stadsautosnelweg zullen de
toegangswegen van het plein aanzienlijk worden uitgebreid, zodat een nog vlottere
communicatie met de overige stadsgedeelten mogelijk wordt. Waar de meeste
universiteiten, denk maar aan de TH te Drienerlo of de campus van Sart-Tilman te
Luik, buiten elke stedelijke en sociale context, ergens ‘te velde’ worden ingeplant,
met de desastreuze gevolgen vandien, beschikte de ontwerper hier over stimulerende
mogelijkheden om de stad in het universitaire gebied door te laten ontwikkelen en
omgekeerd.
Eén beschikking van het eisenprogramma heeft begrijpelijkerwijze veel kwaad
bloed gezet. Ze is echter niet meer dan een symptoom van de inefficiëntie van
soortgelijke prijsvragen. De raad van beheer had de ontwerpers opgelegd het plein
te verdelen volgens een lijn die parallel loopt met de Generaal Jacqueslaan, zodat te
midden van de campus een soort taalgrens in de architectuur zelf werd vastgelegd.
Wanneer men het aantal inzendingen in aanmerking neemt, kende de prijsvraag
een behoorlijk succes. Het waren er wel geen achthonderd zoals voor het stadhuis
van Amsterdam, maar tussen tweehonderdzeventien ontwerpen
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heeft men al een redelijke keuze. Wie het ontwerpen-pakket van Amsterdam met dit
van Brussel globaal vergeleek, had zelfs de neiging om het peil te Brussel iets hoger
te quoteren. Er waren inderdaad veel belangrijke architecten en architectenteams met
ervaring in universiteitsbouw, die hadden meegedongen. De volledige lijst lag op de
tentoonstelling ter inzage. Men ontmoette er namen als Architects' Co Partnership
(G.B.), Chamberlin, Powell & Bon (G.B.), Fry, Drew & Partners (G.B.), Nizzoli
associati (I.), Candilis (F.), Quaroni (I.), Shephard & Partners (G.B.), de Faculteit
voor Architectuur van Warschau, het Ministerie van Hoger Onderwijs van Moskou,
en niet te vergeten W. Holzbauer. Uit Nederland: Van den Broek en Bakema, Van
Embden... en de merkwaardige inzending van Engels Lichtdrukkerij.
Men zal de jury niet kunnen verwijten dat ze naar ‘namen’ heeft gezocht. De
prijsvraag was wel anoniem, maar het vraagt een weinig geoefend oog om een aantal
van de inzendingen te kunnen identificeren. Maar daarom zal haar uiteindelijke
beslissing niet onbegrijpelijker worden. Zelfs wie heel onkritisch tegenover de opzet
als zodanig stond, en men mag dit van de deelnemers toch verwachten, kon geen
begrip opbrengen voor de keuze van de jury. Een sluitende verklaring ervoor zal
men wel nooit kunnen geven, daar de weinig democratische spelregels van de
juryleden eisen dat ze zich niet anders dan lovend over het verloop van de
werkzaamheden uitlaten. Een discussie over de keuze heeft in dit blad, na alles wat
er over de uitslag van de stadhuisvraag te Amsterdam is gezegd, niet veel zin. Ter
informatie volgt het officiële juryverslag over de eerste drie prijzen, met ter aanvulling
en ter vergelijking enkele, willekeurig gekozen, inzendingen uit de eerste ronde.
Belangrijker is de vraag hoe het komt dat het prijsvraagprincipe ook in Brussel
niet gewerkt heeft, tenminste niet gewerkt heeft zoals wij ons voorstellen dat een
prijsvraag zou dienen te werken. Na het inleidende citaat van rector Gerlo, is het
duidelijk dat de prijsvraag wel volkomen aan de verwachtingen van de uitschrijvers
heeft beantwoord. Het is daarom aangewezen deze verwachtingen zelf onder de loep
te nemen. Waarom richt men een prijsvraag in? Theoretisch bekeken, om de meest
geschikte oplossing te vinden voor een probleem. Voorwaarde voor het lukken van
de operatie is oprechtheid en openheid m.a.w. de wil om het probleem te stellen. De
betekenis van een prijsvraag ligt precies in het losmaken van het probleem uit de
beperktheid van het eigen standpunt om het te stellen in de context van een ruimere
informatie. De prijsvraag is niets meer dan een fase in de besluitvorming. Wanneer
men de theorie toetst aan de Brusselse praktijk en aan de praktijk in het algemeen zie naar Amsterdam - wordt heel gauw duidelijk dat theorie en praktijk elkaar niet
dekken. Een prijsvraag is niets meer dan een schijnoperatie, een afwentelen van de
verantwoordelijkheid in plaats van een opnemen ervan. De prijsvraag fungeert als
een effectief mechanisme om onder de mom van objectiviteit de aangepaste
concretisering te vinden van de voorafgegeven
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eigen voorstellingen.
In Brussel zijn er zelfs, om elk risico uit te sluiten, ernstige overtredingen van de
gangbare spelregels geweest. Het is niet goed te begrijpen hoe een instelling als de
U.I.A. dit heeft kunnen dulden. Een jury van ‘deskundigen’ (men merkt hoe heel het
verhaal van een prijsvraag vol zit met sofismen en ambivalente uitdrukkingen en
praktijken!) wordt immers niet gemengd met afgevaardigden van de uitschrijvers,
zoals dit hier het geval was. Zelfs een schijn-objectiviteit wordt hier niet meer
opgehouden en we begrijpen de behoefte van rector Gerlo om vooral van die
objectiviteit van de deskundigen getuigenis af te leggen. Tijdens de
jurywerkzaamheden is de eliminatie - zoals blijkt uit de schaarse inside-informatie
- dan ook in feite door de uitschrijvers gebeurd en hebben de ‘deskundigen’ enkel
als figuranten kunnen optreden om tussen de projecten die de uitschrijvers als
beantwoordend aan hun wensen hadden aangeduid het beste aan te wijzen. De
aanwezigheid van juryleden-architecten heeft in het beslissingproces geen enkele
reële betekenis gehad. Ze heeft alleen het geweten van de uitschrijver gesust. Dit feit
illustreert eens te meer hoe gemakkelijk architecten met schone schijn te vangen zijn,
en hoe licht ze zich laten verleiden om mee te werken aan doeleinden die rechtstreeks
tegen de doelstellingen van het eigen vak indruisen. Architectuur en architect worden
gewoon geridiculiseerd. In geen enkele andere discipline kan men zich een soortgelijke
klucht voorstellen.
Een klein voorbeeld kan bovenstaande misschien verduidelijken. Want het behoeft
verduidelijking. Tegen de gang van zaken werd immers tot nog toe niet geprotesteerd.
Zoals reeds aangestipt, had de uitschrijver van de prijsvraag beslist dat een duidelijke
scheidingslijn de campus in tweeën zou verdelen, een soort Berlijnse muur tussen
Vlamingen en Walen. De buitenlandse juryleden begrepen er niets van. Er valt ook
maar weinig te begrijpen. Ofwel horen die twee universiteiten niet bij elkaar en heeft
het geen zin stof tot conflict te zoeken door ze met hun neus tegen elkaar te drukken.
Ofwel hebben ze ergens iets met elkaar te maken en dan heeft het geen zin van te
voren reeds, door de architectonische vorm een streep door die samenhang te trekken.
Als Vlaming weet ik dat het, voor een goede verstandhouding in het Belgische
huishouden, nodig is Vlamingen en Walen zelfbeschikkingsrecht te laten en dus ook
te zorgen dat beiden over eigen ruimte kunnen beschikken. Maar dit impliceert
allerminst dat er een scheiding architectonisch moest vastgelegd of tot uitdrukking
gebracht worden. Architectuur kan enkel bijdragen tot de oplossing van een soortgelijk
sociaal conflict door zich van dit conflict te distantiëren, m.a.w. door de mogelijkheden
voor een evolutie en een eventuele oplossing van het conflict open te laten, niet door
het actuele conflict in een architectonische vorm te bevriezen. Elke architect die zich
respecteerde, heeft dan ook alles gedaan om die streep door de universiteit ongedaan
te maken of minstens zo goed mogelijk te camoufleren, met het
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gevolg dat hij dan ook bijna automatisch werd uitgeschakeld. Van de architect,
evenmin als van de ‘deskundige’ in de jury, verwachtte de uitschrijver een eigen
standpunt, enkel een bevestiging van het opgelegde standpunt. De prijsvraagprocedure
die beschouwd wordt als het middel bij uitstek om aan een gegeven systeem te
ontnappen, blijkt ook hier weer te fungeren als een erg gewillig instrument om een
systeem te bestendigen. Een goede architectuur is er in elk geval niet bij gebaat.
Maar waar is architectuur dan wel bij gebaat? Dat zij op een reële wijze in het
opbouwproces van een menselijk milieu betrokken wordt en niet als iets dat er achteraf
bijkomt, als alle belangrijke beslissingen reeds gevallen zijn. Bij een prijsvraag als
die te Brussel valt het op hoe alle beslissingen gedicteerd worden door
ongecontroleerde schematische voorstellingen, zowel bij de uitschrijvers als bij de
inzenders. De procedure is immers zo dat het beide partijen onmogelijk gemaakt
wordt informatie uit te wisselen en deze uitwisseling is de enige mogelijkheid om
tot een ernstig resultaat te komen. Een oplossing voor een architectuurprobleem kan
enkel gevonden worden in een volledig open gesprek in een geëngageerde studie,
waarbij de architect met alle andere betrokkenen als een volwaardige partner wordt
beschouwd. Dat zulk een gesprek niet gemakkelijk is, dat het andere voorwaarden
stelt dan het organiseren van een prijsvraag, is voor iedereen duidelijk. Noch bij
opdrachtgever, noch bij architect, zijn de voorwaarden voor zulk een gesprek
aanwezig. Maar het is enkel de wil tot zulk een gesprek en het op gang brengen ervan
dat de voorwaarden zal scheppen. Enkel door zulk een gesprek aan te vangen, loopt
men ook het risico dat het lukt. Zulk een gesprek kan vele vormen aannemen. Zelfs
een beperkte prijsvraag kan er op een gegeven ogenblik deel van uitmaken. Maar
alleen zulk een gesprek kan leiden tot de resultaten die men van een prijsvraag
verwachtte □

Huis Guiette, Le Corbusier.
TABK 15 (1970) en Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 26(1970).
Toen de Antwerpse schilder René Guiette (1893) in 1925 op de ‘Exposition
Internationale des Arts Décoratifs’ te Parijs het ‘Pavillon de l'Esprit Nouveau’ van
Le Corbusier had gezien, was zijn beslissing genomen: hij zou bouwen met Le
Corbusier. Die beslissing kwam niet helemaal onvoorbereid. Guiette was een fervente
lezer van het tijdschrift L'Esprit Nouveau, dat zijn naam aan het paviljoen had
gegeven. Le Corbusier, een van de stichters van het blad, gebruikte het als spreekbuis
om zijn kruistocht voor de architectuur te predi-
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ken(1).
In het eerste nummer reeds lanceert hij zijn bekende oproep Trois rappels à Mrs.
les architectes en plaatst er een foto van Amerikaanse graansilo's naast. Het
uitgangspunt van de ‘trois rappels’ was: architectuur heeft niets te maken met ‘stijlen’,
wel met ‘1. volume: architectuur is het knappe, correcte en magnifieke spel van
volumes in het licht; 2. oppervlakte: een volume is omhuld met een oppervlakte die,
verdeeld volgens de richtlijnen en grondideeën van het volume, dit laatste
individualiseert; 3. plan: het plan is de voortbrenger, het draagt in zich het wezen
van de gewaarwording’.
In een later nummer van hetzelfde tijdschrift (1921) spreekt Le Corbusier van de
woning als van une machine à habiter, een woonmachine, waardoor niet alleen de
traditionele opvatting over de woning wordt doorbroken, maar ook de hele samenhang
van het woonmilieu in een nieuw licht wordt geplaatst.
In het ‘Paviljoen van de Nieuwe Geest’ waren al deze ideeën voor het eerst tastbare,
concrete vorm geworden. De oorspronkelijke opdracht luidde een huis voor een
architect te bouwen. Le Corbusier had zich hiertegen verzet: ‘Waarom een huis voor
een architect? Mijn huis is dat van iedereen, van gelijk wie; de woning van een
beschaafd mens, die in deze tijd leeft’. Het paviljoen stond dan ook niet op zichzelf.
In deze tijd kan men geen woning meer als een autonoom, in zichzelf besloten, geheel
bouwen. Het paviljoen was enkel een fragment van wat Le Corbusier toen
‘l'immeuble-villa’ en later ‘l'unité d'habitation’ heeft genoemd, een model op ware
grootte van een volwaardige woning met eigen daktuin, maar een woning die paste
in een grote structuur, een cel in het weefsel van de stad, niet meer aan de bodem
gebonden - ze kon even goed vijftien meter hoog geplaatst worden. Het is niet zonder
betekenis dat men langs het woningpaviljoen in een tentoonstelling terechtkwam,
waarin de stad van morgen was gepresenteerd.
De ‘Services d'architecture de l'exposition’ namen het niet en stopten het paviljoen
van Le Corbusier weg achter een zes meter hoge palissade. Het was ook de negatie
van de ‘arts décoratifs’ en van de architectuur als een deel ervan. De tussenkomst
van de Minister van Schone Kunsten Charles de Monzie was nodig om het paviljoen
opnieuw voor het publiek toegankelijk te maken. Onder dit publiek bevond zich René
Guiette.
Men moet dit uitgangspunt voor ogen houden, wil men het huis Guiette juist
interpreteren, want het is, evenals het ‘Pavillon de l'Esprit Nouveau’ niet meer dan
een fragment dat zijn betekenis pas krijgt in een ruimere samenhang. Het kan niet
volstaan dit huis te beschrijven als iets aparts, een kunstenaarswoning. Le Corbusier
heeft in het huis aan de Populierenlaan te Antwerpen, zoals in al de andere woningen
die hij in die tijd heeft gebouwd, laten zien hoe hij dacht over het huis ‘voor gelijk
wie’. Hij heeft m.a.w. in elk van zijn realisaties een nieuw denken over de architectuur
en over haar rol in de samenleving geïllustreerd en in dat denken is het afzonderlijke
programma, in
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casu de woning, geen eindpunt meer, maar een element in het proces dat het hele
milieu omvat, van stoel tot stad, en er nog overheen. De architectuur neemt de
verantwoordelijkheid op voor het volledige woonmilieu. Vanuit dit geheel wordt elk
onderdeel begrepen, en omgekeerd, in elk onderdeel wordt het geheel voorafgegeven
en zelfs gepostuleerd.
De stedebouwkundige situatie waarin het huis Guiette zich bevindt, is een
omgekeerd bewijs van deze redenering. Van het idee op deze plaats, aan de rand van
de stad, een heruitgave te bezorgen van de Cogels-Osylei met avant-garde-architectuur
uit de twintiger jaren - iets in de aard van de Weissenhofsiedlung te Stuttgart van
1927 - is niets terechtgekomen. De hoop op een nieuw, eigentijds milieu, die door
het bouwen van het huis Guiette werd uitgesproken, is nog niet vervuld.
Intussen wordt het huis nog altijd bewoond door de bouwheer. Het is met de
bouwheer meegegroeid en heeft na vierenveertig jaar niets van zijn frisse
oorspronkelijkheid verloren. Enkel het exterieur heeft geleden in de oorlog en werd
niet heel gelukkig hersteld: het scherpgestoken, vlakke ‘volume’, het kenmerk van
de ‘internationale stijl’, werd door het bezetten met leien van zijn karakter ontdaan.
De typische gevelcomposities, de ‘oppervlakte’, waarover Le Corbusier het heeft in
zijn ‘Trois Rappels’, werden onherkenbaar. Het subtiele contrast bijvoorbeeld tussen
de horizontale raamstroken die in het vlak van de gevel geplaatst zijn en de verticale
ramen die dieper liggen, valt gedeeltelijk weg. En precies door dat contrast kon men
de organisatie van het derde element, het ‘plan’, van buitenaf herkennen. De
dieperliggende, verticale ramen geven immers aan waar en in welke richting op deze
smalle kavel de circulatiezone zich bevindt: de hoge smalle glasstrook in straat- en
tuingevel laat de lange trap vermoeden die binnenin de ruimtebeleving grondig
bepaalt. Hij is meer dan een overgang en verbinding tussen verschillende niveaus,
tussen verschillende ruimten. Het huis bestaat overigens niet uit een aaneenschakeling
van ruimten. Het is één ruimte van voor tot achter, van boven tot onder, en over de
grens van de woning heen, en die éne ruimte wordt in de eerste plaats tot
herkenbaarheid gebracht door de trap, die Le Corbusier zelf, niet zonder humor, heeft
vergeleken met de jacobsladder die Charlie Chaplin in The Kid beklimt. Die trap is
dan ook op elke plaats in het huis ervaarbaar, positief bij de toegang, negatief in de
woonkamer.
Hij is nochtans niet het enige element dat tot de ruimtelijke samenhang en
beweeglijkheid bijdraagt. Bijna onopvallend maar niet minder werkzaam is het
constructieve principe. De voorschriften lieten Le Corbusier niet toe het
‘dom-ino’-principe, zoals hij dat reeds in 1914 had voorgesteld, radicaal toe te passen.
Dit bestaat uit een skeletbouw, waarbij de vloerplaten op smalle pijlers en niet langer
op muurpanden rusten, met als gevolg een vrije indeling van plattegrond en gevel,
en een vrije aaneenschakeling van verschillende eenheden.
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Toch zag Le Corbusier in het huis Guiette niet helemaal van dit principe af. Tussen
de verplichte, dragende scheidsmuren, plaatste hij op één as vier pijlers die hem voor
de organisatie van de ruimte verder de vrije hand gaven. Het spel van de trap is
hierdoor mogelijk geworden. Maar de herkenbaarheid van de pijlers draagt ook op
zichzelf iets bij in de ruimtebepaling. Ze zijn immers, zoals de trap, op elke plaats
discreet zichtbaar en getuigen er van de ruimtelijke samenhang en articulatie. Ze
laten als het ware de infrastructuur van het wonen zien, dat vrij en beweeglijk
geworden is. Binnen de onveranderlijke, maar minimale, infrastructuur kan de ruimte,
de onbepaalde ruimte, zich naar alle wensen en naar elke eventuele ontwikkeling
van de bewoner voegen.
In die zin is het huis een machine om te wonen geworden. De bewoner is niet meer
slaaf van het huis, niet meer aan de architectuur gebonden. Het huis is voor hem niets
meer, maar ook niets minder, dan een zo soepel mogelijk instrument, waarmee hij
zijn leven kan inrichten. Het spreekt vanzelf, zoals reeds werd gesuggereerd, dat
deze levensinrichting niet in een besloten binnenruimte kan gebeuren. De structurering
van de binnenruimte is niets anders dan een verdichting van de buitenruimte, waarmee
ze aan alle kanten in verbinding staat, zonder de eigen intimiteit op te geven. Typisch
hiervoor zijn de ramen die eveneens ertoe bijdragen de woning als een open,
gestructureerd woonmechanisme te laten ervaren, en het Le Corbusier zo geliefde
daktuin-solarium.
Het huis Guiette is een bescheiden werk in het oeuvre van Le Corbusier, maar het
geeft niettemin een vrij compleet beeld van het nieuwe denken over architectuur en
stedebouw dat eraan ten grondslag ligt. De specifieke stijlkenmerken die er hun
toepassing vonden, heeft Le Corbusier vrij vlug verlaten, maar dat doet niets af aan
de fundamentele waarde van het inzicht dat werd geformuleerd. Want zoals Le
Corbusier zei: architectuur heeft (in eerste instantie althans) niets met ‘stijlen’ te
maken. Zij is een existentiële behoefte van de mens om de aarde (en de kosmos)
bewoonbaar te maken en die bewoonbaarheid een herkenbare gestalte te verlenen.
Die bewoonbaarheid is echter niet iets als een platonisch idee, dat eens en voor altijd
gegeven is. Bewoonbaarheid maakt de mens zelf, en maakt hij telkens opnieuw. Ze
is de zin zelf van het bestaan, die in een dynamische ontwikkeling tot uitdrukking
moet worden gebracht. De revolutie van de moderne architectuur, waarvan Le
Corbusier een van de grote voorvechters is geweest, wil de mens van de architectuur
bevrijden. De architectuur is niet langer uitdrukking van een ideaalbeeld van mens
en samenleving, maar een instrument in zijn bewustwording. Dat maakt architectuur
niet minder noodzakelijk dan voorheen. Ze kan echter haar rol in de opbouw van een
toekomstige samenleving niet meer vervullen, als ze aan achterhaalde structuren
blijft vasthouden. Le Corbusier zelf is niet altijd aan de verleiding ervan ontsnapt,
maar in het huis Guiette heeft hij enkele wezen-
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lijke waarden geaffirmeerd die hun geldigheid nog niet hebben verloren □
De architectuur en haar publiek.
Streven 10(1970).
De kunst van het oude Egypte.
Streven 10(1970).

Eindnoten:
(1) Deze zin alludeert op twee boeken van Le Corbusier, Croisade (1933) en Vers une Architecture
(1923), verschenen in de collectie ‘L'Esprit Nouveau’.

Architectuur als massamedium.
Streven 11-12(1970).
In een poging om vat te krijgen op het ingewikkelde fenomeen van de moderne
architectuur, stelt Renato De Fusco, een Italiaans architectuurhistoricus, de hypothese
op dat architectuur een massamedium is(1). Deze hypothese beschouwt hij als de
aangewezen weg om te komen tot een semiotiek van de architectuur(2). De Fusco is
niet de eerste noch de enige om te wijzen op het verband tussen architectuur en
linguïstiek-semiotiek en om te proberen de architectuur te bestuderen als een
communicatiesysteem, een taal. In zijn boek Simbolo, communicazione, consumo
(1962) wijdt Gillo Dorfles een hoofdstuk aan de communicatieve en symbolische
waarden van de architectuur. En Françoise Choay onderzoekt in een artikel van
L'Architecture d'Aujourd'hui (1967) de mogelijkheden om langs de semiotiek de
uiteenliggende facetten van het architectonisch-urbanistisch proces in een werkzaam
en samenhangend systeem onder te brengen(3). In zijn uitgebreide bibliografie verwijst
De Fusco nog naar verschillende andere auteurs die het probleem hebben aangesneden,
maar hij is de enige die het op zo'n systematische wijze heeft aangepakt. Daarom
alleen is deze studie belangrijk, ook al blijft ze dan op vele punten in gebreke.
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1.
De eerste vraag die gesteld moet worden is, of in de hypothese van architectuur als
massamedium niet een onbekende door een nog grotere onbekende wordt verklaard.
Wat weten we immers van de massamedia, van de manier waarop deze werken,
waarop hun invloed tot stand komt, waarop ze communicatie bewerken, informatie
overdragen? De studie van de massacommunicatie is pas begonnen. Maar dit neemt
niet weg dat deze door de grote belangstelling waarvan ze momenteel geniet en de
methodiek waarover ze reeds beschikt, in elk geval ver voorligt op de studie van de
architectuur. Indien er een reden kan aangevoerd worden om architectuur als
massamedium te beschouwen, dan kan de studie van de architectuur beslist profiteren
van de resultaten van de studie van de massamedia, hier dan geassocieerd met de
semiotiek. En omgekeerd, door de verruiming van haar onderzoek tot het
architectonische tekensysteem, ontdekt de semiotiek een nieuw gebied waarop ze
haar bevindingen en theorieën kan toetsen, aanpassen of bevestigen.

2.
De aanleiding om architectuur als een massamedium te beschouwen ligt zo voor de
hand, dat men verbaasd staat dat het nooit eerder is gebeurd. Wanneer men een
massamedium grofweg bepaalt als een communicatiemiddel dat dankzij een technisch
procédé op het grote aantal is afgestemd, dan is architectuur, die het eerst de weerslag
van de industriële revolutie heeft ondergaan, een voorloper van wat op het ogenblik
als de massamedia bij uitstek wordt beschouwd: pers, radio, televisie. Ze vertoonde
het eerst de kenmerken die de latere massamedia zouden karakteriseren en bepaalde
analyses van de massamedia kunnen direct op haar overgedragen worden.
Dat men niet vroeger tot dit inzicht is gekomen, hangt samen met de
kunsthistorische verenging van architectuur tot een esthetisch object, dat enkel binnen
het eigen, autonome, gesloten referentiekader kon worden geïnterpreteerd. Maar
zelfs in die esthetische optiek kan men zich de architectuur nog als een massamedium
voorstellen: denk maar aan de massale consumptie van historische gebouwen en
steden in het hedendaagse toerisme.
Dit is evenwel niet het standpunt van De Fusco. Hij wijst uitdrukkelijk het
exclusieve esthetische standpunt af en beschouwt architectuur als een socio-cultureel
fenomeen. Al is het hem in de eerste plaats te doen om een theoretische verheldering
van het fenomeen, toch staan zijn beschouwingen nooit los van de behoefte om tot
een praktische beheersing van de architectonische middelen te komen. Zijn probleem
ligt in de evidente communicatiestoornis tussen de massacultuur met haar eigen
waardesysteem en de architectonische cultuur die er een heel ander waardesysteem
op na schijnt te houden. Massacultuur wordt hier dan als een objectief gegeven
beschouwd, zonder enige positieve of negatieve bijklank. Het woord ‘massa’ slaat
niet uitsluitend op
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een lager, onontwikkeld gedeelte van de bevolking, maar duidt een specifieke vorm
van cultuur aan, waarin alle lagen van de bevolking zijn opgenomen: de cultuur van
de massacommunicatie. Wordt de architectuur niet langer als een geïsoleerd artistiek
object beschouwd, maar als een behoefte van en een produkt voor de massa, dan is
het verband tussen architectuur en massacultuur evident. Of ze ook als een specifiek
massamedium kan worden beschouwd, hangt af van de vraag of men architectuur
als een vorm van communicatie met een eigen betekenissensysteem en dus een eigen
ontcijferingscode aanvaardt(4). En hieraan kan men bezwaarlijk ontkomen.

3.
Afgezien van de problematiek die de massamedia in het actuele culturele bestel
oproepen(5), kan men stellen dat de crisis van de architectuur als universeel
communicatiemiddel samenvalt met het ontstaan van de moderne architectuur. Deze
verzette zich tegen de traditionele twee-eenheid van functie en vorm, die ontaard
was in het academisme van de XIXe eeuw. Ze wees de vorm als betekenisdrager af
en veroorzaakte daardoor een semantische verarming van de architectuur. Zonder er
zich rekenschap van te geven, wilde de moderne architectuur in feite, tenminste in
haar meest bekende en verspreide vorm, de functie zelf tot drager van betekenis
maken. Misleid door stellingen uit de evolutietheorie, was zij ervan overtuigd dat de
vorm natuurnoodzakelijk volgde uit een nauwgezette analyse van de functie. De
functie werd de bestaansreden zelf van de architectuur en haar enige manier om
betekenis mee te delen, in zoverre hier nog van betekenis sprake kan zijn. Een
ikonologie van de architectuur werd van de hand gewezen.
Rabiaat verzette men zich tegen de vorm, die men als willekeur ervoer. Men besefte
niet dat men zich juist daardoor aan een willekeurige vorm overleverde. Het spel dat
de vorm in het rationalistisch functionalisme toch nog bewaarde, werd toegeschreven
aan een nog onvoldoende kennis en beheersing van de functie.
Een dergelijke identificatie van functie en vorm blijkt echter onmogelijk te zijn:
de functie alleen kan de betekenis van de architectuur niet uitputten. Of men er zich
bewust van is of niet, de betekenis komt voort uit een intentionaliteit die het
bouwproces beheerst en het louter utilitaire karakter ervan overschrijdt. Ter
verduidelijking kan hier verwezen worden naar de studies over het systeem van de
mode door R. Barthes: men kleedt zich tegen de kou en de regen, maar in de manier
waarop men dit doet, deelt men ook iets mee en deze mededeling is gebonden aan
het hele systeem van de mode(6). Men ontsnapt niet aan de doem van de vorm (A.M.
Vogt)(7).

4.
Door deze verwaarlozing gaat de architectonische vorm kenmerken vertonen
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die typisch zijn voor de ontwikkeling van elk massamedium: een absoluut hedonisme,
een afkeer van elke ideologie, de consecratie van het tegenwoordige ogenblik en het
wegvallen van elk tijdsbesef. Het hedonisme manifesteert zich in de onmiddellijke
en volledige voldoening van toevallige behoeften, met dien verstande evenwel dat
hiervoor vormen, methoden en schema's worden ontleend aan betekenissensystemen
die er niets mee te maken hebben, bijvoorbeeld het rationalistisch functionalisme.
Een soortgelijke hedonistische produktie is overigens weinig geschikt om
boodschappen en symbolen over te brengen.
Als er van ideologie gesproken wordt, betekent ideologie hier een positief te
waarderen onderzoek naar mogelijke criteria en oriëntaties. Wetenschap en ideologie
staan in deze opvatting niet als alternatieven tegenover elkaar, maar vullen elkaar in
een dialectische spanning aan.
Met de afkeer van de ideologie, valt ook het besef van de historische continuïteit
weg. Voor de architectuur betekent dit het ontbreken van elke referentie, elke
betekenis, elke waarde en het ontstaan van het probleem van de integratie van een
nieuwe architectuur in een bestaand milieu.

5.
Deze (negatieve) kenmerken van de architectuur als massamedium worden niet
gecompenseerd door het (positieve) vitalisme van de massacultuur. Typisch voor de
architectuur als massamedium is dat ze niet spontaan ontstaat door toedoen van de
gebruiker, zoals dat bijvoorbeeld het geval is met de gesproken taal. Architectuur is
een gemaakte taal, ontworpen door een beslissingsgroep. R. Barthes gebruikt hiervoor
in zijn Eléments de sémiologie de term ‘logo-technique’. Maar ook deze laatste heeft
in het algemeen nog een relatie, hoe miniem ook, tot de gebruiker. De
beslissingsgroepen beslissen niet volledig willekeurig. Men kan bijvoorbeeld, zoals
E. Morin opmerkt, niet stellen dat het de krant is die haar publiek maakt, noch dat
het publiek de krant maakt. Er is een duidelijke wisselwerking. Om werkzaam te
kunnen zijn moet een ‘logo-technique’ zich situeren op een plaats waar ze de gebruiker
kan ontmoeten. Deze ontmoetingsplaats is de ‘collectieve verbeelding’, niet te
vereenzelvigen met een wereldbeschouwing.
Een vergelijking met het industrial design maakt het proces misschien duidelijker:
een produkt kan zich op de markt slechts handhaven, indien het door de mogelijke
gebruiker ‘herkend’ wordt, indien zijn betekenis ergens in de collectieve verbeelding
een plaats kan krijgen. Door deze vergelijking wordt echter ook de aparte plaats die
de architectuur inneemt aangegeven. Hier speelt immers deze vorm van inspraak van
het publiek in het produktieproces zo goed als geen rol meer(8). Waarom dat zo is,
moet verder onderzocht worden, maar het heeft in elk geval te maken met de
duurzaamheid van het architectonische produkt en met de pseudo-sacrale opvattingen
die vele archi-
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tectuurprodukten nog aankleven. Hiermee houdt waarschijnlijk ook verband het feit
dat het industrialisatieproces in de bouwsector zo moeilijk op gang komt. In de
huidige stand van het onderzoek kunnen nog maar weinig conclusies getrokken
worden. Die van De Fusco wijken ver af van die van Choay. De Fusco besluit dat
de architectuur-gebruiker, willens nillens, afstand heeft gedaan van de ‘uitwendigheid’
van de architectuur, om zich de ‘inwendigheid’, de bewoonbare ruimte, als zijn
domein toe te eigenen. Hetgeen dan ook niet veel meer dan een illusie is.

6.
Door het gebrek aan communicatie tussen de producent en de consument is de
architectuur voorbijgegaan aan de typische ontwikkeling van de massacultuur naar
pluralisme en electicisme en heeft ze zich ontwikkeld volgens eenzijdige opties en
modellen, voorgesteld door een of ander gezaghebbend personage (architect). Dit
‘esthetisch’ isolement heeft zijn weerslag niet alleen op de verhouding tussen architect
en verbruiker, maar ook op die tussen architect en de andere krachten die het
produktieproces van de architectuur bepalen: adviseurs, aannemers, sociologen,
economen... De ontwerpers van de architectuur zijn in een voortdurend conflict met
de realisatoren van de architectuur. Dit heeft tot gevolg dat deze laatsten, die, onder
een wetenschappelijk mom, een veel grotere controle op de massacommunicatie
uitoefenen dan de architect, het zonder de architecten gaan doen: zij gaan de modellen
van de architecten zozeer naar hun hand en profijt zetten, dat ze gewoon onherkenbaar
worden, zonder dat de inspraak van de gebruiker erdoor wordt verhoogd. Door het
versagen van de architect is de laatste vorm van uitspraak op de architectonische
massaproduktie weggevallen en wordt deze nu volkomen beheerst door een politiek
economische minderheid.
Het zou verkeerd zijn hieruit af te leiden dat de rol van de architect is uitgespeeld.
Een wetenschappelijke aanpak van de problematiek (die nu de architectuurtheorie
beheerst) is noodzakelijk, maar niet voldoende(9). De wetenschap of wetenschappen
die voor de planificatie van het levensmilieu instaan, vallen immers steeds terug op
architectonische vormen en modellen. Ze blijken niet in staat om uit zichzelf, binnen
het eigen waardensysteem, tot een intentionaliteit te komen. De plaats van de architect
blijft open om in die leemte te voorzien en vanuit een kritisch standpunt ten overstaan
van de gegeven werkelijkheid een ‘ideologie’ op te stellen, een ‘utopie’ te ontwerpen,
die het referentiekader en de criteria levert voor een concreet model waarop de
activiteit gericht kan worden. Het komt er dan niet op aan of dit model voorlopig en
tot op zekere hoogte zelfs conventioneel is, als het maar als ontmoetingspunt dienst
kan doen voor de ruimst mogelijke culturele lagen, als het maar past in het raam van
de collectieve verbeelding. Evenmin als de andere massamedia, kan de architectuur
het stellen zonder betekenissen die in
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de massacultuur kunnen worden opgenomen.

7.
Eenmaal de hypothese van de architectuur als massamedium aanvaard, moet nagegaan
worden wat dit voor de architectuurbeschouwing meebrengt en in de eerste plaats
wat architectonische communicatie betekent. Dit veronderstelt dat men de massamedia
niet beperkt tot een beeld-woord-communicatie. Ook het architectonische beeld heeft
een eigen taal, waarmee het zich, los van het woord, tot de massa richt(10). In het
huidige stadium van het semiotisch onderzoek brengt dit wel moeilijkheden met zich
omdat de artistieke feiten (en als men de architectuur als een betekenissensysteem
beschouwt, moet men die erbij betrekken) in de semiotiek weinig zijn bestudeerd en
dat, van de andere kant, de esthetische systemen geen weg weten met de esthetiek
van de massamedia en dus deze bepaalde vorm van communicatie uitsluiten. De
semiologische studie van de artistieke fenomenen leidt dan ook tot een nieuwe
esthetiek, die o.m. de relaties bestudeert van de ‘inherente artisticiteit’ van elke
humane daad tot het ‘emergerende kunstwerk’ (L. Pareyson). Hierbij zal ook het
fenomeen ‘kitsch’, dat Cl. Greenberg als een noodzakelijk produkt van de
massacultuur beschouwt, betrokken moeten worden. Dat de architectuur geen zuiver
betekenissensysteem is, maar (zoals de mode bijvoorbeeld) ook andere functies
vervult, vormt alleen een moeilijkheid voor bepaalde dogmatici van het zuivere
systeem.

8.
Het specifieke van het architectonische betekenissensysteem werpt een verhelderend
en kritisch licht op de structuur van de masamedia in het algemeen. Dit is gedeeltelijk
te wijten aan het feit dat de meeste massamedia ontstaan zijn als informatietechnieken
voor de massa, terwijl de architectuur een massamedium geworden is. De architectuur
kan dan ook moeilijker dan de andere massamedia beschouwd worden als een neutrale,
ongedetermineerde structuur. Door haar historische binding, haar verhouding tot een
bestaande omgeving, haar gerichtheid op een bepaalde toekomst, laat ze zien hoe
ook de andere media immanent, in hun structuur zelf, reeds een bepaaldheid bezitten
en niet beschouwd mogen worden als neutrale technieken die om het even welke
inhoud kunnen overbrengen(11). Het heeft geen zin, zich vanuit het standpunt van een
traditionalistische, intellectualistische elite-cultuur op te stellen tegenover de
massamedia. Op die wijze kan op geen enkel gebied, ook niet dat van de architectuur,
de massificerende invloed van de massamedia omgebogen worden. Alleen maar via
een structurele aanpak ervan, bijvoorbeeld door het scheppen van mogelijkheden tot
inspraak, kan het positieve van de massacultuur tot gelding worden gebracht.
Toegepast op de architectuur, mag de architect zich niet afkeren van de
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krachten die de milieuvorming bepalen(12), maar hij moet juist daarop en daarmee
gaan werken. Een uitstekend terrein voor de studie van architectonische
massacommunicatie vormen bijvoorbeeld de wereldtentoonstellingen, alleen al omdat
ze door hun voorlopigheid en hun sfeer van ontspanning ontsnappen aan bepaalde
achterhaalde denkpatronenen(13).
Met de architectuur als massamedium te beschouwen heeft men geen enkel
probleem direct opgelost, maar men beschikt wel over een sleutel om de verschillende,
uiteenliggende en fragmentaire probleemstellingen van stedebouw en architectuur
in een coherent systeem onder te brengen en dus de problematiek in zijn juiste
dimensies bewust te worden. Het grote winstpunt van deze hypothese is dat ze dit
systeem beschouwt als een gestructureerd betekenissensysteem, dat als zodanig niet
los van andere systemen behandeld kan worden. Er bestaat een gevaar - en dit geldt
voor De Fusco - dat men zich in de beginfase al te gemakkelijk transposities uit
andere gebieden van semiotiek en linguïstiek permitteert, maar dit gevaar weegt niet
op tegen het voordeel te beschikken over een instrument waarmee men eerst en vooral
de problematiek juist kan stellen, en er eventueel ook een oplossing aan kan geven
□

Eindnoten:
(1) R. De Fusco, Architettura come mass medium. Note per una semiologia architettonica, Dedalo
libri, Bari, 1967.
(2) F. de Saussure, de ontwerper van de structurele linguïstiek, gebruikte voor het eerst de term
‘semiologie’:‘une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale’. De linguïstiek
is voor hem een onderdeel van de semiotiek die we kunnen omschrijven als een algemene leer
van tekens van niet-fonetische aard. Voor R. Barthes kan de semiotiek zich niet ontwikkelen
buiten de linguïstiek. Zie zijn Eléments de sémiologie, in Le degré zéro de l'écriture, Gonthier,
Paris, 1965.
(3) Het artikel van F. Choay werd samen met enkele andere, gewijd aan de semiotiek van de
architectuur, heruitgegeven in: Ch. Jencks & G. Baird, Meaning in Architecture, Barrie &
Rockliff: The Cresset Press, London, 1969.
(4) Zie H. Van Lier, Design, in Streven 2(1969).
(5) O.a. de kritiek van de Frankfurtse school van sociologen met T.W. Adorno en M. Horkheimer.
(6) R. Barthes, Système de la mode, Le Seuil, Paris, 1967.
(7) Verhelderend in dit verband zijn ook: G. Simondon, Du mode d'existence des objets techniques,
Aubier, Paris, 1958 en J. Baudrillard, Le système des objets, Gallimard, Paris, 1968.
(8) zie G. de Carlo, De architectuur en haar publiek, in Streven 10(1970).
(9) Men denke hier aan sociologie, psychologie. Ook de architectuurkritiek vertoont de neiging
zich in de begrippen van deze wetenschap op te sluiten.
(10) Zie L'analyse des images, Communications 15, Le Seuil, Paris, 1970. En daarin vooral C. Metz,
Au-delà de l'analogie, l'image en U.Eco, Sémiologie des messages visuels. Verder: U. Eco, La
struttura assente, Bompiani, Milano, 1968 en Appunti per una semiologia delle communicazioni
visive, Bompiani, Milano, 1967.
(11) Zie G. de Carlo, o.c. en noot (5).
(12) De Fusco verwijst hier naar de infrastructuurwerken, bijv. de autowegen met hun vele bruggen
(die nog altijd ‘kunstwerken’ worden genoemd), die een veel grotere architectonische bepaling
van het milieu betekenen dan gebouwen.
(13) Zie G. Bekaert, Montreal-Expo 67. Betekenis van een anachronisme, in Streven 11-12(1967).
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Een paleis om in te wonen, wonen in een paleis.
Streven 1(1970).
Het paleis van Diocletianus in het Joegoslavische Split, aan de oostkust van de
Adriatische Zee, is een van die historische plekken die een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op de verbeelding uitoefenen, niet alleen van de naïeve toerist
die zich op de stroom van de publiciteit laat drijven, maar ook van de bewuste architect
op zoek naar maatstaven voor de opbouw van een humaan woonmilieu. Die
aantrekking dateert overigens van vóór onze tijd. Het paleis was in vele opzichten
uitzonderlijk genoeg om reeds vroeg de aandacht te trekken. In de eerste helft van
de Xe eeuw schreef Keizer Constantijn VII Porphyrogennetos dat geen grondplan
of beschrijving de heerhjkheid van dit gebouw kon laten vermoeden(1). Andrea
Palladio, de grote Italiaanse architect uit de XVIe eeuw en beschermheilige van de
hedendaagse brutalisten(2), maakte in Split schetsen en tekeningen. In 1794 gaf Robert
Adam in Londen de eerste monografie uit over het paleis. Sindsdien heeft de
belangstelling zich verlegd, maar is niet verminderd. Niet zolang geleden stelde J.B.
Bakema het paleis voor als een inspiratiebron voor de hedendaagse
architect-stedebouwer(3). Voor hem is het paleis meer dan een imposant getuigenis
van de laatromeinse bouwkunst, waarvan hij eventueel de ruimtelijke samenhang
kan bewonderen. Het is in de eerste plaats de neerslag van een uniek
ontwikkelingsproces, een stuk geschiedenis.
Geschiedenis is iets waarmee de architectuurtheorie nooit goed overweg heeft
gekund. In de studie van de stijlontwikkeling wees ze de verschillende gebouwen
wel een plaats toe, maar aandacht voor de geschiedenis van een gebouw

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

439
heeft ze nooit opgebracht(4). De moderne architectuur is zich wel bewust geworden
van de tijdsdimensie die in elke ruimtelijke situatie besloten ligt, maar deze tijdsfactor
staat los van de concrete geschiedenis. Tijd wordt enkel toegelaten in zoverre hij een
abstracte ruimtelijke kwaliteit is: zoals men voor een schilderij een zekere tijd nodig
heeft om het te lezen, zo heeft men ook tijd nodig om een gebouw te ervaren, om er
bijvoorbeeld omheen te lopen. Maar deze tijd is niet de historische tijd, niet het
behoren van een gebouw tot een concrete geschiedenis. En juist dit laatste wordt
evident als we het paleis van Diocletianus wat nader bekijken.
Diocletianus liet het paleis bouwen om er zich na zijn troonafstand in 305 terug
te trekken. Begonnen in 295, was het tien jaar later nog niet voltooid. Het zou in feite
nooit voltooid worden. Daarin ligt juist zijn merkwaardigheid. De keizer had er een
prachtige streek aan de Adriatische Zee, vlakbij Salona, voor uitgekozen. Bij deze
keuze speelden niet alleen landschappelijke overwegingen mee, al kan men deze
moeilijk buiten beschouwing laten. Diocletianus was een Illyriër; Kähler veronderstelt
zelfs dat hij van Salona afkomstig was. Salona was in elk geval heel strategisch
gelegen tussen Oost en West, zodat Diocletianus ook na zijn vrijwillige troonsafstand
de ontwikkeling van het imperium van nabij kon volgen. Hoe dan ook, de inplanting
in het landschap was uniek. Het zuidfront van het paleis gaf uit op het water, open
op zon en zee, in de zomer genietend van de mistral. Vanuit het paleis was er
oorspronkelijk een directe toegang tot de zee. Het was dan ook aan de zuidzijde van
het enorme complex dat de luxueuze woonvertrekken waren gelegen. Aan de landzijde
bezat het paleis het karakter van een vesting.
De plattegrond heeft veel van een Romeins legerkamp, met rechte straatassen die
van noord naar zuid en van oost naar west het kamp in vieren delen. Het paleis was
misschien opgezet als een copie van de kampen die Diocletianus ter verdediging van
de Syrische grens had laten oprichten, maar er zijn ook verschillende elementen van
de westerse villabouw in terug te vinden. De plattegrond ziet eruit als een licht
trapezoïdale rechthoek van ongeveer 190 bij 150 meter. De rechthoek wordt door
portiekstraten in drie delen verdeeld. Deze straten bereikte men langs drie versterkte
poorten. Door het feit dat de zuiderhelft helemaal was gereserveerd voor de keizerlijke
woon- en staatsievertrekken, liep een van de straten niet door, maar eindigde in een
soort peristilium, een plein omgeven met portieken. Vanuit het peristilium bereikte
men de keizerlijke vertrekken, waarvan de meeste nu, dank zij recente opgravingen,
geïdentificeerd zijn. Aan de oostzijde van het peristilium bevond zich het mausoleum,
nu kathedraal; aan de westzijde trof men verschillende kleinere en grotere tempels
aan. De woon- en staatsievertrekken aan de zuidzijde, bestaande uit twee basilieken,
privé-badinrichting, eetzaal en privé-vertrekken o.m. voor de persoonlijke lijfwacht,
waren gesitueerd op een groot plateau, dat de helling van het terrein, naar de zee toe,
moest overbruggen. De
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noordelijke helft van het complex werd waarschijnlijk ingenomen door het
paleisgarnizoen. De stijl van de gebouwen was al even eclectisch als de samenstelling
van de plattegrond. De colonnade die op zee uitgaf bijvoorbeeld was geflankeerd
door twee vierkante vestingtorens.
Dit gebouw interesseert ons hier niet als monument van de laat-romeinse stijl, te
vergelijken met het paleis in Piazza Armerina op Sicilië, maar als een
architectuurhistorisch fenomeen, dat zich alleen in zijn ontwikkeling manifesteert.
Voor we het verloop ervan bekijken, toch nog een opmerking: dit paleis was niet een
woning voor een individu of individuele cel, zij het dan de keizer of de keizerlijke
familie, maar voor een hele groep mensen die in een zeker verband bij elkaar hoorden.
Onze voorstelling van de eengezinswoning wordt vaak ten onrechte in het verleden
geprojecteerd. Wanneer L.A. Alberti in het midden van de XVe eeuw zijn beschrijving
geeft van het ideale huis, dan blijkt dit een woning te zijn voor verschillende families,
een echt paleis, een kleine stad(5). Een associatie met de houding van sommige huidige
leefgroepen, de communes, ligt voor de hand.
Na de dood van Diocletianus in 316 sterft het leven in het paleis niet uit. De
persoonlijke residentie wordt nu een toevluchtsoord voor bannelingen van de
keizerlijke familie. Het nooit voltooide gebouw ondergaat zijn eerste aanpassingen.
We weten dat er in de Ve eeuw een werkplaats in was ondergebracht, waar vrouwen
linnen voor het Romeinse leger weefden. En in diezelfde eeuw wordt op de architraaf
van de westelijke toegangspoort het Victoriabeeld, symbool van de vergoddelijkte
keizer, verminkt om er een kruis in aan te brengen.
Het beslissende ogenblik echter in het voortleven van het gebouw is de verwoesting
van Salona in het begin van de VIIe eeuw. Een deel van de stadsbevolking zocht zijn
toevlucht in het versterkte paleis. En alles wijst erop dat dit het begin vormde van
een nieuwe stadscommuniteit binnen de muren van het paleis. Er zijn resten bewaard
van verbouwingen uit de periode tussen de VIIe en VIIIe eeuw, die wijzen op een
permanente vestiging. Een sarcofaag van aartsbisschop Johannes uit de Xe eeuw
leert dat deze bisschop ‘geboren en getogen was in de stad Split’. Uit de Xe eeuw
dateert ook de Sint-Martinus-kapel, ingeschoven tussen twee zware muren van de
noordelijke poort.
De drukste aanpassing van het paleis aan het zich uitbreidende stadsleven vond
plaats van de XIIe eeuw tot de XIVe eeuw, de bloeiperiode van het middeleewse
stadsleven. Toen waren niet alleen alle mogelijke binnenruimten van het paleis bezet
en aangepast, maar ook alle pleinen en straten werden ingenomen. Van de brede,
rechte portiekstraten bleven slechts smalle, kronkelende steegjes over. Het mausoleum
was reeds een tijd als kathedraal in gebruik, maar werd nu met een spitse,
laat-romaanse, toren verrijkt. De paleismuren konden ook naar buiten de ontwikkeling
niet blijven omknellen. De stad barstte buiten de muren en ontwikkelde zich
hoofdzakelijk in weste-
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lijke richting. Tot voor enkele tientallen jaren gingen de aanpassings- en
verbouwingsactiviteiten door. Het grootste gedeelte van de woningen die zich binnen
de muren van het Romeinse paleis bevinden dateren uit de XIXe en XXe eeuw.
Volgens een telling van 1958 leven er drieduizend mensen in
tweehonderdeenentwintig gebouwen, die vierhonderdzevenennegentig woningen
bevatten.
Het groeiproces is nu stilgelegd. Overheid en urbanisatiediensten, archeologen en
restauratoren hebben de plaats van de collectiviteit ingenomen om Split te ‘redden’,
d.w.z. om het beeld dat zij, dat wij, ons ervan gevormd hebben niet meer te laten
veranderen, om de geschiedenis af te sluiten en te herleiden tot een symbool, een
dood symbool voor een levende geschiedenis. Is het dit symbool dat ons zo bekoort?
Staan we dan niet verder dan het academisme uit de tweede helft van de XIXe eeuw,
dat de stijlgeschiedenis van de architectuur als afgesloten beschouwde en alleen nog
probeerde met de elementen ervan nieuwe combinaties samen te stellen of oude
motieven in nieuwe materialen weer te geven, korintische zuilen in gietijzer
bijvoorbeeld? Stemt het niet tot nadenken dat we een evolutie moeten stillegen om
er een symbool van te maken van wat wij ons van de toekomst voorstellen?
Het paleis te Split blijkt immers voor velen een model te zijn voor ons toekomstig
leefmilieu. We citeerden reeds Bakema als hun woordvoerder. De ideeën die hij in
1962 formuleerde, zijn er sindsdien alleen maar actueler op geworden. Het paleis
van Diocletianus wordt beschouwd als een herkenbaar-makende structuurvorm, die
de individuele vrijheid en oorspronkelijkheid niet alleen toelaat, maar waarborgt en
stimuleert. ‘De collectieve grote-structuur-bouweconomie en de individuele
kleine-structuur-bouweconomie zijn elkanders bepaling geworden’ (Bakema). De
twee polen van de gemeenschapsstructuur, individu en groep, wier verhouding het
beeld en het gebruik van de architectuur bepaalt, hebben in Split een zichtbare,
harmonische en levendige uitdrukking gekregen, waarbij het feit dat het hier gaat
om het paleis van een heerser dat door het volk bezet wordt, niet zonder belang is.
De groep heeft zijn primaire herkenbaarheid en vindt zijn zichtbare samenhang
en dus ook zijn communicatiemogelijkheden in de voorafgegeven structuur van het
paleis, die na zoveel eeuwen in haar wezenlijke geleding overeind is gebleven. Overal
herinneren, onverwachts, details aan het grote geheel, aan het leven van en in de
groep. De structuur was blijkbaar geen beletsel voor een spontane groei. Ze was
integendeel een dankbaar vertrekpunt voor het scheppen van nieuwe mogelijkheden.
Zoals van het mausoleum zonder grote moeilijkheden een kathedraal werd gemaakt,
zo werden bestaande ruimten, zalen, gaanderijen, pleinen en straten aangewend om
er woningen, magazijnen, werkplaatsen in te richten. Men kan zelfs stellen dat het
de zichtbare structuur van het paleis is die de willekeur van de bewoners mogelijk
maakt,
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omdat dank zij haar de vitale samenhang en het functioneren van de groep bij voorbaat
gewaarborgd is. De assen van de straten zijn door alle ingrijpende bebouwing heen
gehandhaafd gebleven.
Het centrum, het peristilium, vlak bij de kathedraal, bewaarde zijn centrumfunctie,
evenals de levendige uitwisseling in en bij de toegangspoorten een trefpunt bleef. In
het paleis van Split zien we de onmogelijkheid waarnaar we op zoek zijn, gerealiseerd:
een gestructureerde anarchie. Het leven kan (kon) woekeren, zonder zichzelf te
overwoekeren. Het kon zich vernieuwen, aanpassen, afbreken, zonder zichzelf te
vernietigen(6).
De vraag die zich stelt betreft evenzeer de waarachtigheid als de bruikbaarheid
van dit symbool. Bestaat de enige werkelijkheid van het symbool er niet in, dat we
hier, zoals in alle andere type-voorbeelden van architectuur-zonder-architecten,
Dubrovnik bijvoorbeeld, als het ware ‘en creux’ projecteren wat in ons hedendaags
milieu verloren is gegaan, waarvan we alleen de vorm hebben overgehouden: een
soort menselijkheid die definitief verloren is, omdat niemand van ons, ook niet de
meest hippe, er de hoge kostprijs voor wil betalen en die, nog afgezien hiervan, in
geen geval met kunstmatige middelen gereconstrueerd kan worden.
De mislukte pogingen van onze nieuwe steden en wijken zouden moeten volstaan
om duidelijk te maken dat soortgelijke projecties niet levensvatbaar zijn. Hier wordt
opnieuw de fout begaan van vele, de meeste, moderne stedebouwers-architecten, die
zoals Camillo Sitte op het einde van de XIXe eeuw, uit reactie tegen de aftakeling
van de stad en de banaliteit van de nieuwe voorsteden, naar de ‘artistieke grondregels’
van de Europese, vooral middeleeuwse, stedebouw verwezen, zonder te zoeken naar
de reden van bestaan, naar de werkingskracht van deze vormen. Ze keken zich blind
op de ‘hardware’, het zichtbare en tastbare gebouw of gebouwencomplex en de
visuele relaties die het beheersten, zonder zich druk te maken over de ‘soft-ware’,
die niet-tastbare betekenissen en associaties van spirituele, sentimentele of historische
aard die in het gebouw of gebouwencomplex waren beklijfd. In het geval van Split
bijvoorbeeld maken diegenen die het als model naar voren schuiven op een
willekeurige manier abstractie van wat buiten de muren van het paleis met de
stadsontwikkeling is gebeurd en die in niets verschilt van die van andere Europese
steden. Men moet m.a.w. rekening houden met het uitzonderingskarakter van het
Romeinse paleis voor men het als model kan interpreteren. Als Bakema stelt dat de
structuurresten van het paleis zouden kunnen vervangen worden door een ‘moderne
betonconstructie met alle moderne voorzieningen voor water, warmte, koude,
riolering, telefoon, enz...’, dan is dat een exclusieve ‘hard-ware’-redenering die ons
helemaal niet vooruithelpt. In deze optiek wordt de historische, de enige, werkelijkheid
van Split genegeerd en geen enkele poging ondernomen om tot een sluitende
verklaring te komen van het historisch proces en de aantrekkingskracht die de

Geert Bekaert, Verzamelde opstellen. Deel 2: Los in de ruimte 1966-1970

443
neerslag ervan op ons uitoefent.
Als Split een betekenis voor ons heeft, dan deze: het maakt duidelijk dat wij in
een geschiedenis staan en dat elke architectuur een brok van die geschiedenis is, die
door een statische analyse alleen niet kan worden gevat. Dit is dan meteen ook een
directe afwijzing van de statische modellen die uit deze analyse worden afgeleid.
Het ‘humane’ beeld van Split, dat we op een willekeurige manier hebben vastgelegd,
is te fragmentair om waarachtig en bruikbaar te zijn. De luxe van het toevallige (zoals
die in Split als resultaat van een geschiedenis voor ons verschijnt) is slechts mogelijk
binnen de begrensde, monumentale structuur. En deze laatste hangt onmiddellijk
samen met een maatschappelijk bestel in de breedste betekenis van dit woord, waarvan
geen van ons de principes nog kan of wil aanvaarden. Blijft echter het feit dat we op
zoek zijn naar modellen en dat we overal waar er maar enige aanleiding bestaat, die
proberen te ontdekken, of, juister misschien, te projecteren. Het afwijzen van Split
als beschikbaar model wil in geen geval een goedpraten zijn van de manier waarop
ons milieu nu tot stand komt. De modellen waarvan we ons meestal onbewust
bedienen, zijn even onvolledig, eenzijdig en onwerkelijk als dat van Split. Zoals we
ons op een bijna mythische wijze laten betoveren door het paleis van Diocletianus,
zo maken we ook een mythe van de huidige toestand, zonder evenmin te onderzoeken
hoe zulk een mythe tot stand komt en dus zonder na te gaan op welke wijze in het
vormingsproces ervan ingegrepen kan worden(7). In beide gevallen moet onderzocht
worden of de modellen die we hanteren, passen op de totale visie op maatschappij
en leven en als dat niet zo is, waar de knelpunten zitten. Het is nutteloos een model
door een ander te vervangen, als beide losstaan van het algemene ontwikkelingsproces
dat de moderne wereld meemaakt. Het is een utopie te menen met een willekeurig,
d.w.z. fragmentair architectuurmodel ertegen in te kunnen gaan. Zelfs een Le
Corbusier, een zo grote dogmaticus, wist dat het leven altijd het sterkst is. Hetgeen
niet betekent dat een reëel architectuurmodel niet naar een utopie kan toewerken.
Split kan ons misschien leren dat architectuur een collectieve creatie dient te zijn,
het resultaat van een geheel van sociale, economische en ideologische gegevens,
waaraan ze een betekeniswaarde toekent(8). Los van die gegevens bestaat die
betekeniswaarde niet en is de architectuur niet in staat zich op de werkelijkheid van
vandaag in te enten en tot een reële collectieve creatie uit te groeien □
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Archeologie, een menswetenschap.
Streven 2(1970).
Het nulpunt van de kerkenbouw.
Streven 2(1970).

Eindnoten:
(1) De meeste hier vermelde gegevens halen we uit een recente studie van Jerko en Tomislav
Marasovic, Der Palast des Diokletian, Schroll Verlag, Wenen-München, 1969.
(2) Zie G. Bekaert, Brutalisme, in Streven 4(1968).
(3) Een huis van een keizer werd stad voor 3000 mensen te Split, in Forum 2(1962), De anonieme
opdrachtgever, p. 45.
(4) Zie L. Burckhardt en W. Foerderer, Bauen ein Prozess, Verlag A. Niggli, Teufen, 1968. L.
Burckhardt, socioloog en W. Foerderer, architect, analyseren in dit stimulerend geschrift de
oorzaken van het mislukken van de actuele architectonische en stedebouwkundige planning.
Een van de voornaamste oorzaken is volgens deze auteurs het verwaarlozen van de concrete
geschiedenis waarin een gebouw ontstaat en voortleeft, een proces dat ook na het ingebruiknemen
van het gebouw niet afgesloten is. Een architectonisch probleem dat vaak enkel door een strategie
tot een goede oplossing kan worden gebracht, wordt nu direct opgelost door een object, een
gebouw. Het probleem van de huisvesting van ouden van dagen bijvoorbeeld wordt opgelost
met het bouwen van een bejaardentehuis, wat het eigenlijke probleem alleen maar verlegt en
vergroot. Een scherpe kritiek tegen het object-denken in architectuur en stedebouw treft men
ook aan in het recente werk van H. Lefebvre, La révolution urbaine, coll. Idées, Gallimard,
Paris, 1970.
(5) Zie P. Francastel, La réalité figurative, Gonthier, Paris, 1965, p. 298.
(6) Bakema vermeldt het getuigenis van T. Marasovic, auteur van het boven geciteerde boek en
leider van het stedebouwkundig bureau te Split, die beweert dat mensen vaak liever in de
paleisstad blijven wonen (in minder comfortabele omstandigheden) dan naar de nieuwe wijken
van Split te verhuizen. Over de redenen waarom wordt niets meegedeeld. De bedoeling van het
argument is echter duidelijk.
(7) Zie G. Bekaert, Architectuur als massamedium, in Streven 11-12(1970).
(8) Zie J. Belmont, L'architecture, création collective, Les Editions ouvrières, Paris, 1970, een
vlugschrift in de echte zin van het woord, vol gevatte uitspraken en achtenswaardige
beschouwingen.
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