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Noot bij de heruitgave, 1991
Noodgedwongen moet dit een ongewijzigde uitgave van de editie van 1983 zijn. Er
zal in de tussentijd wel een puinhoop waaraan ons Oog zich stootte zijn opgeruimd.
Er zal hier en daar wel een holte waaraan ons Oog zich vergaapte zijn gevuld met
een als surprise bedoelde architectonische oprisping. Maar mijn lezers zullen over
het ontbreken van wijzigingen niet zeuren, omdat ze weten dat het om de ongelukjes
en de kosmetische operaties van een voortkabbelende actualiteit gaat.
Een nieuw elan van architecten is er sindsdien immers niet gekomen, de ‘lugubere
wansmakelijkheden’ en de commerciële horigheid van de vormgevers van ons blikveld
zijn niet afgelost door een nieuwe stijl en een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel.
Geen glimp viel er van te bekennen. Wat in 1983 gold duurt onverminderd voort of het is nóg erger geworden.
De povere, huilerige reacties van sommige architecten op het verschijnen van dit
boek boden meteen al geen enkele hoop op de toekomst. Hun ego's waren gekwetst,
dat zeker, maar hun verongelijkt gejammer vertelde ons meer over hun ijdelheid dan
over hun vermogen tot zelfkritiek en dienstbaarheid.
Als het kadaver van de architectuur zo hardnekkig kadaverachtig blijft, laat het
mij dan vergund zijn, waarde lezer en tegelijkertijd beklagenswaarde
architectuur-patiënt, de karwats van zeven jaar geleden nog eens onveranderd op te
tillen. Ook deze heruitgave blijft opgedragen aan het fantoom: de Architectuur die
Komt.
GERRIT KOMRIJ
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De mens ziet gemeenlijk levende wezens en dode dingen.
Gemeenlijk: want voor hen die blind zijn, een lap voor hun ogen dragen of de
Onzienlijke zien, gaat dit niet op.
Noch voor degenen die hun ogen luiken voor een tukje, of die in hun kijken worden
gehinderd door een teveel aan ooghoekvuil.
Levende wezens - mensen, dieren, planten - mogen op veel aandacht rekenen van
het oog: het oog taxeert ze op hun aantrekkelijkheid, agressie, zeldzaamheid. Het
ziet meteen: dat is een mens om in ontzetting voor te vluchten, een dier om te strelen
of een bloem om in je knoopsgat te steken.
Maar de dingen? Het oog activeert dan de mens veel minder; hij laat een stoet van
objecten over zijn netvlies marcheren en blijft er passief onder. Het oog brengt hem
in een grotere staat van opwinding over een meid met een baard dan over een kantoor
met holle gaten, het oog ontsteekt in hem meer woedeprikkels over een schurftige
hond dan over een schurftige fluitketel. We ondergaan de horizon, de silhouetten
van de dode dingen uit ons dagelijks leven gelaten. De dingen zijn een
onderontwikkeld gebied voor het oog. Ergo: een stortvloed van wanprodukten vindt
ongestoord zijn weg. Het oog springt niet op rood.
U begrijpt, ik bedoel met ‘dingen’ geen zonsondergangen of voorwerpen die je
wilt bezitten omdat ze zo kostbaar of zeldzaam zijn. Die roepen poëzie en hebzucht
genoeg op. Dan werkt het oog op volle kracht. Die dingen bedoel ik niet. Ik bedoel
de gewone, brutale dingen die we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op ons
netvlies moeten dulden. Gebouwen, lantaarnpalen, stoelen en schurftige fluitketels.
We moeten ons oog activeren. We moeten ons oog boos laten worden. Want wie
het Boze Oog niet heeft zal verdrinken in de lugubere wansmakelijkheden van de
moderne architecten en vormgevers: de zwendelaars ten koste van ons oog.
Architecten en vormgevers zouden de belangrijkste mensen van onze tijd moeten
zijn: maar ze hebben, rekenend op de passiviteit van ons oog, hun geweten verkocht
aan de handelaren. En de handelaren, op hun beurt, kunnen rekenen op de steun van
de heer Blindeman uit Kijk-in-'t-Gat, hoofdambtenaar van Publieke Werken.
Zakenlieden en ambtenaren, zij zijn de machthebbers over ons oog, zij hebben de
touwtjes van het decor waarin we leven in handen, en aan die touwtjes zijn, als
marionetten, de architecten en ontwerpers gaan hangen.
Gehoorzaam.
We zullen naar hun voortbrengselen kijken, zoals het oog naar een mens, naar een
roos - naar een zonsondergang voor mijn part - kijkt: intens en lijfelijk. We kijken
terug. We zullen onze omgeving met behulp van de speciaal voor dit doel door mij
ontworpen wetenschap van het neo-ocularisme, het Nieuwe Kijken, beschouwen.
Iéts kan ik daar al over verklappen: het belangrijkste instrument van het
neo-ocularisme is het Assertieve Oog.
Het neo-ocularisme heeft niets van doen met de goedkope, vlotte assertiviteit die ik
zag omschreven als ‘voor jezelf opkomen zonder de ander nodeloos te kwetsen’. Het
neo-ocularisme kwetst wél nodeloos. Het gehoorzaamt uitsluitend aan het Assertieve
Oog, en dat Oog is een woeste, onberekenbare kijker, een souvereine bemoeial. Wat
is er in godsnaam platter en vulgairder dan het kwetsen van de ander wanneer dat
nodig is? De kunst van het kwetsen is te hoogstaand om 't aan zo'n banale
utiliteitsgedachte te verbinden.
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Het neo-ocularisme is zonder zin en tegelijkertijd zinvol, precies zoals het uitkomt.
Het is een elitaire wetenschap die door iedereen kan worden beoefend.
We kunnen het Assertieve Oog niet aan Zijn zegetocht laten beginnen zonder eerst
Diens aandacht te vestigen op de twee kantoorgebouwen van F.J. van Gool aan de
Weteringschans. Daar is zo uitbundig over gediscussieerd, over die bastaarden van
het huwelijk tussen volgzaamheid en geestloze zelfoverschatting in het brein van
een middelmatig architect, dat we er wel even bij stil moeten staan, hoezeer het ons
oog ook tegen de borst stuit. Anders zouden we immers lijken op de man die op de
Dam aandachtig naar de brandende kerstboom van het Leger des Heils kijkt, terwijl
achter hem het koninklijk paleis in lichterlaaie staat.
Die twee wolvenesten dus. ‘Wat ik daar gemaakt heb,’ vertelt F.J. van Gool in
een interview, ‘is een solo van 312 ramen, zo heb ik het willen maken, dat is mijn
karakter. (...) Door die solo van 312 ramen ontstaat een lichte verwarring en
relativering van de omgeving, die ik nodig had om én dit gebouw én de omgeving
overeind te houden. Ik heb het gebouw voldoende ego meegegeven maar niet zoveel
dat de omgeving wordt doorgeprikt.’
Ego? Verwarring? Het karakter van een solo?
Is de omgeving een ballon?
Het Assertieve Oog constateert terstond dat het hier artistieke prietpraat betreft.
Alle moderne kantoorgebouwen, alle stompzinnige kolossen waarin
verzekeringsmaatschappijen en banken huizen, alle Hiltonhotels benevens de
Bijlmer-bajes bestaan uit solo's van ramen. Dat is niet iets om je op voor te laten
staan. Eindeloze solo's van ramen,

Het gebouw van Van Gool, Amsterdam
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steeds dezelfde. Door er 312 te nemen in plaats van 125, of door ze laag door te
trekken, wordt iemand nog geen Artiest. Hij blaast dan alleen een vervelend deuntje
anders.
Of zoveel vertoon van Echte Kunst nog niet voldoende is vervolgt Van Gool: ‘De
gebouwen komen heel goed aan de praat met de bebouwing aan de overkant, aan de
Weteringschans. Maar het project komt niet aan de praat met het Rijksmuseum, daar
valt niet mee te praten, snap je wel?’
Sinds wanneer, fluistert ons Assertieve Oog, wordt van kantoorgebouwen verwacht
dat ze kunnen praten? Zulke buitenissigheden zijn, het spijt me, alleen in ons
neo-ocularisme mogelijk. Het Assertieve Oog kan praten, fluisteren zelfs, en het
heeft ook een borst. Maar een architect die nederig is tegen zijn opdrachtgevers past
op artistiek terrein een nóg groter nederigheid. Heeft Van Gool het gemeentebestuur
misschien op de knieën gekregen door het pratende solo's te beloven? Het zou me
niet verbazen. Een ambtenaar vindt zoiets al snel... kunstzinnig.
Snap je wel?
Met de architect als een marionet aan hun touwtjes kwetsen de ambtenaren, de
regenten, de projectontwikkelaars, de leden van schoonheidscommissies ons oog,
omdat ze dat nodig vinden. Want ze hebben een hekel aan mensen. Mensen kunnen
kijken, kijken zou een genot kunnen zijn, en Genot is altijd Zonde. Daar moet streng
tegen worden opgetreden, tegen de mogelijkheid van genot, desnoods ook met ‘visuele
knock-outs’. 't Is een plat en vulgair volkje dat onze coulissen bouwt.
Al doorprikkend en doorpratend.

Het Hilton-hotel, Amsterdam
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De spanning tussen afstandelijkheid en gretigheid, wat was je zonder die spanning?
Een zingende kikker of een koude nachtegaal, het ene zintuig zou het andere
logenstraffen. Tastzin, oor en oog sloegen op hol en zouden stoten op een
pandemonium van monsters, ritmisch gebonk en lichtgeflakker. Onverwerkte, niet
te verwerken beelden. Om uit die hel te blijven, om niet af te dwalen naar het pad
van de lichamelijke kwelling, het gezwijmel en de onverteerde brokken, is het een
levenskwestie tegelijkertijd een koude kikker en een nachtegaal met een warme
melodie te zijn, om beurten of op hetzelfde moment, elkaar regelmatig of ook
onregelmatig afwisselend, maar altijd zowel de een als de ander en nooit een
nachtegaal met een kikkerkop of een kikker in nachtegalendos. Zo'n gedrocht is
samen iets, maar zelf niets. Het is nodig je koelheid en je warmte gescheiden te
houden, zodat je ze kan samenvoegen en uit elkaar trekken, geheel naar eigen wens,
tot een werkelijk fabeldier: één en toch twee, zelf iets, maar samen nog meer.
Het monster is blind, maar het fabeldier ziet. En om de contouren van het fabeldier
niet te laten verschrompelen, te laten verrafelen of uit te laten dijen tot iets
gedrochtelijks, kortom: om de spanning er in te houden, dat is dansen op een hoog
koord. Dat is fluiten tegen de zuidwesterstorm in. Dat is kuieren op de rand van het
scheermes.
De spanning tussen afstandelijkheid en gretigheid: bij het Kijken moet die altijd
zinderen. Afstandelijkheid heeft het Assertieve Oog nodig om voor het object op de
vlucht te kunnen slaan: de kijker, de eigenaar van het oog, moet zich naar believen
groot of klein, dik of dun kunnen maken, hij moet

Gerrit Komrij, Het boze oog

Zachary Astruc: De verkoper van maskers, Jardin du Luxembourg

Gerrit Komrij, Het boze oog

13
het in vogelvlucht kunnen bekijken en er in een mollengang onderdoor kunnen
kruipen, hij moet zich steeds weer vermommen om het voorwerp dat hij beschouwt
om de tuin te leiden en uit de tent te lokken. Zelf moet hij buiten schot blijven. Hij
moet over een collectie vermommingen beschikken om te kunnen lonken als een
rattenvanger en zijn domein schoon te vegen als een vogelverschrikker. Berekenend
moet hij zijn, meester van de maat, heer van het getal. Gretigheid heeft het Assertieve
Oog nodig om in het object te kunnen kruipen: de kijker, de eigenaar van het oog,
moet zichzelf kunnen vergeten om even groot of klein, dik of dun te worden, hij
moet zijn hoofd in het materiaal laten overvloeien en zijn tenen in het voetstuk steken,
hij moet steeds weer de gedaante van het voorwerp dat hij beschouwt aannemen om
het vertrouwen ervan te winnen en er gemeenzaam mee te worden. Hij moet zichzelf
met huid en haar overgeven. Hij moet over tien gulzige vingers beschikken, niet om
iets te verleiden of op de vlucht te jagen, maar om het object te vullen met zichzelf
en zichzelf met het object. Ongemaskerd moet hij zijn, meester van het bloed, heer
van de ontucht.
Wie alléén afstandelijk kijkt, of alléén gretig, ziet niets. Het een kan niet zonder
het ander. Enkel wie spion én minnaar is, wie zijn afstandelijkheid en gretigheid in
een spanningsveld plaatst, hém wordt zowel de zeldzame nachtegalenzang van de
schoonheid als het onophoudelijke gekwaak van de lelijkheid geopenbaard.
Een knap oog dat daar niet duizelig van raakt, in deze barre tijden. Kijken is
equilibreren geworden.

Foto uit het tijdschrift Monuments historiques, aflevering ‘Les jeunes et les monuments historiques’
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De gevelartiest F.J. van Gool heeft zich in het circuit van ambtenaren en
schoonheidscommissies blijkbaar zo'n deftige, fluwelen positie verworven (‘ik behoor
tot dat clubje, ik ben van het gilde’) dat hij elke kritiek kan afdoen alsof het om
kwajongenstaal gaat en zich alleen maar hoeft te beroepen op zijn boven alles
verheven kunstenaarschap. Hij hoeft maar artistiek te gaan mompelen en iedereen
neemt zijn hoed af.
Ook S.M. Pruys, ‘design consultant’ te Amstelveen, gaf - hij is eraan overleden in zijn verdediging van dat tweetal schreeuwlelijkers aan de Weteringschans (ze
praten immers met de bebouwing aan de overkant?) hoog op van ‘de architect als
scheppend kunstenaar’. ‘Ik erger mij,’ zei hij, ‘aan mensen die denken dat
architectonisch ontwerpen gemakkelijker of anders zou zijn dan schrijven, dichten
of componeren (...) Waar is er eerder ooit vertoond dat iemand het presteert om in
een andermans compositie “verbeteringen” te willen aanbrengen.’
Natuurlijk is architectonisch ontwerpen ‘iets anders’! Ik zal het nog wel eens
uitleggen. Oompje vertelt. Voorlopig alleen dit: in een sonate hoeven niet elke dag
driehonderd typistes achter een bureau te zitten en een gedicht staat niet op straat.
De enige architectuur aan de gebouwen van Van Gool is de volstrekte afwezigheid
van architectuur. En het kunstzinnige zit hem enkel in de praatjes. In theorieën over
‘een solo van 312 ramen’, over het oproepen van ‘een lichte verwarring en
relativering’.
Zoveel lauwe soep wordt door scheppende kunstenaars niet opgediend.
Op de foto zien we de Casa Milá (Barcelona 1906-1910) van de Spaanse architect
Gaudí. Een solo? Vast wel. Maar hier is

Casa Milá, Barcelona
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geen sprake van ‘lichte’ verwarring, hier is sprake van de hoogste verwarring, van
een delirium. Het is ook een bijzonder humoristisch gebouw. Het is in alles
tegengesteld aan de blauwdruk van een boekhoudersziel.
De gebouwen van Van Gool zijn, dat is misschien nog wel het ergste, gespeend
van elke humor. Ze zijn bloedeloos. Ze vormen de exacte weergave van de goede
smaak die nette buitenwijken teistert. Ze zijn het werk van een architect zonder
architectuur. Ze stoten het oog af.
Gaudí's villa nodigt het oog juist uit. Je schrikt er wel van, maar op een heel andere
manier dan van de kantoorflats van Van Gool: het is het verschil tussen sensatie en
angst, tussen kunstenaarschap en tekentafelarrogantie.
Je mag best schrikken van architectuur, waarom niet? Maar is een kantoorflat een
spookhuis? Een kantoorflat moet mensen lokken en niet afstoten; hij moet mensen
herbergen en niet kwekken met de overburen.
De architectuur van Gaudí is een grandioos voorbeeld van het samengaan tussen
‘kunstenaarschap’ en gevoel voor traditie en omgeving. Zijn Casa Milá kon alleen
ontstaan binnen de architectonische tekentaal van de Middellandse Zee. De gebouwen
van Van Gool zouden, wat hij ons ook probeert te vertellen over zijn kaliber en over
Hollandse nuchterheid, evengoed in Seoel of Toronto kunnen staan.
De Casa Milá ademt dezelfde geest als de duiventillen in de rotsen van Cappadocië,
in Turkije: huiveringwekkend, zonder een rookgordijn van kunstzinnigheid. Daar is
zelfs nooit een architect aan te pas gekomen, hoewel ze een solo vormen van jewelste.
Architectuur zonder architect.
Ook in deze holen werden vroeger mensen begraven, maar dan wel ná hun dood.

Columbaria in de rotsen, Turkije
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Van Gool und kein Ende? Heel even nog! Eventjes! Nog één keer, bbbloep, Van
Gool in de boterton en karnen maar. Iedereen doet of hij er genoeg van heeft, van
die twee pratende solo's tegenover het Rijksmuseum, maar niemand heeft er genoeg
van. Nog eenmaal Van Gool in de katapult, het elastiek gespannen en allez-hop! de
lucht in. Bij zoveel lelijkheid weet men niet van ophouden. Lelijk duurt altijd het
langst.
Verrukt, ja geëxalteerd sta ik voor een schilderij van Vermeer, de klokken luiden
in mijn borst, het Angelus klept in mijn schedel, maar na tien minuten ben ik moe.
Bekaf. Blanco. Op lelijkheid, evenwel, raak je nooit uitgekeken. Lelijkheid is een
bron van vreugde, en ontsteekt spitse vuurtongen in heel je lichaam. Als ik een etalage
vol Venetiaanse gondels zie en zigeunerkinderen met waterlanders - als eieren zo
groot - die er los worden bijgeleverd, met een minimumafname van drie, dan drentel
ik een half uur voor die winkel heen en weer. Ik wil mijn hoofd wel door de ruit
drukken om er zo dicht mogelijk bij te zijn. Lelijkheid kent haar eigen zwaartekracht.
De maatschappij is een gruwzaam iets, elkeen verslindt zijn naaste, liefde en
vriendschap staan op geen beurs genoteerd en de mens komt er eerst achter dat hij
een hart heeft wanneer hij er, lui en volgevreten, een verzakking aan krijgt, en van
dit alles is de lelijkheid de zichtbare gestalte. Je raakt er nooit over uitgepraat, want
ze is massief en alomtegenwoordig. Tegenover elk milligram schoonheid in de wereld
staan tienduizend kilotonnen lelijkheid.
In de wringer met Van Gool! Onder de deegrol! Met losse handen op de achtbaan!
In eenparige versnelling! We gooien de pre-vangolen, de cum-vangolen en de
post-vangolen omhoog, we malen ze fijn, we drukken ze plat, we rekken ze uit, we
persen ze leeg, om tenminste iets terug te doen. De dorheid van hun maatschappij
mag geen vat krijgen op onze
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ingewanden, de verkalking van hun hartstochten mag niet tot onze botten doordringen,
hun kijk op de mensen moet verre blijven van ons oog. Wij zijn blij met de vangolen.
Ze ontsteken, als afweer, spitse vuurtongen in ons lichaam. Ze scherpen onze zintuigen
door ons te tonen wat we niet zijn.
Tegenover het Rijksmuseum staan twee rijkszigeunerkinderen. Van Gool heeft
van elke moderne architect een traan geleend en zie: er ligt al een flinke plas daar,
aan de voet van zijn ukkepukken. Ze huilen, de gevoelige kunststukjes.
Ik begrijp dat ze huilen. Ik begrijp het, ook al ben ik dom. Want ik ben dom omdat
ik deze gebouwen niet ‘met puur architectonische’ maatstaven benader. Omdat ik
niet inzie dat een moderne tijd om moderne gebouwen vraagt. Ik ben een regressieve,
nostalgische idioot. Ik loop achter. Het golisme is te grensverleggend voor me. Deze
golistische gebouwen zijn de kinderen van een nieuw tijdperk.
Lokte de Casa Milá van Gaudí, omstreeks 1910, soms geen kritiek uit? Was die
niet ook nieuw en modern en noem maar op? Zeker. Een karikaturist tekende Gaudí's
villa als een garage, waarin luchtschepen af en aan vliegen. Verwarring troef.
(Vergelijk dit met de toren van Babel, waarin Dominique Appia in 1978 treinen af
en aan laat rijden, en schrijf er een opstel van duizend woorden over.) Solo's van
ramen en snelverkeer. Modernisme. Spot.
Maar ik spot niet met de praatjesmakers van Van Gool. Door zijn solo van ramen
kan geen vlieg naar buiten, geen mug naar binnen. Geen kantoorjuffrouw kan zich
te pletter gooien in de tranenvloed. Ik vind ze niet lelijk omdat ze modern zijn en
kinderen van onze tijd. Omdat ze verwarring stichten.
Ze waren gisteren al ouderwets.
Ze zijn de zigeunerkinderen van deze tijd, want ze zijn simpel, eenduidig en
oneindig reproduceerbaar.

Dominique Appia
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Heer-nog-an-toe, alweer een solo! De bunker ‘Barbara’ presenteert ons trots haar
eerbiedwaardige solo van betonijzer. Zie: onder haar solo liet Barbara zelfs een
speciaal gat aanbrengen waardoor ze, in een hitsige bui, via een megafoon kan
converseren met de babbelzuchtige gatekazen aan de Weteringschans. Alle solo's
spreken immers dezelfde taal. Solo's hebben klasse, allure, blauw bloed en converseren
alleen met andere solo's. Een solo is kunstzinnig, en stoort zich dus nooit aan kritiek
- het zou wat!
Kijk eens wie naast Barbara staat?
Nondeju, de zoveelste solo! Het kan niet op. Nú is het weer een solo van
suikerklontjes, een torenhoge stapel suikerklontjes. Hij staat in Tokio. Ach, er zijn
zoveel solo's in de wereld, de architectuur is er vol van. Je ziet ze zelfs op nopjesjurken
en in pauwestaarten.
Een solo van 312 ramen... het klinkt uniek, en Van Gool bedoelt het ook uniek,
maar het betekent... niets. 't Is vage artiestenpraat. Mein Kampf bestaat uit een solo
van volzinnen en een soldatenmars uit een hoempapa-solo, maar het maakt er Mein
Kampf en een soldatenmars niet kunstzinniger door. Het rechtvaardigt ze niet.
Al evenmin is het produkt van een architect gerechtvaardigd of verdedigd, zodra
er maar een bijsluiter met architectonische dieventaal aan is toegevoegd. ‘Puur
architectonische maatstaven’ bestaan niet. De architectuur is een dienende kunst die
óók met politieke en sociale, met geografische en historische maatstaven moet worden
gemeten. Architecten hebben rekening te houden met de psychische en fysieke
reacties van mensen.
Wanneer de architectuurkritiek ‘puur architectonische maatstaven’ hanteert,
bewandelt ze een heilloze weg. Zelfs de literatuurkritiek, die met een veel autonomer
kunst te maken heeft, heeft een vergelijkbare benaderingswijze allang als een infantiele
fase achter zich gelaten. Zijn de ge-

De bunker ‘Barbara’

Gerrit Komrij, Het boze oog

19
bouwen van Van Gool deugdelijk omdat ze een solo van 312 ramen vormen?
Is vendelzwaaien mooi? Jazeker. Het dundoek vertoont schitterende welvingen
op de wind, en wappert soloësk. Toch is vendelzwaaien weerzinwekkend, omdat het
psychische moment ongenadig zijn intrede doet: associaties met vlag en vaderland.
Je kan geen vendelzwaaier zien zonder terstond aan Limburgers, bierdrinkers en
carnaval te denken.
Zulke momenten geven ook in de architectuur de doorslag, want gebouwen staan
in steden, langs straten, tussen mensen. Architectuur is geen proeftuin voor
gefrustreerde kunstenmakers.
De solo van ijzerdraad in de bunker Barbara dient om er camouflage op aan te
brengen. Toen Charles Jencks aan Kisho Kurokawa, de Japanse architect van de
suikerklontjessolo, vroeg waarom zijn appartementengebouw zo op een stapel
wasmachines leek, antwoordde hij: ‘Het zijn vogelkooien. In Japan, moet je weten,
bouwen we betonnen vogelkooien met ronde gaten erin en we stapelen die in de
bomen op elkaar. Ik heb deze vogelkooien gebouwd voor rondreizende zakenmensen
die Tokio aandoen, voor vrijgezellen die er geregeld met hun birds binnenvliegen.’
A witty answer, noemt Charles Jencks dit.
Zo is het. Kurokawa's solo getuigt op zijn minst van humor. En de solo van Barbara
getuigt van nut. Nut is iets gruwzaams, maar past nu eenmaal bij een bunker als Betje
bij Aagje. De solo van Van Gool getuigt alleen van... een solo. Van mooipraterij,
van gebrek aan fantasie en durf. Een zeepbel is 't, een imitatie-parel om er ambtenaren
mee te verblinden.
Nederlandse architecten die durven zijn als rozen die ruiken: uitgestorven. En ze
staan op even gespannen voet met de fantasie als een man zonder handen met een
drumstel.

Kisho Kurokawa: appartementengebouw in Tokio
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‘Er was eens een schuitenvoerder, die noch lezen noch schrijven kon, doch wel
rekenen. Zijn bedrijf vond hij erg vermoeiend en hij zon op middelen om hierin
verbetering te brengen. Het aannemen van kleine wegverbeteringen bracht hem enig
geld in de zak, niet zozeer door zijn verstand, als wel door zijn laagheden tegenover
anderen. Al stouter wordende nam hij werken aan tot een bedrag van vijftien à twintig
mille. Dit duurde niet lang, want na enige tijd werd hij van alle aanbestedingen
geweerd.
Wat denkt de lezer wel, wat hij nu deed? Daar architecten en ingenieurs mij niet
hebben willen, overlegde hij bij zich zelf, maak ik me zelf architect-ingenieur! Zo
gezegd zo gedaan. Met zijn zoon van vijftien jaar maakte hij thans ontwerpen,
waarvoor hij niets vroeg, doch die hij uitvoerde.
Eindelijk had men genoeg van hem, en werd hij verplicht van domicilie te
veranderen. Deze confrater is thans te Bordeaux gevestigd.
Deze gevallen zijn uit te breiden. Ik zal daarom niet spreken van pikeurs,
conducteurs, tussenpersonen en zovele anderen, die ook architecten zijn, met en
zonder patent en verantwoordelijkheid.
Alleen blijkt hieruit, dat elk individu, dat voor niets anders meer deugt, wel architect
heten kan.
De onrijpe vruchten van alle scholen, de gedeclasseerden van alle bedrijven, de
ontslagenen uit alle administraties, het schuim van alle natiën en de
schuinsmarcheerders in alle takken van nijverheid kunnen zich opwerpen - en doen
dit ook tussenbeiden - tot architect of civiel-ingenieur.’
Dit schreef de architect W. Kromhout Czn. in 1893 in het tijdschrift Architectura.
De beunhazerij in zijn vak was hem een doorn in het oog. Wie notaris wilde zijn of
apotheker, veearts, dokter, advocaat of vroedvrouw had een diploma nodig, maar
iedere koekenbakker kon zich ongestraft architect noemen. Het was de tijd van de
revolutiebouw: ‘Welnu,
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deze revolutie ontstond niet alleen in de zwaarten der gebinten en in de soort der
materialen, maar mede en voornamelijk in de ongelooflijke driestheid, waarmede
elke ondernemer van een blok huizen zich stoutweg tot bouwer opwierp.’
Willem Kromhout (1864-1940) liet het er niet bij zitten: hij besteedde een groot
deel van zijn leven aan de organisatie van architecten en aan het architectuuronderwijs.
Ook bracht hij zijn ideeën over smaakvol, esthetisch en vakbekwaam bouwen in
praktijk. Zijn meest geslaagde, zijn beroemdste schepping is het American Hotel
(omstreeks 1900) aan het Leidseplein, in de deftige volksmond ‘Américain’ geheten,
en thans in gebruik als snackbaren trainingskamp voor blinde messenwerpers die
omgeschoold wensen te worden tot ober.
Welke duistere praktijken zich in het inwendige ook afspelen, de gevel is een
architectonisch pronkjuweel gebleven, een sieraad voor de stad. Tenminste: als het
uiterlijk niet ten prooi valt aan de revolutie van de ondernemers die noch lezen noch
schrijven kunnen, doch wel rekenen. De gevel wordt herhaaldelijk, alsof hij een
kerstboom is, volgehangen met goedkope prullen en kneuterige reclame-vermicelli.
Hij is, bij elke nieuwe ‘feestweek’ van Américain, een prikbord voor het aanprijzen
van ondeugdelijke waar.
De onrijpe vruchten, de gedeclasseerden, het schuim van alle natiën en de
schuinsmarcheerders in alle takken namen eindelijk wraak, met ongelooflijke
driestheid. Ze zijn weer aan de macht.
Zou er nog plaats zijn, op die steeds weerkerende kermisgevel, voor een publieke
ophanging van alle leden van de hoofdstedelijke schoonheidscommissie? Nauwelijks,
vrees ik. We zullen ze moeten meetronen naar binnen. Om ze daar een maaltijd aan
te bieden. Dat is wel zo efficiënt, neem ik aan. ‘Snel en doeltreffend.’

Het Okura International Continental Hotel, Josef Israelskade
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De onrijpe vruchten en de koekenbakkers, het schuim en de schuinsmarcheerders
vormen de nieuwe kaste der architecten. ‘Eigentijds’ is hun leus: het staat op hun
voorhoofd geschreven en loeit door hun schaars verlichte hersenkamers. Eigentijds,
eigentijds, echoot het daarboven luid. Hóe eigentijds? Wát eigentijds? Wat weet een
architect van de tijd? Volgt hij zijn tijd, schept hij zijn tijd? Wat weet een mol van
horizonnen? Het zijn juist de architecten die geen idee hebben van hun tijd.
De architecten van nu zijn zakenmensen. Ze zijn niet alleen de allergehoorzaamste
slippedragers van de ondernemers (óók al vermaard om hun diepere inzicht in het
eigentijdse), maar bovendien zélf ondernemers. Hun voornaamste besogne is de nota.
Ik geef toe: geld is zéker eigentijds. Maar daarbij - ik weet niet of ik nu een geheim
verklap - van alle tijden. Het ‘eigentijds’ dat vlammend op het voorhoofd van de
moderne architect staat geschreven is zo oud als de weg naar... naar... vergeef me
dat ik de papistische metropool inslik.
Wantrouw de architecten. Leg een dubbeltje op straat wanneer een architect uw
pad kruist: hij zal zich bukken. Schop hem vervolgens om en loop fluitend verder.
De moderne architecten zijn de grote bedervers, ze zaaien onooglijkheid en planten
het luisterloze. Ze laten een ongenadig spoor na van etter, schuim en oogbolkrenking.
Ze verslonzen ons huishouden. Ze vreten alles wat het aanzien

Hollenkamp 's Kledingmagazijn, Damstraat/hoek Oude Zijds Voorburgwal
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waard is op. Ze zijn de coloradokevers van stad en platteland. Hun ideaal is de
geldbuidel. Hun visioenen zijn van schokbeton.
Vrij baan voor deze ondernemer! Een ondernemer onderneemt. Wat onderneemt
een ondernemer? Een ondernemer neemt alles onder ons weg, onze sokkel van
schoonheid en ons fundament van geluk, maat, kleur, verrassing, vrede.
Niets laat een ondernemer onondernomen. Als hij al niet, rammelend met zijn
geldzak en zijn blik op schokbeton, de aanval van buitenaf inzet, dan vreet hij zich
wel van binnenuit een weg. De gevel van Hollenkamp's Kledingmagazijn, op de
hoek vande Damstraaten de Oude Zijds Voorburgwal, was ooit bedoeld om veel licht
door te laten. De klant kon zien wat hij kocht. Er zat een idee achter. De constructie
was zinvol. IJzer en glas.
Nu wordt het gebouw in beslag genomen door - uitgerekend - een bedrijf dat geen
daglicht kan velen. Een Chinees restaurant. De ondernemer heeft de ramen, met
architectonische voortvarendheid, voorzien van oranje plakstroken en andere
eigentijdse tierelantijnen. Daartussen kruipt de kokospalmreuzel.
Zoals de architect zijn eigen ondernemer is, is de ondernemer zijn eigen architect.
De opmars van de verslonzers en de hollebollegijzen komt uit elke richting, uit elke
hoek. Ik sta er, met mijn mond vol Rome, sprakeloos bij.

Hetzelfde pand voor de brand van 25 februari 1983
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Als we de gevel van een winkel het gezicht van een winkel noemen, dan hebben de
meeste winkels wel een héél brutaal gezicht. Een winkelpui moet de mensen
uitnodigen om binnen te treden in een andere wereld of om op z'n minst een blik te
werpen in de etalage, als voorsmaak van het paradijs, maar wie treedt graag binnen
in een snotkoker of bekijkt al te liefdevol van dichtbij een ploertenfacie?
Kijk naar de etalage van een firma in ‘kleinmeubelen’ en bouwmaterialen: het is
een gezwel van uitstulpingen in kanariegeel, met overal waar nog een plek te vinden
was een extra plastic kubus of een derde pot geraniums; een maniakale angst voor
de leegte, een binnenste buiten gekeerd zigeunerboudoir, een rommelzolder op de
begane grond.
Dit soort winkels heeft zich in wijken waar door de bewoners veel zelf vertimmerd
en ‘gerenoveerd’ moet worden (een plavuisje hier, een schrootje daar, en een keuken
die als een baarmoeder, met warme beschotten en roodachtig licht, de huisvrouw
met haar eeuwige staat van zwangerschap verzoent) genesteld als pornografiewinkels
in een hoerenbuurt, als neten op een ongewassen vacht. Het zijn de ‘bouwmarkten’
met hun mosgroene en bahamabeige duoblocs, hun wandprintplaten in antiek eiken
en puike louvre-deuren, hun kras- en spatvaste multi-mobil-kastenprogramma's, hun
professionele kwaliteitshaarden met steenmotief, hun droomkeukens voor vogelvrije
prijzen waarvan ook uw keukenprinses in katzwijm valt, hun palissander gekleurde
spoelbakken, plexiglazen douchegebeurens en roodkoperen closetpotten.
De bouwbordelen van een oude stad.
Zo'n etalage is één en al huisvlijt: hier roept een smakeloze kruidenier luid dat hij
smakeloze waar voor een smakeloos publiek op magazijn heeft. Het signaal is
onmiskenbaar. De winkelier acht zijn klanten niet hoger dan zichzelf: hij benadert
ze met grote agressiviteit. Hij kent hun taal. Souteneurs en hoerenlopers handelen in
dezelfde waar.
Goedkope waar. 't Moet uitgestald worden, elk hoekje

Een bouwbordeel in Amsterdam-West
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moet worden gevuld, elk gaatje dichtgeschreeuwd. Er is geen ontsnapping mogelijk.
Uit de luidsprekers tussen de kanariegele kubussen schalt Veronica-muziek. Ons
kent ons.
Dient een etalage per se te verklappen wat er in de winkel te koop is? Ik ken in
zekere winkelstraat drie ruiten waarachter, naast elkaar, geplukte kippen, flanellen
lange onderbroeken en kunstgebitten staan uitgestald. Zó ongeveer moet, denk ik
telkens als ik langs die poelier, die winkel in werkkleding en dat prothese-instituut
loop, de hel er uitzien. Roze, bleek, hol grijnzend, kippevel. 't Zou beslist een
verbetering zijn als zulke winkeliers terugkeerden naar de oude, deftige gewoonte
om, bij voorbeeld, in de etalage van een kapperswinkel een hoge hoed op een glazen
standaard te plaatsen of achter de winkelruit van een korsettenzaak een bruidsboeket
naast een stolpfles met toverballen.
De kunst om met een winkelpui te suggereren dat je de klant hoogacht is verloren
gegaan. Warenhuizen worden niet langer gebouwd als paleizen waar een klant zich
korte tijd de prinses van Lombardije kan wanen, maar als varkensfokkerijen die
midden in een weiland staan.
Bij de rituele daad van een aankoop heeft de klant het recht in een andere wereld
te treden, vol schittering en wellust of - vol stilte en onthechting. De offerande staat
gereed op het altaarblok. De bankbiljetten ritselen discreet.
Waar vind je nog zulke koele winkels als de Parijse parfumerie Isabey, één van
de winkels die de architect Charles Siclis in de jaren twintig ontwierp? Ook hier
vierkante blokken en een opvallende belettering, maar wie zo'n winkel als bedelaar
binnentreedt verandert al op de drempel in Sneeuwwitje. Om bij het naar buiten
treden een groter bedelaar te zijn dan ooit tevoren, natuurlijk. Maar waar zijn winkels
anders voor? Heel even heeft de klant het gevoel dat hij een vrije wil bezit.
De mens heeft het recht zich zijn geld met staatsie afhandig te laten maken. Dromen
zijn de mooiste koopwaar.
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De à jour gefiguurzaagde tussenschotten en de rooie kwasten ‘bij de Chinees’, de
chianti-flessen en de druipgrotwanden in de pizzeria, het divankleed met het
geborduurde portret van Atatürk en de waterpijp in het Turkse eethuis, de
ivoorkleurige plastic Apollo en het door de eenogige en linkshandige Mavros
Kotopoulos op de muur geschilderde visserstafereel in de Griekse taveerne, ze vormen
de vaste ingrediënten van het eetlandschap. Gondola's van blik, boeddha's van
scheerzeep, scheepsankers van schuimrubber, de kunst van Mavros - het signaal is
onmiskenbaar.
Je hoeft alleen maar een poging te wagen je voor te stellen dat je met een pizza
worstelt tijdens een optreden van buikdanseressen of een loempia eet naast een door
steeds weer diezelfde Mavros Kotopoulos artistiek tegen de wand geworpen tempel
(waarin je na het nuttigen van dertig glazen sterke drank beslist enige gelijkenis met
de Akropolis gaat ontwaren) en je verstand staat er bij stil. Je kreeg je pizza en
loempia niet door de keel.
Ook de Wimpy's, de Mac-Donald's en hoe die gastronomische snackbars mogen
heten - tot in de verste uithoeken zetten ze zich als teken en neten in steden en dorpen
vast - bezitten een decor dat onverbrekelijk met het voorgeschotelde voedsel is
verweven. Lichtbakken, rondom oranje en gele kunststof, in de vloer vastgeklonken
tafels en stoelen: je zit er nog nét comfortabel wanneer je je benen in je nek slaat en
je kont eerst drie dagen in een bak met krimpwater

Foto's Hans van den Bogaard
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hebt laten hangen. Daar is geen ander voer bij denkbaar dan het voer dat je er dan
ook krijgt.
Ik ging er altijd van uit dat deze oranje hokken vol martelwerktuigen er, net als
bij de taveerne en pizzeria, zo, en niet anders, uitzagen door de folklore die de
ondernemer van huis had meegekregen: omdat oranje bij voorbeeld de lievelingskleur
van mevrouw Wimpy was en de heer Mac-Donald in zijn vrije uren graag aan yoga
deed.
Niets is minder waar. Er is door vormgevers over nagedacht. Ook de Wimpy's en
Mac-Donald's zijn tot stand gekomen na uitvoerige discussies over concepten,
functies, vormgevingsprincipes, tralala.
Fast-food-architectuur, het is een heus vak, er bestaan zelfs tijdschriften voor
fast-food-architecten, geloof me.
Geen vastgeklonken draaistoel, geen rubberen nop op de grond, geen oranje diarree,
geen plakletter, geen prijslijst, geen dienstersschortje, of er lag een
vormgeversfilosofie aan ten grondslag. Ik heb het met eigen ogen in zo'n tijdschrift
kunnen lezen. Elke vierkante centimeter in een Wimpy is door een vormgever
‘conceptueel gelegitimeerd’. Binnenhuisarchitecten houden er congressen over.
Waar vormgevers zijn geweest groeit geen gras meer. Daarom komt men in dit
deel van ‘het gastronomisch landschap’ de laatste tijd waarschijnlijk zo dikwijls
plastic grastapijtjes tegen.
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Toen de architectuur nog in handen was van mensen die van architectuur hielden,
was er niets aan de hand. Maar in onze tijd is de architectuur helaas in handen gevallen
van architecten.
Architecten zijn handelaren in maquettes. En maquettes zijn weer kleinschalige
modellen waarop vooral de frisheid van de boompjes en het heldere water in de vijver
goed uitkomen, kortom, alles wat buiten het bereik van de architecten valt. Ook wat
binnen het bereik van de architecten valt, het gebouw, de wijk, komt op een maquette
het voordeligst uit: vertederend lijkt het altijd. De betonnen gevelelementen zouden
bij zo'n verkleining nog best van porselein kunnen zijn en onder de broed- of
biljarttafellamp van het architectenkantoor lijkt alles even regelmatig. Elke
noodoplossing, elke dode hoek blijft op de maquette verborgen, het ziet er werkelijk
vernuftig uit.
Zoals de kostuums in de etalage van een confectiewinkel heel aanvaardbaar lijken,
omdat ze met honderden spelden aan de paspoppen zitten vastgeprikt, zoals de
kroketten er op de toonbank van een cafetaria altijd krachtig en bloeiend uitzien,
omdat ze van hout zijn en in een bedje van plastic sla liggen, zo dient ook de maquette
van de architecten ertoe om de toekomstige koper over de brug te helpen. Je ziet hun
gefiguurzaagde complexen, hun modelbouwwijken, of een tekening, een foto ervan,
en denkt, ach, zo kwaad is het nog niet. Maar je merkt veel eerder dat je een colbert
met een dromedarisrug hebt gekocht of een verlepte, in sodawater geweekte kroket
dan dat de architecten je bij de neus hebben genomen. De maquette is hun
hoogstpersoonlijke leugen. Aan het monsterlijkste gebouw kan nog een lieftallige
maquette ten grondslag liggen. Er bestaan twee maquettewetten: 1) is de maquette
lelijk, dan is het resultaat later lelijk; 2) is de maquette mooi, dan is het resultaat later
ook lelijk.
Kijk naar het ontwerp van het hoofdkantoor van de Bouw- en
Aannemingsmaatschappij Vermeer Utiliteitsbouw B.V. in Hoofddorp, vervaardigd
door het architectenbureau Heringa, Spruyt en De Jong. Grote panelen met
televisieschermen waaraan het personeel, zittend onder de bomen en bij de geplande
vijver, zich kan vergapen. En zie de werkelijkheid: die is nog erger. De vijver bestaat
vooralsnog uit molshopen, de bomen blijken nét iets minder groen, de
televisieschermen nét iets groter en bezet met bronskleurig, zonwerend glas. (Wie
stuit de opmars van al die bahamabeige, spiegelende kantoorramen die, na België te
hebben veroverd, ook Nederland zijn gaan teisteren? Een ongestelde kwartel in
bloedsoep is een aantrekkelijker combinatie dan die olie-achtige ruiten in beton.) Op
hun ontwerp hebben de architecten, glunderend over zoveel eigentijdse inbreng, een
ware speelsheid van knikjes aangebracht, een uitbundig patroon van knusse zig-zagjes.
In werkelijkheid zijn het gevels geworden die van buiten niet te wassen zijn, behalve
door de Hoofddorpse alpinistenclub. ‘Men zal voor het wassen van de ramen gebruik
maken van een hogedrukspuit...’
De artistieke lucifersdoosjesgezelligheid van de architectenmaquette komt in de
realiteit neer op het zweet van gastarbeiders.
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De architectuur is wel heel ver afgedwaald van het genotsprincipe; zo een architect
nog een sprankje wellust bezit, dan wordt het door zijn broodheren wel gedoofd; zo
een architect nog énige zin voor amusement koestert, dan wordt het er door zijn
opdrachtgevers efficiënt uitgetimmerd. Daarom zien architecten er altijd zo zonloos
en gemelijk uit: ze leven voortdurend onder het wolken- en bommentapijt van
bouwgiganten en reguleerregenten, van speculanten en telraamambtenaren. Genieten
is voor het hogere personeelskader van volkshuisvesting, publieke werken en
bouwondernemingen uit den boze; alwie daar werkt heeft zijn Eros kaltgestellt. De
vrouwen van deze bestuurders en het silhouet van Nederland kunnen erover
meepraten, beiden zien er grauw en saploos uit.
Bouwwerken die er louter voor het genot zijn, details van architectuur die het
amusement, de emotie en de verstandsverbijstering stimuleren, zijn schaars. Er
worden maar weinig follies meer gebouwd. Elke verrassing moet dichtgepleisterd,
elke uitstulping omgebogen, elke incongruentie rechtgetrokken. Functioneel moet
alles zijn. Bevattelijk. Wat is er in 's hemelsnaam armzaliger dan functionaliteit? Dan
bevattelijkheid? Zulke woorden klinken als spoorboekje, spaarcenten,
martini-on-the-rocks. Het tikkeltje-te-wilde, opwindende leven van referendaris
Blindeman uit Kijk-in-'t-Gat, hoofd ook van de schoonheidscommissie al-

Uitheemse huizen in de Roemer Visscherstraat

Gerrit Komrij, Het boze oog

31
daar, echoot er in mee.
Terwijl een pagode in Japan een pagode is, is een pagode in een grafelijk park in
Essex, Engeland, een folly. De Eiffeltoren is in Baltimore, Maryland, een folly; in
Parijs allang niet meer. Een Purmerendse doorzonwoning zou in Koeweit een folly
kunnen zijn, maar dan: wie ter wereld vraagt om een Purmerendse doorzonwoning?
Geen sjeik droomt van Purmerend, maar er zijn graven die van pagodes dromen
en er zijn dollarartiesten die dromen van een Eiffeltoren in hun achtertuin. Ze tarten
de tijd en de ruimte en, goddank, de goede smaak. Het gaat ze om het genot, meer
niet, maar vooral ook niet minder. Ze laten, dwaas en vloekend, hun pagodes en
torens bouwen, als een klap in het gezicht van hun omgeving. Ze zijn in alles het
tegengestelde van de Hollandse architecten, saploos forever, zonloos forever,
middelmatig from here to eternity, met slechts af en toe een opflakkering van geniale
ruimdenkendheid. Aan de kassa, wel te verstaan.
Waarom zou iemand aan een Amsterdamse straat niet een Russisch, een Engels,
een Italiaans en een Moors huis bouwen, naast elkaar? Waarom zou iemand een
grachtenhuis niet via een vliegtuigdeur willen betreden? Uit verre landen en uit de
lucht, domeinen van de droom, zijn deze gevels tussen de nuchterheid neergeplant,
als dwaze kinderdromen die geen regent ooit droomt, als dromen die vernietigd
moeten worden.

Ingang van de voormalige Boeing Club, Prinsengracht
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Arm socialisme
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Zeg me niet dat de socialisten en communisten die Amsterdam al sinds
mensenheugenis besturen, de wethouders van Volkshokvesting, de zetelhouders van
Stedeschoon, de baantjeshouders van Publieke Werken, geen visie bezitten. Zeg me
niet dat al die linkse houders geen inzicht op de langere termijn hebben, geen op de
toekomst gerichte planning, dat ze vandaag nieuwe brokken maken omdat ze het te
druk hebben met het lijmen van de brokken van gisteren, en dat ze morgen de ellende
van vandaag weer bij moeten vegen, zonder op overmorgen te kunnen letten. Zeg
me niet dat ze een beleid voeren van scherven en harken. En zeg me helemaal niet
dat al die socialistische en communistische houders van wetten en zetels en baantjes
geen gevoel voor traditie, omgeving, schoonheid, cultuur, geluk, verantwoordelijkheid,
smaak en medemenselijkheid hebben. Ze hebben het wel degelijk!
't Valt heel eenvoudig te bewijzen.
Als ze het niet hadden, zo'n visie, zo'n beleid, zo'n gevoel, dan zou Amsterdam er
immers niet uitzien zoals het er uitzag?
En het zíet eruit, zoals u weet.
Decennia lang hebben de socialistische burgemeesters,

Het vroegere gebouw van de NBBS, hoek Rokin/Wijde Lombardsteeg

Gerrit Komrij, Het boze oog

35
wethouders, directeuren, raadsleden, bestuurders, ambtenaren hun héle visie in deze
stad gelegd, met hart en ziel. Nadat ze hun visie, hun hart en ziel in de stad hadden
gelegd, zag de stad er uit als na een bombardement.
Het Amsterdam van nu is het resultaat van een totale visie. Het stadsbeeld vormt
de exacte weergave van de hersens van de ambtenaren die het bepaalden: vol gaten,
dead ends, koehandel en blinde muren. Vol ongerief en stilstand.
Geen planning op de lange termijn? Ach kom. Hun planning bestaat niet alleen
uit hun onwrikbare voornemen om de burgers te treiteren en te jennen, maar ook om
dit tot hun laatste snik vol te houden. Hun planning is gericht op de langst mogelijke
termijn.
Een beleid van scherven en harken? Toe nou. Het is juist een stevig beleid. Het is
een beleid van asfalt en sloophamers.
Geen gevoel voor cultuur, omgeving, verantwoordelijkheid? Maak het een beetje.
Jensden ze er, met hun stevige beleid en boordevol planning, soms niet de opera en
het stadhuis, in één gebouw gecombineerd, triomfantelijk door? Zorgden ze niet voor
een prachtige siamese tweeling van zang en wachttijden, van dans en stempelkussens?
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De bestuurders van Amsterdam zouden geen gevoel voor cultuur, omgeving en
verantwoordelijkheid hebben?
Onzin.
Hun package deal van opera en stadhuis bewijst het. Een vondst, zo hoor je alom.
Het ei van Columbus. De grootste prestatie sedert de wonderbaarlijke visvangst. Bij
die deal ontplooiden ze ál hun talenten.
De cultuur is ermee gediend: beter een half ei dan een lege dop, nietwaar? De
omgeving wordt er aangenaam door: ‘eindelijk een ruimte om je neus te poederen’,
aldus een vrouwelijk gemeenteraadslid. Zeg nu zelf: zorg dragen voor een stad met
tienduizenden woningzoekenden en dan een neus hebben die glimt, is het niet
godgeklaagd? En verantwoordelijkheid? Emmers vol verantwoordelijkheid! De opera
kan 's avonds verwarmd worden met de energie die de ambtenaren overdag hebben
uitgestraald. De balletdansers kunnen, na afloop van de voorstelling, hun voeten
wassen, hun enkels, hun knieën, zelfs hun handen, hun alles, alles! in de teil waarin
de gemeenteraadsleden die dag hun zweetdroppels hebben geplengd. Ze kunnen naar
hartelust pootjebaden in Emmers van Verantwoordelijkheid. Energiebesparing! Twee
halen, één betalen! Een grandioze aanbieding die nooit terugkomt!
Als het om cultuur, omgeving en verantwoordelijkheid gaat is het bij de linkse
bestuurders van Amsterdam alle dagen uitverkoop. Ze laten nóóit een koopje schieten.
Wat in Schiedam een incident was, is in Amsterdam sche-
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ring en inslag. Wat in Schiedam per ongeluk gebeurde, gebeurt in Amsterdam met
opzet. Het vertoon van koopmanszin was in Schiedam marginaal, maar is in
Amsterdam al sinds onheuglijke tijden structureel.
Socialistische bestuurders likken de kooplieden en trappen de arbeiders. Aan alle
goudkusten van Amsterdam, voor alle herenhuizen schitteren de trottoirs; in de
volkswijken worden de stoepen gerepareerd door leerlingstukadoors met
evenwichtsstoornis, je valt er elke minuut in een nieuw arglistig gat. De straten voor
de grote banken zijn altijd schoon; in de arbeidersbuurten opereert een reinigingsploeg
die alleen tegen betaling van steekpenningen bereid is een bezem met twee haren
luchtig over het plaveisel te laten scheren.
Men ziet deze Verelendungsdrift der socialistische ambtenaren het duidelijkst aan
het Paaltje.
Langs de grachten zijn deze paaltjes, ‘Amsterdammertjes’ geheten, dik, met een
tevreden kale kop en het stadswapen als medaille op de borst.
In de lichtloze wijken waar het stemvee woont staan louter magere en onversierde
scharminkels.
Arbeiderspaaltjes.
Ze zijn eigenlijk nog te mooi, vinden de socialistische regenten. Wat moet een
arbeider met mooiigheid? Straks stemmen ze nog op de kapitalisten!
Nee, vertel me niet dat een linkse wethouder geen visie heeft, geen kijk op de
toekomst, geen medemenselijkheid.
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Het plan om van een appel en een peer een pruim te maken, dat wil zeggen om op
het Amsterdamse Waterlooplein zowel de opera als het stadhuis in één
crematoriumcostuum te steken, vormt tot dusver het schrijnendste resultaat van dat
andere monsterhuwelijk: het samengaan van bestuurlijk onbenul en talentloos
architectendom. Het Amsterdamse plan kreeg zo langzamerhand de onvermijdelijkheid
van een natuurramp: niemand wou dat het er kwam, maar het komt er toch. Zoals
alleen Neptunus glimlacht wanneer een springvloed een groot deel van de kust heeft
weggeslagen, honderden mensen de verdrinkingsdood hebben gevonden en van
duizenden en nog eens duizenden have en goed zijn weggespoeld, zoals de God van
de christenen de enige is die schatert wanneer een heel volk van goddelozen op
gloeiende kooltjes loopt en wordt verteerd door de vurige vonken uit de muil van de
leviathan, zo staan alleen nog de wethouders van Amsterdam breed te glimlachen
bij de maquette van deze natuurramp en zijn het enkel de architecten zélf die nog
jubelen over hun wangedrocht. Het kindje heeft slagtanden, schubben, gespleten
hoeven en een varkenskrul, maar de trotse ouders en de peetvader wijken geen seconde
van de wieg.
Toen de eerste ontwerpschetsen en de maquette bekend waren geworden, had
niemand meer een goed woord voor deze hybride tussen aria en stempelkussen over.
Op van alles leek het, op een cargadoorskantoor annex tramremise, op een
lijkschouwingshuis annex repetitieruimte voor de fanfare, op een textielcentrum
annex groenteveiling, op een centrale meldkamer annex overdekte rolschaatsbaan,
op een politiedependance voor derdegraads verhoren annex olieplatform, op werkelijk
alles, behalve op een stadhuis annex opera. Daar zou je waarachtig niet zo snel op
komen, als je de ontwerpen zag. Trouwens, op de tekeningen ging het grootste deel
van het mormel schuil achter bomen zoals die er pas over twintig jaar uit zullen zien
en de maquette werd zelfs overschaduwd door meer dan honderdjarige woudreuzen.
Wie zou, geheel conform de wet dat teveel bomen op een maquette betekenen dat
er iets te verbergen valt, niet onmiddellijk argwaan krijgen? Een paar schriele
boompjes, al-la, elke stakker verdient een pluim, maar zo'n fors, volwassen bos? De
Amsterdamse gemeenteraadsleden, zij kregen geen argwaan, zij gleden weer eens
uit, zoals ze al zo vaak over de ijzingwekkende gladheid van de Oostenrijkse architect
Holzbauer waren uitgegleden, geheel conform de wet dat het bestuur van Amsterdam
nooit veel meer voorstelt dan een om de vier jaar door het stemvee gelegitimeerde
stupidocratie.
Het is inmiddels een flinke symbiose geworden, tussen Holzbauer en die
stupidocratie, een soort zwaan-kleef-aan. Wat er ook gebeurt, Holzbauer blijft kleven.
In 1968 wint deze Oostenrijker de prijsvraag voor het ontwerp van een Amsterdams
stadhuis. De ambtenaren buigen zich erover en stellen wijzigingen voor, bezuinigingen
eisen hun tol, elk jaar moet er wel weer iets aan worden veranderd. Geen nood,
Holzbauer kleeft. Actiegroepen komen en gaan, Holzbauer kleeft. De regering in
Den Haag keurt na geruime tijd het hele ontwerp af omdat het, eenmaal gerealiseerd,
teveel energie zal verslinden, Holzbauer kleeft. Holzbauer kleeft en schrapt twaalf
kolenkachels. Ineens is daar, deus ex machina, het idee om van de appel en de peer
een pruim te maken, Holzbauer kleeft als vanouds en maakt in één weekend van zijn
appel, het stadhuis, alvast een halve pruim. De architect van de opera overlijdt:
Holzbauer kleeft en annexeert de peer. Opnieuw commissievergaderingen, inspraak,
actiegroepen. Moet er iets bij? Holzbauer kleeft en doet er iets bij. Moet er iets af?
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Holzbauer kleeft en doet er iets af. Dertien jaar zit deze Holzhackerbube al met
elastieken bretels aan het stadhuis vast, een schoolvoorbeeld van inschikkelijkheid,
plooibaarheid en vooral kleverigheid, het prototype van de brave architect annex
lakei.
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Voorstel voor een belcanto-ruimte

Dezelfde ruimte, na dertien jaar Holzbauer
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Dertien jaar heeft Holzbauer eerst aan een ontwerp gewerkt en veranderd, en dan
ineens verdedigt hij weer te vuur en te zwaard een volkomen nieuw ontwerp dat op
een slordige zaterdagnamiddag en een slaperige zondagmorgen met een
behangerskwast op het prikbord van de kinderen in elkaar is gefröbeld. ‘Het is toch
zeker geen kwaliteitsmerk geworden dat als iets maar lang duurt, het ook goed is?
Hoe snel denk je dat de Parijse opera is gemaakt?’ werpt hij in een interview vragend
op, ijverig de dertien lange, lange jaren die aan dit ontwerp voorafgingen vergetend.
Holzbauer zou een draaitol zijn, als hij niet zo kleverig was.
Uit het ijdele streven om straks zijn naam op de titelpagina te zien, ook al hebben
ze de hele inhoud van zijn boek geschrapt, doet Holzbauer er een poortje bij, een
klokgeveltje, een stille binnenplaats voor toekomstige vuurpelotons, een krulletje
hier, een zuiltje daar, hij hangt desnoods een koeiebel boven de ingang, alles liever
dan om met hangende pootjes teruggestuurd te worden naar Tirol.
Een in Het Parool gepubliceerd interview met Wilhelm Holzbauer en de aan hem
toegevoegde Amsterdamse architect en oud-voorzitter van de schoonheidscommissie
Cees Dam die, sedert hij Holzbauers adjudant en slippedrager werd, Oostenrijkser
is geworden dan twaalf klederdrachtkapellen en alle Wiener Sängerknaben bij elkaar,
dat interview is even pijnlijk en kitscherig als hun foetus die zólang in de baarmoeder
heeft gezeten dat hij op een beschimmeld en voorhistorisch monster is gaan lijken.
Holzbauer vergelijkt in dat interview zijn werk zelfgenoegzaam met dat van Ber-
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lage en Dam komt, want hij kan niet achterblijven, prompt met Rietveld op de
proppen. Als de kornuiten Piekfijn & Klokgaaf van het plaatselijke loodgieters- en
stukadoorsbedrijf verkopen ze ons, met de arrogantie van het schijntalent dat niettemin
stevig in het zadel zit, hun koe- en windhandel als kunst van een hogere orde. ‘Ik
vind het een bijdrage aan de schoonheid van de stad. Bom. Basta,’ roept Dam.
‘Eigenlijk zijn wij architecten handelaars in dromen.’ Die dromen verwezenlijk je,
volgens hem, door ‘een stuk spanning’ in ‘een stuk stad’ aan te brengen. Jawel. Bom.
Basta. Wij architecten.
En Holzbauer verklaart, blijmoedig als een gummibal die na een dertienjarige
regenbui maar niet nat wil worden: ‘Ik vind het van een ongelooflijke arrogantie, als
groepen die niet groter zijn dan een paar honderd man, maar die enorm actief zijn,
als die groepen zeggen: “Wij zijn Amsterdam. Wij vertegenwoordigen de mening
van Amsterdam.” Dat is ongelooflijk arrogant.’
Welnu, ik vind het weer van een ongelooflijke arrogantie, als groepen die niet
groter zijn dan twee man, maar die enorm kleverig zijn, als die groepen zeggen: ‘Wij
zijn Amsterdam. Wij vertegenwoordigen de mening van Amsterdam.’
En ik zou deze arrogante gelegenheidsknutselaars willen aanraden beschaamd af
te druipen naar een Alpenweide om daar voor de rest van hun leven als toeristisch
jodelduo de kost te verdienen en het handelen in dromen aan architecten over te laten.

Wilhelm Holzbauer
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En de nieuwbouw in de volksbuurten van Amsterdam! Wat zijn de socialistische
wethouders daar niet trots op! Aanwinst op aanwinst, ze knorren van genoegen. Om
de haverklap laten ze zich in een Goggomobieltje voorrijden om het nieuwste blok
sociale woningbouw te bewonderen en zich door de fotograaf van het Amsterdams
Stadsblad te laten vereeuwigen, terwijl ze glunderend en vol welbehagen aan oom
Krelis en tante Ka, die veertig jaar op een onverwarmde kattebak in de Jordaan
hebben gehokt, de sleutel te overhandigen van hun... nieuwe kattebak, die alleen
dáárom de naam van woning verdient omdat ze er per maand 524 gulden huur voor
moeten neertellen. Sociale woningbouw, de vernieuwing van arbeiderswijken, het
is de oogappel van de socialistische bestuurders... Ze verlenen keer op keer audiëntie
en práten zelfs heel gewoon met Krelis en Ka, jawel, ze stappen er voor uit hun
Goggomobiel die een uur daarvoor, in de garage van het stadhuis, nog door een
speciaal voor dit doel door Circus Knie afgestaan ensemble dwergen extra met
kettingen en houten knotsen is bewerkt, opdat de arbeiders geen verkeerde gedachten
zullen krijgen... Uit hun sjofel en deerlijk toegetakeld autootje stappen ze, om Krelis
en Ka de sleutel van hun paradijs te overhandigen.
Van hun konijnehok. In de ziel van de socialistische ambtenaar, een ziel die uit
een meetlat en een spaarpot, een oogklep en een zandloper is bijeengehutseld, bestaat
het paradijs uit konijnehokken.
Maar stil.
Laten we ook even, héél even, hoed in de hand, ogen ten hemel, stilstaan bij de
architecten. De architecten van de sociale woningbouw. Hoe kan er, ik vraag het me
in nachten van vertwijfeling, in radeloos doorwaakte uren af, een mensensoort bestaan
dat huizen ontwerpt waarin het zelf niet zou willen wonen? Bestaan er schrijvers die
teksten vervaardigen die ze zelf met afschuw lezen? Bestaan er schilders die doeken
schilderen waartussen ze geen seconde zouden kunnen leven?
Nee, driewerf nee.
Of liever. Toch.
Jawel.
Copywriters. Reclametekstschrijvers. Schilders van zigeunerkinderen. Knutselaars
van heidelandschapjes.
Tot die kaste behoren de architecten van de sociale woningbouw. We hebben al
te lang bij ze stilgestaan. Zo is het weer mooi genoeg.
We keren terug naar de Amsterdamse bestuurders. Maar zie: de Amsterdamse
bestuurders zijn al weg. Ze hebben hun Goggomobieltje naar de garage van het
stadhuis gebracht, de dwergen een stuiver fooi gegeven, en tuffen nu in hun deukloze,
frisse Fiat naar Medemblik of Purmerend, naar een iets ruimer huisje aan een schone
straat. Een tuintje. Nette buren.
Straks zullen ze in hun douche van drie vierkante meter de vermoeienissen van
zich afschudden. De geur wegspoelen van konijnen en kattebakken. Ze moeten wel
naar Purmerend, de stakkers, want anderhalve meter douche is het maximum voor
de sociale woningbouw in de stad.
Wie regeert let op de centimeter!
Door de geest van elke socialistische regent waart de meetlat zoals de zweep door
de geest van de beulsknecht.
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Sociale woningbouw
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Zoals het woord van de goddelozen een aanslag is op het christenfatsoen, zo is de
sociale woningbouw een aanslag op mijn... ja, op wát, bij zoveel gebrek aan fatsoen?
Een aanslag op de harmonie van mijn innerlijke snaren, zal ik maar zeggen. Op mijn
alderdiepste en alderonfatsoenlijkste vibraties. Joehoe!
Ik raak onveranderlijk in een melige bui als ik aan ‘stedebouwkundige vernieuwing’
denk, u merkt het. En als ik aan de woningen denk die door de socialisten aan het
moderne teletariaat worden toebedacht, dan kan ik alleen nog onsamenhangende
klanken uitstoten. Mprrrx. Kluuk. Frrrps. Dan pak ik een boek van Bert Schierbeek
en, waarachtig, ineens wéét ik waar hij het over heeft.
Over architectuur.
Wat betekent sociale nieuwbouw in de steden? Het betekent dat er in vliegende
galop oude, te kleine woningen worden afgebroken om op z'n elfendertigst, een slak
is er een mirakel van snelheid bij, plaats te maken voor nieuwe woningen die tweemaal
zo klein zijn. En tweemaal zo duur. Alom slopen ze als een kievit met
zevenmijlslaarzen en bouwen ze als een slak met zeebenen. Wat overblijft zijn
stortplaatsen, kraters, velden vol regenwater, slechts af en toe onderbroken door een
compact blokje kruip-in-kruip-uitjes voor de modale werkman. Daarbij vergeleken
woonde Piggelmee riant in zijn Keulse pot.
't Zou kwaadaardig van me zijn als ik verzweeg dat er wel degelijk een sociale
gedachte achter deze woningen stak. Ze
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zijn milieuvriendelijk. Met één fles ammoniak hou je ze tien jaar glimmend schoon.
Je hoeft er nooit te stofzuigen ook, één diepe zucht is meer dan voldoende. Ze bieden
comfort, want je kan in de keuken koffie zetten en in de douche je voeten wassen,
allemaal terwijl je in je bed ligt. Ook valt de post zó op je voeteneinde. Je schakelt
met je neusje tv-toestel in.
Er is niet veel ruimte in Nederland, maar voeg daarbij de haast panische angst
voor ruimte van de bestuurders, ambtenaren, stedebouwkundige ontwerpers,
architecten en buurtwerkers, en ziedaar: je hebt de Keulse borrelglaasjes die onze
nationale tapkast sieren.
Klein van binnen en kneuterig van buiten. De héle planning van wijken getuigt
van die grijpstuivermentaliteit. Het is niet mooi en het is niet lelijk, het is niet glad
en het is niet hard, het hangt niet aan de muur en het verdomt te tikken bovendien.
Je hebt, kortom, nergens een houvast. Loop je nu in Sappemeer of in Almere, in
Amsterdam of in Buitenveldert? Geen idee, waar waren we gisteren ook alweer?
De verpurmerending van Nederland gaat traag, maar onstuitbaar voort.
Winkelpromenades, sierbestratingen, woonerven en Keulse minipotten.
Dat is wel het allerergste: de weigering om herkenningstekens aan te brengen, het
loslaten van de levenslijn van een stad of een dorp. Het socialistische stemvee moet
met een verrekijker op het dak klimmen, binnenkort, om aan een gevel die de slopers
per abuis hebben laten staan te kunnen zien waar het eigenlijk woont.

Voor en na de stadsvernieuwing
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Wie denkt dat de Dienst Herhuisvesting met minder ambtenaren toe kan nu ze, zoals
ze zelf luidruchtig verkondigt, steeds minder, ja bijna niets meer heeft te verdelen,
toe te wijzen en te herhuisvesten, zit er wel heel lelijk naast. Als u had gedacht dat
de gehele herhuisvesting van een stad als Amsterdam door twee ietwat werkwillige
ambtenaren, geassisteerd door een loketbediende die prachtig kan blaffen en een
meisje van een uitzendbureau dat één keer per half jaar de post komt beantwoorden,
kon worden geregeld, dan bent u net zo'n naïeveling geweest als ik. Zelfs als ze een
van die twee ambtenaren op staande voet zouden ontslaan, dacht ik altijd, dan zou
dat aan de kwaliteit van de Amsterdamse herhuisvesting niet de minste afbreuk doen.
Oei, wat zat ik er lelijk naast! Alleen al de afdeling stadsvernieuwing die deel
uitmaakt van de Dienst Herhuisvesting telt ‘circa’ veertig man, lees ik in een
advertentie waarin om twee nieuwe ambtenaren wordt gevraagd. Een moment
verkeerde ik nog in de mening dat ze die twee nieuwe ‘krachten’ nodig zouden hebben
om het reeds aanwezige personeelsbestand eens te tellen, want veel verder dan ‘circa’
veertig man waren ze niet gekomen, en ambtenaren hadden al zoveel aan hun hoofd.
Maar de vacature-advertentie hielp mij snel uit de droom. Er stond wel degelijk een
taakomschrijving in. Vacature-nummer 6000 en vacature-nummer 6090,
respectievelijk een projectwerker stadsvernieuwing (salaris maximaal f4534,- per
maand) en een plaatsvervangend chef (salaris maximaal f4854,- per maand): ze
worden geacht deel te nemen aan de projectgroeporganisatie die in zogenaamde
actiegebieden tot taak heeft de activiteiten van de diensten te coördineren.
Dat is niet misselijk.
‘De woningdistributie,’ zo wordt in de advertentie meegedeeld, ‘bevindt zich in
een moeilijke periode. De toename van de vraag in de afgelopen jaren heeft geleid
tot sterke spanningen.’
Bij de ambtenaren, wel te verstaan.
Derhalve is er nu dringend een extra projectwerker stadsvernieuwing nodig om
‘de dienst in een projectgroep te vertegenwoordigen’, om ‘de in het actiegebied
werkzame opnameambtenaren te coachen’, om ‘de directie te informeren ten behoeve
van het formuleren van beleidslijnen’ en om 's avonds met actiecomité's te vergaderen,
‘waarvoor een compensatieregeling geldt’, en heeft men op korte termijn behoefte
aan een plaatsvervangend chef die moet ‘beslissen bij bijzondere problemen’, die
‘de projectwerkers moet vervangen bij afwezigheid (ook 's avonds)’ en die ‘nieuwe
projectwerkers moet inwerken’.
Over uw spanningen, geachte lezer in uw sloopwoninkje, dierbare lezeres in uw
renovatiestraatje, geen woord, noch over uw compensatieregelingen. Maar één
zekerheid hebt u. Terwijl over tien jaar de dan circa drieënzestig man elkaar nog
steeds vervangen en inwerken, tot laat in de gecompenseerde avonduren geducht
formulerend en coachend, hebt u uw Keulse pot al enige tijd verlaten en uw intrek
genomen in een kabouterwoning uit de vrije sector.
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Het is aan de plompe regentenkoppen te zien, en aan de kersepitten van de
ambtenaren: geplooid als een zeemleren knapzak en strak als een blikken Mongool,
maar altijd uitdrukkingsloos en droog, altijd zonder vuur, altijd zonder het vocht dat
humor heet. Ze zijn noch flegmatiek, noch sanguinisch of choleriek, ze zijn keurig
en leeg. Koppen als geharkte tuintjes.
Maar niemand is zo uitgeblust of in de diepste krochten van zijn hart borrelt er
nog iets. Het zal nooit tot een explosie komen, als bij een slapende vulkaan, het is
er veeleer mee als met een nasmeulend boordeknoopje in een tot de grond toe
afgebrand lustprieel: een glimworm in een asla. Geen ziel is zo verhard of onder haar
lamme vleugels jeukt nog een horzel. Geen ambtenaar is zo droog of er knaagt iets
aan zijn kersepit.
Het is 't knagende besef dat ze hun dromen hebben verloren, het is de horzel van
hun fantasie die maar niet sterven wil, het is het gouden boordeknoopje dat wanhopig
probeert het hemd van hun schamelheid te verfraaien. Hoe ze het ook willen
verdringen, ze herinneren zich hun kindertijd, toen ze nog vurig en vol ideeën waren,
vol grootse plannen en razernij.
Soms, heel soms borrelt de gedachte aan dat leven in ze op; soms, heel soms wordt
de schoonheid van wat ze hadden
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kunnen zijn ze te machtig; en in zo'n stuip van herinnering gaat een ambtenaar aan
kunst doen.
Dan, in een bui van verdwazing, teweeggebracht door vale verlangens achter een
gordijn van tranen, besluiten ze om iets dwaas te doen, iets extra's; dan geven ook
zij opdracht om follies te bouwen. En zie: de architecten likken terstond hun artistieke
hielen.
Hoe zien de follies van het regentendom eruit? We kunnen daarover kort zijn. Als
zandbakken en blokkendozen. Op het Kleine-Gartmannplantsoen in Amsterdam
mocht, naast de tramhalte en de taxi-standplaats, van de bestuurders iets geks
gebeuren, iets vriendelijks, iets speels. Het werden zandbakken, toekomstige
vuilnisvaten. Op de hoek van de Keizersgracht en de Runstraat mocht een architect
naar hartelust iets eigentijds neerzetten, pure, van alle andere disciplines losgezongen
architectuur. Het werd een uit Junior's Blokkendoos opgebouwde duikboot.
Wee een ambtenaar die zijn remmen losgooit! Wee de architect die het stervende
kind in zich op de been helpt! In plaats van dwaze follies krijgen we: infantiele follies,
in plaats van belangeloze: jengelende, in plaats van erotische: de follies van de luier.
Geen nachtmerries worden het, maar hobbelpaarden. Regentendromen zijn van
strokarton.

Kantoorgebouw op de hoek van de Keizersgracht/Runstraat
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De overheid interesseert zich niet voor kunst, en in haar streven naar decivilisatie
van bovenaf heeft zij bewerkstelligd dat het volk niet wordt onderwezen in kunst.
Zo wordt de kunstenaar door top en basis gelijkelijk geminacht; de leeghoofden die
in de politiek noodzakelijkerwijs naar boven drijven eisen dat hij zich gedraagt als
een bedelaar en om haar gunsten smeekt, de omstanders eisen dat hij zich als een
nar gedraagt en ze een korte poos amuseert; hij zit klem tussen een haag van arrogantie
en een poel van verveling; hij wordt gemangeld tussen een regentendom dat kunst
als naastenliefde beschouwt en een publiek dat kunst maar geldverspilling vindt;
voorzieningen gelden niet voor hem, noch bij ziekte, noch bij tegenspoed, hij kent
geen vrije dagen; de enige door wie hij als volwaardig staatsburger wordt behandeld
is de fiscus.
Soms richtte men, door een slecht geweten gedreven, na de hongerdood van een
kunstenaar een standbeeld voor hem op; schonk men hem, wat men hem tijdens zijn
leven had onthouden: belangstelling, een zeker aanzien. Er kwam een comité van
aanbeveling bij elkaar, de autoriteiten gaven een daverend feest bij de onthulling,
het mocht wat kosten, desnoods het bedrag waarmee men de kunstenaar zijn hele
leven van eten, papier, schoeisel en kleding, benevens een zakgeld, had kunnen
voorzien. Na hun dood, als ze niet langer tot last konden zijn, eerde men de
kunstenaars. Ze waren ná hun dood groot, en politici vóór hun dood; zo was alles
fraai geregeld.
In Nederland bestaat die regeling zelfs niet. Weliswaar
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zijn alle politici hier voor hun dood groot, kundig, vlijtig, valabel, maar een kunstenaar
verdient hoon tot doomsday.
Wat is er met het borstbeeld van Herman Heijermans niet gesold! En nog altijd,
wanneer uit de rijen der analfabeten, nooit te beroerd om alles wat het kleine beetje
verstand dat ze bezitten te boven gaat kranig tegemoet te treden, iemand het gezicht
van Heijermans voor de zoveelste maal met paarse versierselen of rode runen heeft
beklad (de viltstift en de verfspuitbus zijn de zeis en de hooivork van deze tijd, de
wapens van het klompenvolk), duurt het maanden voordat er, in opdracht van de
gemeentereinigingsdienst, een schoonmaker komt aansukkelen om de kop op een
nadrukkelijke maak-je-niet-druk-manier op te poetsen. Een Nederlander heeft geen
geweten als er niets aan te verdienen valt.
Maar hoog laait de cultuur in hem op als hij geld ruikt. Dan stijgt de beschaving
hem tot de lippen, dan is hij zelfs fantasierijk genoeg om een bordeel of een
goocheltent om te dopen tot ‘Huize Alberdingk Thijm’ wanneer er, zoals op de
Nieuwe Zijds Voorburgwal, in de gevelsteen staat: ‘Hier woonde in 1867 en (stierf)
17 maart 1889 Dr. Joseph Albert Alberdingk Thijm.’ Ook de in onderwereldmilieus
nóg bekender en geliefder Lodewijk van Deyssel, zijn zoon, woonde in dit huis;
vanaf zijn vierde jaar. Zou er in dit onduidelijke horeca-geval voor de bezoekers souteneurs, sexbioscoopexploitanten en tweedehandsautohandelaren - al een broodje
Lodewijk van Deyssel of een steak Frank Rozelaar op het menu staan? Ongetwijfeld.
Dit volkje is nog het cultureelst van al.

‘Huize Alberdingk Thijm’, Nieuwe Zijds Voorburgwal 163
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Een stijl is meer dan een optelsom van individuele kunstuitingen, een stijl is als een
fluïdum dat elk voorwerp doordringt, van hoog naar laag, van laag naar hoog. Als
zowel de reclame-affiche als het schilderij, zowel de arbeiderswoning als het
bankgebouw, zowel het theeservies als het platina collier gemeenschappelijke
kenmerken vertonen, is er van een stijlperiode sprake. Zulke stijlen waren in onze
eeuw onveranderlijk socialistisch angehaucht. Dat er meestal sprake was van groepen
kunstenaars en vormgevers die, hoe dienstbaar ze ook wilden zijn, vanuit hun vrij
beschermde positie en hogere opleiding een stijl oplegden aan een proletariaat dat
werd verondersteld naar schoonheid te hunkeren, dat het dus meer van hoog naar
laag ging dan van laag naar hoog, doet er in dit verband niet zoveel toe: ze hadden
tenminste het idee dat hun inzet de massa's verhief en dat het om een
gemeenschappelijk gedragen ideaal ging.
De geschiedenis vertekent: in studies over ‘toegepaste kunst’ kom je de
Juliana-koektrommels en de Lenin-lepeltjes van destijds niet meer tegen, al zal die
volkskunst ongetwijfeld welig hebben getierd. Je ziet alleen nog de edele socialistische
strijd om het Schone voor Iedereen, het Functionele Licht en de Kleur in het getto
van de mijnwerker, en je verbaast je over de orgiastische omvang die deze
kunstnijveraarsbeweging heeft gekend. Er was een golf, en daar zaten de kunstenaars
op. Niets ontsnapte aan hun aandacht, alles werd hervormd en met het stijlfluïdum
doordrenkt: deurkozijnen, damesschoenen, titelpagina's, offerblokken, toneeldecors,
theemutsen, kinderspeelgoed, servetringen, brugleuningen, lampekappen en
stoombootinterieurs.
Alles werd, nagenoeg religieus, in één stijl gevangen, de revolutie en de monarchie.
De Russische oktober-revolutie werd tot op het aardewerk gestileerd
(‘agit-prop-porselein’), we zien het aan een bord van Tsjechonin uit 1919, en in 1910
ontwierp C.A. Lion Cachet zijn Juliana-bord, dat ontelbare Nederlandse huiskamers
sierde.
Deze schotels zijn nu rijp voor het museum geworden. De kunstenaars hebben er
de brui aan gegeven. Het volk heeft zijn alleenheerschappij hernomen.
De Olympische Spelen in Moskou en de kroning van Beatrix hebben enkel een
onvoorstelbare hoeveelheid wanstaltige rotzooi opgeleverd, subtieler kan ik het niet
uitdrukken. Souvenirberen en bête vlaggetjes, antiekachtige kroningslepels en
herdenkingsmunten in boerefluitjesstijl: de koektrommel heeft gezegevierd. Het
Kremlin en het Oranjehuis hebben, met hun minachting voor kunst en hun gebrek
aan stijl, hun beloning geserveerd gekregen in de vorm van vuilnis, in brons, zilver
en goud.
Tussen het onbereikbare laag en het onverwoestbare hoog, tussen versuffing en
opgeblazenheid, doolt de kunstenaar rond, bij doodtij, zonder stijl.
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Hamer en sikkel-schotel van Tsjechonin, 1919

Juliana-bordje van Lion Cachet, 1910
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De ondergrondse
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Je zou toch zeggen dat Amsterdam er bij gebaat is wanneer een hoge ambtenaar van
Stadsontwikkeling, die bovendien de grote motor achter de aanleg van de metro was,
ook zelf ondergronds gaat, maar als we de kranten mogen geloven is er juist van een
onherstelbaar verlies sprake. Ik bedoel hier het overlijden van ir. Anton de Gier,
planoloog en directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening.
Over de doden niets dan goeds, tenminste zolang ze nog leven, maar nu De Gier
al enkele weken zélf ruimtelijk is geordend, wil ik u toch nog even deelgenoot maken
van mijn verbazing over het grote aantal lovende necrologieën dat er in de week na
zijn dood in de kranten verscheen. Ze waren zonder uitzondering afkomstig van
mede-regenten.
Er bestaat geen walgelijker schouwspel dan regenten die regenten prijzen, het is
ermee als met literaire critici die de produkten van hun vrienden en van de vrienden
van hun vrienden aanbevelen, het is ermee als met filmcritici die een rolprent
bejubelen waarvan hun verloofde het scenario heeft gestencild, het stinkt en het is
rot. Het is een ranzig wereldje van mensen die het middelmatige tot iets groots
verklaren om er ook zelf een beetje groter door te lijken. Argwaan is hier geboden.
Bij de dood van regent De Gier doken ze uit alle hoeken op, de regenten. Han
Lammers, landdrost van de IJssel-meerpolders, prees De Giers ‘rijkdom aan eigen
ideeën’ en verklaarde: ‘Het (sic!) was in mijn ogen een van de knapste ambtenaren
die Amsterdam had (...). De hele opvatting over het koppelen van de buitenwijken
op de binnenstad met
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een bepaald stelsel van openbaar vervoer, dat was aan zijn denkwerk te danken.’
Tien jaar lang waren de eerste bewoners van de Bijlmer zes uur liftend onderweg
om de dichtstbijzijnde wasserette te bereiken, drie uur heen en drie uur terug. Thans
zijn de honderdduizenden bewoners aangewezen op een onbewegwijzerd jaagpad
met haarspeldbochten en een tochtige metro die nog het meest wegheeft van de oprit
naar Sobibor.
Maar Lammers prijst De Gier. En drs. R. de Wit, commissaris van de koningin in
Noord-Holland, prijst De Gier. ‘Hij durfde voor zijn eigen mening uit te komen.’
Nu, dát is zeker iets bijzonders voor een ambtenaar. Dat is ongeveer even schokkend
en prijzenswaardig als het hebben van ‘eigen’ ideeën. En dr. Ivo Samkalden,
oud-burgemeester van Amsterdam, prijst De Gier. ‘Op het stadsontwikkelingswerk
heeft hij een sterk en voor een deel gelukkig onuitwisbaar stempel gedrukt.’
De Gier drukte dat onuitwisbare stempel, uit hoofde van zijn functies, op de
Bijlmermeer en op de metro-aanleg. Op de Schipholspoorlijn, op Buitenveldert. Dat
ze er uitzien zoals ze er uitzien, het is voor een deel zijn denkwerk geweest.
Onuitwisbaar is het zeker. Maar ‘gelukkig’ onuitwisbaar? Een half pond in
olifantenreuzel gebakken raapsteel, een door mijn oudoom gefiguurzaagde Mechelse
kast, een bultige pul bij de vuilnis gevonden, een snotlamp van drieëntwintig cent,
ik acht ze stuk voor stuk waardevoller dan al de resultaten van het denkwerk van De
Gier.

Overdekte straat in de Bijlmer
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De Merkelbachprijs voor architectuur werd toegekend aan de architecten B.A.J.
Spängberg en P.H. van Rhijn.
In de jury zaten vier architecten, van wie er drie deze prijs al eens zélf in ontvangst
hadden genomen.
Wat bekronen architecten als ze onder elkaar zijn? Iets echt architecturaals
natuurlijk. Iets wat alleen een architect kan waarderen. Een architectuur voor
architecten.
De Amsterdamse metro.
Wat zegt u? Versta ik het goed? Ja, u hebt het goed verstaan. De metro van
Amsterdam. De metro heeft de prijs.
Maar de metro, dat zijn toch die malle wachthuisjes, die schriele bushaltes van
ondefinieerbare kleur, vloekend met de grond waarop, de lucht waaronder, de straat
waarachter en de huizen waartegen ze staan, de agressie oproepend van elke viltstift
die toevallig voorbijzweeft? Dat zijn toch die roltrappen die naar tochtige catacomben
leiden, met overal dode hoeken en balustrades van zwaarlijvige orgelpijpen? Dat
zijn toch die naargeestige schuilkelders met hun nachtmerrie van oranje afvalbakken,
oranje noodremmen, oranje informatieborden, oranje-met-gele stempelautomaten
en idem-dito kaartjesdito's? Die betonnen ruimten waar tussen imitatie-Griekse zuilen,
ook al zo apoplectisch van aard, blauwe borden hangen boven granieten zitgebeurens?
Dat zijn toch die trappehuizen en perrons met hun muren vol ge-
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le fantasieën à la het nagekomen nestkuiken van Bart van der Leck? Muren die ook
al weer van elke viltstift een magneetnaald maken?
Precies. Dat is de metro.
Die blokken, die pilaartjes, die polkadotten, die Tomadoen Brabantiakleuren, die
kolommen: het is de metro. Die labyrintachtige grafkelder: het is de metro. Die
Jordaan-operette van oranje en gele vlakken en vlekken, met hier en daar wat blauw
ertussen: het is de metro.
Bekroond. Door architecten. Voor architecten. Spängberg is de naam. De naam
is Van Rhijn. Ze speelden met Lego en kregen een prijs.
De metro is een toonbeeld van innerlijke vrijheid, vindt de jury. Hoor ik het goed?
Ja, u hoort het goed. De metro getuigt van in-ner-lij-ke vrij-heid. De innerlijke vrijheid
van Spängberg en Van Rhijn. Moet direct bekroond. Innerlijke vrijheid is het hoogste
architectengoed. De architect onderscheidt zich immers van zijn medemens door zijn
innerlijke vrijheid. Wat zou een architect zich bekommeren om het publiek? Waarom
zou hij metropassagiers van dienst zijn? Dat vee kruipt vanzelf wel in de wagens.
Een architect bouwt enkel voor architecten. Hij vertolkt zijn innerlijke vrijheid in
oranje en geel, met hier en daar wat blauw ertussen. Zijn innerlijke vrijheid heeft het
uiterlijk van een schuilkelder.
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Dat spelen met Lego niet alleen fijn maar ook bekronenswaard is, bewijst deze
toekenning van de Merkelbachprijs voor architectuur aan de heren Spängberg en
Van Rhijn, de ineenknutselaars, de opstapelbaasjes, de blokkenschuivers, de
kleurenpeuters van de Amsterdamse metro, dat tochtigste hol aller holen.
Functioneel is de metro zeker. Ze bereidt de reiziger, op weg naar de Bijlmermeer,
volmaakt voor op de hel die hem te wachten staat. De metro brengt hem als het ware
alvast in de stemming. De metro is een soort aperitief bij het hoofdgerecht van
schimmel en vitriool. En als de reiziger toevallig uit de Bijlmermeer terugkeert, is
ze een effectieve braakpoeder.
De architecten die in de jury zaten hieven evenwel een lied aan voor Spängberg
en Van Rhijn. Een hymne. Wat architecten bouwen is al erg, maar als ze hun mond
opendoen wordt het nog erger. Luister naar hun metro-ballade.
‘De stations en viaducten van de metro kenmerken zich door een juiste en
functionele dosering van details, meubilair en kleur. Er is een goede balans gevonden
tussen aandachttrekkers en kaalheid.’
Als twee vliegen op een kale kop, denk je dan. Bijna vanzelf, nietwaar? De lofzang
gaat verder.
‘De vormgevers zijn erin geslaagd een zodanige “gewoonheid” in opzet en
detaillering tot uiting te brengen dat, als gevolg daarvan, een rit met de metro een
vanzelfsprekende zaak wordt. De mogelijke desoriëntatie wordt met architectonische
middelen bestreden.’

Gerrit Komrij, Het boze oog

61
Een viaduct dat zich kenmerkt door een functionele dosering van meubilair,
gewoonheid die in detaillering tot uiting wordt gebracht, een desoriëntatie die geheel
en al architectonisch wordt bestreden nadat ze eerst ‘mogelijk’ was (ook
architectonisch?): hier neuzelen vakbroeders in geheimtaal.
‘Saaiheid of zelfs onmenselijkheid’ wordt vermeden door - alweer! - kleur,
meubilair en detaillering, zo rapsodiëren de sekteleden. Zelfs onmenselijkheid! Alsof
een architect eigenlijk zo diep niet hoort te zinken dat hij onmenselijkheid vermijdt.
‘In de Amsterdamse metro is de veelheid van eigenschappen en kenmerken vanuit
een gevoelig maar realistisch mensbeeld gerangschikt en vormgegeven.’
Gladiolen aller landen, verenigt u! Waarlijk, het is alleen architecten vergund een
‘innerlijke vrijheid’ te bezitten en een veelheid van kenmerken te rangschikken vanuit
een mensbeeld. De metro vormt dan ook, volgens de jury, ‘een architectuur, die niet
gekoloniseerd wordt door andere disciplines, hetzij sociale, literaire, historische of
van welke aard dan ook.’
Nee, steljevoor. Gekoloniseerd te worden. Doorwelke-aarddanook. Goeiegenade.
Spängberg en Van Rhijn lieten alle onbenulligheden van welke aard dan ook achter
zich en stapten regelrecht vanuit hun mensbeeld in de Lego-doos.
Daarom: heil de jury! Ze bekroonden de pure architectuur, slechts gekoloniseerd
door zelfoverschatting en de fraseologie van de onmenselijkheid.
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De democratisering
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Vroeger, moet je weten, waren alle mooie huizen van de koning. Hij woonde zelf
elke dag in een ander kasteel en ook zijn familie en zijn verre familie en zijn heel
erg verre familie, en natuurlijk de familie van die familie, leefden in prachtige
paleizen. De zolderingen waren er van bladgoud en in elk vertrek stond een fonteintje
waaruit helder water stroomde. Maar de arme mensen woonden in kelders en op
zolders en als ze hun kinderen wilden wassen waren ze urenlang met emmers in de
weer. Dat was heel lelijk van de koning. Zelfs zijn paarden had hij beter gehuisvest
dan zijn onderdanen.
Dat kon zo niet langer duren. De tijden veranderden. Er kwamen liberale regeringen
en democratieën. De ministers en de parlementsleden vonden dat de koning best met
één kasteel toe kon en ook zijn familieleden hadden niet al hun paleizen gelijktijdig
nodig. De heren van de democratie en de ministers van de liberale regering namen
de koning en zijn familie hun kastelen en paleizen af en gingen er zelf in wonen. Ze
stapelden ze tot aan de zolderingen vol met grondwetten en reglementen en in elk
vertrek stond een staatsraad waaruit onheldere woorden stroomden. En de arme
mensen woonden nog steeds in kelders en op zolders en als ze hun kinderen wilden
wassen moesten ze in negenvoud een aanvraagformulier invullen om van de
stadspomp gebruik te mogen maken. Dat was heel lelijk van de regering. Zelfs haar
ambtenaren had zij beter gehuisvest dan haar onderdanen.
Maar zo, lieve kinderen, is het sedert die tijd gebleven. De huizen zijn niet langer
van de koning maar van het volk, zegt de regering. De paleizen, de villa's, de
residenties, alles is van het volk en daarom woont zijn regering erin. Het volk zelf
staat op een lange wachtlijst om in aanmerking te komen voor een huisje met twee
kamers. Dat dus alles van jou is,

Het zolderkamertje
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mijn kleine lieve-dom-deinen, maar dat je nergens in mag, dat heet: democratie.
Maar je kan ook best bovenaan de wachtlijst komen, hoor! Dan hoef je er alleen maar
voor te zorgen dat het volk jou uitkiest om in zijn naam voor zijn belangen op te
komen, als zijn vertegenwoordiger, begrijp je wel? Zulke mensen die worden gekozen
en voor wie al de vroegere huizen van de koning zijn heten: politici. Onthoud dat,
jongens en meisjes: po-li-ti-ci. Nog hoger staan de ministers. Maar als je minister
wilt worden moet je eerst po-li-ti-cus zijn geweest. De ministers zijn de mensen die
het allerdichtst rondom de oude schatkist van de koning staan. Met een gouden lepel
die vroeger ook al van de koning was en nu natuurlijk van het volk is, scheppen ze
daaruit grote porties voor zichzelf en voor de andere ministers op. Want wat van het
volk is, is van de regering. Als er een nieuwe koning komt of een nieuwe koningin,
dan zetten ze die nieuwe koningin op de bankbiljetten, en die bankbiljetten vervolgens
op hun rekening. Zoiets heet: regeren. Zul je dat niet vergeten? Re-ge-ren.
Wat de koning deed was heersen, wat de regering doet heet regeren. Het is
hetzelfde, maar het heeft een andere naam gekregen. Het paleis heet nu departement,
de villa partijkantoor. Maar ook voor de arme mensen is, zoals je begrijpen zult, alles
hetzelfde gebleven. Ze hebben nog steeds geen mooie huizen. Hun woningen zijn
nog steeds te hoog of te laag, te klein ofte duur. Vroeger leefden ze vijfhoog onder
de balken. Dat heette een zolderkamertje. Nu betalen ze voor dezelfde ruimte
achthonderd gulden in de maand, jongens en meisjes, en zie: het heet ineens een
penthouse!
Onthoud dus altijd dat vooruitgang geen zin heeft, kinderen, en brand een kaarsje
voor de koningin.

Het penthouse
Illustraties uit Nuances van René Dorin, met tekeningen van Jacques Touchet. René Kieffer, Parijs,
1936
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Ik woon in Amsterdam, maar als ik de bestuurders en ambtenaren van die stad moet
geloven woon ik, zonder het te weten, heel ergens anders. Wat er ook aan bruisends
in die stad gebeurt, ik ben er nooit bij. Wat voor een regenbui aan zegeningen het
gemeentebestuur ook op de bewoners laat neerdalen, ik sta er nooit onder.
Is er een bestrating stuk in Amsterdam? Publieke Werken herstelt. Grote
advertenties plaatst deze gemeente-afdeling in de kranten waarin ze trots beweert
elke scheefliggende tegel en elk gat binnen maximaal twee dagen te hebben
gerepareerd of gevuld. In mijn straat liggen al jaren veel tegels scheef en er zijn ook
nogal wat gaten die door hun eerbiedwaardige ouderdom binnenkort in aanmerking
zullen komen voor een plaats op de monumentenlijst.
Ook beweert de gemeente dat ze buitengewoon, zelfs griezelig veel heeft gedaan
aan groenvoorzieningen in de stad en dat ze jaarlijks wel tienduizend stekjes onder
de bevolking uitdeelt. In de buurt waar ik woon staan drie boompjes te verkommeren
en aan de talrijke open plekken is nog nooit één sprietje toegevoegd.
Zou het nu zo zijn dat ik nét in een stuk woon dat door de gemeentediensten nog
niet is ontdekt? Of blijven ze weg omdat ze wéten dat ik er woon? Ik zou het laatste
haast gaan geloven. In dat geval zou de regering mij in dienst moeten nemen, met
als speciale opdracht er in elke wijk van Amsterdam tenminste één woning op na te
houden. Dan waren we snel van die hardwerkende regenten af.
Vertrouwt de gemeente er, met die advertenties vol ge-
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klop op eigen borst, soms op dat iedereen, net als ik, denkt dat hij toevallig in de
verkeerde buurt woont, zodat niemand er ooit achter komt dat hun bruisende
activiteiten in het geheel niet plaatshebben? Of zijn ze in hun voortvarendheid juist
zover gegaan dat ze voor iedere activiteit twee diensten in het leven hebben geroepen,
één dienst om stenen recht te leggen en stekjes te poten, en een andere die meteen
daarop de stenen weer scheeflegt en de stekjes - opgeruimd staat netjes - uit de grond
rukt? Is Amsterdam een stad waarin iedere gemeente-handeling al in de tijd dat
iemand met zijn ogen kan knipperen wordt opgevolgd door een schaduw-handeling
die de eerste ongedaan maakt? Gaat alles zo snel datje het niet eens ziet?
Ook in dit geval lijkt me het laatste weer het waarschijnlijkste. Want alleen zó zijn
allerlei zonderlinge verschijnselen te verklaren. De machinerie van dubbele en naast
elkaar werkende diensten is vastgelopen en de tandraderen grijpen niet langer in
elkaar. Opeens zien we driehonderd jonge bomen, benevens een bundel stekjes, in
een gracht drijven en we zien een vrachtwagen die twintigduizend stenen midden op
een trambaan schuift. We zien hoe een metrobuis nog nét niet boven een oud-Hollands
koffiepaviljoen boven de grond komt, we zien hoe een steeg waarin twee muizen
elkaar nog niet kunnen passeren zonder gedwongen te worden tot
geslachtsgemeenschap tot een verboden inrit voor touringcars wordt verklaard.
Gelukkig gebeurt dit alles in een stad waar ik niet woon.

Het dak van de parkeergarage van de Bijenkorf, Amsterdam
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Er was een tijd dat iedereen die bij het ontstaan van een bouwwerk betrokken was
er eer in stelde geheel in de geest te blijven van het ontwerp van de architect; nu
rekent iedereen het zich tot een eer om in het plan van de architect zoveel mogelijk
wijzigingen aan te brengen. Er was een tijd dat alle opdrachtgevers, tekenaars,
timmerlieden en decorateurs, van degene die de deurknop beeldhouwde tot degene
die het park aanlegde, van de mozaïekwerker tot de marmerzager, het hun plicht
vonden de artistieke conceptie van de architect ongeschonden te verwezenlijken; nu
menen allen, opdrachtgevers, aannemers, ingenieurs, ambtenaren, handelaren,
timmerlieden, jury's en commissieleden, dat het hun recht is aan het architectonische
concept iets toe te voegen of er juist iets uit weg te halen. De glorie van de kunst
heeft plaats gemaakt voor gesol, de stijl voor reglementen, de allure voor de meetlat.
Al jaren wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe vergadercomplex
voor de Tweede Kamer. Er werd een prijsvraag uitgeschreven, waaraan honderdenelf
architecten deelnamen.
Op drie na werden alle plannen van deze architecten afgewezen. Dit drietal mocht
zijn ontwerpen verder uitwerken. Onder hen was ir. P. de Bruijn. Ook de plannen
van deze drie architecten werden ‘overwegend negatief’ beoordeeld, zowel door de
gemeente Den Haag als door de toekomstige

Molens in Kinderdijk (foto KLM Aerocarto)
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gebruikers van het gebouw.
Gemeentebesturen en politici hebben immers deksels veel verstand van architectuur.
Alleen de architect ir. P. de Bruijn bleef bovendrijven. ‘Het kabinet-Van Agt meent
dat De Bruijn zich in het hele proces het meest “flexibel” heeft opgesteld en daarom
mag hij blijven meedenken,’ meldde de krant.
Dit is de hedendaagse architectuur. Flexibel meedenken. De mensen die er geen
verstand van hebben voeren het hoogste woord en de mensen die er wel verstand
van hebben wringen zich in de nederigste bochten. Wat is ‘flexibiliteit’ anders dan
onderdanigheid en kruiperij? De windbuilen zijn architecten geworden en de
architecten reetlikkers. Aan deze kant sparen we een miljoentje uit en dan zetten we
er aan die kant nog een extra damestoilet bij. Heel goed, alstublieft. Had u verder
nog wensen?
Regering en parlement hebben wens op wens, want jengelen is hun uithangbord.
We zouden, als ook het negenentachtigste flexibele plan van De Bruijn is uitgeschud,
fijngeknepen, opgerekt en tenslotte verworpen, de Tweede Kamer maar het beste
onder kunnen brengen in het molencomplex van Kinderdijk. Er is daar ruimte genoeg
voor alle partijen en commissies en in één ruk door kunnen we met de wind die door
de parlementariërs wordt geproduceerd het hele land van energie voorzien.

Maquette van het ontwerp van De Bruijn voor het gebouw van de Tweede Kamer
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Wat doet een in hart en nieren eigentijdse beeldhouwer wanneer hij een opdracht
krijgt van hogerhand? Wat doet een artiest die, zoals we weten, toch altijd enigermate
tegendraads is en tot op zekere hoogte vrijgevochten, wanneer hij iets moet hakken,
lassen, solderen, beitelen of boetseren voor de magistratuur? Hoe kan hij tegelijkertijd
zijn werk slijten en zijn eigendunk bewaren? Door listig te zijn. Door de overheid
iets in de maag te splitsen. Door de angel te verstoppen. Door zich in bochten te
wringen. Door de magistratuur om de tuin te leiden. Door diep na te denken, derhalve.
De overheid weet dat ze om de tuin wordt geleid, maar ze mag het niet laten
merken. Ze weet het, niet omdat ze intelligent is of verstand van kunst heeft, maar
ze voelt het aan met dezelfde boerenslimheid, met hetzelfde instinct tot overleven
waarmee ze overheid is geworden. De bestuurders van Amsterdam gaven ditmaal,
ter gelegenheid van troonswisseling nummer-zoveel, geen opdracht om het stadsbeeld
door een beeldhouwer nog eens extra te laten bezoeken. Daar zou maar onheil van
komen, dat hadden ze uit Den Haag wel geleerd. Daar had zo'n dekselse rekel een
beeld van Wilhelmina gemaakt dat, potdome, helemaal niet leek! Daar was nog een
eindeloos gekrakeel op gevolgd, met de overheid natuurlijk in de rol van domme
August, omdat ze geen kunstgevoel had, nietwaar. In Amsterdam, ja, daar stond wél
een beeld van Wilhelmina dat leek. Dat hadden ze mooi voor elkaar gekregen. Ze
zat op een paard. Stel je nu voor dat zo'n beeldhouwer Beatrix ook eens zo zou
afbeelden? Dat zou te pijnlijk worden. Je zou, als je naar dat beeld keek, niet weten
wie het paard was.
‘Amsterdam dankt zijn Canadezen’, dat zou ditmaal de opdracht voor de plaatselijke
beeldhouwkunst zijn. Zo deden ze toch nog iets cultureels.
De beeldhouwer dacht en dacht. Hij moest nu net zo handig te werk gaan als de
overheid. Peilloos diep dacht hij na, zittend voor zijn nog ongevormde schroothoop.
Hoe kon hij zowel zijn opdrachtgever als zichzelf te vriend houden? Je

De wimpel van Jan de Baat
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moest de notabelen kunnen uitleggen wat het voorstelde, anders lieten ze je mooi
zitten met je ontwerp. Zo'n bevrijdingsherdenking was toch maar een officiële
aangelegenheid en hij moest niet bij zijn vrienden, die altijd zo verdraaid kritisch
waren, uit de gratie raken. Een Canadees op een paard? Te oorlogszuchtig. Te
ouderwets. Een mobiel van Zweeds wittebrood, vier sneetjes aan een ijzerdraad? Te
modern. Een kaalgeschoren winkeljuffrouw? Te gewaagd. En niet verzoenend genoeg.
Het moest, had zijn opdrachtgever gezegd, de eenheid benadrukken en dat we allemaal
waren bevrijd, behalve natuurlijk het geteisem. Een wapperende vlag in brons? Mmm.
Een symbool en tóch abstract. Maar nog steeds te... te... nationalistisch. Teveel volk
en vaderland. Maar de beeldhouwer werd warmer.
Wacht, daar had hij het: een wimpel! Alleen de wimpel! Hij slaakte een gil van
vreugde. Het eenvoudigste gaf zich vaak het moeilijkst bloot, dat zag je maar weer.
Dat hij daar niet eerder op was gekomen! De overheid zou hij uitduiden dat hij de
nationale verbondenheid tot zijn decoratieve essentie had willen terugbrengen, en
zijn vrienden zouden te horen krijgen dat hij een zweepslag had willen uitdelen
waarin een elementair stuk jugendstil meespeelde. Wimpel, simpel, begrijp je wel.
Iedereen zou tevreden zijn. Als je maar handig was. En ook kunstzinnig was het
verantwoord. Het stelde iets voor en het was abstract. Het was serieus en luchtig.
Alles tegelijk. Nee, werkelijk een kwestie van elimineren en combineren: de
beeldhouwer denkt.
Ik heb grote bewondering voor zulke artistieke listigheden, al overtreft dit vlaggelint
nog steeds de vondst niet, die enkele honderden meters verderop staat. Daar verrijst
al een jaar of tien, waar de Churchilllaan uitloopt op het Muzen-plein, een sculptuur
die uitsluitend bestaat uit de sokkel. Iedereen die passeert vraagt zich af wanneer
dààr het beeld eens op zal komen, behalve de overheid. Zij doet, met de
boerenslimheid die vingers onverbrand laat, nog steeds dit het beeld is. Zo leven
Bolleboos en Jopie Slim in symbiose.
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Inspraak is als een paar schoenen: in het begin loop je er, ook al knellen ze een beetje,
als een nieuw mens op, maar snel beginnen ze aan alle kanten te slijten en ten slotte
breekje er bijna je nek over. Als ze eindelijk ingelopen zijn kun je ze weggooien.
Inspraak begint als een nieuwigheid, wordt daarna snel een hinderpaal en eindigt als
een nachtmerrie. Je gooit je schoenen niet weg - uit luiheid; je trekt ze nog maar een
dag aan, en nog een dag - het verval gaat zo geleidelijk dat je net kan doen of je het
niet merkt. Je schaft de inspraak niet af - uit luiheid; je experimenteert er nog maar
eens een dag mee, en nog een dag - het kwaad sluipt zo geleidelijk voort dat je net
kan doen of je het niet merkt. Toch komt er een moment dat je zal moeten toegeven
dat je schoenen lek als een mandje zijn; toch komt er een moment dat je zal moeten
inzien dat je de gevangene bent geworden van de inspraak. Op een dag is het er: de
Terreur van Onderop. Je luiheid en je eigenlijk ‘best’ aangename, want je van plichten
ontheffende verslonzing keren zich tegen je. Je moet van die schoenen en die inspraak
af.
Je gooit je schoenen in de vuilnisemmer, maar hoe keil je die inspraak je venster
uit? De inspraak knelt en hoe krachtiger je probeert je ervan te ontdoen, hoe strakker
ze om je heen gaat zitten, hoe onmogelijker het wordt haar te verwijderen: als het
gezalfde Nessushemd dat Deanira aan Hercules schonk en dat hem, toen hij het
aantrok, de hevigste pijnen bezorgde - tot de dood er op volgde. Leve de mythologie.
Inspraak is als een paar Nessusschoenen. Als je ze eenmaal aanhebt, kom je er tot je
dood niet meer af. De zalf van de inspraak leidt tot likdoorns en eksterogen, en daarna
tot algehele versterving. Wie te lang door inspraak wordt be-
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kneld gaat vanzelf mank lopen en strompelt naar zijn graf.
De gemeentelijke adviescommissie beeldende kunsten die het college van
burgemeester en wethouders van Apeldoorn van advies dient bestaat in zijn geheel
uit kreupelen en hinkepoten. De inspraak heeft hun beendergestel aangevreten en
daarna - want inspraak komt van onderop, en door een poreuze sokkel kantelt het
beeld - hun hersenen. Ze zijn de invalide uitvoerders geworden van de macht van de
domheid. Er is geld voor een beeldhouwwerk, en wat voor een beeldhouwwerk had
het volk gehad willen hebben? Het beeldhouwwerk, natuurlijk, dat al jaren in zijn
voor- en achtertuinen staat te prijken: ‘een duidelijk herkenbare verbeelding van een
ouderwetse plaggensteker.’ Maar dan in het groot.
Let op het ‘duidelijk herkenbare’. Stel je voor dat een kunstenaar onze centen
opstrijkt en ons daarna bij de neus neemt door een achtkantige verbeelding van een
lichtgevende plaggensteker naar ons zojuist in rustieke stijl herbouwde dorpshuis te
kruien!
Oude schoenen gaan stinken en oude inspraak ook. Het kunstbeleid van Apeldoorn
is, steunend op de orthopedie van een inspraak in verregaande staat van ontbinding
een triomf van het bloed-en-bodem-realisme geworden. Een triomf? Een dieptepunt.
Val de kunstenaars niet lastig, heren van de adviescommissie, laat uw Hoenderloo
door de bevolking vol tuinkabouters zetten, van zuid naar noord, van oost naar west,
en besteed uw f20.000 aan likdoornzalf voor uw burgemeester, uw wethouders en u
zelf. Aan krukken en nikkelen enkels. Een spoedoperatie aan uw hersens valt helaas
buiten de kunstbegroting.

Gerrit Komrij, Het boze oog

74
Pieter Wiersma heeft op het strand van Zandvoort kathedralen, mausolea, torens,
tempels, forten en hele steden gebouwd, daar foto's van gemaakt en die foto's onder
de titel Zandkastelen uitgegeven als boek. Het gaat om bouwsels van één dag, bij
hun voltooiing door de zee verzwolgen, vluchtig als bloemen, vlinders en onschuld
- hoe pedant, hoe pretentieus staan dan ineens die bouwwerken van beton en baksteen
aan de andere kant van de strandboulevard er bij... Ze bezitten niet eens de beleefdheid
om aan het eind van de dag ineen te storten. Niet dat ze daar voor eeuwig staan, o
nee: ze zullen snel genoeg vervallen, maar vergeleken met deze zandkastelen worden
ze oud, te oud. En zo staan ze er dan ook bij, brutaal, met hun neus in de wind en
met ogen van wie-doet-me-wat. Hun air van onwrikbaarheid maakt ze juist zo
onverdraaglijk. Ze weten heus wel dat ze over twintig jaar door de ondeugdelijkheid
van hun materialen en de inbreng van hun architecten in puinhopen zijn veranderd,
maar ze gedragen zich of ze er op de jongste dag nog zullen staan. De etters. Geprezen
de bouwer die niet voor de eeuwigheid bouwt! De zandkastelen van Pieter Wiersma
wijzen ons de weg.
Iedereen zijn eigen architect! Het is verbluffend van eenvoud: we kunnen de
huidige architectendictatuur omverwerpen - niet door de gebouwen in dat heilsrijk
te vervloeken of uit te lachen, maar door zelf aan de slag te
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gaan. Meer dan een schep en een vormpje heb je waarachtig niet nodig voor een
architectenbureau. We maken voortaan onze eigen architectonische wonderen, we
toveren sterren, we zwelgen in dromen en lappen ze 's avonds weer aan onze laars.
Het zal een hele troost zijn. Niets zullen we ooit te maken hebben met blauwdrukken,
maquettes, voorschriften, rapporten en bestemmingsplannen. Niets hebben we ook
van doen met het artistieke geweten dat de beroepsarchitecten die, zoals bekend,
geheel gewetenloos zijn, zo plaagt. Niets deert ons de ambtenaar, niets zal ons in de
weg worden gelegd door ‘scherp’ calculerende aannemers. Niets hoeven we ons aan
te trekken van gemeentebesturen, provinciale commissies en departementale hoofden.
Geen enkele boodschap zullen we hebben aan het hitteschild dat tot taak heeft de
aangename koelte, waarin zij die in het bezit zijn van huizen, hoge hypotheken en
pandbrieven leven, te beschermen tegen de hete adem van hen die ook best huizen,
hoge hypotheken en pandbrieven zouden willen, het hitteschild dat, zoals u al hebt
begrepen, parlement heet.
We zijn vrij. We zullen de wereld met onze ontwerpen verbazen. De
beroepsarchitecten zullen met het schaamrood op hun kaken in de verste hoek
wegkruipen. Het zal een architectonische revolutie worden. Tot de vloed ons 's avonds
uitwist.

De inventaris van een revolutionair architectenbureau
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Macht, rijkdom en domheid, dat is voor de mens het begerenswaardigste trio. Alleen
wie in het bezit is van veel macht, veel geld en geen hersens kan zich volmaakt
gelukkig wanen. Maar ook met één van deze doelen ‘waar de mens naar streeft’, of
met een combinatie van twee ervan, kan men al een behoorlijke staat van
gelukzaligheid bereiken. Wie zou niet voor één dag God willen zijn of éénmaal
slechts, tussen het opstaan en het naar bed gaan, van elke cerebrale aanvechting, hoe
gering ook, verschoond willen blijven! Een volle geldbuidel of een volksmandaat,
het is al heel wat, maar het mooist van alles is de lege kop.
Geen bevolkingsgroep die hiervan zo is doordrongen als de kudde der architecten.
Zij draven gehoorzaam achter macht, geld en domheid aan, door weer en ontij draven
zij. Maar omdat ze zélf uit hoofde van hun dienende functie nooit de wáre top van
de macht kunnen bereiken, omdat ze zelf altijd maar een deel van het beschikbare
geld in zich op kunnen zuigen - er moet tenslotte iets overblijven voor de
timmerlieden, de kopieerjuffrouw en, niet te vergeten, het voortrekkerspaard dat
aannemer heet -, omdat ze zelf gezien de aard van hun werk en hun opleiding niet
prat kunnen gaan op een steeds even helder gestofzuigde en gegarandeerd van alle
meubilair ontdane bovenverdieping, hoe ze zich ook inspannen om althans die
suggestie te wekken - omdat dit alles het geval is móet het voor de architecten wel
blijven bij slippendragerij, hielenlikkerij en aanverwante volgzaamheden.
Het zijn steeds de vazallen, de dienaren en de uitvoerders die voor de grootste
terreur zorgen. Zij zijn het ijverigst. In de huizen van de moderne architecten slaat
menigeen de hand aan zichzelf, in hun straten wordt het ene oude vrouwtje na het
andere gek en in hun steden krijst het dolgeworden volk in koor.

De hielenlikker
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Macht, rijkdom, domheid. Politici, economen, planologen, aannemers.
Arme architecten! Rampzalig lot om de hielenlikker te zijn van windvanen, de
slippedrager van stuurloze koplopers! Ze draven trouw mee in het voetspoor van
politici en economen, die op hun beurt alleen hun neus volgen. Ze lieten zich vol
overgave aanlijnen door planologen en aannemers, die op hun beurt de planologie
van de vierkante meter bedrijven, nu eens dit en dan weer dat, al naar de wind waait,
de planologie zonder horizon, en die de voor aannemers zo kenmerkende
kronkelwegen bewandelen waarlangs het grootste deel van de bouwsom in eigen zak
gehouden kan worden, een weer heel ander soort besparing dan de economen intussen
voorstaan.
Het dubbelspan van politicus en aannemer zorgt ervoor dat er steeds meer gebouwd
moet worden voor steeds minder geld, en onder het juk van deze rondedans duizelt
het de architect voor ogen. Hij is zijn stuur volkomen kwijtgeraakt. In het beste geval
houdt hij de schijn op door zich te gedragen als slaapwandelaar. Als een verdoofde
praalhans draaft hij rond, als een bewusteloze pronker.
Wie prijs stelt op enige democratie en op de kwaliteit van zijn bestaan, zoals dat
godbetert nog steeds heet, zal er zorg voor moeten dragen dat de architectuur daarvan
de visualisering vormt. De architectuur is de uitwendige projectie van de ingewanden
van een samenleving. Innerlijke volwassenheid vindt haar uiting in een volwassen
architectuur. Een zieke samenleving toont in de vorm van een kwaliteitloze
architectuur haar huiduitslag.
In die laatste toestand bevinden we ons. Als verbijsterde pauwen rijden de
architecten mee in de volgwagen van het circus Weerhaan en De Gier.

Vazallen en dienaren (tekeningen van Grandville)
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De beeldenstormen zijn ook niet meer wat ze geweest zijn. We zien dat aan het
verschil tussen de protestantse en de democratische afbraakzucht.
Er werd in de zestiende eeuw veel waardevols vernietigd, veel schoons op
schandalige wijze geschonden, maar tegelijkertijd trokken de protestanten een nieuwe
kathedraal op: die van de taal. Zonder hun bijbelvertalingen bestonden de Nederlandse
en de Duitse literatuur niet eens. Men nam, en men gaf.
Wat er in de nieuwste golf van afbraakwoede genomen wordt is bekend. Zo'n
beetje alles wat maar zweemt naar allure, dromerigheid, volume, stijl en serene rust.
Maar wat wordt er gegeven? Zal misschien pas later blijken dat we er, of de brekers
het nu zo bedoeld hebben of niet, iets even belangrijks, zo niet belangrijkers voor in
de plaats hebben gekregen?
Ik vrees van niet.
Het geestelijk fundament dat voor een eenheid zorgt ontbreekt. De protestanten
braken en de protestanten bouwden. De brekers en bouwers zijn in de huidige woede,
die toch ook niet minder dan een storm is, een waarachtige storm, grondig van elkaar
gescheiden. De brekers vullen hun containers en zakken en keren vervolgens de
woestenij hun rug toe; de moderne bouwers zijn, godbewaarme, vormgevers. Een
goddeloos volk, dat zijn inspiratie voornamelijk put uit Mickey Mouse. En de hogere
instantie die, tussen deze twee polen in, moet toezien op de naleving van de
allereenvoudigste wet, die luidt: er worde slechts gesloopt, wanneer er iets beters
voor in de plaats komt - die instantie, enfin. Die instantie, gegrondvest op de gril van
het rode potlood, denkt enkel nog aan haar eigen herverkiezing en heeft voor niets
oog en aandacht meer dat een periode van vier jaar te boven gaat. De a-modieuze
visie, het magnifieke gebaar heeft er plaats gemaakt voor de periodieke
stembushoererij.
Er wordt dus zonder samenhang afgebroken en ingevuld.
En hoe wordt er ingevuld? Zie onze straten aan. Het goddeloze volk heerst daar
oppermachtig. De stedebouwkundige planologen hebben op de beeldenstorm die alle
oude opsmuk heeft weggemaaid de kroon gezet door - de woestenij van hun eigen
opsmuk te voorzien. Signalen van warmte en complexiteit zijn vervangen door
signalen van ontbering en verkindsing. Het is van kermis naar kliniek gegaan, van
variété naar operatiekamer. Van communicatie en frivoliteit naar zenuwtoeval en
hartverzakking.
Heeft de beeldenstorm van deze democratie een nieuw wonder opgeleverd?
Natuurlijk niet. Alles gaat zowel zinloos als zinneloos in zijn werk bij deze planologen
en vormgevers: deze moderne calvinisten die, als de Maria van de Music-Hall eenmaal
door de bulldozer is omvergewalst, star en colonnegewijs komen aangesjokt met hun
granieten gekkenhuizen. Drie hoeraatjes voor het katholicisme!
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Foto 's Marco de Nood
Uit: Dordrecht in de kaart gekeken, uitgave Culturele Raad Dordrecht
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De actie
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Als een inbreker ‘nog een visite moet afleggen’ of als, op straat, een dronken vechtjas
aanbiedt het gezicht van een toevallige voorbijganger ‘op te schilderen’, dan zal
niemand zich één moment inbeelden dat de inbreker trek in thee heeft of dat de
vechtjas ooit als toneelgrimeur is ontslagen en heimwee heeft naar zijn oude beroep.
De visite geldt vanzelfsprekend de Friese staartklok of de notehouten Zaankanter en
het schilderwerk twee blauwe ogen of een bloedneus.
Zo weet ook iedereen meteen wat er werkelijk wordt bedoeld wanneer krakers het
hebben over het ‘bewoonbaar maken’ van panden. ‘Door veel inspanning is dit pand
weer bewoonbaar gemaakt,’ staat in krijtletters op het kraakcomplex De Grote
Wetering aangekondigd. Door de inspanning, wel te verstaan, van het breekijzer, de
stormram en de verfspuit, maat tweeënvijftig.
Als je door de stad loopt en je ziet een ruïne, een bouwkundige lappendeken, een
besmeurde, toegetakelde gevel in alle kleuren van de regenboog, een huis dat een
aanslag is op zowel het oog als de omgeving, dan heb je de keus uit maar twee
mogelijkheden: hier werd door een vuige speculant óf door een groep nobele krakers
iets bewoonbaar gemaakt. Je zou niet weten welke grimeurs voor het gezicht van de
stad rampzaliger zijn, de huisbazen of de krakers.

De Grote Wetering
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‘Wij eisen dat de gemeente dit pand vordert,’ staat er nog op De Grote Wetering,
‘wij blijven hier wonen en gaan door met opknappen.’
Ze maken er een wedstrijd van, van het opknappen. Je zou, wandelend door de
stad, óók niet weten wie er de eerste prijs voor verdient: de knok- en sloopploegen
van de projectontwikkelaars of de al even enthousiaste krakers. Ze doen in
vernielzucht niet voor elkaar onder, en of het nu om ‘opknappen’ uit naam van het
kapitaal gaat of uit naam van de woningnood, het resultaat is even drastisch, stijlloos,
stinkend en smakeloos.
Er wordt groots opknapwerk verricht. De krakers liggen, in de competitie, nu zelfs
een neuslengte voor.
Want bij een onderlinge ruzie in De Groote Keyser werd eens de deur van ‘de
munitiekamer’ ingetrapt, er werden muren beklad met verf en de keuken van één
van de bewoners werd in puin geslagen. Het verwonderde me, toen ik dat in de krant
las, dát er nog een deur functioneerde, dát er nog een keuken bestond, dát er nog
ruimte voor vingerverf op de muren beschikbaar was. Enfin, ook de laatste resten
bewoonbaarheid zijn nu gelukkig ‘opgeknapt’. Grondigheid is de krakersleus. De
projectontwikkelaars zien groen van jaloezie.

Vierwindenstraat, Westelijke Eilanden
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De ijveraars voor een schoner milieu leveren zelf een niet te veronachtzamen bijdrage
tot de verpesting van dat milieu. Naast de grote schep met het drijfgas, de lekkende
vaten en het kernafval doen zij er nog het kleine schepje van de
kabouterwindmolentjes, de rottende kiezen en de vettige tijdschriftjes op
kringlooppapier bovenop. Ze bestrijden de vergiftiging van de wereld met hun eigen
onsmakelijkheid. Liever, oneindig veel liever zou ik in een zijden sjamberloek, lezend
in een verzenbundel op houtvrij papier, langzaam stikken in de benzinedampen en
met meer plezier zou ik mijn hersens, tot op het laatst bezig met het componeren van
welgevormde gedachten, laten verschroeien door de straling die door de ozonlaag
heenbreekt, dan dat ik met onbespoten voedsel in mijn walmende maag en met een
éénmaal per jaar in gerecycled afwaswater en ganzevet gewassen tuinbroek om mijn
rachitische knieën moest temen en zalven, prediken en verkondigen dat de wereld
naar de bliksem ging. De milieu-malloten hijgen u toe dat de lucht verziekt wordt
en ze stinken zelf het hardst uit hun bek.
De kleinburgerlijke milieu-malloten zijn in milieu-zaken al even weinig te
vertrouwen als doodgravers in de gezondheidszorg. Dit werd me weer eens duidelijk
toen ik in een van hun missieblaadjes, De Kleine Aarde, dat met zijn grauwe papier
het landschap van menige leestafel en menig tijdschriftrek aantast, een artikeltje las
over architectuur. Want ook over dit aspect van het milieu hebben onze alternatieve
piggelmeetjes in hun met gehaakte lapjes en houten klompen en ecologische
borrelnootjes volgestouwde onderkomentjes een mening.
Het ging in dat artikeltje over het huis dat aannemer De Waal voor zichzelf in
Utrecht bouwde. Een alternatieve droom, op de natuur geïnspireerde vormen, een
protest tegen de rechtlijnigheid: je zou denken dat een milieu-ijveraar daarbij een
rondedans maakte van vreugde. Geen geprefabriceerde massabouw, overal plaats
voor kraaien en vlinders, een daad van verzet tegen de grootindustrie, een voorbeeld
van ecologische architectuur: zou niet elk milieutijdschriftje er terstond zijn
hoofdbureau in willen vestigen? Maar wat schrijft De Kleine Aarde? Dit:
‘Bouwondernemer De Waal mocht van de gemeente Utrecht naar hartelust met
bakstenen spelen. Midden in een redelijk normale woonwijk liet hij deze steenpuist
neerzetten. Er was niet eens een behoorlijke bouwtekening want de bouwvakkers
mochten alles uit de losse hand doen. Beviel het niet dan werd een scheef muurtje
afgebroken en nog wat schever opgemetseld. Tja, één van de voordelen van het
ondernemer zijn, is dat je zo vrij als een vogel bent.
'n Horizonvervuilende ego-trip van meneer De Waal; tenslotte hoeft híj er niet
tegen aan te kijken.’
Met dit artikeltje veroordelen de milieu-malloten zichzelf tot de kruideniers die
ze zijn. In redelijk normale woonwijken willen ze hijgen, in volgens strikt
gereglementeerde bouwtekeningen door gehoorzame bouwvakkers gemetselde doosjes
voor behoorlijke gezinnetjes. Het alternatief van deze milieu-malloten is niet redelijk,
maar redelijk normaal. Want dit is het ware gezicht van onze self-supporting tuinders
met hun schoongeharkte hersenpan: normaal, moraal, fatsoen, orde en rechtlijnigheid.
Ze hebben de ziel van de cipier en de politieagent.
Tja, één van de nadelen van het alternatief zijn, is dat je zo blind als een putter
bent.
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Het huis van De Waal in Utrecht
Een Kleine Aarde-huis
Foto's Hans van den Boogaard
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En zie: de tuinkabouters zwierven uit over het land en predikten er hun
kleinschaligheid. Elk prijst zijn eigen maat. De god die de zendelingen verkondigen
is nooit groter dan de inhoud van het zendelingenhoofd: gewiekst, rancuneus, troebel,
schaapachtig - zoveel zendelingen, zoveel goden. De god van de negers is van
ebbehout en de god van het CDA doet iets - niet veel - in de aannemerswereld. Elke
gelovige duwt een kruiwagen voort waarop de lemen pop zit die hij aanbidt, en nooit
is die pop groter, nobeler en onbegrijpelijker dan zijn hersens. Hij jaagt, als een totem,
deze pop voor zich uit die de verstoffelijking is, de geboetseerde manifestatie van
de spirituele lamp in zijn bovenkamer - een lamp, wel te verstaan, die doorgaans
walmt van spiritualiën, spiritisme en spiritus. Elk karnt uit zijn hersenpan zijn eigen
god. De god is nooit van een andere aard dan de karner. God, kortom, is de
allerindividueelste karnemelk. En kleinschaligheid is de karnemelk van de
tuinkabouter.
Wij, die geen tuinkabouters zijn en geen kruiwagens voor ons uitduwen, wij, die
de moed hebben om van top tot teen goddeloos te zijn en menselijk - hoe eenvoudig
is die moed! - wij, die in de oester van de wereld leven en weten dat er geen parel
is, wij, die kruiwagens, lemen poppen, totems en karnemelk verafschuwen en ons
alleen tevreden stellen met de parel, wat moeten wij met kleinschaligheid?
Aan de schraalheid van het leven ontsnapt de mens door comfort, aan de
benepenheid die hem opjaagt en horendol maakt door allure. Dat is geen kwestie van
geld, van rijk-
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dom. Wie uit de hutten komt verfrist zich door de aanblik van paleizen, wie werkt
in het zweet zijns aanschijns komt tot rust op de boulevards. Comfort en allure in de
gebouwde omgeving zijn er voor iedereen. De stedebouwkundigen en de stadplanners
die paleizen bouwen en boulevards aanleggen geven blijk van een waarachtige
bescheidenheid, ze zijn sieraden voor hun vak, want ze dienen de mensen.
De profeten van de kleinschaligheid daarentegen lijden aan de allermiserabelste
hoogmoed van de zelfoverschatting en de bedisselzucht. Ze betuttelen, reguleren,
tiranniseren, ze dringen iedereen in de antiseptische kwadraatjes van hun eigen
kleingeestigheid.
Ze letten niet op de behoeften van het publiek, ze vinden hun persoonlijke behoeften
- schijncreativiteit, kabouterdromen - oneindig veel belangrijker. Ze zijn
bemoeizuchtig, opdringerig, met de miniatuur-kruiwagentjes van hun heilsleer
doorwalsen ze alle dorpen en steden.
Geen paleizen scheppen ze, maar konijnehokken. Geen boulevards ontwerpen ze,
maar geitepaadjes. Er is in de geschiedenis nog nooit een periode van welvaart
geweest waarin men zó weinig overhad voor de allure van zijn omgeving - de triomf
is aan de kabouters. Verpietering door petieterigheid.
Het volk is hun god en het dient zich derhalve naar hun maat te bewegen. Wee de
god die groter wil zijn dan hun godsdienst!
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Ornament en functionaliteit
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De geschiedenis van de architectuur in de twintigste eeuw is de geschiedenis van de
strijd tussen ornament en functionaliteit. Deze strijd betekent meer dan wat
opgewarmd gehakketak over versiering en naaktheid, meer dan de vraag of de kale
kop van de roodhuid beter oogt met of zonder veer, meer dan de keus tussen Adam
met of zonder vijgeblad: hij brandmerkt elke ontwikkeling die de architectuur nu
nog kan redden of verdoemen. Die strijd betekent meer dan bij voorbeeld een discussie
op gelijksoortig warmte-niveau in de literatuur, de kwestie van vorm of vent, hij
heeft direct betrekking op de grondslagen van de architectuur. Waar de literaire
discussie over vorm of vent op den duur doodliep in haar eigen valse start en een
woordenstrijd in de marge bleek, is de architectonische discussie over ornament of
functionaliteit de enige, exclusieve spil gebleven waaromheen de draaimolen van
meningen en kapsones, van bevliegingen en radeloosheid nog gaande is te houden,
het enige handvat waarmee zelfs zulke brandende vragen als de verhouding tussen
kunst en architectuur, ja het bestaansrecht van de architecten tout court nog aan te
pakken zijn. De discussie over vorm en vent is weggeëbd, verdwenen, en de literatuur
bloeit zoals ze dat in tijden niet heeft gedaan; de architectuur is dood, morsdood, en
alleen de discussie over ornament en functionaliteit staat nog overeind. Ze raakt de
kern van alle aspecten van het bouwen: van kunst, economie, techniek, politiek. Van
gemeenschap en individu. Van efficiency en kwaliteit. Kortom, van de hele rimram
van achterhaalde, kersverse en nog uit te vinden begrippen.
Wie de moeite neemt wat langer stil te staan bij een gebouw of een voorwerp, zal
tot de conclusie komen vaak maar heel moeilijk een oordeel te kunnen vellen over
de waarde
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van de versiering, de luxe, het extra's dat aan zo'n gebouw of voorwerp is toegevoegd.
Houden de woorden luxe en extra al geen waardeoordeel in? Is het een kwestie van
of-of, voor of tegen? Van en-en, dus een beetje van dit, een beetje van dat? Naar welk
van de twee, naar de kaalheid of de versiering, gaat het applaus toe, naar welk het
boe-geroep? Is het één absoluut te veroordelen, het ander zonder meer toe te juichen?
Zie onze lippen aan: hoe ze branden van de vraag daarop.
In een tv-programma zei Jeroen Henneman (ik citeer hem uit mijn geheugen) dat
hij zich zo ergerde aan mensen die nog iets aan de kurketrekker, het voortreffelijk
ogend voorwerp dat aan zichzelf al zo genoeg had, wilden ‘verfraaien’ of toevoegen.
‘Verfraaien’ waarschijnlijk door hem te voorzien van plastic houtsnijwerk of een
hertepoot.
In NRC/Handelsblad schreef Ethel Portnoy over kantoorgebouwen uit de jaren
vijftig, ‘wat toch wel de afschuwelijkste periode is in de hele geschiedenis van de
stedebouw, met karakterloze gevels vol rechthoekige vensters van glas. Oh, Bauhaus,
what crimes have been committed in thy name! De bouwers hadden rap in de gaten
dat de rechte lijn niet alleen de zuiverste en kortste verbinding tussen twee punten
is, maar ook de goedkoopste. Al tientallen jaren betalen we de prijs voor deze
ontdekking.’
Wijst Jeroen Henneman nu het ornament af? Snakt Ethel Portnoy er juist naar?
Of is een kurketrekker zélf al een volmaakt ornament? Door zijn functionaliteit,
ondanks zijn functionaliteit? Kan een rechte lijn zowel karakterloos en goedkoop als
karaktervol en zuiver zijn? Door wat, ondanks wat?
Twee recente citaten om mee te beginnen. Van de springplank meteen in het diepe.
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Behalve het valse ornament bestaat er ook een valse functionaliteit. Het is niet zo
dat iedereen die het ornament afwijst als vanzelf in een geslaagde functionaliteit
terechtkomt, en wie een op de spits gedreven functionaliteit gruwzaam vindt heeft
zich nog niet meteen geschaard onder de adepten van krul, prul en flauwekul. De
functionalisten hebben zich, wat de kritiek betreft, in deze eeuw het meest geroerd:
ze beschouwden zich van nature als de avant-garde, omdat ze iets afschaften, tegen
iets de strijd aanbonden, zuiverheid en helderheid propageerden, de ‘taal’ van de
twintigste eeuw spraken, kortom: het modernisme vertegenwoordigden. Het ornament
was negentiende-eeuws, regressief, laat-kapitalistisch, burgerlijk, ja alles wat je
verfoeide en waar je tegen was, terecht of niet. Het ornament was, als anekdote, de
willige zondebok van elke progressiviteit, van elke ideologie ook. Bovendien waren
de functionaliteitsprofeten, met hun hang naar licht en rechte vlakken, puriteinen.
Hun zendingsdrang was derhalve groot, de schijn van hun eigen gelijk ook, en het
ornament bleef verbrijzeld achter, een symbool van schaamte.
Ideologie en puritanisme, het waren de natuurlijke bondgenoten van de
functionaliteit. De architectuur van het Derde Rijk en het aanzien van de steden in
totalitaire staten hebben danig geknabbeld aan de mooie koek van avant-garde en
vooruitstrevendheid die de functionele bouwers zo lang in de pan hadden getoverd.
Ideologie en puritanisme waren niet langer geuzenwoorden, ze raakten besmet en
klonken steeds verdachter. De idealen uit de jaren twintig en dertig waren niet langer
vanzelfsprekend. De functionaliteit werd vals. Het ornament krabbelde weer overeind
uit het verdomhoekje, niet als regressie, niet als nostalgie, maar als het kind van een
nieuwe tijd. En omdat die tijd rommelig was, amorf, half-kapitalistisch,
half-socialistisch, een beetje half-om en
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een beetje verkeerd, zo heel anders dan de idealistische tijd waarin het functionalisme
bloeide, een tijd waarin alle deelnemers aan het architectuurproces zich onder één
noemer konden verenigen, bleek niet alleen de functionele architectuur ineens een
vlag op een modderschuit, maar was het ook scheef- en wildgroei troef in de
ornamentiek. Kneuterigheid, gezelligheid en regelrechte kitsch waren het gevolg.
De architecten bleken andermaal verdwaald.
In Ornament und Verbrechen (verschenen in 1908) schreef de apostel van de meest
verbitterde strijd tegen het ornament, Adolf Loos: ‘Ornament is verspilde
arbeidskracht en daardoor verspilde gezondheid. Zo is het altijd geweest.
Tegenwoordig betekent het echter ook verspild materiaal, en allebei betekent het
verspild kapitaal.’
Maar al in 1924 schreef hij: ‘Zesentwintig jaar geleden beweerde ik dat, naarmate
de mensheid zich zou ontwikkelen, het ornament aan de gebruiksvoorwerpen zou
verdwijnen (...) Ik heb daar echter nooit mee bedoeld, wat nu door de puristen ad
absurdum is doorgevoerd, dat het ornament systematisch en consequent afgeschaft
diende te worden. Alleen daar, waar het ten enenmale, omdat het tijdsgewricht dat
eiste, is verdwenen, kunnen we het niet opnieuw aanbrengen. Zoals de mens er ook
nooit meer toe zal overgaan zijn gezicht te tatoeëren.’
De tweede-t/m zestienderangs puriteinen, evenwel, gingen stuurs en ijverig door
met het uitkleden van de tatoeageloze architectuur tot het een volstrekt gezichtsloze
architectuur werd en, tenslotte, een kadaver. Ze waren roomser dan de paus, lozer
dan Loos, als ik ook eens een haast architectonische flauwiteit mag debiteren, en de
roep om het lijk te versieren, om de walgelijke kanten ervan toe te dekken, klonk
velen weer aangenaam in de oren.
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De triomf van het ornament aan het eind van de vorige eeuw betekende niet dat
voortaan alle gebouwen overwoekerd zouden worden door vervloeiende golfslaglijnen
en nerveuze lasso-contouren: in de beste gevallen was het ornament zélf functioneel.
Alles hing met alles samen en verwees naar elkaar, het gebouw was tot de laatste
spijker en het laatste sleutelgat decoratief en daarom zelf ornament, zelf kunstobject
geworden. In de mindere gevallen was het ornament een uithangbord, een affiche,
een in het oog vallende moderne reclame waarachter een deels traditioneel produkt
schuilging. Het ornament om de pil te vergulden. In de slechtste gevallen was daar
die overwoekering zonder meer: de voortzetting van het negentiende-eeuwse vertoon
van rijkdom met de krullepijperijen van de nieuwste vormentaal - het ornament als
status. De triomf van het ornament aan het eind van de vorige eeuw kan zowel een
overwinning op als de voortzetting van de negentiende-eeuwse architectuur betekenen,
en bovendien alles daar tussenin. Begripsverwarring in overvloed.
De triomf van de functionaliteit in de jaren twintig en dertig van deze eeuw
betekende niet dat voortaan alle gebouwen afwasbaar, kiemvrij en totalitair zouden
worden: in de beste gevallen was de functionaliteit zélf ornament. Alles hing met
alles samen en verwees naar elkaar, het gebouw was tot de laatste gloeilamp en de
laatste stalen buis zakelijk en daarom zelf functioneel, zelf kunstobject. In de mindere
gevallen was de functionaliteit een uithangbord, een neonzee, een in het oog vallende
lichtreclame waarachter een deels ouderwets produkt schuilging. De functionaliteit
om geld uit te sparen. In de slechtste gevallen was daar die functionele schijn, die
kaalheid zonder meer: de voorloper en wegbereider van het Derde Rijk- en
oostblokachtige vertoon van macht achter de barse gevels en de onpersoonlijke

August Endell: de erotiek van het ‘Bunte Theater’, Berlijn
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rechtlijnigheid van de nieuwste vormentaal - de functionaliteit als status. De triomf
van de functionaliteit in deze eeuw kan zowel een overwinning op als de voortzetting
van de Art Nouveau-architectuur (met de negentiende-eeuwse architectuur daarachter)
betekenen, en bovendien alles daar tussenin. Begripsverwarring in overvloed.
Ornament en functionalisme bewegen zich beide tussen de polen van kunst en
kleinburgerlijkheid. Ornament en functionalisme zijn een uitvinding van elkaar. Ze
kunnen elkaars zondebokken zijn en synoniemen. Ornament en functionalisme zijn
in de architectuur geschikte begrippen voor warhoofden en doordrijvers, omdat ze
zo rekkelijk zijn en tóch zo duidelijk lijken. Dikdoeners kunnen er hun opponenten
mee om de oren slaan. Andere dikdoeners kunnen weer, nagenoeg als in het verhaal
van de derde hond en het been, triomferen door op de ondeugdelijkheid van het
contrast te wijzen. Ze hebben gelijk, zoals in de architectuurdiscussie ook iedereen
gelijk heeft die wijst op de onhanteerbaarheid van het contrast mooi en lelijk, ook al
wordt hij zelf 's morgens duizendmaal liever wakker naast een platpratend fotomodel
dan naast een uiterst beschaafde toverkol met wratten, papillotten en een
bootwerkersneus.
Ornament en functionalisme, het ene lelijk en het andere mooi, of het ene mooi
en het andere lelijk, of - wederom - in alle mogelijke mengvormen, zijn dankbare
termen voor pro-en contra-redeneringen in een discussie, omdat iedereen met die
leuzen voor zijn eigen parochie kan preken. Ornament en functionalisme, mooi en
lelijk: de termen zijn uitwisselbaar. Je kunt ze naar believen interpreteren. In de
architectuur zelf is alleen de tegenstelling tussen erotiek en kadaver overgebleven.
Met die termen valt niet te marchanderen, ze kunnen de discussie niet vertroebelen.
Het zijn geen parolen, maar tegenpolen in een strijd op leven en dood.

Wilhelm Holzbauer en Cees Dam: het kadaver van de ‘Stopera’, Amsterdam
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Het ornament is verwelkt en dwarrelt alleen nog hier en daar als feuille morte
verdwaasd door de architectuur, de bloeitijd van het functionalisme ligt al even ver
achter ons als die van de pothoed en de tango, en wat resteert is een
kadaver-architectuur. In deze volledig ontvleesde en ontzielde architectuur is niet
alleen het ornament het spoor bijster geraakt, maar ook de functionaliteit van zin
ontbloot. Architecten die nu beweren de erfgenamen te zijn van het functionalisme
en in hun werk op moderne wijze voort te borduren op wat door dit
avant-garde-sentiment in de architectuur werd bereikt, zijn opsnijders en huichelaars:
ze verkopen de schijn voor de essentie, het geraamte voor de ziel. Ze zijn niet eens
deerniswekkende epigonen van het modernisme meer, met nog iets van de weerschijn
van de zon, met nog een staartje vuur van een oude komeet, met nog enkele vonken
van een oorspronkelijke bezieling, ze ontwerpen karkassen, holle vaten, roestige
spelonken, kadavers, kadavers. En de architecten die monkelen over de terugkeer
van het ornament? Die ‘gewoon leuke’, ‘kleinschalige’ huisjes bouwen met ronde
poortjes en met schuine afdakjes waarop in december tenminste weer het paard van
Sinterklaas kan staan? Dat moet dan wel de Sint der lilliputters zijn op een merrie
die eerst twaalf dagen in een vijver met aluin heeft gezwommen. Die architecten
hebben van het ornament weer niets begrepen. Ze vertonen niet eens een
deerniswekkende regressie en nostalgie naar oude bloeiperioden meer, met nog iets
van weerschijn, vuur en vonken, ze ontwerpen karkasjes e tutti quanti, kadavertjes,
kadavertjes. Het functionalisme is decor geworden, het ornament levenloos.
Wat brengt een kadaver weer tot leven? Niets. Zelfs al zouden de architecten alles
bezitten wat ze allang niet meer bezitten, gevoel, verbeelding, heldenmoed, ze zouden
er hun kerkhoven geen leven mee kunnen inblazen. Zelfs al bezaten ze iets veel
indrukwekkenders dan deze drie pompeuze eigenschappen, te weten hartelijkheid,
aandacht en twee handen, dan nog zou door hun toverstaf de wind niet opsteken in
de borstholte van het kadaver. De architectuur biedt alleen nog maar het schouwspel
van een ultramoderne morgue, een door computers bestuurd koelhuiscomplex waarin
de architecten als fakirs van koude kamer naar koude kamer rennen en proberen de
verkilde slang van de architectuur te bezweren met een fluit en een puntmuts.
Kermisklanten op een eindstation. Maar de morgue is geen rieten mandje. Niets,
niets stijgt eruit op. Wat we nodig hebben zijn andere architecten. Wat we nodig
hebben is een andere architectuur.
Tot zolang kunnen de oude architecten, toneelmatige magiërs, verdwaald uit een
wereld die niet meer bestaat en die een ander klimaat had, een andere fauna en flora,
niet veel meer doen dan een deuntje blazen in hun afgekloven ribbenkast. Verbeeld
u niet, heren architecten, dat u het voorgoed onversierbare en functieloze nog
functioneel kunt maken met versiering of kunt versieren met functie! Maar blaas,
blaas uw longen eruit! De echo keert niet weerom. Uit kadavers komt geen erotiek,
uit piepende longen geen gedaver.
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De moderne architectuur, zoals ze er uitziet (Verechtchaguin)

De moderne architect, zoals hij zichzelf graag ziet (Camara)
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De architectuurdiscussie
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Architecten ontwerpen niet, ze ‘hebben deel aan de architectuurdiscussie’. Zo heet
dat. Automobilisten rijden niet, ze ‘maken deel uit van de verkeersroulatie’. Politici
zijn niet constant de kluts kwijt, ze ‘bevinden zich in een permanente overlegsituatie’.
Wie ook bij het hedendaagse jargon achterblijft, de architecten toch zeker niet. Maar
zoals in de verkeersroulatie de opstopping het meest voorkomt en in een
overlegsituatie de impasse, zo gaat het in hun discussie vooral om dode, morsdode
begrippen. Het wordt tijd dat de architectuurdiscussie haar termen gaat ontlenen aan
de bestaande architectuur, in plaats van dat er almaar over een denkbeeldige
architectuur wordt geredekaveld aan de hand van een bestaande architectuurdiscussie.
De architectuurdiscussie zoals die op het ogenblik wordt gevoerd is een surrogaat
voor het bouwen, een vijgeblad voor een ondermaatse creativiteit.
Je hebt alle tuinboeken geraadpleegd, de groenkalender trouw gevolgd, elk
gazon-abc gespeld, uit elk rotsplanten-brevier gebeden, en je tuin ligt er nog steeds
bij als een lap zeemleer na een zevendaagse sirocco - wordt het dan niet tijd dat je
je hele plank met plantkundige werken op je schuimrubberen composthoop gooit en
op je eigen groene vingers vertrouwt? Je hebt alle romantheorieën bestudeerd,
structurele analyses trouw gevolgd, elk interview over het schrijven van romans
gespeld, uit elk romantechnisch vaatje gedronken, en je schrijft een roman die nog
het meest wegheeft van een door de kanarie van Bert Schierbeek uit het Ethiopisch
vertaald handboek der verloskunde - wordt het dan niet tijd dat je je hele plank met
literair-wetenschappelijke handleidingen naar het Instituut voor Neerlandistiek
retourneert en op je eigen pen vertrouwt?
Als de architectuur (of, zoals dat heet in een discussie waarin alles deftig moet
klinken omdat de inhoud armetierig is: de gebouwde omgeving) van nagenoeg alle
architecten er uitziet als een door Albert Speer voor Boris Karloff ontworpen leefkuil
- wordt het dan niet tijd dat de architecten eendrachtig hun theorieën met de
vuilnisman meegeven en ál de argumenten en standpunten van hun discussie vergeten
om van voren af aan te beginnen en weer op hun onbevangenheid te vertrouwen?
Het kind in de architect, waar is het gebleven?
Deftig, driewerf deftig blijven de opgeblazen architecten, volop ambtenaar en
driewerf volop volwassen, elkaar met hun beschimmelde pro's en nog aangevretener
contra's om de oren slaan. Het bouwen zijn ze vergeten, maar in de
architectuurdiscussie zijn ze in hun element. Ze klampen zich aan de laatste
wrakstukken van wat eens hun métier, hun trots, hun talent, hun jeugd uitmaakte
vast en zwelgen in de lauwe, door sociologische lozingen vervuilde zee van hun
jargon om tenslotte geheel onder water, zonder grond onder hun voeten maar veilig
uit het zicht van de kijker, hun architectuurdiscussie - blub-blub - op de oude voet
voort te zetten.
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Zolang er nog een béétje beweging in het lijk zit aarzelen de gieren, ze scheren laag
over het been dat nog ietwat trekt en over de oogwimper die bijna onzichtbaar trilt,
ze zijn vervaarlijk dichtbij en ze proeven weliswaar alvast iets van een teen of een
oorlel, maar echt toetasten durven ze niet. De geest is een eersteklas
gierenverschrikker. Maar nog geen kwartseconde na de allerlaatste stuiptrekking, de
beesten hebben er een zintuig voor, storten ze zich op het kadaver, al hun angst en
aarzeling hebben ze overboord gezet en gulzig laten ze zich het blauwe dijbeen en
de zachte oogbolgelatine smaken. Genitale zwezerik en bloedsoep van ingewanden
bekronen het feest.
Nu de architectuur, na een korte en geduldig gedragen doodsstrijd, haar laatste
snik heeft uitgeblazen is zij het onvervreemdbaar eigendom geworden van de al
evenmin op aanwezigheid van geest gestelde gieren van de sociologie. Voor de
sociologen is de architectuur een rijk en dankbaar lijkenveld.
De adem die de architectuur uitblies was een laatste restant van de geest die kunst
heette en die, naast intuïtie, durf en werkelijkheidszin, eens haar grote drijfveer was,
een geest die maar heel weinig te maken had met meetlat en statistieken. Maar de
architecten van nu, de ontzielde lijfeigenen van bureaucraten, projectontwikkelaars,
beroepsbemoeiallen en bouwcommissies, kunnen bij hun opdrachtgevers en leenheren
alleen nog succes boeken met afmetingen, getallen, bedragen, tabellen, formulieren
- kortom, met alles wat te begrijpen en te controleren valt door de heer Stempel,
Procedurestraat, Inspraakdorp. Is het dan niet vanzelfsprekend dat de architecten in
de gulzige, allesverstikkende omhelzing gedreven werden van de agogen, van de
psychologen en de sociologen wier hogere taak het hier op aarde is van elk vaag
gezwatel iets meetbaars te maken, van elke stompzinnigheid iets wetenschappelijks
en van elke open deur iets wat de heer Stempel, door het blote feit dat het hem in
hun platvloerse jargon ineens bekend in de oren klinkt, het idee geeft een genie te
zijn?
De architect is zo hoerig geworden in ‘het vertalen’ van zijn ideeën (die hij niet
heeft) ‘naar de ambtenaren toe’ dat hij de meest trouwe handlanger van de agogen
is geworden, ja zélf als de weerga een spoedcursus in de verbale bellenblazerij die
het Agoogs heet heeft genomen en nu, zonder blikken of blozen, een koeterwaals is
gaan uitslaan waarbij alle hottentotten, in vergadering bijeen, van schrik verbleken.
Hij doet dat, zo luidt zijn excuus, ‘uit lijfsbehoud’. Is dat geen deerniswekkende
vertoning voor een lijk?
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Het sociologisch en agogisch talent
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Wat de dichter Pareau en de architect Pischkowitz in één kader bespreekbaar maakt,
is niet een gemeenschappelijke instelling of mentaliteit. Het is de wijze waarop hun
werk, tematies en formeel, aansluit op een stedelijkheid die niet meer in de eerste
plaats door de funktie maar door het teken wordt bepaald. Op heel verschillende wijze
konfronteren dit gedicht, dit bouwsel zich met de stad als oord van het medium en
de kode. En om de verschillen is het begonnen. Want terwijl de ‘kritiese’ houding
van Pischkowitz bij voorbaat geschikt was om faktor te worden in het stedelijk
kommunikatiesysteem, het georganiseerde spel van vraag en antwoord, verving
Pareau de gesimuleerde kommunikatie door de simboliese verstandhouding met een
portier. Werkte de architekt aan de perfektionering van de stimuli, om de architektuur
een plaats te geven in het geheel van participatie-instrumentaria, de dichter onderzocht
de ruimte van de participatie op de ontsluiting van een figuur, het venster, dat zo
grondig is gediskrimineerd dat het zich permanent lijkt te veralgemenen.
Pischkowitz werkt zonder vastgestelde determinaties en wellicht is hij evenmin
op begrip uit. Het hele optiese spel van de architektoniese elementen is direkt taktiel
- dus is het objekt direkt operationeel. Door de differentiatie van pisbakken in de
stad kan het netwerk van pisbakken als nieuwe tekenlaag gelezen worden. Het
figureert als een afzonderlijke beeldlaag in de stad-substantie. Er bestaan niet zomaar
een paar pisbakken in Urinopolis; de stad is er mee bezaaid. De homogene funktionele
stad is letterlijk overwoekerd door pisbakken, door differente topen.
De trein waarom het in het gedicht van N.E.M. Pareau

Een pisbak in Urinopolis
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gaat is een cyberneties verschijnsel: een kombinatories monster. In het gedicht wordt
gepoogd er een laatste uitweg in te vinden, maar voorhanden is slechts een steeds
wisselend landschap. De zoekende zintuigen kunnen zich onmogelijk aan één faktor
hechten, ze moeten voortdurend serieel te werk gaan. Immers niet één teken staat
voor iets reëels. Alleen in het verglijden van de tekens tussen IJmuiden-Oost en
Urinopolis licht de boodschap op en werkt het lozen van de substantiële boodschap
als enervering en socialisering.
De betekenisvolle plekken van de stad zijn als ‘kritieke’ houding vervangen door
een ‘kritiese’: een overschrijding van de ruimte van de veralgemeende delinkwentie.
In de trein is het kontakt met de pisbak onmogelijk gemaakt. Deze onmogelijkheid
wordt in het gedicht uitgedaagd, in de hardnekkige wil om de pis nader tot een
imaginaire bak te brengen.
Als de pisbak een proefopstelling is in het universum van de kode, dan is zij
tegelijkertijd een simulatiemodel van de ruimte-tekenbetrekkingen in bepaalde treinen.
Tegenover de distributie der stimuli stelt Pareau een tekort, dat geen tekort aan
‘behoefte’ is maar een verlangen dat juist in het fantasma van Pischkowitz niet gestild
kan worden.
(Met dank aan Jan de Heer, ‘Lid van Ontwerpersmaatschap De Nijl te Rotterdam,
Medewerker afdeling Bouwkunde TH Delft’ en Kees Vollemans, ‘medewerker
Kunstgeschiedenis afdeling Bouwkunde aan de TH Delft’. Zie hun bijdrage
Postscriptum of Voorbij het laatste woord over de laatste stad (ook andere formaties
kunnen dat) in Raster, no. 12).

Het gedicht ‘Voorval’ van N.E.M. Pareau
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- Je moet als architect toch wel over een bewust veld kunnen beschikken en voor
jezelf een specifiek beeldveld beschrijven wanneer je de oplossing wilt vinden voor
een stukje nederzetting of een stukje stad.
- Dus de sleutel van de oplossing van problemen binnen een bepaald stukje ligt
enerzijds in het stukje zelf, anderzijds in het omringende stukje?
- En of! Als je dat omringende stukje negeert, het niet kent of niet wilt kennen,
als je niet de interacties hiervan met de concrete problematiek onderzoekt, kan je de
essentie van het probleem niet goed onderkennen en handel je als architect in te
weinig dimensies.
- Je bedoelt dus dat je enerzijds moet afsteken naar de diepte en anderzijds naar
de breedte?
- Precies. En het is enorm moeilijk om dit enigszins systematisch te doen. Je moet
een antwoord hebben op vragen die bij veel mensen naar boven beginnen te komen.
- Zoals?
- Zoals: hoe zoek je de dingen bij elkaar en hoe leg je de relaties? Hoe liggen, om
kort te gaan, voor jou de relaties tussen leven en bouwen, tussen de grote structuur
om je heen en dat kleine stukje waarmee je zelf bezig bent?
- Is dat niet tamelijk intuïtief?
- Ja, maar ook beslissend, alsof er opeens een deur opengaat en je daardoor weer
veel verder kunt kijken. Je bent bezig met het opbouwen van een stuk gestructureerd
architectuurveld.
- De architectuur als permanent proces, als ik het goed begrijp?
- Ja, als een soort proces waarin je bewust dingen van jezelf afhankelijk maakt en
bestuurt, dus in je perceptrum opneemt en andere dingen misschien onbewust hieruit
laat ontsnappen om ze hun eigen leven te gunnen, net zoals je een plant wel poot,
hem goede grond en water geeft, maar hem verder naar zijn eigen aard tegen de muur
laat kruipen of over de grond.
- Dus enerzijds niet intuïtief en anderzijds toch weer intuïtief?
- Exact. De architectonische ordening is een beeldpunt in het denken, een van de
beeldpunten die de onderliggende mechanismen zichtbaar maken, die zichzelf
genereren en aan elkaar refereren, zodat jouw ontwerpproces bewoonbaar wordt.
- Ik zie het. Maar is dat geen ál te objectgebonden beeldreferentie?
- Natuurlijk, het gaat altijd om objecten als een stukje nederzetting en een stukje
stad. Dáár vinden we de grootste energie-concentratie, dus daar moet de
gemeenschappelijke bewoonbaarheid van het architectonische beeldpunt zich
maximaal uiten.
- Het gaat dus om het autonome stukje nederzetting of stukje stad?
- Het autonome stukje, jawel. Daarin zorgt het poortje voor de intieme relatie met
het plein, en glazen serres op het dak voor de relatie met de vijver.
- Eén moment. Laat me even nadenken. Het poortje reageert dus op het anders-zijn
van het plein?
- Ja!
- En het water weerkaatst het glas zoals het glas het water weerkaatst?
- Ja, ja! Eros en Oceanos!
Zo zwatelen de architecten voort, terwijl de sloophamers zwiepen. Zo bouwen ze
aan hun processen, terwijl onze steden tot puin vergaan. Zo wandelen ze op hun
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geleende wolken, terwijl de aannemers zich achter hun tekentafels hebben genesteld.
Zo jagen ze het ongrijpbare achterna - terwijl Grijpgraag triomfeert.

Gerrit Komrij, Het boze oog

107

Warren Street, Hudson, New York. Dezelfde plek gefotografeerd in 1875 (boven) en 1975 (onder).
Uit: Carole Rifkind: Main Street. The Face of Urban America. New York, 1977.
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Nu eens beweren we van vormgevers en architecten, ja van iedereen die
verantwoordelijk is voor wat onze ogen en handen ontmoeten, dat het hun taak is
dienstbaar te zijn en niets meer.
Dan weer houden we ze, met een treurige snik die in het keelgat blijft steken,
verwijtend voor dat ze hun taak als kunstenaar verloochenen en hun hogere roeping
et cetera.
Daar zit niets tegenstrijdigs in.
Dat ze hun dienstbaarheid vergeten beweren we, wanneer ze weer eens een
koekepan hebben ontworpen waarin alleen door een jongleur met bokshandschoenen
een kliekje, dat eerst met sellotape langs de rand is vastgezet, valt op te warmen en
wanneer ze weer eens een betaalbare woning hebben ontwikkeld waarin de huurder
zijn lichaam slechts met springveren hoeft te bekleden om zonder enige inspanning
van de voordeur op het toilet en van de eettafel in bed te belanden, terwijl ze intussen
over de koekepan artistieke praatjes verkopen, dat deze bijvoorbeeld van onderuit
opgebouwd zo zuiver in elkaar zit, dat ze qua design zo logisch klopt en toch iets
heel nieuws aan het bestaande toevoegt en dat ze in combinatie met andere pannen
een kookverhaal laat ontstaan; terwijl ze het betaalbare piggelmee-optrekje overgieten
met een creativiteitssaus van, halleluja, de menselijke proporties zijn mijn
uitgangspunt en ik bezweer de vervreemding met een stuk kleinschaligheid. Ik schep
in het leeflandschap mijn overzichtelijke woonverhaal.
Dat ze hun kunstenaarschap verkwanselen houden we ze voor, wanneer ze weer
eens beweren een koekepan te hebben ontworpen die uitmunt door simpelheid en
strakke vormen en wanneer ze een bank of kantoorgebouw hebben neergezet waarvan
ze de doeltreffendheid en het schone metselwerk prijzen, terwijl intussen de strakke
simpelheid van de pan alleen maar dient om haar beter op een andere te kunnen
stapelen, zodat ze met grotere hoeveelheden tegelijk in één doos kunnen worden
vervoerd; terwijl de doeltreffendheid van het gebouw slechts neerkomt op de calculatie
van hoeveel licht en ruimte een mens nog nét nodig heeft om niet te bezwijken en
moreel ten onder te gaan en het schone metselwerk alleen maar schoon is gebleven
omdat het zo kostenbesparend werkte. Wat zegt meneer de opdrachtgever? Zijn
natuursteenachtige beton-elementen goedkoper dan natuursteen? Welnu, dan noemen
wij natuursteenachtige beton-elementen onze creatieve inbreng en natuursteen
kapitalistische verspilling.
De tegenstrijdigheid is door de vormgevers en de architecten zélf opgeheven. Ze
laveren niet, met gevaar voor hun leven, tussen de Scylla en Charybdis van de
dienstbaarheid en de kunst, hopend om tussen deze twee verleidelijke klippen in een
harmonieuze baan te blijven, nee, ze dobberen op het dode water van een gevaarloze
binnenzee, waar termen als aantrekking en afstoting, spanning en tegenkracht geen
betekenis meer hebben: alles is er hetzelfde, ondeugdelijkheid is kunst is plooibaarheid
is kunst is kunstenmakerij is geldbesparing is praatjes voor de vaak.
Alleen die kunstzinnige praatjes, die artistieke saus, dat flauwe namaaklicht van
een kunstenaarszon die allang is uitgedoofd en waarmee ze zichzelf hardnekkig
blijven beschijnen, kunnen de vormgevers en architecten nog verzoenen met hun
slapheid en hun diepe schaamte. Door hun kunstpraatjes verlenen ze zichzelf het
aureool van de adelaar, die in zijn hoge vlucht in staat is alles op superieure wijze te
overzien, terwijl ze in werkelijkheid als slippendragers achter een door anderen
voorgebakken vormgeving en architectuur aanstrompelen.

Gerrit Komrij, Het boze oog

109

De ingebeelde kunstenaar
Het lot van de slippendrager
Foto's van Paul Ludwig Troost
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Architecture is a gentleman's profession. In een van de artikelen die na het overlijden
van de architect Marcel Breuer verschenen kwam ik deze uitspraak tegen.
Een herenberoep. Je kijkt ervan op.
Ik neem aan dat Breuer deze uitspraak in de jaren dertig deed, want onder de
architecten van thans zijn de heren schaars.
Dat ze dom zijn, dat weet ik. Zet een emmer die tien kilo weegt op een weegschaal
en gooi er twintig, vijftig, ja honderd architectenhersenen in, dan nog blijft de
aanwijsnaald hardnekkig op tien kilo staan. Maar wie dom is kan nog wel fatsoenlijk
zijn, nietwaar? Niet elke analfabeet hoeft een vlerk te zijn.
Ik weet nú dat ze niet alleen dom, maar ook lomp zijn. Ik heb werkelijk elk restje
hoop op iets moois in die eens zo trotse soort die architect heette opgegeven.
Hoe dat zo kwam?
Al een tijdlang schrijf ik nu over wat er ‘in mij omgaat’ bij het aanschouwen van
de buitenwereld. Ik geef, zal ik maarzeggen, fris van de lever mijn reactie op de
architectenrotzooi waarmee onze steden steeds verder dichtslibben, op de steeds weer
nieuwe staaltjes van aanstotelijke smerigheid die om elke hoek opdoemen. Nauwelijks
heb je je kont in dit bestaan gekeerd of de stedenplanners en bouwkundigen zijn er
weer in geslaagd om de lege plek die je zojuist hebt achtergelaten te vullen met hun
weerzinwekkende sociale woningbouw en hun in doorzeefd schokbeton vertaalde
opvattingen over wat Goed is voor de Mens, voor de sier gecamoufleerd met dakjes,
baksteentjes, frutseltjes, kleinschaligheidjes en speelse erfjes. Maar laat ik een
gentleman blijven en me ertoe beperken te zeggen dat ik niets anders doe dan zo
voor-

Sears-gebouw, Chicago (1973)
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zichtig mogelijk mijn hart luchten over de gebouwde omgeving. Dat je bij al die
rommel, die eenvormigheid steeds weer op de architecten uitkomt, op hun gebrek
aan zelfrespect, op de quasi-sociologische toverhoed die ze zichzelf hebben opgezet,
op hun bêtises over ‘leefklimaat’ en ‘verticaal geschakelde appartementen’ waar ze
torenflats bedoelen, ik kan het niet helpen. Ik verkondig geen heilsleer, houd me niet
met architectenprietpraat bezig, hoef aan niemand verantwoording af te leggen en
houd de onbevangenheid hoog in ere.
We worden omringd door wat architecten maken. En wat zij maken kan ons oog
strelen, onverschillig laten of aantasten. Vooral het laatste is het geval. Daarvoor
hoeven we niet te rade te gaan bij de architectuur, alleen bij ons oog. Dat is iets waar
iedereen zich mee mag, ja moet bemoeien, hoezeer ook de architecten er het
alleenvertoningsrecht voor opeisen.
Aldus mijn deelname aan de discussie.
Het spreekt vanzelf dat ik er, dankzij het masochisme dat elke groep die de kluts
kwijt is kenmerkt, meteen de lieveling van alle architecten mee ben geworden. Of
ik een donderpreek wil houden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
architectenbureau zus-en-zo, of ik een forum over Baksteen, ja of nee? wil komen
opluisteren, enfin, u kunt het zich voorstellen.
Ik ga nooit op zulke uitnodigingen in. Er komt maar ellende van. Ik kan nu eenmaal
beter schrijven dan ouwehoeren, en zelfs al is het zo dat bijna alle architecten beter
kunnen ouwehoeren dan ontwerpen, dan nóg mag dat geen reden voor me zijn me
daardoor mee te laten slepen. Zo zit dat. Elk zijn vak.

‘Penthouse’, illustratie van Ralph Steadman
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Maar ik wil, eeuwige gentleman als ik ben, ook wel een nobeler veden voor mijn
weigering aanvoeren. Het omgaan met architecten, het handenschudden en toasten
met ze, ontneemt je ‘iets’ van je onafhankelijkheid, om eens een groot woord te
gebruiken, er ontstaat, hoe je het ook wendt of keert, een zelfcensuur wanneer je
over een groep moet schrijven die je zojuist een gratis feestavond met honorarium
toe heeft aangeboden. Je blijft gentleman, tenslotte. Het dienstbetoon aan de waarheid
wordt in zo'n geval verdrongen door gemeen ellebogenwerk en de hoerige adem van
gevoeligheden, aardigheden en andere hedens meer. Je komt, nolens volens, in de
beroepssfeer terecht die door Aldo van Eyck onnavolgbaar is gekenschetst: ‘Zalig
vinden de heren dat beoordelen, dat “collegiaal” betuttelen: “zeer goed”, “boeiend”,
“sterk”, “mooi”, afgewisseld met wat ik-vraag-me-afjes, had liever-gezientjes,
twijfeltjes.’
Ook het Architectencafé, een Haagse aangelegenheid voor gentlemen van de Bond
van Nederlandse Architecten, vroeg me eens ‘een avondje’ langs te komen. Ook dat
heb ik niet gedaan. Hoewel ik daar volgens Amy Groskamp-ten Have geen enkele
verontschuldiging voor hoefde aan te voeren - ook in de Rechten van de Mens ligt
verankerd dat niemand de plicht heeft zich te laten optrommelen - heb ik ze toch
beleefd van het waarom op de hoogte gesteld: het leek me, zolang ik over architectuur
schreef, beter om uit, ik zal maar zeggen, redenen van literaire ‘hygiëne’ niet in
architectencafé's te komen. Door het ik zal maar zeggen en de aanhalingstekens
hoopte ik het zo zwaarbeladen woord hygiëne voldoende ironisch ontsmet te hebben,
zodat zelfs een halve gentleman zich als een goed verstaander zou kunnen gedragen.
Maar niets daarvan bij de architecten.
Ze hadden me ineens betrapt op lafheid, jawel.
‘Een confrontatie met de door hem zo hevig bekritiseerde beroepsgroep is hij ondanks nadrukkelijke uitnodiging - uit de weg gegaan,’ aldus De Architect,
vaktijdschrift voor architectuur. ‘Wat een lef zeg!’ En dat staat bekend als De Grote
Verguizer! ‘Na gebeurtenissen als de hier aangeduide zal niemand er zich nog wat
van aantrekken.’
Ach, triomfantelijke gentlemen... Nu de leeuw niet uit zijn hol is gekomen, ook
al hebben we nog zo nadrukkelijk voor de ingang staan piepen van ‘kom er eens uit
als je durft!’, hoeven we ons niets meer van hem aan te trekken. We kunnen weer
opgelucht op de tafel dansen.
Een maand na het verschijnen van De Architect danste het tijdschrift Plan,
maandblad voor ontwerp en omgeving, solidair verder. (Ze sturen je die tijdschriften
zélf al op de dag van verschijnen toe, om te laten zien hoe ze hebben gedurfd.) ‘De
schrijver voelt zich blijkbaar niet erg sterk staan!’ piepte Plan.
Deze voorbarige, pijnlijke feestvreugde wijst er, ten overvloede, nog eens op dat
het met de moderne architecten zonderling is gesteld. Ze hebben niet alleen binnen
de bouwkunst elk gevoel voor verhoudingen verloren.
Want zou - om eens gebieden te betreden waarvan de architectuur eenmaal de
naaste buur was - ooit iemand op de gedachte komen dat een kunstcriticus die een
expositie bespreekt, na eerst op de vernissage de sherry te hebben opgedronken, de
meest betrouwbare graadmeter is en kan je je in de literatuur werkelijk alleen maar
iets aantrekken van de recensent die het vaakst in het Literair Café wordt gesignaleerd?
Voor de architecten staat - we wisten het al - de wereld op zijn kop.
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Maar hoe solidair u ook danst, hoe hard u ook ‘hoera’ brult, muisachtige heren,
de leeuw slaapt niet.

Gerrit Komrij, Het boze oog

113

Gevoel voor verhoudingen
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De tussenbalans
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Ik ben geen vriend van het architectensoort, en ik heb dat dus niet onder stoelen en
banken gestoken. Architecten worden een jaar voor hun eerste verjaardag geboren.
Ze hebben doorgaans twee voeten, twee handen en één hoofd. Als ze ouder worden
krijgen ze er vaak een kindje bij. Daarna gaan ze weer dood. Dat is alles wat er over
architecten gezegd kan worden.
Over hun werk behoren we minder kort te zijn. Dat werk is het resultaat van een
oneigenlijke toepassing van hun voeten, handen en hoofd. Hun voeten gebruiken ze
niet om er wandelingen mee te maken onder ruisende cipressen of langs fraaie
waterpartijen, nee, ze gebruiken hun voeten om er onze zin voor schoonheid en schaal
mee te vertrappen. Hun handen gebruiken ze niet om ze te schudden, te wringen, te
wassen of te wrijven, nee, ze gebruiken hun handen om er, met behulp van meetlat
en rekenlineaal, huisjes mee te tekenen. Worden die huisjes vervolgens met een
punaise tussen de prentbriefkaarten van oom en tante uit Königswinter geprikt, zoals
de tekeningen die kinderen opgetogen van het fröbelschooltje meenemen? Welzeker
niet. Hun huisjes worden door aannemers uitgevoerd, in het echt, en we weten niet
waar dat een groter aanslag op is, op onze ruimte of op ons schaamtegevoel. Hun
hoofd, tenslotte, gebruiken ze niet om er op te staan of op te krabben, nee, ze
gebruiken hun hoofd om er mee te doen alsof ze denken.
Hun schijngedachten, nu, zijn zo wonderlijk en dof dat ze alleen door andere
architecten kunnen worden begrepen en waargenomen. Hij die zijn voeten gebruikt
om zegenbrengend over de ontzaggelijke aarde te gaan, zijn handen om in

Een illustratie uit 1920 van Johan Briedé bij The Food of the Gods van Wells
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het zweet zijns aanschijns te werken en zijn hoofd om gedachten te ontvouwen die
waarachtig van eenvoud zijn en menigvuldig van glans, begrijpt van
architectengedachten niets. Vergeleken bij de ideeënwereld van de architect komt
die van de Ku-Klux-Klan hem glashelder voor. Hij heeft geen deel aan hun geheime
verbond, hij staat erbuiten. Het architectensoort wil niets liever. Het is superieur, en
heerszuchtig.
Overal dringen de architecten binnen, ze schakelen alle besturen, commissies en
regeringen uit door in tongen te communiceren en elkaar raadselformules toe te
seinen. Niemand komt ertussen, niemand is in staat haar af te weren, deze
architectenepidemie. We sluiten de deuren en de ramen voor ze, en zie: ze morrelen
aan de sloten en schaatsen over de vensterruit.
Ik word monotoon. Maar we vechten dan ook tegen de monotonie. Met een
mitrailleur tegen de bellenblazers!
Het enige waar architecten goed voor waren was dat ze ooit huizen hebben gebouwd
waarin we ons tegen architecten kunnen verschansen. In deze huizen kunnen we ons
ver wanen van de vraatzucht waarmee ze stad en land kaalvreten en de drift waarmee
hun lelijkheid zich vervolgens over de woestenijen voortplant. We proberen ons te
verschuilen. Maar ze zoemen, ze zoemen voor de ramen. Ze kruipen tegen het glas.
Ze hameren de ruiten stuk. Ze zullen niet rusten, de architecten, voor ze elke hoek
van de wereld opnieuw hebben gevuld. Tot ze onder onze tafels zitten en aan ons
voeteneinde.

Een chromolitho naar een aquarel van C. Offterdinger bij een negentiende-eeuwse uitgave van
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Een huisje hier, een dakje daar. Een tegeltje zus, een nisje zo. Tsa, hopsakee, alweer
een erfje. Zo bouwen de architecten voort. Dat wil zeggen: wanneer ze niet klagen.
Want architecten hebben, lijkt het wel, alleen tussen twee klaagbuien door tijd om
te bouwen. Een bewijs te meer voor hun voortplantingstempo: wie in zo weinig tijd
zoveel ravage kan aanrichten is rijp voor het gekkenhuis of de dierentuin.
Waarover klagen architecten? Over-dat-ze-miskend-zijn, natuurlijk.
Over-hun-geknevelde-kunstenaarschap. En dat ze héél best anders zouden willen.
Beter, mooier, groter ook. Artistieker vooral. Als je architecten moest geloven, dan
zouden ze het liefst, met twee benen staande in hun tijd, hoog boven het gedoe der
mensen uittorenen om in harmonie van zinnen en gemeenschappelijkheid van stijl
langs vrijheidslanen en rondom victoriepleinen louter idealen te bouwen; geen huizen,
geen paleizen, geen tempels, nee, driewerf nee, idealen, enkel idealen! Als je
architecten moest geloven.
Het architectenbureau Paasheuvel, onder directie van de heer Reidans, ontwerpt
naar eigen aard en voorkeur woudreuzen. ‘Maar uw woudreus is veel te duur!’ roept
de aannemer. ‘Zaagt u toch een stuk uit de romp, en kort u meteen de armen en benen
in. Dat scheelt me meteen drieduizend gulden aan materiaal.’
En de heer Reidans zaagt en kort in, zodat het scheelt. ‘Een veel te groot hoofd
voor zulke korte beentjes!’ roept de welstandscommissie, waarvoor hij vervolgens
verschijnt. ‘En zie die platvoeten eens! U moet hem beslist in het soda-water hangen,
zodat hij krimpt.’
En de heer Reidans hangt, zodat het krimpt. ‘Wat een rimpelige figuur is dat!’
roepen de ambtenaren van de gemeente, die hem hebben ontboden. ‘Plooien kunnen
we hier niet hebben. Strijkt u hem maar glad.’
De heer Reidans heeft voor dat doel in het complex van Paasheuvel BV een speciale
strijkkamer ingericht, waar dag en nacht wordt gestreken.
Hij sjokt met het resultaat naar de inspraakcommissie van de buurt en probeert er
nog een beetje trots naar te kijken. Iedereen kakelt daar door elkaar. ‘Te duur! Het
hoofd is te groot! Teveel plooien!’ Voor de heer Reidans begint alles opnieuw.
Hij zaagt en kort in zodat het scheelt, hij hangt zodat het krimpt, hij strijkt en maakt
overuren.
Is het dan verwonderlijk dat hij op het laatst met een klein, allerbelabberdst poppetje
voor het aangezicht van zijn critici staat? Een poppetje zonder kraak of smaak, van
fierheid en allure ontdaan?
Zo klagen de architecten, intussen voortbouwend aan hun poppenhuisjes. Maar
als dit zo is, heer Reidans, als u zich inderdaad zo gekneveld voelt door voorschriften,
inspraak, winstbejag, middelmaat, waarom laat u die knellende banden dan niet eens
springen, waarom gooit u die last niet van u af? Waarom, heren architecten, verdrinkt
u uw zelfrespect in geweeklaag en toont u ons niet wat in uw vermogen ligt? Kom
te voorschijn met de woudreus in uw gedachten!
Ach, u klaagt liever. Ik zal u zeggen waarom. U bestaat voor het grootste deel uit
beunhazen, uit angstige likkers van opdrachtgevers en mogelijke opdrachtgevers.
De rest hobbelt achter u aan. Wat zou het ons goed doen, heren architecten, als u de
handen eens ineensloeg en gemeenschappelijk een jaartje staakte!
Zolang het zover nog niet is zien we op u neer. Zolang u alleen nog maar klaagt
omdat u een slecht geweten hebt, zoals copywriters er altijd over zeuren dat ze
eigenlijk eersteklas schrijvers zijn, eigenlijk de echte dichters, behouden wij,

Gerrit Komrij, Het boze oog

hollebollegijzen, ons het recht voor u gezamenlijk aan het spit te rijgen en in één hap
te verslinden. Een schip vol rapen, een kerk vol schapen, en nog kan Gijs van de
honger niet slapen!
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Illustratie van H. Emy uit La Grande Ville Nouveau Tableau de Paris 1843
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De debilisering van het stadsbeeld, de vertrutting van de woonstijl, de
vermonsterlijking van de horizon, het staat allemaal op rekening van de architecten.
Het vuur in hun kaste is gedoofd. Van bouwmeesters zijn ze bouwslaven geworden.
Ze biedt een meelijwekkende, versuffende aanblik, de huidige architectenkolonie
van het Groot-Purmerend dat Nederland heet.
Als architecten niet zouden bouwen hadden ze het formaat van een boekhouder
of een badmeester: keurige gezinsvaders in colbert en op zondag een overgooier.
Auto met derde deur, fiets met snelbinder, plateauzolen, ze zouden werkelijk niet
opvallen. Ze zouden er uitzien als architecten.
Maar er is één ding wat ze onderscheidt van de registeraccountant en de voorzitter
van de speeltuinvereniging: ze bouwen. Wat ze bouwen is groot van formaat. Ook
als het klein is, is het te groot. Het architectenvolkje ontleent zijn status aan zijn
bouwwerken, zijn formaat aan wat het voortbrengt. Alle architecten zijn dus groot.
Ze blazen zich op. Ze dijen uit. Ze maken een royaal gebaar langs het silhouet van
een stad of strekken op een weiland naast een torenflatwijk hun armen wijd uit, en
kunnen dan zeggen: ‘Dat ben ik.’ Zo kijkt ook een kever naar het slijmerig spoor
van miljoenen eieren. Alleen is hier de kever klein en de eieren zijn groot. En giftig.
We kunnen de architecten alleen door bezweringen en toverformules tot hun ware
formaat terugbrengen. Geen oog, hoe boos ook, is in staat hun produkten te
verpulveren, en al sjokken we negenenveertig maal negenenveertig keren rondom
hun kantoorcomplexen, de muren storten niet in. Maar de architecten zelf kunnen
we doen verschrompelen. Frappez toujours. Voordat ze ons klein krijgen, moeten
we ze klein maken. Opnieuw, opnieuw en opnieuw. Tot ze er uitzien als de lilliputters
die ze zijn.
Bij elke regen van slagen halen de architecten hun laatste wapen voor de dag: we
mogen over architectuur niet meepraten. Het is een vak. Een kunde. Over architectuur
kan alleen door architecten worden gediscussieerd. Er zijn vakmensen en leken. God
is van de gelovigen, de poëzie van de dichters, de krentebollen van de bakker. Elk
in zijn vak, zei de metselaar, en hij viel in de kalkbak. De architecten proberen ons,
de Gullivers, met touwen vast te sjorren, ze proberen ons, de Sebastiaans, met hun
pijlen te doorboren. We moeten gehoorzaam zijn, we moeten lijden. Met de touwen
van hun discipline en de speerpunten van hun specialisatie knevelen ze ons en laten
ze ons bloeden. Ze vellen ons met hun blauwdrukken en verwonden ons met hun
maquettes.
Het zijn schijnwapens. Over één ding kunnen we niet duidelijk genoeg zijn: van
architectuur heeft iedereen verstand. Iedereen heeft het recht over architectuur mee
te praten. Architectuur heeft te maken met je geluk. En geluk is niet iets wat je in de
handen kan leggen van lilliputters. Van farizeeërs. Geluk is niet iets om toe te
vertrouwen aan architecten.
Geloof me: de architectuur is geen specialisatie, geen vak. Constructeurs en
aannemers hebben een vak, architecten niet. Architect is geen beschermde titel, en
behoort dat ook niet te worden. Er is niets in de architectuur wat niet door iedereen
kan worden begrepen. We moeten alleen minder laf zijn, hun jargon ontmantelen en
harder terugslaan.
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U hebt me, hoop ik, niet serieus genomen toen ik de vorige keer de architecten opriep
om door een gezamenlijke actie hun zo deerlijk toegetakelde beroepsgezicht eens
wat bij te pleisteren? U begreep toch zeker wel dat het maar om een grapje ging, toen
u las dat ik de architecten voorstelde in staking te gaan en hun opdrachtgevers niet
langer als lakeien en marionetten te dienen? U begon toch terstond te schaterlachen,
mag ik hopen, toen ik bij de architecten nog iets van een talent en een slecht geweten
veronderstelde?
Grappige pathetiek was het, meer niet. Fantasie. Retoriek. Träumerei. Met een
vleugje cynisme, misschien - al zou ik, die het liefst met engelen en dwazen verkeer,
daar niet graag prat op gaan. Mijn oproep was die van een boer die zijn
andijvieplantjes, nadat het drie weken achtereen heeft gehageld, door het zingen van
een oude ballade probeert te bewegen weer overeind te krabbelen, luid schallend
over zijn platgewalste akker. Mijn oproep was die van een bananenplanter die de
God van alles wat verrukkelijk Geel en Krom is om vruchtbaarheid bidt voor zijn
nieuwste plantage op de noordpool.
Net zomin als weke en gemillimeterde andijviebladeren ooit luisterrijk zullen
herrijzen en de noordpool geel zal zien, net zomin valt er van architecten één daad
van moed, één zucht van leven te verwachten. Nooit zullen ze zich van hun mooiste
kant laten zien, want ze hebben geen mooie kant meer. Nooit zullen ze een poging
wagen overeind te krabbelen, want ze zijn dood en week en plat. Architecten om
actie vragen, om protest, dat is de Moor wassen. Architecten om schoonheid vragen,
om verbeelding, dat is met een theezeef-je de oceaan leegscheppen.
Ik streelde voor de grap de ijdelheid van hun status. Architecten kunnen geen
enkele status aan de kunst meer ontlenen, sinds ze onze horizonnen hebben verwoest.
Ze hebben onze straten en steden vermoord en geplunderd. Ze hebben het leven eruit
gedreund en geblazen, met hagel en poolwind. Vroeger had je beroepen waarmee
je, symbolisch, het laagste van het laagste aanduidde, beroepen die zelfs zonder
bezwaar door ontslagen tuchthuisboeven die niet helemaal goed snik waren konden
worden beoefend: putjesschepper, worstenvuller. Putjesscheppers en worstenvullers
bestaan niet meer. Laat dat beroep nu heten: architect.
Ik stookte voor de grap een vuurtje onder hun slechte geweten. Architecten hebben
geen geweten meer, goed noch slecht, en van hun verstand is nog net genoeg over
om er elke aanvechting van gewetenswroeging die zich ooit mocht voordoen meteen
de kop mee in te drukken. Ze hebben uit onze huizen en openbare gebouwen het
leven weggedreund en voortgeblazen, met hagel en poolwind. Ze hebben er van
buiten zielloze repeteerbreuken van gemaakt en van binnen martelwerktuigen. Er
bestaan nog altijd types waarmee we, symbolisch, het laagste van het laagste
aanduiden, types die we als het ware, door ze te noemen, lijfelijk voor ons zien:
nietsnut, flessentrekker. Je hebt ze op straat, in het huwelijk, in de kunst, in het
maatschappelijk verkeer. Laten we nietsnut en flessentrekker niet langer als woorden
van minachting gebruiken. Laat dat type nu heten: architect. Laat het zover komen
dat de flessentrekker zich, door in één adem met de architect te worden genoemd,
beledigd voelt. Laat het zover komen dat we de naam van de putjesschepper, door
hem naast die van de architect te houden, postuum nog bezoedelen. Laten we
terugblazen, met een even vernietigende wind, naar het kaf en het drek en het drab
dat zich architecten noemt.

Gerrit Komrij, Het boze oog

123

Les Acacias - Petit Colombes
Le boulevard Charles de Gaulle - Colombes
Foto's uit Pré-voir pour mieux décider, uitgave van het Centre National d'art et de culture Georges
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Erger dan een flessentrekker is de architect, de mummie van een putjesschepper is
minder futloos. Het is de architect zelf die zijn beroep in de uitverkoop heeft gelegd,
het is de architect zelf die van zijn beroep het goede heeft weggegooid en het slechte
bewaard. Het is enkel de architect die de kunst met de vuilnisman heeft meegegeven
en in wiens mondholte zich een batterij extra speekselklieren ontwikkelde om er de
commercie mee te likken. Het is enkel de architect die zijn ideeën naar de lommerd
bracht en de exclusieve lakei werd van de eenvormigheid. De moderne architect: een
lakei en een likker. De moderne architect: minder dan de pandjes-baas, minder dan
de vuilnisman. Niet langer vormt de architect de omgeving, hij misvormt zelfs de
eenvoudigste ziel die zich in die omgeving ophoudt. Hij bouwt niet langer de
wonderen van de toekomst - wonderen van pracht of van simpelheid, wat men wil
-, hij is de constructeur geworden van de ruïnes van overmorgen. De desastreuze
gevolgen van het negentiende-eeuwse bouwen door beunhazen, die toen nog de
natuurlijke vijanden van de architecten waren, lieten soms meer dan honderd jaar op
zich wachten. Nu de architect zijn eígen beunhaas is geworden, zal al overmorgen
alles zijn ingestort. Over twintig jaar zullen bijna alle voortbrengselen van de
hedendaagse architectuur zijn verdwenen. Ze zijn in puin gevallen, verpulverd,
doorgezakt, uit de weg geruimd. We hebben dus dringend een nieuwe ge-
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neratie ‘vormgevers van de omgeving’ nodig. Ik geef tussen de aanhalingstekens
maar een omschrijving van hun functie, een omschrijving die gruwelijk klinkt, het
is waar, maar het is bij gebrek aan beter. Hoe zullen we ze noemen? Eén zekerheid
hebben we althans: die generatie zal niet langer architect heten. Architecten zijn uit
de mode. Architecten zijn niet langer welkom. Architecten doen er beter aan vanaf
nu meteen uit schaamte te verdampen. Elk eerherstel is onmogelijk. We schrijven
ze af. Terstond.
Ik zal pas rusten als alleen al het woord ‘architect’ ons allen met meewarigheid
en weerzin vervult. Zeg het nu onmiddellijk tienmaal achtereen luidop, lezer, proef
het woord daarna nog eens aandachtig op uw tong, ar-chi-tect, ar-chi-tect, en wees
eerlijk: is het geen belachelijk, geen door en door deerniswekkend woord? Noem
degene aan wie u de grootste hekel heeft architect. Noem het konijn dat u voor de
kerst vetmest architect. Noem de vlo onder uw deken architect. Noem de kakkerlakken
in uw moestuin architect. Noem uw belastinginspecteur architect. Noem uw achterlijke
neefje architect. Noem Jack the Ripper architect. Noem iedereen die u een boete
geeft, ontslaat, tergt, onderbetaalt, aanrijdt, recenseert, bedreigt of besteelt voortaan
alleen nog maar architect. Noem vooral iedereen die uw lachlust opwekt architect.
Oefen u! Oefen u!

Twee architecten (getrouwd)
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We kunnen nu, na korte tijd de wetenschap van het neo-ocularisme beoefend te
hebben, een tussenbalans opmaken. Het is niet bemoedigend. Het Assertieve Oog is
niet zozeer een boos oog als wel een verdrietig oog geworden. Want hoe kan dat oog
de smaak blijven proeven van gal als het nooit balsem of nectar krijgt aangereikt?
Zo'n oog proeft niets meer. Zo'n oog wordt een lui oog en verkommert. Wie elke dag
wel een beetje verliefd is merkt niets van de hevige pijn van de liefde, en wie door
een horde moordlustige Turken wordt achternagezeten, met het geraas van een
springvloed, hoort nauwelijks het kletteren van één enkel zwaard. Als het onweert
en bliksemflits verschijnt na bliksemflits verliest de mooiste kaars zijn glans en in
een mijnschacht zonder licht worden alle roetvlekken betekenisloos. Zo voelde ons
boze oog zich tijdens zijn wandeling langs de hedendaagse maaksels van
mensenhanden, tijdens zijn rondreis door onze zogenaamde ‘gebouwde omgeving’.
Overal nachtmerries en nergens lelijkheid. Overal lelijkheid en nergens een gebouw.
Overal gebouwen en nergens een architectuur. Overal ar-
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chitectuur en nergens architecten. Overal architecten en nergens gevoel, verbeelding,
heldenmoed.
Honderdenelf architecten namen, schreef ik in het hoofdstuk De democratisering,
deel aan de prijsvraag voor het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer. Je schrikt als
je zoiets leest. Honderdenelf architecten? Zijn er in dit land honderdenelf architecten?
Hoe komt het dat we honderdenelf architecten hebben en nergens architectuur?
Er is de laatste twintig jaar in Nederland maar één gebouw neergezet. Kleine
variaties zorgden voor de rest. En nog altijd wordt er voortgeborduurd op één en
hetzelfde patroon, een patroon dat wel geduld maar geen stijl bezit. Wat hebben die
honderdenelf architecten al die tijd gedaan? Gaan mijn ogen achteruit? Of ik heb
zemelen in mijn kop in plaats van hersens, of architectuur betekent iets heel anders
dan ik altijd heb gedacht. Ons oog is niet boos, maar droevig. Ons oog heeft as in
zijn pupil en een zwarte raaf in zijn iris. Het schrijven over architectuur is een kwestie
van melancholie geworden.
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Schoonheid en politiek
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De vraag klinkt: heeft het wel zin om zich met esthetische en persoonlijke problemen
- de woorden beuzelarijen en navelstaren vallen dan al snel - op te houden wanneer
een hele wereld zucht onder de last van politieke problemen? Wat betekent de trage,
stuksgewijze vernietiging van onze steden in het licht van de volledige vernietiging?
Wat voor onrecht schuilt er in een gruwelijk stadslandschap wanneer in hele
werelddelen honger wordt geleden? Waarom zouden we ons druk maken om een
handjevol knoeiers die in welvarende contreien de horizon bederven wanneer de
grote onrechtvaardigheid als een vuist opdoemt boven myriaden horizonnen? Leeft
men in beton niet comfortabeler dan in olieblikken? Zijn woonerven niet aangenamer
dan zoutmoerassen? Is sierbestrating verschrikkelijker dan prikkeldraad?
Wat betekenen onze schaamte naast hun vernedering, onze sterfelijke zorgjes naast
hun dodelijke leegte, onze woede naast hun rachitis? Wat doet het begrippenpaar
mooi en lelijk in een wereld van ontbering?
Zulke vragen hoort de schrijver. Wie zich al een halve politicus waant en ze
beantwoordt heet geëngageerd. Daarmee verloochent een schrijver zijn taak. Want
hij is geen ontwikkelingswerker, voedseldeskundige, vredestichter, verpleger of
politicus. Hij hoort geen antwoorden te geven, maar tegenvragen te stellen. Het is
zijn werk om problemen te ontmaskeren als schijnproblemen. Het etiket engagement
is geplakt op niets. Zo'n schrijver denkt de wereld in het hart te raken, zich te richten
op de kern waarom alles draait, maar
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in werkelijkheid holt hij de losse einden achterna. Hij denkt bij te dragen tot de
vooruitgang, tot een tocht in een door hem gewenste richting, tot de solide loop der
dingen, maar beschrijft niets anders dan het blinde pendelen van een afgeschroefd
been, nee, van een been dat nooit, nooit aan de loop der dingen bevestigd is geweest.
Heeft het wel zin om zich met zulke reusachtige politieke problemen op te houden,
zolang er nog zoveel esthetische en persoonlijke problemen niet opgelost zijn?
De tegenvraag.
Heeft het zin om zich druk te maken over de grote vernietiging wanneer alles toch
al stuksgewijs, van binnenuit wordt vernietigd? Komen de gruwelijke
stadslandschappen niet voort uit dezelfde geest van totalitarisme die de mensen
voedsel onthoudt? Is hartvervetting in weelde aangenamer dan rachitis in armoe?
Zijn São Paulo en de Bijlmermeer werkelijk de droomtegenhangers van
concentratiekampen, ideale toonbeelden van menswaardigheid en vrede? Wat en wie
blijven er na de neutronenbom over, de betonconstructies of de zaligen van geest?
Zijn er heus niet meer knoeiers dan een handjevol, en is de kleine knoeier niet altijd
de handlanger van de grote? Is de schaamte van de ene mens niet de vernedering van
de andere? Zou alle ellende in de wereld niet voortkomen uit het feit dat mooi en
lelijk zo weinig in tel zijn?
Ziedaar een been om op te staan, een engagement dat de schrijver past.
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Ik herhaal: zou alle ellende in de wereld niet voortkomen uit het feit dat mooi en
lelijk zo weinig in tel zijn?
Veel is er in deze eeuw ondernomen om de esthetiek te verpolitieken. Machthebbers
en kunstenaars waren het daarbij vaak roerend met elkaar eens: de kunst moest in
dienst staan van de staat. Goede kunst was kunst die goed was voor het volk. Ook
de dictatuur was goed voor het volk. Alle kunst die de dictatoren welgevallig was
en hun macht niet aantastte, was dus vanzelf goede kunst. Welke politieke opvattingen
van kunst er daarna ook kwamen - de kunst die de macht juist wel moest aantasten,
de kunst die in dienst moest staan van de onderdrukten, kortom iedere vorm van
engagement - ze waren nooit anders dan derivaten van deze ene opvatting.
Goedbedoeld, naïef, hemelbestormend - maar altijd een negatief of een karikatuur,
een spiegel of een lachspiegel van de idee dat kunst de gemeenschap moest dienen.
Staatskunst, geëngageeerde kunst, proletarisch realisme, kunst als lerares van het
volk, kunst om een dictatuur omver te werpen of juist een nieuwe dictatuur te vestigen:
het kwam allemaal voort uit de verpolitieking van de esthetiek, hoezeer de bedoelingen
ook uiteenliepen, hoe nobel of misdadig de inzet ook mocht zijn. De kunst als slaaf,
hoer, diefjesmaat, geweten, prikkel, gesel van de politiek, maar altijd als een...
tweederangs fenomeen.
Niets is er terechtgekomen, daarentegen, van het esthetiseren van de politiek. De
verpolitieking heeft de kunst vermoord, terwijl het de kunst was die de politiek had
kunnen redden. Die omgekeerde beweging werd op deerniswekkende wijze
verwaarloosd.

Géricault: portret van de schilder Dorey
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Het heeft de politiek tot een vorm van cultureel barbarisme gemaakt. Het strekt een
politicus tot eer wanneer hij nooit een boek leest, nooit naar de opera gaat en
rondbazuint dat hij van kunst niets hebben moet. Zijn populariteitscijfers schieten
omhoog wanneer hij, nagenoeg als een wielrenner, laat zien dat zijn talenten in zijn
kuiten zitten en niet in zijn hoofd.
Toch zetten, godbetert, sommige politici nog altijd een grote mond op over kunst,
vooral wanneer ze denken er een slaatje uit te kunnen slaan. Laten we, bij al deze
discussies, niet vergeten dat het belangrijker is om de kunst in de politiek dan om de
politiek in de kunst te brengen.
Het probleem is dat de politici zelf geen deel uitmaken van de cultuur die zij
pretenderen te verdedigen. De politiek is het tweederangs fenomeen bij uitstek, de
ene politiek volgt de andere razendsnel op. Maar de esthetiek - de strijd tegen het
saploze, tegen de dode zielen die parasiteren op alles wat creatief is - blijft altijd
dezelfde. Mooi en lelijk bieden ons meer houvast dan goed en kwaad. De esthetiek
is eeuwig. Politiek en moraal zijn eendagsvliegen.
Wat gisteren een burgerplicht was is morgen een halsmisdrijf. Wat vroeger slecht
was is heden welgedaan. Wie in de ogen van de één een politieke held is, komt de
ander voor als een politieke schurk.
Nooit evenwel, in welke eeuw ook, de vijfde, de tiende, de achttiende-eeuwse of
de onze, heeft iemand het aangenaam gevonden 's ochtends te ontwaken naast een
pokdalig wijf met een mond vol zwarte stompen en met borsten vol haverstro. Over
goed en kwaad valt te twisten, maar de schoonheid blijft.

Bjorn Andresen als Tadzio
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De beslissingen over schoonheid en kunst worden genomen door lieden die van
schoonheid en kunst geen enkele weet hebben: de politici met hun bijloop. Vrijheid,
genot, verlangen, kwaliteit, het zijn allemaal wezenlijke elementen van de kunst.
Regulering, inperking, verstarring, nivellering, het zijn allemaal wezenlijke elementen
van de politiek. Maar het zijn de politici - de kamerleden, ministers, wethouders,
gemeenteraadsleden - die al vergaderend en al schipperend en aldoor denkend aan
de houdbaarheid van de lijm tussen hun stoel en hun zitvlees bepalen hoe het aanzien
van onze steden zal zijn en wat de kunstenaar al of niet wordt toegestaan. Hun
bemoeizucht op dit terrein komt in het beste geval neer op het sussen van hun geweten.
In het beste geval: omdat ze dan tenminste nog een geweten blijken te hebben. In de
meeste gevallen is hun kunstbeleid niet meer dan een stroomlijning en
gereglementeerde onderbrenging van iets dat ze eigenlijk 't liefst zouden willen
afschaffen, als het kon nog vandaag. Al die kunstmoedertjes en beleidsadviseurs en
commissieleden die zo'n grote mond opzetten over hoe kunstenaars zich dienen te
gedragen, over wat en hoe er gebouwd moet worden koesteren voor de kunst en de
kwaliteit zélf de diepste minachting. Ze hebben er maling aan. Ze zijn alleen
geïnteresseerd in de lijm aan hun luie kont. Om die lijm te verstevigen omringen de
politici zich bij voorkeur met meegaande, lafhartige adviseurs en die adviseurs zich
weer met lachwekkende, pretentieuze en tienderangs kunstenaars. Wantrouw de
politici die zich opwerken als verspreiders van het kunstvirus: ze blijven achter de
schermen deel uitmaken van een cultuurloze, vernietigende kaste. Ze proberen
krampachtig op mensen te lijken, maar staan nog het dichtste bij de beesten.
Hun zelfoverschatting is grenzeloos. Wat geeft politici het recht zo aanmatigend
te zijn over iets wat hun pet torenhoog te boven gaat? Op grond waarvan zijn zij het
die beslissen over architectuur, operabouw, stadsverfraaiing, kunst? Geeft het feit
dat er genoeg idioten bereid bleken aan een rood potlood te likken om er het hokje
voor hun naam - bij ontstentenis van een behoorlijk alternatief - mee op te vullen ze
zelfs bevoegdheden op een terrein waarop ze, zonder rood potlood, alleen maar
zouden opvallen door onbenulligheid? Moet de kunst zich laten ringeloren door het
stemhokjestalent?
De kunst wordt door deze namaakmensen, deze stembusklonen geminacht. In de
discussie over de Stopera - driewerf vervloekt dat woord - luisterden de burgemeester
en de wethouders van Amsterdam - de bolle bakker voorop - 't ijverigst naar de meest
lijmverstevigende, horigste en hoerigste architecten en het ware talent werd belachelijk
gemaakt. Wanneer de politici met hun bijloop een hoorzitting zouden houden over
zekere aangelegenheid van kunst en in de zaal zaten toevallig Bach, Kant en
Michelangelo - ik weet zeker dat ze niet eens zouden worden gehoord en al bij hun
eerste zin waren weggehoond. Want beesten verstaan, hoezeer ze zich omwille van
de lijm ook als mensen proberen te vermommen, geen menselijke taal.
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Vandaag prijs ik de lelijkheid. Vandaag walg ik van al de schurftige estheetjes met
hun precieuze lijntjes en hun kokette kleurtjes. Vandaag zal ik veel bijvoeglijke
naamwoorden gebruiken, niet alleen schurftig, precieus, koket maar ook pedant,
penibel, parmantig, vandaag zal ik veel verkleinwoorden gebruiken, niet alleen
estheetjes, lijntjes, kleurtjes maar ook bedoelinkjes, vlakjes, wijsneuzigheidjes, want
ik heb mij vandaag gewijd aan de lelijkheid.
Laat ons de estheetjes wurgen. Laten we ons vol walging afwenden van ál wat
naar schoonheid riekt, van allen die, boordevol eigendunk, steeds weer hun nobele
vlakverdelinkjes, milde contrastjes en grandioze verhoudinkjes propageren. Toe
maar, toe maar, vandaag is het hoogtij: nobel, mild, grandioos, spuug die attributen
er in naam van de lelijkheid uit, bewierook de lelijkheid door woorden als
vlakverdelinkjes, contrastjes, verhoudinkjes minachtend op uw tong te laten
ontploffen. Wissel ze af, die weerzinwekkende leuzen van de estheten, met woorden
als slijm, drek, stevig gedraaide proppen van neussmeer onder het tafelblad, spuitende
etterfonteinen, en verblijd u. Laat in de stroom van onze machtige
lelijkheidsverheerlijkingen de schoonheid ineenkrimpen als een slak in een
zoutcontainer.
Heden omhelzen wij de lelijkheid. Wat is zij warm en alomtegenwoordig! Zij
bloeit, zij draagt vruchten, zij vult iedere hoek en beheerst alle vlakken - zij is
weelderig, aan geen wet gebonden. Ik koester me vandaag in de verzamelde
lelijkheden van de wereld, ik laat me wiegen op de Oerschoot van de Allelijkheid:
ik ben vrij. Geen zorgen ken ik meer, geen verantwoordelijkheden, een lelijke
navelstreng verbindt mij met de lelijkheidsbron die ons allen voedt. Wat is de
schoonheid een zorgelijk ding! Schoonheid is dwang, schoonheid is terreur. Dit is
een dag waarop ik mij niet langer laat ringeloren.
Heden omhels ik de man van de rommelwinkel, ik zing de lof van de uitverkoop.
Welkom zijn mij frutsels, gedrochten en beuzelarijen. Klungelwerk, welkom. Alle
hollebolleknot-semarijen, welkom. Welkom, welkom, puntmutspaleizen. Heden
omhels ik de moderne vormgever. Heden omhels ik de moderne architect.
Jazeker.
Vandaag boekstaven wij de namen van alle moderne architecten met goud. Ze zijn
mijn vrienden. En wie zúlke vrienden heeft, heeft geen vijanden meer nodig.
Gezegend zij uw aller naam.
Tjee, wat dat oplucht.
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Ridderkerkeruien
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Kampen is onttroond. Ridderkerk is kampioen.
Kampen had tot op heden de eer de domste stad van Nederland te zijn. De staaltjes
van stupiditeit die de Kampenaren door de eeuwen heen aan de dag legden zijn
legendarisch geworden: kamperuien, kamperstreken. Ze waren zó dom, onze
Kampenaren, dat ze hun naam aan een heel genre gaven. Een inwoner van Kampen
ving eens in de IJssel een grote steur. Het was een mooie, blinkende,
eetlustverwekkende steur, en het scheen de Kampenaar toe dat deze vis een
uitmuntend geschenk zou zijn voor de verjaardag van een hooggeplaatst heer, bij
wie hij in het gevlei wilde komen. Maar dat feest lag nog ver in het verschiet, het
duurde nog zeker een maand of drie... Onze Kampenaar vond er iets op: hij gooide
de steur weer in het water, maar met een belletje om, zodat hij hem later weer
gemakkelijk zou kunnen vangen.
Slimheid was in Kampen aan geen stand gebonden; ook de hooggeplaatste heren
zelf waren zonder uitzondering snugger. Het viel de burgemeester en wethouders op
dat het in de raadszaal 's winters steeds zo warm was. De hitte uit de haard maakte
hun hoofden vuurrood en hun voeten verschroeiden bijna door de vlammen. Er werd
een vergadering over de kwestie belegd, en na lang beraad kwam men tot een wijze
beslissing. De gemeentetimmerman en de gemeentemetsellieden zouden worden
ontboden om de schoorsteenmantel enkele meters achteruit te zetten. Er werd gebroken
en verbouwd, het daverde in het raadhuis van de mokerslagen, de troffels scheerden
blijmoedig door de lucht, heel het Kamper bouwgilde danste een grote reidans, dit
alles opdat de raadslieden voortaan zonder zweetdruppels voor zijn belangen zouden
kunnen opkomen.
In elke andere gemeente had men de stoelen enkele meters naar achteren geschoven.
Alleen de Kampenaren waren wijzer. Tot op heden.
Want heden is Ridderkerk het nieuwe Kampen. Wat lees ik vanmorgen in de krant?
‘Elf nieuwbouwwoningen in de wijk Drievliet in Ridderkerk moeten alweer tegen
de grond, terwijl de dakspanten er al op waren gelegd. De reden is dat het blok
woningen aan één kant vier meter te ver naar voren staat. Daar staan ze een busbaan
in de weg die straks moet worden aangelegd. B en W van Ridderkerk hebben intussen
opdracht gegeven de woningen af te breken en op de juiste plaats neer te zetten. Ze
zijn tevens bezig de schade te verhalen die tussen een half miljoen en een miljoen
gulden zou bedragen.’
In Kampen had men voor twaalfhonderdvijftig gulden de busbaan omgelegd, maar
ach, Kampen is nu eenmaal teruggevallen in het grauwe peloton van de verstandigen.
De Ridderkerkers zijn de nieuwe kampioenen. De burgemeester en de wethouders
van Ridderkerk zijn volop gezalfd met eersterangs domheidsolie. We zullen voortaan
moeten spreken van ridderkerkeruien en ridderkerkerstreken. De Nederlandse visstand,
de steuren voorop, is reeds met grote snelheid richting Ridderkerk vertrokken.
Nu B en W van Ridderkerk toch het licht hebben gezien, kunnen ze ook best van
mij een raad aannemen. Ik stel ze voor hun huizen voortaan in de vorm van grote
schoenen te bouwen. Als zich dan een busbaan niet aan de voorschriften wenst te
houden, kunnen de huizen uit zichzelf een paar stappen vooruit of achteruit doen.
Zelfs een Ridderkerker zal begrijpen dat dit in zo'n geval op de kosten scheelt.
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Prototypen van toekomstige Ridderkerkse woningen (Foto's uit Ch. Jencks, Bizarre architecture en
van het Indiaas ministerie van voorlichting)
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Een stad als Amsterdam, gebouwd op rotte palen en bestuurlijk drijfzand, schuift nu
eens in deze richting, dan weer in die, niet geheel ongelijk aan een spiegelei in een
pan. Aangezien de wethouders en de gemeenteraadsleden er tot de onbekwame
stoethaspels behoren die je alleen nog maar een staart hoeft op te plakken om ze op
volmaakte ezels te laten lijken, gebeurt er in die stad alleen door druk van buitenaf
iets. Met zoveel vlieggewichten en ijlhoofden in het bestuur krijgt degene die het
hardst aan ze rukt en trekt nog het meest gedaan. Vandaar die staat van volstrekte
rechteloosheid, waarbij nu eens de politie met dolzinnige overmacht inhakt op een
groep niets-vermoedende krakers en dan weer een groep die-hards uit het kraakwezen
maandenlang een hele buurt de stuipen op het lijf mag jagen terwijl ze ook in andere
buurten nog een huis of drie, vier onder controle houdt. Het is duidelijk wie bij deze
situatie het meest garen spint: niet de politie, niet de krakers, maar de speculanten
en de projectontwikkelaars die allang een methode hebben gevonden het bestuurlijke
spiegelei van Amsterdam zo op en neer in de pan te wippen dat het grootste deel van
de dooier aan hun kant ligt. Ze zijn er, bij gebrek aan beleid, langzaam maar zeker
in geslaagd de krakers net zo af te richten als de herdershonden van de mobiele
eenheid. De krakers weten het alleen nog niet, de sukkels.
Als er op een bestuur geen staat te maken valt, waar is een bestuur dan nog goed
voor? Waarom al dat gespartel in de pan? Het is bovendien een geval van broodroof.
De wethou-

De Krammerstraat, Amsterdam-Zuid
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ders en gemeenteraadsleden van Amsterdam schieten onder de duiven van de
kunstenaars. Het is de taak van de kunstenaars om te ontregelen en paniek te zaaien,
en niet van het stadsbestuur. Wat zullen we nu hebben? In een bestuur moet lijn
zitten, braafheid en rust.
Sneller dan de kunstenaars ooit konden dromen heeft dit bestuur van Amsterdam
een surrealistische stad gemaakt. Dat werkt door tot in het kleine. Omdat de invaliden
van de Apollobuurt op zekere dag een stevige ruk aan de steelpan gaven, zijn er in
de straten rondom de Churchill-laan ijlings honderden parkeerplaatsen voor invaliden
ingesteld, terwijl er in andere wijken nauwelijks één te vinden is. Zo komt het dat
de niet-invaliden van de Apollobuurt hun auto's alleen nog kunnen parkeren in de
Pijp, omdat ze vanuit de huizen in hun eigen wijk in de gaten worden gehouden door
een handjevol mankepoten wier enige levensgeluk van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat is gelegen in het driftig tikken tegen de vensterruit zodra een hun toegewezen
plaats in beslag dreigt te worden genomen door een onverlaat die de brutaliteit heeft
niets te mankeren, terwijl de honderden, meestal minder bedeelde invaliden van de
Pijp hun aangepaste auto's alleen kwijtraken in de Apollobuurt, waarna ze strompelend
de twee kilometer lange tocht naar huis moeten aanvaarden.
Nog even en we krijgen zes operagebouwen in de Pijp en twee sporthallen op de
Zuiderbegraafplaats. Kan het nieuwe stadhuis niet onder het IJ?

Govert Flinckstraat, de Pijp

Gerrit Komrij, Het boze oog

144
‘Het imposante grafmonument van Oscar Carré op de begraafplaats Zorgvlied blijft
inzet van een juridische strijd tussen de gemeenten Amsterdam en Amstelveen,’ lees
ik in Het Parool. ‘Op verzoek van nabestaanden van de grondlegger van het
Carré-gebouw heeft Amsterdam het monument, dat veel weg heeft van een graftombe,
op de monumentenlijst laten zetten. De begraafplaats Zorgvlied ligt in Amsterdam,
maar is eigendom van Amstelveen. Een ingewikkelde constructie, die is ontstaan
doordat dit deel van Amsterdam vroeger tot Amstelveens grondgebied behoorde.
Op 26 augustus 1891 werd het monument opgericht en in 1974 vervielen de
grafrechten, zodat Amstelveen het monument mocht opruimen. Nabestaanden ging
dat echter te ver en ze ondernamen actie, maar waren niet bereid de duizenden guldens
op tafel te leggen die het opknappen zou kosten. Toch kwam het op de lijst van
beschermde monumenten terecht.
Amstelveen voelt er niets voor om er gemeenschapsgelden aan te wagen en daarom
heeft men beroep aangetekend tegen de plaatsing op de monumentenlijst. Argumenten
zijn de slechte staat waarin het verkeert, het feit dat het op een plaats staat waar
weinig mensen komen en dat het geen architectonische of anderszins artistieke waarde
heeft.’
Tot zover het bericht in Het Parool.
Amstelveners zijn, zoals bekend, een door en door kunstzinnig volkje. Ze weten
alles van artistieke waarden. Als een première in de Amstelveense schouwburg
aanslaat kan het nergens meer mis gaan. Dat is in de theaterwereld een wet. In
Amstelveen begint de victorie. Als ze dáár Paul van Vliet niet lusten, is Paul van
Vliet oneetbaar geworden. Maar natuurlijk lusten ze er Paul van Vliet. Hij viert bij
de Amstelveners zijn grootste triomfen, anders had u nooit van hem ge-
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hoord. Hun schouwburg is uitverkocht als Caroline Kaart er haar Schotse volkswijsjes
komt zingen. Ja, beschaving is het wezenskenmerk van de Amstelveners. Behalve
als het ze geld kost. Dan zijn ze ineens niet thuis.
Zowel wat artistieke als anderszins kruideniersachtige waarden betreft neemt
Amstelveen de positite in van doorsnee-gemeente van Nederland. Het is het
gemiddelde dorp bij uitstek. Dat is óók een wet. Het is proper, welvarend en met een
dun laagje beschaving, slechts bestemd voor de buitenwereld, gefineerd.
De Amstelvener mag graag een veertiendaagse culturele rondreis door Klein-Azië
maken, maar ziet liever geen stinkende gastarbeiders in zijn buurt. Hij vindt
vijfentachtig gulden voor een ‘verrukkelijk exotische’ Cambodjaanse mierenschotel
‘echt niet duur’, maar een rijksdaalder voor een Cambodjaanse vluchteling
‘weggegooid geld’. Hij verveelt zijn kennissen het graf in met zijn dia-vertoningen
van uitstapjes naar Père Lachaise (‘een hele stad met graven, stel je voor!’), maar
een schaars voorbeeld van funeraire architectuur, een klein stukje Père Lachaise in
de buurt dat hij zélf moet opknappen is een sta-in-de-weg. Daar valt geen eer aan te
behalen. Hij brengt zijn centen liever naar Parijs. Dat staat veel beter voor de buren.
In zijn dubbelhartige verblinding heeft hij niet eens door dat de redenen die hij
aandraagt om het graf van Oscar Carré met de grond gelijk te maken ook de suggestie
inhouden heel Amstelveen af te breken. Ik geef toe, het dorp verkeert niet in een
slechte staat, maar de argumenten dat het op een plaats staat waar weinig mensen
komen en dat het geen architectonische of anderszins artistieke waarde heeft, moeten
ruimschoots voldoende zijn. Het is maar een voorstel.

Zorgvlied, Amstelveen
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Om de tien jaar duikt er wel weer een grappenmaker op die het Witte Boek heeft
uitgevonden. Het Witte Boek bevat louter blanco pagina's, het is een ingenaaid of
gebonden Niets. En de praatjes waarmee deze leegheid aan de man wordt gebracht
verschillen van periode tot periode. In de jaren vijftig werd de toen al oeroude grap
gepresenteerd als het abstracte boek in optima forma, als typografische nulkunst. In
de jaren zestig werd het door de destijds fungerende uitvinder gebracht als een ludiek
en provocerend geheel. En zie: ook in de jaren zeventig kwam er weer iemand
aandraven met dit gloednieuwe schokeffect. Maar ditmaal waren de bladzijden leeg
om de kopers tot zelfwerkzaamheid te stimuleren, het was waarachtig - hoe diep kan
iemand zinken! - een geval van democratie geworden: iedereen maakte er zijn eigen
boek mee.
Het Lege Boek, of het nu een genummerd en gesigneerd voorbeeld van minimal
art was of niet meer dan een kladblok met een subsidiabel aureool, was onveranderlijk
duurder dan een boek vol kleurenplaten en echte mensenletters. De experimentele
durfal, de dekselse provo, de verspreider van het creatieve virus bleek in alle gevallen
ook een uitstekend zakenman.
Waar schijndurf en geld tezamen vloeien, daar rijst de architect van ver.
De architect van het Witte Bouwwerk, de bouwer van het Niets in de jaren zeventig
heet F. van Klingeren. Hij leverde het ‘idee’ voor het in 1973 geopende
‘multifunctionele dienstencentrum’ 't Karregat in Eindhoven. 't Karregat, een
miljoenenproject, was eigenlijk alleen maar één grote open ruimte, lucht met een
dak erop. In die ruimte zouden. ‘relaties’ moeten ontstaan: de bakker zou in de school
lesgeven over brood, de leraar kon bij de kruidenier een educatief levensmiddel lenen,
het café diende als wachtkamer voor de dokter, de carnavalsvereniging oefende in
de peuterspeel-

't Karregat, architect Frans van Klingeren
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zaal. ‘Ik heb het gebouw,’ zei Van Klingeren, ‘aangeleverd als een soort boormachine:
iedereen kan er naar willekeur het hulpstuk opzetten dat hij nodig heeft. Het is een
woonkamer die uitnodigt tot participatie en menselijkheid.’
Ontklontering heette dat. Mijn god, sta me bij, ontklontering. Het is een woord
dat slechts de dringende behoefte bij me oproept aan vlugzout en cognac, maar goed,
ontklontering.
Alles ging mis sedert 1973. De peuters stalen de kadetjeskast van de bakker leeg,
de dokter noteerde als hartslag van zijn patiënten het dreunen van de carnavalsmuziek,
de café-bezoekers urineerden 's avonds tussen de schoolbanken, de leerlingen raakten
nerveus en de leraren overspannen. Het stoffelijk gedeelte van Van Klingerens witte
architectuur, het dak op pijlers, lekte en het onstoffelijke gedeelte, het Niets eronder,
bleek stoffig. De carnavalsvereniging ging zich De Stofhappers noemen.
In 1981 werden er voor zes miljoen gulden muren en afscheidingswanden onder
het dak geplaatst. Zes miljoen gulden extra kostte het, acht jaar, veertig ingestorte
leerkrachten, een waanzinnige bakker en zeshonderd toekomstige lijders aan 't
Karregat-syndroom om van deze architect af te raken. Maar Van Klingeren denkt
er heel anders over: ‘Deze verbouw toont aan dat de behoudende krachten in de
samenleving sterker zijn dan de naar verandering strevende individuen.’
Zo weet hij zijn architectuurloze architectuur te vullen met de praatjes van vandaag
die morgen al weer de praatjes van eergisteren zijn. ‘Iedere wijk zou eigenlijk zo'n
centrum moeten hebben,’ moppert Van Klingeren nog na. Ik zou ‘iedere wijk’ er op
attent willen maken dat er al van oudsher een voortreffelijk multifunctioneel centrum
bestaat waarin iedereen ‘zijn eigen activiteiten kan invullen’ onder één democratisch
dak: de klaverweide onder de open hemel.

't Karregat, architect onbekend
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De jaren zus, de jaren zo
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Al dat gezever over ‘de’ jaren zestig, ‘de’ jaren zeventig en ‘de’ jaren tachtig, het
maakt me zo moe. Iedereen wéét op 31 december 1979 ineens hoe de jaren zeventig
er hebben uitgezien, iedereen heeft een idee van de jaren tachtig, en zo'n dag aan het
eind van een decennium... dat is een historisch breekpunt zonder weerga. Het ene is
definitief afgelopen, het andere begint totaal. Geen theorie wordt ons onthouden.
‘De’ jaren zeventig, ‘de’ jaren tachtig, het analyseert en mediteert en filosofeert dat
het een lieve lust is. Het zeurt en rochelt en boert. Je kan geen krant opslaan of iemand
verkondigt je het evangelie van het voetbal in de jaren tachtig en draagt de kunst van
de jaren zeventig ten grave. Alles gaat per tien jaar, lijkt het wel, bij elke nul roert
het onbenul zijn staart. Niets bestond er van 1963 tot 1967, niets zal er bestaan van
1961 tot 1984, nee, we leven per decennium. Een nul aan het eind van een jaartal
vormt de ideale vrijbrief om aan het bazelen te slaan en kolommen te vullen met
platitudes. Kopijnood. Journalistieke idioterie. De vrijetijdsbesteding van de jaren
zeventig. De chips van de jaren tachtig. Tsjip-tsjip-tsjip. Alles wordt beklopt,
besnuffeld en tegen het licht gehouden van nul tot nul. Wie in december 1979 een
boek heeft geschreven droeg bij tot het gezicht van de literatuur van
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‘de’ jaren zeventig. Van het boek dat een maand later verschijnt zullen ‘de’ jaren
tachtig nog mooi opkijken. Er zijn, kortom, maar twaalf klokslagen voor nodig om
te bepalen of iets nu typerend is voor de jaren-zus of voor de jaren-zo. Op 1 januari
wordt alles nieuw. Zie, ik verkondig u grote wijsheden.
Het is epidemisch. De grote matheid van de jaren zeventig. De dynamiek van de
jaren tachtig. Bubbel-bubbel-bubbel. Elke omroep doet er aan mee. Elk blaadje heeft
zijn huisfilosoof aan het werk gezet om met een eigen jaren zeventig op de proppen
te komen en om de jaren tachtig alvast te dicteren wat ze moeten doen, tot 1 januari
1990 en niet langer! Geen dag langer! Want dan begint alles weer van voren af aan.
Ook dan zal Zero, het tijdschrift voor de moderne man die van alles heeft en van
alles nog een beetje méér wil, de geest van Henk Suèr uit de sterkwaterfles halen,
maar ook dan zal het die vrijblijvende koffiedikkijkerij in het verleden weer verluchten
zoals nu (de foto hiernaast stond bij een artikel ‘Tijd voor 80’) - om aan te tonen dat
een vrouw zonder kop en hebzucht tijdloos zijn.
Want geen nul laat zich storen door een nul, wat dát betreft.

‘Tijd voor 80’ advertentie voor horloges in Zero, december 1979
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De idealen eh het elan van de jaren zestig, ook dat is een cliché om misselijk van te
worden. Een mythe, met zorg gekoesterd door afgetobde politici en nagenoeg
gemummificeerde artiesten die zichzelf nog steeds gelukkig prijzen omdat ze in die
dynamische en veelbelovende jaren toevallig een eindje op het goeie traject zijn
meegereden. Ze waren nog nét niet jichtig of gemakzuchtig genoeg: buiten adem
sprongen ze achterop de revolutionaire tram, de allerlaatste bijwagen. Nu, meer dan
vijftien jaar later, verkondigen ze de lof van hun elan, hun machtige longen, hun
veerkrachtige sprong. Dynamische en veelbelovende jaren, god zal me bewaren,
amen en ite missa est! De idealen en het elan van de jaren zestig kunnen nooit veel
hebben voorgesteld als je ziet wat voor een vette, zelfgenoegzame varkens re uit de
dragers van die idealen en dat elan zijn gegroeid. Zij die toen nog nét mee konden
komen loven, uit dankbaarheid dat ze het provo-boemeltje, dat vermeend geval van
rijvaardigheid, niet hebben gemist, de jaren zestig om het luidst, maar de jeugd uit
die tijd, de zestigers zelf? Praat ze liever niet over de jaren zestig, deze zestigers, dat
cliché zegt ze niets meer. Ze zijn zelf cliché's geworden.
Ze vervelen zich. Ze vervelen zich grondeloos. Hun verveling is een
gemoedsaandoening van hogere orde geworden, een volle dagtaak. Opstandigheid
is gereduceerd tot amusement, vuur tot koopwaar, moed tot kolder. O, nog steeds
waarderen ze opstandigheid en vuur en moed... bij anderen. De jaren zestig waren
de jaren waarin allerlei groe-
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pen, kongsies, individuen vochten en schopten en schreeuwden om toegang te
verkrijgen tot - nee, niet tot het steunpunt van Atlas die de wereld torst zodat ze uit
haar baan zou raken, niet tot het roer van de zwarte spookschepen van macht en staat
die over de golvende mensenruggen ongenaakbaar hun weg vervolgen, zelfs niet tot
het rijk van het woord en het beeld om in luisterrijke tekens tegen de hemel het tot
hier en niet verder te projecteren, in tekens die het hart zouden treffen - nee, ze
vochten en schopten en schreeuwden om toegang te verkrijgen tot het zachte bed
van vraatzucht, hebzucht, schraapzucht, praatzucht, zelfzucht. Op dat bed liggen ze
nu al jaren lui uitgestrekt. De zestigers zijn niet stukgelopen op de traagheid en de
domheid van ‘de anderen’, van een boze buitenwereld, van de machinerie van geweld
en gewoonte, maar op hun eigen gezapigheid.
De linkse jongeren na de jaren zestig, het is een treurig schouwspel om te zien.
De jongen die eens, met zijn haar op zijn rug, liftte naar Katmandoe aapt nu,
kortgeknipt en in een wit kostuum van zevenhonderd gulden, op de discovloer zijn
jongste zoon na. Het meisje dat zich, met een handvol stencils en een hoofd vol
idealen, zingend door de bereden politie over de keien liet sleuren, is nu geabonneerd
op The Connoisseur en Connaissance des arts en drijft een winkeltje in witte, blauwe
en roze Pierrot-poppen. De jongen die er op zijn sinaasappelkist van droomde het
leidingwater van heel Europa van LSD te voorzien rookt nu achter een palissander
bureau in een reclamebedrijf zijn wilde sprietjes.
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Op hun luie bed hebben de zestigers zich, de laatste vijftien jaar, gewenteld in alles
wat tastbaar en te koop was: Ze hingen hun eerste kamer vol met Mucha-affiches en
rafelgordijnen. Ze verhuisden naar een heuse verdieping en richtten die weer in met
wat de zojuist ontdekte jaren twintig en dertig ze te bieden hadden, Tuschinski voor
en Hollywood na. Ze kochten een tweede huisje, dat zeer geschikt bleek om er de
jaren veertig en vijftig in te exposeren. Schilderpalet-tafeltjes, kolenfornuizen,
Brusselse Atomiums, de god van boven en onder mag weten wat niet al. Ze trokken
terug naar de stad, naar een groter huis, en zie: de begeerte naar licht en ruimte had
ze bevangen. Want dat hadden ze ergens in een tijdschrift gelezen. Wit, chroom,
neon, alles simpel, maar niet goedkoop. Ze waren al bijna eigentijds.
Maar wat daarna? Er waren wel altijd modes tussendoor geweest, maar de ene
bleek nog korter te duren dan de andere. Dylan, Baghwan, rotan. Verder dan de jaren
tachtig konden ze toch echt niet teruggaan, in negentientachtig. De zestigers zaten
vertwijfeld met hun handen in het haar. Waar moesten het elan en de idealen van
hun portemonnaie nu naar toe?
Boeken lezen over economie en belastingontduiking? Het hielp, maar het
bevredigde niet. Ze wilden the real thing. Ze wilden participeren. Wie bood uitkomst?
Ze zouden het zelf niet kunnen verzinnen. Want de fantasie was wel een mooi ding...
bij anderen alweer.
De banken bieden ze die uitkomst nu: hun nieuwe anker. In de dankbare
gruyèrekaas die de markt heet heeft de Amro-bank hun gat gevonden. De zestigers
worden rijp
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geacht voor de allerlaatste truttigheid. Het is de hoogste tijd, vindt de Amro-bank,
dat ze eens gaan beleggen. Ach, ach. Wee, wee. Het elan belegt. De revolutie belegt.
De pand-brief als fantasy-island.
Als je hem 5 jaar geleden had verteld dat hij nú geld zou beleggen, had hij je nogal
verbaasd aangekeken, luidt de tekst van de Amro-advertentie, en op de foto zie je
de jongen die eens liftte naar Katmandoe. Hij zit op een driezitsbank in een
notariswoning, koptelefoon en dochter onder handbereik, de Volkskrant losjes tussen
de kussens gestoken.
Als je hem 5 jaar geleden had verteld dat hij nú geld zou beleggen, had hij je
vierkant uitgelachen, luidt de tekst van de tweede advertentie en op de foto zie je de
jongen van het LSD in het drinkwater. Hij zit aan een witte eettafel, een hond en een
goed glas wijn onder handbereik. Geabonneerd op de Haagse Post, het kan niet
missen.
Als je haar een paar jaar geleden had verteld dat ze nú geld zou beleggen, had ze
je een vleier genoemd, luidt de tekst van de advertentie daarna en waarachtig, op de
foto zie je ons antiekmeisje. Ze zit op een vorstelijke sofa, twee keizerlijke ringen
aan haar vingers en een reeks kunstboeken in koninklijke banden, benevens het laatste
nummer van De Tijd, onder handbereik. De jaren zestig zijn eindelijk rentegevend
geworden. Voor de banken.
Dit volkje, ver boven de dertig, nog geen veertig, de nieuwe beleggers, trots op
hun revolutionaire verleden, glunderend van tevredenheid, guitig en fris, met al hun
idealen op het droge, ik zie ze verbaasd aan en lach ze vierkant uit. Want ik ben geen
vleier.
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Met de Bijenkorf de jaren tachtig in. De Bijenkorf maakt zich op voor de jaren tachtig.
Het was een leus in deze trant waarmee het warenhuis de Bijenkorf enige tijd geleden
aankondigde dat het voortaan ‘een nieuw gezicht’ zou opzetten. Dat nieuwe gezicht
paste wonderwel bij de jaren tachtig, want hoe die er uit gingen zien, dat hadden de
reclameboys allang precies uitgedokterd. De reclamejongen is immers de homo
universalis van onze tijd: futuroloog, psycholoog en socioloog tegelijk. Hij kan
wichelen, piskijken, navelstaren, wat niet al. Hij haalt de ‘tachtiger jaren’, zoals hij
het noemt, een uitdrukking die ik in de aanhef maar stilzwijgend heb verbeterd,
verbluft als ik stond van zoveel taalgevoel, uit het koffiedik, de vogeltrek en de
planetenstand, uit glazen bollen en natte klompen. En nu blijkt die dekselse jongen
weer visagist en germanist. Na dagenlange groepsgesprekken rolde de leus uit de
bus, gevolgd door het gezicht; gesprekken tussen boys die uiterlijk weliswaar lijken
op kandidaatnotarissen en schadeclaimbehandelaars, kien gekapt en net in het pak,
maar die innerlijk wel degelijk o! zo! vlot! en vooral ook olala! eigentijds! en niet
te vergeten fris en bijdehand! zijn. Ze zijn zowel trendvolgers als smaakmakers: een
heksentoer van heb ik jou daar. Tussen de trend van gisteren en de smaak van morgen
slijten ze leuzen en waarzeggerijen, omdat ze niet in staat zijn op een eerlijke wijze
een boterham te verdienen. Ze leven bij de gratie van opdrachtgevers die nét bij
eergisteren zijn blijven steken en rondborstig toegeven (de naïevelingen) dat ze niet
weten wat overmorgen ze
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brengen zal.
Met de bouw van de parkeergarage naast het warenhuis presenteerde de Bijenkorf
haar nieuwe gezicht. Een zielloos gedrocht met een laag cosmetica waar de gaten in
zijn gevallen. (Een kenschets die ook toegepast kan worden op de ideale klant van
de Bijenkorf. Het profiel van de doelgroep, als het ware.) Deze betonnen garage met
haar fancy-gevel, die er uitziet als een beddelaken na een schietoefening, als een
aanvlieghaven voor duizenden snorrende strontvliegen is, net als de leus, ontworpen
door een eigentijds Tiep met verdomd veel uitzicht op de jaren tachtig. Door een
architect dus.
De architect wedijvert in homo-universaliteit met de reclameboy. Ook hij moet
verbaal in staat zijn een fluitje van een cent te verkopen als trompet, een wasbord
als gouden harp. Ook hij koestert aan zijn borst net dat ene vleugje kunstenaarschap.
Niet te veel, anders zou hij maar opvallen. Ook hem zou je tussen de menigte immers
niet herkennen.
Deze fraaie Siamese tweeling van leuze en leugen, de reclameman en de architect,
heeft als een span door en door aangepaste valsemunters van taal en kunst, het gezicht
van de Bijenkorf voor de jaren tachtig in elkaar geboetseerd. Een tikkeltje meer
tuinkruiden, een snufje minder zout.
Je oren en ogen doen er pijn van. En almaar, almaar wordt het erger. Ongetwijfeld
zal dit dioscurenpaar in de jaren tachtig zorgen voor een volledig vergaan van horen
en zien. Je hebt voor die voorspelling geen koffiedik nodig.

Gerrit Komrij, Het boze oog

158
Echt en puur en puur natuur zijn al jaren de sleutelwoorden van de reclame. Als het
om natuurlijk groen, eerlijk wit en puur, helder, oorspronkelijk pimpelpaars met een
randje gaat, bauwt de ene tekstschrijver de andere om het hardst na. Ik begrijp echt
niet waarom reclamebureaus zoveel moeite hebben met het vinden van copy-writers,
kijken ze wel eens rond in een papegaaienhok? Wie voor een reclamebureau werkt
wordt geacht een ‘creatief’ beroep te bezitten: welnu, dan is ook de kraai lid van de
Maastreechter Staar en de ekster een operettester. Met drie noten op je zang de straat
op als minstreel, dat is het geheim van de copy-writer.
‘Echt’ was aanvankelijk nog een woord met een betekenis. Het onderscheidde
zich van ‘onecht’. Al snel was het niet meer dan een versiersel, een epitheton ornans.
‘Echte boter’, alsof iemand het in zijn hoofd zou halen bij de kruidenier naar een
pakje onechte boter te informeren. (Het zuivelbureau zet deze lijn nu voort door te
adverteren met een glas ‘gewone melk’, had u niet liever een glas ongewone melk
gehad willen hebben?) Gewoon, natuurlijk en echt, het ging om de magie van die
woorden. Al snel waren ze zo van betekenis ontdaan, dat ze geschikt waren om er
alle onnatuurlijke en onechte produkten mee aan te prijzen. Op de tv-reclame zie je
lieden erwtensoep slurpen die verkregen wordt door heet water op een gifgroen
poeder te gieten, ‘het smaakt naar echt zelfgemaakt’. Een moeder legt voor haar
kinderen twee kleverige, zoete, maag- en tandbedervende Milky Ways op een papiertje
waarop staat: ‘Ben even naar de groenteman’, om toch vooral de suggestie te wekken
dat ze haar kinderen altijd alleen maar verse en ‘echte’ spullen voorzet en verre van
een ontaarde moeder is.
Het ‘echte’ van het zelfgemaakte en van de groenteman dient om het imago van
een onnatuurlijk soeppoeder en een chemisch snoepartikel op te schroeven. Benzine
wordt met geurende bossen aan de man gebracht, een elektrische mixer
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met paprika en uien waar de versheid van afstraalt. Plaatsvervangende reclame.
Onecht zingt aan het raam van echt.
Daarna kon ook onecht zélf echt worden. De weg was vrij. Echt skaileer.
De laatste fase in de uitkleding van ‘echt’ is nu bereikt door Plusprodukties, een
postorderbedrijf van een Nederlands dagbladconcern. Van echt dat onecht vervangt
ging het via onecht dat echt is naar onecht dat pas echt echt is. Kortom, onecht zet
nu de aanval in tegen echt.
Het gaat om de aanbieding van een Engelse scheepsbarometer ‘van ca. 1850’. De
wervende tekst in NRC/Handelsblad luidt: ‘In de nostalgie-golf die we meemaken
wordt heel wat kitsch verkocht. Dingen die niet “echt” zijn - en zelfs niet eens
“net-echt”. Daarom prijst Plusprodukties zich gelukkig beslag te hebben kunnen
leggen op iets dat wèl volkomen authentiek is. Het gaat hier om een getrouwe repliek
van een scheepsbarometer die rond 1850 in Liverpool werd gemaakt.
Alles is exact gelijk aan het origineel. Het enige verschil zit in de leeftijd en de
prijs.’.
Een getrouwe repliek die volkomen authentiek is... Geen ding dat niet ‘echt’ is en
zelfs niet eens ‘net echt’, nee, exact gelijk aan het origineel... Het enige verschil...
Stel je voor, deze afschuwelijke nostalgie-golf met haar onechte en net-echte dingen:
wij laten die ver achter ons, wij staan daarboven en bieden enkel exact gelijke
replieken aan...
Om dit raadsel te begrijpen is het nodig de hele devaluatie van ‘echt’ te hebben
meegemaakt. Om de logica van deze hooghartige tegenaanval der vervalsers te volgen
is het nodig papegaai onder de papegaaien te zijn geworden. De kraaien krasten zo
luid, de eksters snapten zo dikwijls, dat hun drie noten alle andere muziek
onverstaanbaar hebben gemaakt. Hun deun heeft het subtiele zingen overstemd:
onecht is brutaalweg in het huis van echt getrokken, en echt staat naakt op de stoep.
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Het zitgebeuren
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De arbeider moest bevrijd worden van de pluche, de antimakassars, de gedraaide
poten, de krullen en de gemakkelijke houding. Daarom ontwierpen de architecten
en vormgevers driftig stoelen uit staal, hout en leer, zonder bloemen en kussens en
met een ongemakkelijke zit. De functie van het zitten moest opgeofferd worden aan
de Functionaliteit van de Stoel. Het ging om het wezen, de abstractie van het
zitgebeuren. De Totale Stoel. Als het bezetene maar helder, socialistisch en van alle
burgerlijke franje gereinigd was, dan zou de zitter vanzelf volgen. Op een
avant-gardistische zitting zou de proletariër onmogelijk laat-kapitalistische eieren
kunnen uitbroeden. Zodra de Queen-Anne-crapaud was vervangen door de
Rietveld-stoel zou de wereld van alle smetten bevrijd zijn. De uitbuiters zouden
vluchten voor de revolutie als de balpoot voor de stalen buis.
Achguttegut.
Het revolutionaire zitobject was eigenlijk al meteen een beleggingsobject, een
museumstuk. Nog steeds stouwen de arbeiders hun lage, krappe woninkjes, die door
een luchtig buisframe of door een rechttoe-rechtaan-meubel in elk geval optisch aan
ruimte zouden winnen, vol met massieve eikehouten dressoirs die tot aan de zoldering
reiken en met Queen-Anne-stoelen die uitbundig glimmen en krullen en golven, en
in de statige herenhuizen, waarin een twaalfdelige Oisterwijkse vitrinekast tegen de
wand een ajour gevalletje van kant en schuim zou lijken, ja waarin het hele
assortiment van 's lands ambachtelijke - klop, klop - boerenschrijnwerkers eenvoudig
een plaats zou vinden, staat in de kale ruimte verzonken, op een maagdelijk wit kleed,
de Rietveldstoel. De in de vorm van de totale zit-idee door gastarbeiders omgebogen
leidingpijpen, ontwerp Mart Stam, zijn voor duizenden guldens te koop bij de betere
binnenhuisarchitect. De Stoel als Design, ahum, is nooit meer dan een statussymbool
geworden, de Stoel als Revolutie is nooit iets anders dan een verzamelaarsobject
geweest. Deze utopie was ab ove snobisme.
En zo hoorde het ook, alle verwaten, weeïge, ijlhoofdige designers, heel het
revolutionaire gekwaak van de goeroes uit de jaren twintig en dertig ten spijt.
Op de pluche crapaud vlijt zich neer wie overdag nog ouderwets werkt, en op de
Rietveld-stoel verruïneren ook de nieuwe praatjesmakers weer hun kont. Ze worden
er door hun revolutionaire zitgebeuren op ongemakkelijke wijze aan herinnerd dat
ze nog altijd teveel verdienen. De ware werkman heeft zich hun nul-optie niet laten
aankwaken.
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Rietveld nagevolgd. Wat er van de ideeën van Rietveld terechtkwam. (Grete Jalk)

Rietveld gestraft. Waar het lijk van Rietveld terechtkwam. (René Magritte)

Gerrit Komrij, Het boze oog

164
Er staat een woord dat je helemaal niet bevalt en er moet een ander voor in de plaats
komen, maar hoeveel haren je ook uit je hoofd trekt, hoe je ook door de kamer ijsbeert,
het woord dat je zoekt blijft maar op het legendarische puntje van je tong liggen en
maakt geen enkele aanstalte zich in volle glorie aan je kenbaar te maken. Of er zweeft
een dichtregel door je hoofd, vaag en ijl, die zich maar niet wil samenballen, die geen
substantie wil krijgen, en hoeveel as je ook op je hoofd stapelt, hoeveel nagels je ook
stukbijt, de regel weigert op zijn plaats te vallen en een vorm aan te nemen die zowel
onovertrefbaar is als verbluffend van eenvoud. Hoe dikwijls komt het dan niet voor
dat je naar het toilet gaat en dat daar, terwijl alle sensaties van je lichaam zich aan
de onderzijde afspelen, het verlossende woord je te binnen schiet en de dichtregel
ineens compleet op poten staat, helder als de dag? Tijdens de defecatie wordt
menigmaal iets groots verricht. Al je energie is weggestroomd naar de kringspier, je
drol genaakt en neemt allengs gestalte aan, je kijkt glazig en alle vezels van je lichaam
concentreren zich op de bevalling van het wondere bruine kind dat de wereld in wil
en toch nog even bij je wil blijven, dat kind zonder armen en benen, zo glimmend
van huid, zo dampend van lichaamswarmte, en tegelijkertijd biedt het woord, de
dichtregel zich aan. Veel schier onoplosbare artistieke problemen worden op de
toiletpot tot klaarheid gebracht.
Ik herinner me nog de sensatie van de houten latrines in een klooster op Athos die
over een hoge rotswand waren gebouwd. Als de drol je lichaam had verlaten duurde
het zeker

Houten latrine
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een minuut of drie, vier voordat je hem met een zachte plof in het aardse slijk,
honderden meters lager, terecht hoorde komen. En gedurende al die minuten van
zijn vrije val bleef hij nog een beetje van je, je was hem pas echt kwijt op het moment
dat hij door het slijk aan de voet van de rots werd verzwolgen en opging in de
substantie van wat ooit zijn lotgenoten waren geweest. In de drie, vier minuten dat
een deel van mijn lichaam in duizelingwekkende vaart neerwaarts wentelde schoten
er hele dichtbundels door mij heen, een kostelijk lexicon had ik kunnen samenstellen
van woorden die zich toen aan mij openbaarden en die nog nooit door enig mensenoor
waren vernomen. Ja, zo ik ooit één zin heb geschreven die de moeite waard is, één
gedicht dat een bescheiden plaats verdient onder de min of meer onsterfelijke
gedichten, dan zijn die zin en dat gedicht op het schijthuis ontstaan.
Of dit op een houten latrine of op een porseleinen pot met weelderige krullen
geschiedde, het deed er niet toe. De geest kan zich pas op het sekreet ten volle
ontplooien omdat je er het werk van de architecten, ontwerpers en designers niet
ziet: je zit er bovenop. Het is de enige plek waar de epidemische opdringerigheid
van de vormgeving je niet ergert, want je schijt erop. Als je naar beneden kijkt, dan
doe je dat alleen om je drol te bewonderen of na te wuiven, en niet om te zien hoe
functioneel of oogstrelend de designers zich ditmaal weer van hun taak hebben
gekweten. Op het toilet bloeit de creativiteit als nergens anders open, omdat de
architectuur er tot nul is gereduceerd.

Porseleinen pot
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Is het nu werkelijk zo dat de architecten en de vormgevers ons op het kleine kamertje,
ooit eens ons casino des soupirs genoemd, met rust laten? Je zou haast denken van
wel. Het lijkt het enige kamertje waar de vormgevers maar weinig plezier beleven
aan hun sprankelende vondsten. We zien er immers, zoals we zeiden, hun werk niet
aangezien we er bovenop gezeten zijn, en ze zouden al een bril moeten ontwerpen
met een opening die niet groter is dan de gleuf van een spaarpot, willen we aan ons
achterste nattigheid voelen; het lijkt het enige kamertje ook waar de architecten geen
greep op ons hebben gekregen omdat de visioenen die er aan ons oog voorbijtrekken
al hún nachtmerries troebel of schimmig maken. De visioenen van roze en blauwe
stapelwolken bij een gezegende bevalling of van paarse bliksemschichten en vuurrode
donderbussen bij constipatie ontheffen ons van elke plicht hun architectonische
Götterfunken eens aandachtiger te bewonderen. Het lijkt allemaal dik in orde.
Maar bij nadere beschouwing blijkt dat de geest van de architectuur ons ook op
dit laatste toevluchtsoord armer heeft gemaakt. De moderne hoogbouw is een
voorname factor in de scatologische vervreemding geworden. De drol is tussen wal
en schip gevallen en raakte ontwricht. Er gaapt nu een diepe kloof tussen het milieu
waaruit hij stamt en de toekomst die voor hem is weggelegd. Hem wacht geen
loopbaan meer waarin hij helemaal zichzelf kan zijn. Hij wordt aan zijn lot
overgelaten. Het is de architectuur die dat op haar geweten heeft.
Toen de huizen nog laag waren en het toilet zich op de begane grond bevond was
er niets aan de hand. De drol rolde zó uit de pot zijn natuurlijke bestemming tegemoet,
onmiddellijk na zijn geboorte werd hij te werk gesteld op het land. Een feodaal
systeem, ik geef het toe, maar de verworpenen voeren er wel bij. Heer en drol kenden
hun plaats en waren
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gelukkig. En ook in de oude hoogbouw, zoals in die vervaarlijk tegen de rotsen
klevende kloosters op Athos, bleef het contact tussen hoog en laag gehandhaafd en
verloor de drol zijn wortels niet: hij ging van oerbron naar oerbron. Gedurende al de
tijd dat hij tussen hemel en aarde zweefde, langs de kloosterwand naar beneden, was
hij doelgericht op weg naar zijn bestemming en, zoals ik al schreef, tóch nog een
beetje verbonden met degene die hem had verwekt. Het was alsof een navelstreng
zich honderden meters rekte.
Met de moderne hoogbouw begon de lijdensweg. De drol werd gemanipuleerd.
Want stel dat je op de eenentwintigste verdieping van een wolkenkrabber visionair
drukt, wat gebeurt er dan met Bruintje? Als je daaraan denkt word je toch zeker gek?
Wezenloos schiet en vliegt en scheert en ricocheert je drol door buizen en leidingen,
je bent hem al kwijt voordat hij zijn bestemming heeft gevonden. Zonder dat iemand
hem ziet passeert de verschoppeling tientallen huizen waarin mensen wonen uit
andere culturen met eigen leefgewoonten; hij krijgt niet eens de kans er van binnenuit
kennis mee te maken. Hij komt overal langs en is nergens welkom.
Al even wezenloos zit intussen de ex-eigenaar op zijn bril, niet bij machte tegengas
te geven. Hij heeft verraad gepleegd aan het meest intieme dat hij bezat, hij heeft het
zich door het systeem laten afnemen. Hij heeft het geen goede vooruitzichten mee
kunnen geven, geen doel, geen reisbeschrijving. Hij is van zijn vaderschap beroofd.
Zo werden, uit lijfsbehoud, de mens en zijn drol steeds meer vreemden voor elkaar.
Een oud en trouw verbond is voorgoed verbroken. Waar vroeger de een uit de andere
voortkwam, en de andere uit de een, wentelen ze nu als dwaalsterren, als autonome
eenlingen, rond in hun eigen baan. Ze suizen blindelings langs elkaar heen. Wie luidt
de klok voor de architecten?

Lever Brothers Building, New York
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De oorlog
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Als ik een snikkende stoomlocomotief over zijn bol krab om hem te troosten, dan
heet dat de vermenselijking van het voorwerp. Ik heb daar weinig moeite mee. Ik
praat de hele dag honderduit met mijn asbak en mijn brieveweger, ik vertel mijn pen
hoe hij moet schrijven, ik vloek tegen het toetsenbord, en ik houd liever een discussie
over de neteligheid van het bestaan met een rol prikkeldraad in mijn tuin dan met
een moderne dominee.
Mijn asbak is er verzot op als ik peuken in hem uitdruk en hoe zwaarder het pakje
is dat ik op mijn brieveweger leg, hoe verder hij van vreugde zijn armen spreidt.
Kom daar bij een sigarenhandelaar of een loopjongen eens om. Nee, voorwerpen
zijn in alle opzichten menselijker.
Voorwerpen zijn zo menselijk dat ze tot alles in staat zijn. Ze kunnen de mens
ontmenselijken. De vervoorwerping van de mens is dan een feit.
Het is hun wraak op de achteloosheid van de mensen. Die hebben te vaak een
stoomlocomotief eenzaam op een stil emplacement laten snikken en op verjaardagen
asbakken cadeau gegeven aan niet-rokers. Het is hun wraak op de mensen, omdat
die nooit een goed woord voor ze over hadden en ze als dode dingen, zonder gevoel,
behandelden. Ze werden voor dom versleten, voor waardeloze prullen.
Daarom hebben de dingen twee afgezanten gezonden om de mens, in zijn ijdelheid,
ten ondergang te voeren. Want de wraak van de dingen is bitter, ze nemen hun
mogelijkheden serieus. De mens moet voor zijn hoogmoed boeten, voor zijn
veronachtzaming van het nederige. De dingen kozen uit
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hun midden twee heel sterke afgezanten.
Medailles en wapens.
En zie: door die dingen werd de mens ineens ziellozer dan het meest zielloze ding,
waardelozer dan het goedkoopste prul. De dingen hadden hun superioriteit bewezen.
Van de mensen die de dingen niet als mensen zagen maakten de dingen mensen
die dingen waren. Zo eenvoudig lag dat. En sedertdien lopen er veel snoeshanen in
de wereld rond die een wonderlijke dunk hebben van zichzelf maar niet meer dan
bewegende dingen zijn. Wat zeg ik? Door die vergelijking beledig ik de dingen. Ze
zijn minder dan dingen, want terwijl de dingen nog steeds menselijke trekken kunnen
aannemen is dat bij deze mensen onmogelijk.
Zie ze stappen, de dingmensen, de minderdingen. De generaals en de kolonels.
Ze zeulen op hun borst een vracht aan dingen mee. Lintjes en medailles. Ereblik is
de ziel van hun zielloze lichaam, het ectoplasma van hun eigenwaan. Als ze naakt
zijn zien ze er zo heel gewoontjes uit, dor zijn hun botten, bloedeloos hun ledematen,
maar de medailles maken van deze zielige vogeltjes pronkhanen, van het rund een
tuchtheer. De voorwerpen hebben hun werk grondig gedaan. Ze hebben bereikt wat
ze wilden. Kijk goed naar deze deerniswekkende pauwen, deze vergulde houten
klazen, deze paradekwasten die alleen maar overeind blijven door het stijfsel van
hun versierselen: elk lintje staat voor een kind dat krijst, elke medaille voor een dode
jongen, elk ridderkruis is goed voor een massagraf.

Uit de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog
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Allang plukken pest en cholera, als gulzige tuinlieden, geen grote boeketten meer
uit de wereldbevolking, allang zijn ze de kalenderspreuk vergeten dat de mens als
een bloem opspruit en wordt - gebroken, ze lijken hun hovenierswerk alleen nog op
kleine schaal te beoefenen, nauwelijks het vermelden waard.
In zo'n geval deelt de nieuwslezer van het Nederlandse tv-journaal, als het ware
terloops en al raffelende, mee dat er in Napels zeshonderd mensen aan de cholera
zijn gestorven om daarna, tergend langzaam en elke lettergreep grondig proevend,
te vervolgen met de hem aanzienlijk gewichtiger lijkende mededeling
dat-er-zich-naar-ons-bekend-is-niet-één-Nederlander-onder-bevond.
Cholera is buitenlands, cholera is een van de vele marginale rampen geworden
die je nu eenmaal kunnen overkomen, als straf omdat je geen Nederlander bent.
Ook de oorlog is al geruime tijd iets exotisch geworden, iets etherisch, iets
van-horen-zeggen. De laatste oorlog die de Nederlanders hebben meegemaakt suddert
alleen nog wat voort in ingezonden brieven, als een papieren voorbeeld om er de
meest tegenstrijdige dingen mee te bewijzen, en in de schedelpan van een handjevol
inmiddels geheel seniel geworden oud-verzetsstrijders: een legioen van een half
dozijn.
Generaals zijn lieden die jouw leven riskeren voor hun land. Zijn ze er dan niet
meer?

Pestzuil in Heiligenkreuz
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Natuurlijk zijn ze er nog. Volop. Maar ze hebben witte jassen aangetrokken en de
cholera en de pest in ampullen samengebald, en wat we 's avonds aan de hemel zien,
dat zijn geen witte en gele sterren, geen kometen, geen meteorieten, geen
nevelvlekken, maar een vliegend bommentapijt van miriaden kleine capsules vol
bederf en vernietiging, capsules die naar believen op elke centimeter aarde hun
doodskus kunnen drukken.
In vroeger eeuwen richtte de bevolking, uit dank dat haar stad voor een epidemie
gespaard was gebleven, op het marktplein pestzuilen op.
De heldenstandbeelden waarmee de bevolking haar generaals en koningen na
geslaagde veldslagen en gebiedsuitbreidingen eerde waren - het is geen nieuwe
gedachte - de rechtstreekse voortzetting van deze pestzuilen. De oorlogsvariant, om
zo te zeggen.
Zowel de pestzuil als het heldenstandbeeld hadden de functie duidelijk te maken
hoe dankbaar men was voor de vernietiging - van anderen.
Hoe zal het gedenkteken van de toekomst er uitzien? De variant van de
ampullenoorlog? In die wereld zonder beeldhouwers, zonder metselaars, zonder
bevolking en - ojee - ook zonder generaals? De aarde zelf zal dan het monument zijn,
de Van Heutsz onder de planeten en de pestzuil van de melkweg.

Het Van Heutsz-monument in Amsterdam
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De natuur is altijd actueel, gisteren en morgen bestaan er niet in. Hygiënisch en
regelmatig zijn haar verval en bloei; je kunt er de klok op gelijk zetten. De eeuwigheid
wordt er ontleed in een vaste opeenvolging van ogenblikken. Orkanen,
overstromingen, aardbevingen, het zijn maar rimpels: altijd keert de rust terug, altijd
is de eeuwige sterrenhemel, die dezelfde is als de sterrenhemel van het ogenblik, de
overwinnaar. De natuur kent geen geschiedenis. Verdwijnt de natuur, dan keert de
natuur terug.
Onnatuurlijk is de stad, een gekunsteld conglomeraat van historie en actualiteit.
Onbetrouwbaarheid en onnaspeurbaarheid zijn haar voornaamste kenmerken. Geen
opdeling van de eeuwigheid in ogenblikken, geen heldere analyse, maar een gooi
naar de eeuwigheid door ogenblik op ogenblik te stapelen, een vuilnisvat van
herinneringen en gekoesterde, maar weggegooide verwachtingen. Geen décomposition,
maar compost. Geen realiteit, maar mythe.
Remco Campert gaf eens aan hoe sterk die mythe is, toen hem in een interview
werd gevraagd naar zijn ervaringen in Berlijn, de metropool die in de tweede
wereldoorlog voor een deel werd verwoest, waarna het vrije ondernemerschap het
andere deel voor zijn rekening nam: ‘Ja, het vreemde fenomeen van die stad, daar
ben ik nog lang niet achter hoe dat zit. Het beantwoordt aan iets in jezelf maar wat
dat is... (...) Vreemde kaalslag... Ik denk steeds meer: het is niks, die stad bestaat niet.
Het verbaast je überhaupt dat je er mensen ziet rondlopen die de hele historie in hun
kop hebben. Dat zijn misschien de enige levende bewijzen van die stad. De rest is
verdwenen. Je loopt ook de hele dag in te vullen, een verleden in te vullen dat je zelf
ook niet gekend hebt. Ik durf het nauwelijks te zeggen maar het is een stad voor
kunstenaars. Als je kunstenaar bent, tracht je ook de hele dag iets onvolledigs volledig
te maken. Het is een uitdaging op een vreemde manier: hoe krijg ik het rond? Het
zal je nooit lukken en dat weet je ook.
Dat je het nooit te weten komt, besef je daar sterk, sterker dan in andere steden
die bewaard zijn gebleven, Parijs en Rome. Daar ben je sneller geneigd te denken:
zó zit het dus. Het is toen begonnen en het gaat nog door en dáár zijn de kunstschatten
en dáár is het leven.’
Zó sterk is de mythe van de stad, dat de wandelaar haar als een geheel blijft zien,
ook al is ze voor het grootste deel verdwenen. In zijn geest vult hij de fragmenten
tot een compleetheid aan. Ook de kunst, de onnatuurlijkheid streeft in haar
concurrentie met de natuur naar een afgerond organisme. Als er een laag verdwijnt,
dan creëert de geest die laag terug. ‘Een stad voor kunstenaars’: het is niet nodig dat
Campert er zich bijna voor schaamt het zo uit te drukken. Het slaat de spijker op zijn
kop. En het is ook allerminst toeval dat het hier gaat om Berlijn. Dresden en Berlijn,
het zijn de enige twintigste-eeuwse steden wier lot al zo vaak, zo onontkoombaar
met dat van Babylon en Carthago, Sodom en Gomorra is vergeleken dat ze deel zijn
gaan uitmaken van de grotere mythologie waaruit alle moderne kunst voortspruit.
Zo vinden de persoonlijke ervaring en het collectieve, de exacte waarneming en
de mythe elkaar.
Amsterdam? Den Haag? We leven, mythologisch gezien, in die steden of er oorlog
woedt, niets minder. We verkeren er in staat van beleg. De bestuurders zijn onze
bezetters, en alle architecten heten Speer.
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Vroeger en nu in West Berlijn Foto: Hans van den Bogaard
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De ruïne is de laatst zichtbare voorpost van de apocalyps, zoals de schoonheid de
laatste verschijning is op de weg naar de utopie. Tussen deze twee uitersten,
Apocalypse en Utopia, schommelt de romantische ziel. De ruïne is niet de tegenhanger
van het gave gebouw, de complete woning, maar van het magnifieke gebouw, van
de behuizing die je van schoonheid de adem beneemt.
Een indifferente structuur die door brand, oorlogsgeweld of het sidderen van de
aarde wordt verwoest is alleen maar kapot; om een ruïne te worden, om de eretitel
ruïne met recht te dragen, daarvoor moet je van goede komaf zijn, karakter hebben
bezeten en een schone ziel. Zo wordt ook een zeurend slonsje, die het leed van haar
lelijkheid een lang lang heeft vertaald in traagheid van geest, obstructie en
collectivisme, in haar oude dagen enkel een wormstekig geval en een vrouw die
karakter, geestdrift en talent bezat en leefde met grootse gebaren als tachtigjarige de
mooiste ruïne van het land.
Schoonheid en ruïnes zijn gevaarlijk, even verleidelijk en teder beide als Utopia,
even dodelijk en hels beide als de Apocalyps. Onheilspellend is de aanwezigheid
van schoonheid en ruïnes: het trekt je aan en stoot je af, in één adem door. Schoonheid
en ruïnes zingen een zoete sirenenzang en zijn tegelijkertijd ongenaakbaar. Ze blazen
warm tegen je gezicht aan en zijn niettemin vrieskoud. Ze maken je geluk-
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kig en ziek, ze verzoenen je met hemel en aarde, ze verzengen je, ze lossen je op tot
je één bent geworden met de verblindendste melkweg en de geringste dauwdrop, en
met dezelfde blik wijzen ze je hardvochtig binnen je eigen begrenzingen terug, zodat
je teennagels kromtrekken en het haar klam tegen je schedel kleeft.
De ruïne van de schoonheid. De schoonheid van de ruïne. Je smelt en versteent
ervan. Je zwelt en krimpt. Je juicht als een koning, badend in triomf, en bent op
hetzelfde moment armzaliger dan de armzaligste van zijn onderdanen. Je bent, kortom,
behoorlijk kierewiet. Oog in oog sta je met de Voorafschaduwing van de Dood.
Hoeveel schoonheid kan een mens verdragen? Die vraag verandert niet, noch wat
haar potentie noch wat haar draagwijdte betreft, wanneer we haar zo stellen: hoeveel
ruïnes kan een mens verdragen? Kan hij zijn blik ongestraft op de Schoonheid laten
rusten, mag hij koketteren met de Ruïne en zich tóch verbeelden dat hem de
verstandsverbijstering niet zal treffen?
Het gouden land en de ondergang zijn twee uiteinden van één en dezelfde heirbaan.
Hun muilen gapen wijdopen. Ze staan met hun harige ruggen tegen elkaar. De Utopie
en de Apocalyps zijn volstrekt identiek. Wie ermee speelt, speelt met koud vuur. Hij
heeft het pad van de rede verlaten.

St. Augustinustoren in Goa, India
Foto Roloff Beny uit Rose Macaulay's Pleasure of Ruins
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Ruïnes hebben als aanschouwelijk materiaal gediend voor morele en godsdienstige
lessen, in de grijze tijden dat zulke bespiegelingen nog in zwang waren, en al even
ver, gelukkig, liggen de tijden achter ons dat de ruïne een handzaam decor was voor
de romantische pose. In ons bestaan - lugubere gondel die door de nacht schuift betekenen ruïnes niet langer de vermanende vinger van de almacht, hodie mihi cras
tibi en laat nederigheid uw deel zijn, ze vertegenwoordigen voor ons niet meer het
pittoreske, het schilderachtige, stimulantia voor de weemoed, noch zijn ze, geheel
in de geest van de latere estheten, een doel op zichzelf: ‘Doch das Schönste an
Ruinen/Ist, dass sie Ruinen sind!’
Natuurlijk bleven van deze belevingswerelden rudimenten in ons achter, een
bezinksel dat al naar gelang de behoefte gereactiveerd kan worden. We kunnen nog
steeds, in meerdere of mindere mate, allerlei vergane affiniteiten met de ruïne
suggereren, meesters als we zijn geworden, in deze eeuw, in het oproepen van
schijn-affiniteiten. Treurige meesters. Nog altijd zijn we, met het laatste restje fut
dat in onze woorden zetelt, in staat de ruïne op een memento mori te laten lijken,
haar voor te schotelen als een laxeerpil die een overvloedige produktie van Sehnsucht
en Weltschmerz garandeert, haar om te toveren tot een Medusa die hart, lever en
nieren verkilt. Of dit lukt ligt niet zozeer aan de ruïnes als wel aan de woorden die
we gebruiken, en aan hun rangschikking. Wat eens symbolen waren, tekens, wiggen
in een systeem of een ideologie, zijn nu rudimentaire affiniteiten, Spielereien van
een karikaturale, coulissenachtige bescha-
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ving. De ruïnes zijn een parodie van onszelf geworden. De coulissen van een
marionettentheater. Het decor van een zichzelf zinloos repeterende, mechanische
kitsch-opera.
Ze betekenen niets meer, maar werden er niet eenvoudiger op.
De ruïnes zijn een holle echo van ons innerlijk, de gestolde vleermuizen van onze
ziel. Wijzelf zijn weer een parodie van de ruïnes. Want ook in ons hoofd wemelt het
van dode fragmenten, façades zonder huis, levenloze galerijen en neergestorte pilaren.
Van grafstenen zonder naam, van marmersplinters waarvan ons de kennis omtrent
de herkomst voorgoed is ontschoten. Het eens belangrijke is er onbelangrijk geworden,
het onbelangrijke neemt er vaak een onevenredig grote plaats in. Gods pink ligt er
in de schaduw van een reusachtig paardehoofd. Ons geestelijk landschap is een
verwoeste stad waarvan de heiligheid alleen nog in onze herinnering voortleeft, als
een bleke schaduw, een woord. Dát verwekt de angst, wanneer wij oog in oog staan
met ruïnes. We spiegelen ons in onze eigen gelijkenis.
De klimopomrankte gestalte van de melancholie, de vermanende vinger, de eens
onaantastbaar geachte tronies van het goed en het kwaad, de torso van de schoonheid:
al deze rudimenten van onze ruïnebeschouwing ‘door de eeuwen heen’ liggen nu
zélf als brokstukken terneer in het veld van onze innerlijke verwoesting, tussen zoveel
andere staketsels en duinen van gruis.
Als puinhopen die geen prins meer wakker zal kussen.

Tivoli Vecchio, Italië
Foto's Roloff Beny uit Rose Macaulay's Pleasure of Ruins
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Elk gebouw is een ruïne, maar het weet het nog niet. Elke stad is een Dresden of een
Carthago, gun haar alleen nog even de tijd.
De catastrofe, het is niets. Wat de catastrofe zo reëel maakt is de tijd die er aan
voorafgaat, die van de onheilspellende stilte, en van de tijd die erop volgt, die van
de ruïne. Momenten beide. Want de ruïne blijft, hoe lang ze er ook bij ligt, een
bevroren moment, en zo is ook heel het fiere, ondoorgrondelijke bestaan van een
stad, de hoogmoedige aanwezigheid van een palazzo (van wat anders?) alleen maar
een moment dat zich tijdloos rekt en onzichtbaar opblaast tot de knal erop volgt.
Enkel de hutten blijven hutten.
Het is ermee als met de toren van Babel die tot in de wolken reikt. De top is er al
afgebrokkeld - maar niemand die het ziet. Een diepe scheur heeft zich van bovenaf
tot in het hart van de toren voortgeplant - het blijft aan onze blik onttrokken. De toren
zelf lijkt er nog gaaf en vredig bij te staan - de geketende Hypnos. Maar dan, zonder
enige aankondiging, begint het gerommel, en wat tot dusver in nevelen was gehuld
of plaatshad in de geheimste kern breekt naar buiten. De toren zakt in elkaar, in schijf
op schijf, in plateau op plateau, in steen na steen. De ongenaakbaarheid bleek al die
tijd gezichtsbedrog te zijn geweest, de eeuwigheid maar een moment. Wat is de rust
een ding van vertwijfeling! Een springlading is de slaap, anders niet.
In dit licht bezien is het van bitter weinig betekenis of steden en paleizen langzaam
vervielen omdat hun glorietijd
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voorbij was - oorlog, cholera en christendom joegen de mensen naar andere plekken
en heiligdommen - of in één keer werden verwoest - door de vernielende kracht van
bombardementen, piraten en vanzelfsprekend weer de christenen, die op geen feest
ontbreken. Momenten, altijd maar momenten!
Héél snel, héél onaangekondigd kan het gaan, dat heeft ons een nieuwe generatie
kruisvaarders en roofridders geleerd. Een tot dusver ongekende fase van ruïnering
is ingetreden: die van de verwoesting van steden door ambtenaren, regenten,
speculanten, die alleen maar verwoesten om te verwoesten. Hele straten en wijken
verdwijnen uit ons blikveld, zonder dat deze allernieuwste lichting ruïnestichters
weet wat ze er voor in de plaats moeten bouwen, zonder dat een nieuwe ideologie
ze drijft - behalve dan de ideologie van de bulldozer. Het kruis waarmee deze moderne
Vandalen, Barbaren en Mongolen onze steden te lijf gaan is de Pneumatische Boor.
Een nieuw Carthago! Een nieuw Jeruzalem! Bloeit niet de hoop op graven, mijn
vriend! Kan ook uit dit brandnetelveld geen wonderlijk parfum opstijgen, door een
toverwoord waarvoor de gulden terugdeinst en de dollar vaal wordt? Betekent niet
alleen de ruïne de kans op een nieuwe architectuur? Brandschat ijverig mee, heren
architecten, plunder als vanouds, maar intensiever, intensiever, breek! De
brandstichters van nu zijn de bouwheren van morgen.
En zo is het altijd geweest, amen, of die brand nu oorlog, tyfus of
projectontwikkeling heette.
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De diagnose
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Een architect uit Den Oever, ongetwijfeld een neef van onze heer Blindeman uit
Kijk-in-'t-Gat, schrijft uw neo-ocularist het volgende:
‘Mijnheer! Het is bijzonder irritant om regelmatig persoonlijk aangevallen te
worden op basis van de artikeltjes die u schrijft. (...) Het is helemaal niet nodig om
uw lezers dusdanig op te jutten dat zij bereid zijn iedere mens die het woord
“architekt” laat vallen naar de gaskamer te leiden.’
‘Dat geeft maar ellende,’ voegt hij daar nog aan toe.
De ‘artikeltjes’ die ik schrijf blijkt u niet zelf te hebben gelezen, neef Blindeman,
en daarom ontkom ik er niet aan u de verzekering te geven dat ik althans u nimmer
een gaskamer heb toegewenst noch ooit zal toewensen. Want voor het bouwen van
een gaskamer heeft men architecten nodig.
Ik heb uw vrienden en kennissen dus opgejut. Dat is waar. Maar ik heb ze opgejut
tot argwaan jegens u en de uwen, ik heb de ijdele decoraties die u elkaar zo driftig
opspeldt van uw borst gerukt. Ik heb de houtworm losgelaten op uw piëdestal, de
schimmel in uw troon gedreven, de mot in uw hermelijnen mantel gejaagd. Opgejut
heb ik ze om u en de uwen als schamelen onder schamelen te zien, als niets meer,
maar ook als niets minder.
De gaskamer? Ik houd niet van luchtjes.
Liever bestookte ik u, als ik - huiveringwekkende gedachte! - een van uw vrienden
of kennissen was, met al de vloeken van Deuteronomium 28, en sloeg ik u - niet met
onzinnigheid of met blindheid, want daarmee heeft men u en de uwen reeds volop
geslagen - maar met boze zweren aan de knieën en aan de benen, van uw voetzool
af tot aan uw schedel, met tering, en met koorts, en met hitte, en met droogte, en met
honingdauw, ik sloeg u met de zweren van Egypte, en met droge schurft, en met
jeukte, waarvan u en de uwen nooit zoudt kunnen genezen worden.
Maar ik houd ook niet van preken.
Ik ben geen dictator.
Ik ben geen dominee.
Ik ben ziende.
Dat ik geen dictator of dominee ben, dit zeg ik - het dient er aan toegevoegd, want
wat u leest hebt u immers, gevaarlijk genoeg, alleen van horen zeggen schertsenderwijs, zoals het wellicht ook noodzakelijk is om dringend onder uw
aandacht te brengen dat ik evenmin een melkkruk op drie poten, kangoeroe of abrikoos
ben; maar dat ik ziende ben, dit zeg ik u in volle ernst.
Ik hoef u niet eens een gaskamer toe te wensen, noch heb ik het nodig u in het
genot te stellen van een teil spoelwater in uw knieën of van de vlekziekte van kop
tot teen, ik hoef u alleen maar, neef Blindeman, architect te Den Oever, zachtjes te
geleiden tussen uw eigen produkten door, u en de uwen met me te laten meewandelen
over en onder en langs uw eigen creaties. Dat is straf genoeg. O, niets anders hoef
ik te doen dan u los te laten op de kankergezwellen van uw eigen makelij.
Want... zodra ik u loslaat, neef Blindeman, zodra ik mijn werk als uw
blindengeleidehond staak - en wat moet zo'n gemoedelijk beest ook met een gaskamer?
- bent u overgeleverd aan uw eigen nachtmerrie.
Zoek gerust uw weg op uw eigen trottoirs, neef. Wees, zonder mij, in blijde
verwachting van de dreun op uw voorhoofd en van de architectuur die u de benen
zal breken.
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Uit: Dordrecht in de kaart gekeken, uitgave Culturele Raad Dordrecht
Foto's Marco de Nood
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De architect is een bleke oude man geworden, een kadaver bijna dat zich in zijn eens
zo bloeiende huis van plezier krampachtig vastklampt aan een laatste restje erotiek
en jeugd.
Het hoofd van deze bleke oude mannen loopt om. Er lijkt geen uitweg uit hun
crisis. Ze cultiveren een sfeer van oude-jongens-onder-elkaar, ze spreken elkaar aan
met confrer̀e, ze jijen en jouwen onderling als samenzweerders die in dienst van een
smachtend, maar dom publiek hun heilzame eieren uitbroeden. Tegelijkertijd zijn ze
onbemind en onbegrepen; hun publiek wendt, blijkbaar allerminst onkundig, vol
walging het gelaat van ze af, en dat vergroot weer hun wederzijdse solidariteit en
maakt ze nagenoeg tot de ordebroeders van een geheim genootschap. Intussen zijn
er duizenden en duizenden architecten, wat ten zeerste in strijd is met hun inner
circle-gedachte, dat voelen ze ook zelf wel.
Ze kunnen geen kunstenaars zijn, omdat ze beseffen dat dienstbaarheid en
commercie onverbrekelijk deel uitmaken van hun beroep, maar ze willen er ook niet
ál te nadrukkelijk prat op gaan dat ze een publieke functie vervullen, omdat ze dán
immers ter verantwoording kunnen worden geroepen door ‘leken’. De ivoren toren
is ze een gruwel. Het marktplein is ze een gruwel. De architect zweeft tussen
kluizenaarscel en podium, tussen hoogmoed en vernedering.
Het is niet het enige dilemma in hun ziektebeeld. Ze koesteren grote minachting
voor het delirium van reglementeringen en overheidsvoorschriften, maar tegelijkertijd
verschuilen ze zich daar, bij de minste kritiek op hun tekortkomingen, zonder
mankeren achter. Ze voelen weerzin tegen elke vorm van elitarisme, maar staan
terstond klaar om zich, zodra ze maar enigszins in het nauw worden gebracht, achter
de Hoge Taak van de architect te verschuilen. Toen in Leiden onlangs door een
buurtcomité bezwaar werd gemaakt tegen de afbraak van twee fraaie
negentiende-eeuwse
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panden die, in een verder geheel negentiende-eeuwse straat, volgens een
architectenbureau aldaar beter vervangen konden worden door nieuwbouw, ‘omdat
dat zoveel goedkoper was’, en toen het buurtcomité met de mededeling kwam dat
deze nieuwbouw zou vloeken met de rest van de straat, antwoordde een architect
van dat bureau: ‘Het lijkt mij nogal moeilijk voor een niet-architect om te zeggen:
dat vloekt.’
Nogal moeilijk. Niet-architect. Het lijkt me. Zo lakoniek gaat dat in die kringen.
Eigendunk als argument. Er is voor architecten geen andere mogelijkheid meer om
zich tegen kritiek te weren dan het beroep op hun bijzondere status. En dat is juist
de status die niemand ze meer toekent behalve zijzelf.
Nu hebben we het alleen nog over de crisis van de architecten gehad. Een
petieterige, particuliere crisis vergeleken met de crisis in de architectuur.
Want de architecten kunnen nog op zoek zijn naar een oud vuur, vergeefs
rammelend aan de poort van de jeugd - wat ze echter, in hun staat van ouderdom en
bleekheid, voortbrengen - daar zijn geen echte tranen meer voor. Dáár kunnen we
alleen nog om huilen met behulp van zeer veel uien.
Hier en daar wordt nog wel eens een poging ondernomen om wat erotiek op het
kadaver te binden. Het lijkt op het ogenblik het meest ‘haalbare’, het loffelijkste.
Maar het wachten is in werkelijkheid op de tovenaarsleerlingen die zoveel vuur en
zoveel jeugd oproepen, dat ze er zelf geheel door in bezit worden genomen, dat ze
hun rimpels verliezen, dat hun bleekheid verdwijnt, waarna ze weer zelfbewust, jong,
sterk en blozend zijn, duivelskunstenaars in plaats van confrères, schenkers uit een
hoorn van overvloed in plaats van parasieten.
Wie durft nog te beweren dat ik altijd zo zwartgallig ben en nooit eens met ‘iets
positiefs’ op de proppen kom?
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We bevinden ons in de situatie dat we een beroep moeten doen op de clementie van
schurken, maar het is nu eenmaal niet anders. Het is aan de beul zélf dat wij moeten
vragen om ons niet te wurgen, het is de wolf die wij moeten verzoeken ons niet te
verslinden. Geen feestelijk vooruitzicht, maar er is geen andere keus. We moeten
met onze witte vlag het vijandelijke kamp in.
Het kamp van de architecten. Van alle mensen die verantwoordelijk zijn voor de
helse griezelkamer die onze ‘gebouwde omgeving’ heet, maken we alleen bij de
architecten nog een kans.
Wie zijn er zoal verantwoordelijk voor die griezelkamer? Het kiezersvolk, in de
eerste plaats. Hopeloos dus. Geen overlevingskans.
Daarop volgen de politici, de bestuurders, de beslissers. Maar een beroep doen op
dat soort lui, is dat niet roepen in een woestijn? Elke hartekreet verzandt er in
rapporten, elke vonk dooft in de sintels van hun beleid.
De grondeigenaren, de speculanten? Het is maar te hopen dat ze niet handjeklap
spelen met de vorige categorie: ze zijn uit zich zelf al onvatbaar genoeg voor
nuanceringen, ontoegankelijk genoeg voor alles wat met hersens, geest en geluk te
maken heeft, - zoals dat met alle mensen het geval is die alleen maar in het bezit zijn
van veel geld en angst.
Moeten we ons dan tot de ondernemers, de projectontwikkelaars, de aannemers
wenden? Voorzeker niet. Ook hier valt de grens met de vorige groep moeilijk te
trekken, maar in elk geval behoren ze geestelijk tot die orde van marskramers en
kruideniers. Het is, geloof me, alleen vanwege het feit dat ze op twee benen lopen
en hun neus in een zakdoek leegsnuiten dat we ze nog mensen noemen. Ik weet niet
- onder de dieren bestaat er zoveel variatie, je hebt er kolibries en katten, geiten en
zeekoeien, en je moet een oneindig lange weg afleggen voordat je van de ezel bij de
nachtegaal bent, maar waarom heten zowel aannemers als dichters mensen? Waarom
houdt de differentiatie en de rijkdom aan verschillen hier ineens op? Een aannemer
is een aannemer en een dichter een dichter. We zouden met de eretitel mens wat
zuiniger moeten zijn.
De volgende in rangorde zijn de architecten. Even wachten dus.
Moeten we ons wellicht wenden tot de ingenieurs, de timmerlieden? Gut. Hun ziel
is de duimstok en de hamer, ze zijn nijvere mieren, het kan ze geen lor schelen wat
ze bouwen, als ze maar bouwen. Snel naar de laatste categorie.
De gebruikers. De gebruikers? De bewoners zélf van de huizen en kantoren? Ach,
als we ze naar hun mening zouden vragen, zou de ‘gebouwde omgeving’ binnen de
kortste keren vergeven zijn van geraniumbakken, roodgeschilderde klompen en
handgeglazuurde straatborden.
Nee, we kunnen in dit rijtje vijanden alleen nog hopen op de architecten. Zij immers
gaan er prat op kinderen van de verbeelding te zijn, zij immers pretenderen te hebben
gestudeerd en nagedacht, zij immers noemen zich de broeders van de kunst en het
intellect. Ze ontlenen er hun status aan! Maar hun slechte geweten ontlenen ze weer
daaraan, dat ze zich gedragen als de broeders van de buidel en de platvloersheid.
Daarom hebben we tenminste die éne kans: we kunnen de ijdelheid van hun status
strelen en een vuurtje stoken onder hun slechte geweten. We kunnen ze hun allerlaatste
kans gunnen om kleur te bekennen. Alleen de architecten staan, door hun vermeende
status en hun geteisterde geweten, nog met één teen aan onze kant, en alleen de
architecten kunnen we nog over de streep proberen te sleuren.
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Toe, schurken, vorm een bende! Toe, beulen en wolven aller tekenkamers, verenigt
u! Toe, vorm een gang die voorgoed een einde maakt aan dat gesol met uw prachtige
geweten! Weiger te bouwen, staak! Verschuil u eens niet, ga er voor één keer niet
van uit dat ‘er honderden anderen klaar staan’ wanneer u nee zegt! Laat ons eens
zien dat uw beroep méér dan anderhalve cent en een scheet waard is door van nu af
aan gezamenlijk te redden wat er van uw status nog te redden valt! Heb het lef uw
mede-schurken te laten voelen dat u de minste der schurken bent!
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Bobigny - Place de l'Eglise
Bobigny - Place Gabriel-Péri
Foto's uit Pré-voir pour mieux décider, uitgave van het Centre National d'art et de culture Georges
Pompidou
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Architecten ontwerpen hun huizen niet voor de mensen die er in moeten wonen, hun
kantoren niet voor de mensen die er in moeten werken, ze ontwerpen voor elkaar.
Of liever: ze ontwerpen de bijgevoegde filosofietjes, het begeleidende theoretische
excuus voor elkaar, en laten de bouw over aan het sinistere tweetal Goedkoop &
Efficiënt. De firma Piekfijn & Klokgaaf. De kwantiteit van het gekakel dat uit de
monden van architecten kwam nam toe naarmate de kwaliteit van de bouwwerken
die hun handen voortbrachten afnam. Er is alleen nog maar gekakel.
Bij de tocht die ons boze oog door hun crematoriumlandschap maakte stootte het
op veel lichtgeraakte architecten. Oeff, wat een ijdele gemeente. Wat een deprimerend
genootschap van wederzijdse bewondering. Dat klopt elkaar op de schouder en dat
likt elkaar, het oog zette er grote ogen van op. Het zag architecten die gedurende de
helft van hun werkdag bezig waren zich met pleisters te beplakken en met brandzalf
in te smeren, alles vanwege de schurende tongen van hun collega's. Veel
architecten-discussies nam ons oog waar en niet één waarbij de hand in eigen boezem
werd gestoken. Onderling gemopper op het werk van collega's is er genoeg, maar
aan het inzicht dat ze dummy's, klonen, blauwdrukken en verlengstukken van elkaar
zijn wil er geen. De architectuur is ze heilig. En architectuur is wat elke architect,
met uitzondering misschien van zijn collega's, maakt. Veel zogeheten ‘kritiek’ kan
een architect verdragen, mits men zich maar als een architect vermomt, mits men
maar binnen de code blijft die wil dat het alleen de architecten zijn die weten wat
goed is voor de wereld, de code die wil dat de wereld is verdeeld in heilige zieners
(de architecten) en blinde stakkers (alle anderen). Dat het de blinde stakkers zijn die
hun hele leven in de huizen en kantoren van de architecten moeten rondtasten, al
stommelend en strompelend, zich af en toe uit een Efficiënt Raam werpend of tot
gillens toe gek wordend van Goedkope Eentonigheid, het deert de architecten niet
in het minst. Ze zijn immers blind, de stakkers. Ze zijn nog niet ziende. Zodra een
blinde sukkel moppert sluiten de rijen zich.
De architectuur is verworden tot een kunstje dat de architecten waarde toekent.
De architectuur zou een kunst moeten zijn die de waarde van alle mensen
weerspiegelt. De wisselwerking tussen de uiterlijke en innerlijke wereld van de mens
die hem tot meer dan een nummer maakt, tot meer dan zoveel ponden rauw vlees
die van de wieg naar het graf worden voortgeduwd door de schikgodinnen Gril, Zorg
& Behoefte, maar tot iemand die boven zichzelf uitstijgt, tot een symbool, tot een
wezen dat van zichzelf kan zeggen hier en zo heb ik geleefd, wis me niet uit, ik ben
onder u geweest, zodra mijn ademtocht bevriest verpulvert ook de wereld, ik laat u
met al mijn sterfelijkheid een hart na dat bloedt en beeft - dié wisselwerking is door
de moderne architectuur teniet gedaan. Er is geen horizon meer, geen omgeving die
correspondeert met het bizarre, verpletterende, lieflijke, wonderlijke, angstaanjagende,
kinderlijke en oeroude innerlijk van de mens. Onze horizon, onze omgeving heeft
ons onze waarde ontnomen. De architectuur is dood. Iedere dag opnieuw worden we
door een lijk gekust. Onze dagen zijn geteld. Arm oog, ik huil om je. Ik zou om je
huilen, als je bestond.
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