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VOORWOORD
Dit boekwerkje vertegenwoordigt in zijn geheel een paging
mijnerzijds om een verslag te geven van de interesses, activiteiten
en gedachten zeals die mij gedurende de afgelopen jaren bezig
gehouden hebben.
De realiteit (of ontwerp situatie en opgave) is voor mij een
hoogst intrigerend samenstel van rijkelijk gevarieerde intriges.
Ik heb geprobeerd in de INLEIDING een beeld op·te roepen van de
gedachtenwereld waarbinnen mijn ontwerpen zich veelal ontwikkelden.
Het hoofdstuk COLLECTED ESSAYS bevat naast een aantal geschreven
'essays' ook een aantal ontwerpen die tezamen met hun oorspronkelijke
toelichting ook 'essays' vormen. Elk van deze 'essays' wordt voorafgegaan door een korte, later geschreven inleiding die een zeker
verband probeert te leggen tussen de verschillende 'essays' en de
inleiding. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door het laatste
'essay' NOORDZEEWEG, EUROPOORT; ten eerste omdat bet mijn feitelijke
afstudeerontwerp is, ten tweede omdat het uit meerdere (sub)hoofdstuk.ken bestaat en tenslotte omdat er in de toelichting een aantal
kleinere texten van mijzelf, en anderen verspreid in is opgenomen
als waren het foto's. Deze foto's hebben tot doel het scheppen van
een 'environment' voor de lezer zodat deze wellicht de intenties
achter het ontwerp beter zal kunnen aanvoelen. Bovendie~
vertegenwoordigt het eraan voorafgaande 'essay' A DAY IN CASABLANCA
eveneens een onderdeel van deze 'environment'. Aansluitend zijn
en bloc verkleiningen van de ontwerp tekening opgenomen (oorspronkelijk
formaat 80 x 200 an 2 ).
Tenslotte is er een kleine APPENDIX die een aantal lijsten bevat.
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INHOUD
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INLEIDING, werken in de realiteit
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INLEIDING
Tijdens het begeleiden van eerstejaars atelier studenten
heh ik vaak aan hen proberen uit te leggen wat zij zouden
moeten verstaan onder het begrip van een 'helder ontwerp'.
Ik vergeleek het·ontwerp met een essay: een goed ·essay zit
duidelijk in elkaar, bevat geen slordige en tegenstrijdige
beweringen en is door de vertnenging van inhoud en vorm een
plezier om te lezen. Het vertelt een relaas, het geeft een
commentaarof hetverduidelijkt een bepaald aspect van de
al of niet waarneembare wereld om ons been.
Voor het bereiken van een overdracht van de intentie
van het essay zijn in principe alle middelen geeigend, op
voorwaarde dat het betoog in zijn geheel begrijpelijk en
consistent blijft.
Het maken van een ontwerp zou dus vergelijkbaar zijn
met het schrijven van een essay. Het onderwerp en de intentie
van dat essay zijn bier echter nog niet aangeroerd. Ik zou
hiertoe mijn manier van ontwerpen willen vergelijken met het
maken van een missend tandwiel in een, al of niet, grate
en complexe machine.·
Via het verrichten van een soort archeologisch onderzoek
is het mogelijk om bepaalde kwaliteiten en eigenschappen
van het missende onderdeel te ontdekken. Er kan aan de
hand van verschillende parameters een reconstructie·gemaakt
warden. Deze reconstructie wordt dan getoetst in de
(proef)draaiende machine. In veel gevallen zaldan echter
blijken dat de machine in haar geheel nog steeds niet werkt.
Het tandwiel rammelt ofloopt excentrisch, of bepaalde
onderdelen van de machine lopen niet synchroon. Het
tandwiel moet veranderd warden.
Je zou op een bepaald moment zelf s kunnen ontdekken
dat de machine waar je aan werkt vele malen grater is dan
je eerst vermoed had. Het zou kunnen blijken dat zij
slechts een klein onderdeel is van een veel grotere machinale
constellatie, en dat het van belang is ook van dit systeem
een soort archeologische indruk te krijgen om af te wegen
hoe de wisselwerking tussen deze constellatie en het
onderdeeltje zal zijn.
Op een zeker moment echter zal het tandwiel goed zijn:
de machine gaat soepel !open; de tandwielen gaan zingen
met de vaart waarin zij samen ronddraaien. Het is een
werkend ontwerp!
De kwestie of dit nu een identieke reconstructie is
van het oorspronkelijke onderdeel als dat er Uberhaupt was
doet niet ter zake: misschien verricht de machine als
geheel opeens wel een heel andere handelinq; misschien
beweegt de gehele machine wel voort terwijl die dat eerst
niet deed. Het is alleen relevant dat het onderdeel op
dit moment, op deze plaats in de machine, en op deze plaats
van de machine ervoor zorgt<fat de machine gelukkig is;
dat zij zingt van genoegen.
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De feitelijke verschijningsvorm van het aldus gefabriceerde onderdeel en de manier van werking die de machine
nu vertoont dragen dus beide de boodschap in zich van
mijn interpretatie van de machine of zelfs de gehele
constellatie. Het ontwerp van het onderdeeltje is dus de
schakel tussen de oorspronkelijk aangetroffen toestand en
de weer werkende, misschien wel nieuwe functies verrichtende
machine(constellatie). Het onderdeeltje wordt opgenomen
in de machine en blijft zodoende voor toekomstige
(her)interpretaties achter als een stille getuige van de,
op het moment van deze reparatie geconcipieerde interpretatie
van de machine.
Om terug te keren tot de architectuur zou ik dus willen
stellen dat de architectuur bruikbaar is als communicatiemedium dat tot doel heeft zichzelf binnen een plaatselijke,
temporaire realiteit te manifesteren en dat de manier van
manifesteren ook weer bijdraagt aan het wezen van deze te
percipieren realiteit. Een concreet ontwerp is dan een
multi-intfrrpretabele uiting van een plaats-, tijd-, en
persoons-gebonden conceptie van de realiteit. Het feit dat
de realiteit in de meeste gevallen zeer rijk bedeeld is
met 'intriges', die elk dus projecties uit het verleden
zijn van, ook weer, uitingen van de toen geconcipieerde
realiteit, leidt er dus toe dat mijn ontwerpen in de regel
complex en multi-interpretabel van aard zijn.
Samenvattend zou ik kunnen zeggen dat mijn streven bij
het ontwerpen is om zoveel mogelijk constituerende
parameters van een plaatselijke temporaire realiteit te
ontdekken, te evalueren op hun belang en weer op te-lossen
in een zo eenvoudig mogelijke formule.
Om een illustratiever beeld te geven van mijn bedoelingen
zijn in het volgende een bundel 'essays' (texten en
ontwerpen) opger.omen diemijn bovenstaande beweringen voor
de lezer een rijkere inhoud kunnen geven.
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VITRITE TERREIN, MIDDELBURG (samen met Annette Marx)
Het ontwerp voor een complex woningen dat op elegante
en lichtelijk bedrieglijke wijze· de structuur van een
ronduit liegende stad rechttrekt en verheldert. Het is
een spel met de tijd.
Dit ontwerp is door Gerard van Zeijl uitgebreid
beschreven in het tijdschrift PLAN (Gerard van Zeijl, Het
verdriet van Middelburg, PLAN no. 9, 1985, blz 11 e.v.).
Ook werd dit ontwerp bekroond met een eervolle verrnelding
in de National competitie Studentenplannen 1985, en als
gevolg daarvan gepubliceerd in tijdschrift BOUW, no. 2,
1986.

(1)

Onze inspiratie hebben we uit woede geput.
Kwaadheid over de heropbouw van Middelburg.
Het steen voor steen weer.opstapelen van de oude stad als
door elkaar gegooide puzzel.
Als of ' t bombardement nooit heeft plaatsgevonden.
De oude structuur is er weer! de straten zijn er weer, de
staan er weer.
Maar heeft dit stadsdeel ooit de warmte terug gewonnen die
stad wel nog heeft.
Je kunt de oude stad niet terug roepen met stenen en rode
Wij willen niet weer deze hypocritie.

een

huizen
de behouden
kapjes.

De stad een gebied erbij geven.
Een gebied dat tot nu toe vergeten was.
Een gebied dat door de mensen niet beleefd werd.
Een plan maken dat kan meedoen met de kwaliteiten van de oude stad.
De lange statige grachtenwanden waar achter zich een andere wereld
verschuilt.
Het plangebied ligt geisoleerd.
Haar zijde van de stad kent geen overbrugging van het kanaal.
De stad is aan een zijde ontwikkeld
Qua infrastructuur en voorzieningen
De andere zijde lijkt achtergebleven.
Dat is zij niet.
Zij is behouden gebleven.
Daar zijn de oude stille straten waaraan gewoond wordt, waar de luie
toerist niet zo gauw zal komen.
Waar de niet zo luie wandelaar zich kan verpozen en op plaatsen kan
komen waarvan hij het gevoel krijgt dat hij ze ontdekt heeft.

(2)
Door de eeuwen heen heeft Middelburg zich schilsgewijs ontwikkeld
langs de begrenzingen die opgelegd werden door waterstaatkundige
werken; een soort hydrofiele accretie vend plaats. Door veranderingen
in de natte infrastructuur is op verschillende plaatsen nu alleen
die gebouwde aanwas achtergebleven.
De Dokhaven ingreep rechtvaardigt aldus het ontwerp van de Kinderdijk.
De gerestaureerde werfloods vormt een verwijzing naar het Damplein.
11

Door uitgraving van de nieuwe (Segeers)singel wordt de complexiteit
van de niet geweldloze relatie tussen het kanaal en de concentrische
opbouw van de stad uitgesproken en vastgelegd.
Achter de lange, statige gevels van Dokhaven en Nieuwe Singel
verschuilt zich eenzelfde wereld als die, binnen de Abdij en
Cuyperspoort. Het plotselinge besef van verschillen in gelijkheid;
de verrassing; het onverwachte; de milde verwaaring.
In opzet zijn alle zes hoven van het plan gelijk. Onder invloed van
verschillende markante gebeurtenissen binnen en buiten de hovenstructuur krijgt elk hof afzonderlijk zijn eigen maat, zijn eigen
verhoudingen, zijn eigen klank, zijn eigen reuk, zijn eigen lichtkwaliteit, zijn eigen gebruik: zijn eigen karakter.
over de hoge grond van de hoven (± 4. 70 NAP) loopt een voetpad dat
de wereld van de Kinderdijk verbindt met de wereld van het Kanaal
door Walcberen. Bet is een historische verbinding; een snede door de
scbillen van Middelburgs gescbiedenis.
Bet lege, lijnvo:rmige karakter van bet kanaal in de polder wordt
reeds aangekondigd en begeleid door de Loskade pier met zijn lineaire
opeenvolging van populieren, auto's en kantorens.
Deze klein kantoorgebouwen liggen evenals de concentratie boreca
voorzieningen en de Maisbaai parkeerkelder, langs de perifere
verkeersroute.
Het bruggeneiland in de mond van de Nieuwe Singel vormt de beweeglijke
verbindinq tussen de twee landtongen waar overheen deze route leidt.
Het hijspoortaal dat de ingang van de parkeerkelder markeert is
tevens het orientatiepunt voor bet scbeepvaartverkeer in de zomer__ maanden. Bet geeft de plek aan waar de vakantieboten aanleggen. De
ingang van de 'disco op dertig meter' ligt dicbtbij bet zomerse gewoel
van de Maisbaai, aan het--anders rustige garagepad onderlangs. de
Dokhaven. De Dokhaven is weer tot een stille en terughoudende getuige
van de vroegere bedrijvigheid gemaakt. De Nieuwe Poortstraat vind
zijn (tijdelijke) beeindiging bij een nieuwere poort: de opstapplaats
voor de rondvaart. Is de boot weg, dan kijkt de straat uit naar het
tussen bomen verscholen landhuis, het kanaal vergetend.
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BOER BINTJES
Een vakantie huisje op de grens van land en water
Een ontwerp dat met behulp van uitdrukkelijke
geschiedsvervalsing de gespannen relatie tussen het land
en het water oprechte wijze verduidelijkt. Er is de
fascinatie met wat nu werkelijk de bodern is en ook hier
worden spelletjes met de tijd gespeeld.
Een ontwerp waarmee ik uitdrukkelijk geprobeerd heh
een verhaal, een geschiedenis, een ontwikkeling te
vertellen. Een oefening in taalgebruik. (Gepubliceerd in:
Wiederhall architectural serial No. 4, Amsterdam, 1986,
pp 12).

BEELD
Een gebouw moet een hint geven omtrent ziJn identiteit. In dit
geval betekent dat dus dat het moet aangeven dat het wel een woning
is maar dat het toch anders is dan de gemiddelde woning. Het moet
dus noch op een vogelhuisje lijken, noch op een doorsnee bungalow.
Tevens moet het gebouw een poging ondernemen zijn zituatie of
cmgeving duidelijk te mak.en. In dit geval betekent dat dus dat het
huisje zal moeten aangeven dat er een gevecht gaande is tussen het
land en het water, dat de huidige land/water grenzen niet van eeuwige
aard zijn, dat het water geeft en neemt.
Deze twee aspecten zijn duidelijk te maken door ze tegen elkaar
uit te spelen: bouw een 'gemiddelde' woning maar maak hem bijzonder
door zijn plaatsing in 'niet-gemiddeld' milieu.
Stel je het volgende spektakel voor:
Boer Bintjes uit 's Heerluctorskinderen besloot in de winter van
bet jaar 1951 dat hij uit zijn (uit 1783 daterende) boerderij zou
trekken ten gunste van een nieuw te bouwen woning. De plaatselijke
aannemer kende bij goed en op een avond in februari besloten deze
twee heren dat er op de zeedijk een nieuwe woning gebouwd zou gaan
worden. Boer Bintjes en zijn vrouw zouden een op maat gebouwde woning
krijgen; meer hadden ze immers niet nodig: bun twee zoons waren
geemigreerd (de een naar Canada, de ander naar Australie). Half
maart 1951 begon de aannemer te bouwen en tegen april 1952 was de
oplevering van de Bintjes-woning een feit. Het huis was in de meest
vooruitstrevende zgn. Wederopbouw-stijl gebouwd en de familie Bintjes
was er dan ook bijzonder gelukkig mee. De herfst kwam, de winter kwam,
eind januari kwam, begin februari kwam ••• 3 februari was er •••
Op de vroege ochtend van de derde februari keek Boer Bintjes door
zijn slaapkamerraam naar het anders zo zonnige Oosten; hij zag nu
echter alleen een 9rote kolkende watermassa. Precies naast zijn
huis had de dijk het begeven, er was nog slechts een stroomgat. De
ellende was niet te overzien.
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Maanden later is bet de mannen van de waterstaat gelukt om de
dijk te dichten, zij bet in een grote bocht om bet stroomgat been.
Het waarom van deze grote bocht beeft Bµttjes nooit kunnen achterhalen zij bet dat er, zo wist hij zicb te berinneren, in Westkapelle
ook iets dergelijks was. Bet beroerde van deze bocht kon hij echter
wel inzien: zijn o zo mooie woning stond nu boog en droog boven het
water oppervlak op zijn beipalen. Hoewel di t wel iets zei over de
degelijkheid waarmee bet huis gebouwd was, als woning had het voor
deze boer geen enkel nut meer. Qndat de grond van bun bedrijf ernstig
verzilt was als gevolg van de overstroming besloten pa en ma Bintjes
de stap naar de stad te wagen. Bet deed ze vreselijke pijn an bet
boeren leven te verlaten, maar de stad beloofde hun alsnog een
gouden toekanst. Het nog zo jonge buis in 's Heerluctorskinderen
bebben ze aangehouden als geldbelegging.
De volgende zomer werden zij opgebeld door vriepden die vroeqen
of bet huis in Zeeland beschikbaar was om er de zomer in door te
brengen. Men kon bet huis gebruiken ender voorwaarde dat er een
betrouwbare toeqanq aangebouwd zou warden. De vrienden stemden
hierin toe en aan het eind van een zeer geslaagde zomervakantie was
bet huis vanaf de Nieuwedijk bereikbaar door middel van een drijvende
vlonder. Gedurende de volgende winter is er intern bet een en ander
verbouwd aan bet Bintjes huis (wat had een zo ruime garage nu immers
nog voor zin?). De zomer daarop begon Bintjes bet huis serieus te
verhuren, ook aan vreemden. In de loop der tijd is er nog wel bet
een en ander aan verbouwd en toegevoegd, zeals bijvoorbeeld bet
zonne-barbecue terras en dergelijke. Maar ondanks de verschillende
wijzigingen is bet Bintjes huis nog steeds een zeer herkenbaar punt
gebleven. Met name in de wereld van de fanatieke watersporters en
ornithologen is bet Bintjes huis een waar begrip geworden.
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PALLADIO'S PNEUMATICS
een herontwerp voor de door Hans Hollein ontworpen
gevelkolom in Gallery Feigen te New York.
De treffende overeenkomst tussen de vormen van Palladio's
kolomornamentering en de modernste High-Tech pneumatische
rubber constructies is hier tot uitgangspunt genomen voor
een herontwerp van de geveldragende kolom.
In beide genoemde constructies wordt ne spanning die in
het materiaal rnoet zitten op een prachtige wijze uitgedrukt.
Ze onderkennen zodoende een universeel aanwezige parameter:
de zwaartekracht.

Mijn overtuiging is dat Hans Hollein, als zeer bekwaam interieur
ontwerper, de elementen die hij gebruikt zo veelvuldig, ingrijpend en
eclectisch manipuleert dat er weliswaar een zeer harmonisch interieur
(en sans ook exterieur) onstaat maar dat er van een heldere boodschap
in zijn werk absoluut geen sprake kan zijn. De vrijstaande kolommen
in het ontwerp voor Feigen bijvoorbeeld zou men gemakkelijk kunnen
aanzien voor een leiding koker, of een kast, of een kolom, hoewel
dit laatste wel erg onwaarschijnlijk is gelet op de holle metalen
klank die deze elementen afgeven bij botsing. Bovendien komen deze
ovaal en cirkel vormen regelmatig (maar in steeds andere gedaanten)
terug in de vorm van balkonnetjes, vitrines, toilet en projectieruimte
e.d. Door het gebrek aan dramatiek in deze 'kolomjasjes' en de
beschreven holle klank is het m.i. uitgesloten dat deze elementen
voor kolom warden aangezien: de dubbele bodem ligt te ver weg. De
kolom in de gevel bijvoorbeeld klink als een leeg olievat als men er
tegenaan loopt bij het binnenkomen (dit is overigens onvermijdelijk
daar hij pal voor de ingang staat) • Men kijkt verschrikt omhoog en
constateert dat deze kolom het bovenliggende gevelvlak schijnt te
moeten dragen; de holle klank heeft echter dit vermoeden tegengesproken
en men concludeert dat er ergens bovenin een latei moet zitten en
dat deze kolom weer het zoveelste kitschobject is dat America rijk
is. Het feit dat er in deze kolom wel degelijk een structureel
element verborgen zi~blijkt een goed bewaard geheim.
De verhoudingen van de gevel geven aan dat er in het gat 2 Ionische
zuilen moeten staan (zie blad 12 en 13: verhouding 4.50:0.50=9:1,
muurdam=2 x 0.50). De maatvqering laat echter een verschuiving zien
van het boven- t.o.v. het onder-vlak.
Het plastische drama van de detaillering van Palladio's zuilen
verwijst naar technologische hoogstandjes van de laatste jaren: het
gebruik van staal en rubber in pneumatische ondersteuningsconstructies
in bijv. luchtvering in trucks en treinen en bufferconstructies in de
scheepvaartwereld. Deze gegevens zijn uitgewerkt in het ontwerpvoorstel
waarin de zuilen opgebouwd gedacht moeten worden uit verchroand
gietijzeren delen (tevens verwijzend naar de New Yorkse gietijzer
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architectuur van de 19de eeuw) met zwart rubber~n pneumatische
tussenstukken in de kolomvoet en in het kapiteel. De kolomvoeten
en de dekplaten boven het kapiteel staan precies in het maatsysteem
van het oorspronkelijke gebouw: het boven vlak van de gevel. De
schacht van de ene zuil light binnen in de galerie (zodat iedereen
kan constateren wat er buiten gebeurt) terwijl de andere schacht op
zijn plaats staat binnen het maatsysteem van de verbouwing. Dit
wil dus zeggen dat hij .§_cm verschoven staat t.o.v. zijn voet en
dekplaat. Als gevolg van het ontbreken van een zuil puilt de
pneumatische bal in de kolom voet naar boven en trekt zodoende de
knellende ceintuur iets mee omhoog.
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VAN ABBE TRANSFORMATIE
Ontwerp voor een uitbreiding van het van Abbernuseum te
Eindhoven 'A la rnaniere de J.N.L. Durand'

De strenge structuur die aan het van Abbernuseum ten
grondslag ligt is de bran van de perfectie die het
gebouw uitstraalt: het museum is onaantastbaar.
Een waardige uitbreiding van het van Abbe is slechts
rnogelijk door de structuur te (her)ontdekken en vervolgens,
in de geest van het huidige gebouw, deze struktuur uit te
breiden tot een museum dat toepasselijk is voor een stad
die grater is dan de stad waar het oorspronkelijk museum
voor ontworpen was. Het begin van een reeks die kan leiden
tot aan, en voorbij het Rijksrnuseum te Amsterdam.

Kropboller's van Abbemuseum kan men opgebouwd denken als een
voorstuk, een acbterstuk en drie, naar acbteren lopende verbindingen.
In zijn ontwerp beeft Kropboller vrij strikt gebruik gemaakt van
een maatrooster van 6 x 6 lijnen (= 5 x 5 recbthoeken) •
Zoals in de tekening te zien is wijkt bij in bet centrale part
van dit rooster af: dit om de entree duidelijk te maken door bet
een zekere zelfstandigheid te verscbaffen.
Het maatrooster is bet uitgangspunt voor de uitbreiding: er
komen twee lijnen (= 10 rechthoeken) bij.
De toegenomen voornaamheid van bet museum (lees 'De Stad') wordt
tot uitdrukking gebracbt door een tweede toren.
De entree is als de traditionele stadspoort (bv de Oostpoort
in Delft}: een deur geflankeerd door twee torens.
Ook krijgt het gebouw een verdieping (prenten kabinetten).
De onderliggende leeszaal en koffiesbop krijgen via de drie
hofjes alsnog genoeg licht.
Ook hier wordt de entree door middel van het afwijkende centrale
part duidelijk gemaakt.
De organisatie en de constituerende elementen van dit nieuwe
museum zijn dezelfde alsdievan :{<rophollers oorspronkelijke ontwerp:
het museum is zodoende te lezen als een variant voor een belangrijkere
stad dan bet Eindhoven waar Kropholler het van Abbe voor ontworpen
had: het Eindhoven van nu.
Ideaal gesproken zou dit museum parallel aan de Wal gesitueerd
moeten worden; de weg waar het huidige van Abbe op gericht is bestaat
niet meer en het ligt zodoende wat eigenaardig in het straten
patroon.
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125 REFERENTIEPUNTEN LANGS DE ZAALE
Hei-palen maken onzichtbare dingen zichtbaar.
Dat Amsterdam op palen staat weet iedereen, maar dat
de TH op palen staat is minder bekend, of duidelijk. De
draagkrachtige laag ligt aan de Oost zijde van het TH
terrein aan de oppervlakte, terwijk deze ter plaatse
van het Hoofdgebouw op 15 meter diepte ligt.
Het verschil in de manier van funderen van het gebouw
en de omliggende bestrating heef t een grote teleurstelling
tot gevolg die zich manifesteert in de vorm van bestrating
die 'van de kelder afdruipt'. Het gebouw dat zo uitdrukkelijk
met zijn aandachtig ontworpen poten op rnoeder aarde LIJKT
te staan doet dat niet; er zit nog een kelder ender. Het
gebouw vertelt een leugen.
In een poging deze teleurstelling en verwarring te
verhelderen, of te verscherpen, heb ik het volgende
ontwerp bedacht.

Onder bet rationele, vlakke uiterlijk van het TH terrein schuilt
een grillig dal.
Door de eeuwen heen is dit dal gevuld met Dommel slib.
Het is dit slib dat we als bodem waarnemen.
Het is echter het onderliggende dal, waar de gebouwen in staan
dat de echte bodem vormt.
Door een reeks heipalen tot de draagkrachtige laag (zand) in
de bodem te slaan ontstaat een doorsnede over het onderliggende dal.
De bovenlaag wordt transparant en de rationaliteit van de TH
wordt gerelativeerd.
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THE ARCHITECTS' DINNER
Een verhaal dat de diversiteit aan interpretaties
van en reacties op een gegeven situatie laat zien aan
de hand van een diner met vier archi tecten.

die ochtend werd Jim Stirling gewekt door de PTT koerier die
aanbelde bij het riante familie optrekje 'Stirling Hall'. Jim
schrok wakker uit een nare droom, rekte zich uit en hees zijn massieve
lichaam moeizaam ui t bed.
Hij sloop naar de voordeur en deed deze open: op bruuske wijze
werd hem een envelop in zijn stevige handen geduwd. Hij las de inhoud
van het officiele document. Deze was kort, duidelijk en wat
raadselachtig; een uitnodiging voor een diner in het Villa Savoie
te Poissy later diezelfde dag. De rest van het telegram bevatte het
gebruikelijke geleuter over de gewenste dracht en dergelijke, en
als afzender stond aangegeven de naam Charles 'Battleship' Jencks.
Jim was enigszinds verwondered over deze tech wel eigenaardige
uitnodiging en liep al peinzend over de pootjes van zijn slapende
lievelings spaniel Rennie heen. Deze gaf een bloeddorstige grom en
beet Jim gemeen in ziJn kuit.
'Momin' Jimmie darlin' is that you?' riep zijn vrouw hem vanuit
het bed toe.
'No, it's the goddam postman dear!• antwoordde hij met zijn
gebruikelijke gevoel voor humor.
Al hinkend vervolgde hij zijn weg naar boven. Hij liet daar
zijn vrouw het raadselachtige telegram lezen.
'Why this must be sane sort of silly joke', reageerde zei. Maar
Jim kende 'Battleship's' vreemde grappen en wist dater meer achter
zat. Hij belde direct 'Helitax' op en bestelde een helicopter voor
15.00 uur.
Op

Om 14.58 uur landde de 'Helitax' wentelwiek bij de Stirlings op de

tennisbaan. Jim kuste zijn vrouw nog eenmaal, pakte zijn koffertje
en sjouwde zichzelf al hinkend door de wervelstorm die door de
maaiende rotorbladen veroorzaakt werd. Hij stapte in, maakte zijn
gordels vast en riep de piloot zijn bestemming toe. Vervolgens
stroopte hij zijn mouw een eindje op en zette zijn Rolex op 16.02 uur.
De piloot trek de gashendel geheel naar achteren en trek even
later ook de stuurknuppel naar achter en het toch vijf ton zware
stuk machinerie werd zo licht als een gasballon.
Jim keek nu op het dak van zijn geliefde huis neer en zwaaide
opgelucht nog een maal naar zijn spaniel die blaffend op de plek
stond waar nog geen tien seconden geleden de helicopter gestaan
had.
Na zo'n anderhalf uur gedonuneld te hebben werd Jim door de
piloot wakker gerammeld: ze waren nog maar een kleine vijf minuten
van Poissy verwijderd. Jim raapte zich bijeen en keek verwonderd
naar de continentale rijstijl die getoond werd door de onder hem
rijdende auto's. Dit chaotische schouwspel had iets gemeen met de
toestand van zijn geest; de uitnodiging stoorde hem nog steeds.
Maar deze gedachtenstroom werd onderbroken door de aanblik van
het door hem zo bewonderde gebouw: het meesterwerk van Le Corbusier.
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Ook deze keer weer schonk het vogelvluchtsperspectief van
deze villa hem een grenzeloos genot; het is pas in een driedimensionale omtrekkende beweging dat het mogelijk wordt om de
ware ruimtelijke kwaliteiten van dit geniale ontwerp te bevatten:
het wordt echt •••
Tijdens de landing al zag Jim de 3-liter Alvis van Jencks
onder het huis geparkeerd staan. Hij was er in elk geval. Nadat
de helicopter geland was gaf Jim de piloot instructies voor het
afhalen en stapte uit.
Jim rende gebukt onder de rotor vandaan en werd warm begroet
door zijn oude vriend 'Battleship'. Jencks begon direct
verontschuldigingen te spuien en uitleg te geven voor de mysterieuze
oproep die hij Stirling had doen toekomen. Al pratend liepen ze
ender het huis naar de voordeur. Jencks hield deze open voor
Stirling. Hij liep de hal in en hoorde boven twee mensen met elkaar
praten; hij verstond er echter niets van ••• 'zeker weer een stel
moffen' dacht Jim. Jencks liep nu voor hem ui t de trap op naar de
woonk.amer. Hier stelde hij twee Nederlanders voor aan Stirling:
Rem Koolhaas en Carel Weeber.
Zij hadden elkaar wel meer ontmoet maar hadden niet zoveel
met elkaar gemeen dat zij zich vrienden konden noemen. Dit gold
overigens ook voor de twee Rotterdammers: in werkelijkheid konden
zij elkaar wel schieten.
Er werd wat beleefd gepraat terwijl Jencks Jim een glas
Glenfiddich inschonk..
'Those bloody wogs are always late' mompelde hij in zichzelf.
Hij legde uit dat hij Aldo Rossi, als vierde, ook uitgenodigd had,
maar dat hij wel weer te laat zou verschijnen. Hij had de woorden
nog niet uitgesproken of ze hoorden allemaal bet typische gejank
van Rossi's Ferrari dichterbij komen.
'Speak of the devil' merkte Koolhaas in verstaanbaar Engels op.
Het hele clubje architecten liep de trap af naar de hal waar
ze Rossi zouden opwachten. Ze zouden hem laten schrikken. Oat was
iets wat iedereen altijd bij Rossi probeerde omdat men wist dat
hij in spoken en dergelijke geloofde. Knarsend ging de deur open
en Aldo keek argwanend de hal in. Hij zag niets engs dus hij kwam
binnen en sloot de deur achter zich.
Op dat moment sprongen alle vier de architecten brullend de
hal in, en Aldo deed alsof er niets aan de hand was. 'Buongiorno!'
zei hij vriendelijk terwijl hij zijnBurberry in de garderobe ophing.
De vier boemannen streken verbaasd hun kleren recht en deden ook
alsof er niets gebeurd was.
Jencks introduceerde iedereen aan Rossi en liep weer voor
iedereen uit de trap op. Hij schonk iedereen een verse borrel in en
begon te vertellen over het diner dat hun te wachten stond.
Hij legde hen uit dat de Villa Savoie vanaf de volgende dag
'Auberge Savoie' zou gaan heten en dat het waarschijnlijk het meest
exclusieve restaurant van Parijs en omstreken zou gaan worden.
Als architect van de zeer fijnzinnige verbouwing mocht Jencks
een 'proef-diner' houden voor een aantal gasten van zijn keuze.
Waarom hij net deze vier gasten uitgenodigd had vertelde hij overigens
niet. Gezien de taalproblemen en de sterk verschillende opvattingen
beloofde het echter wel een interressante avond te worden.
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De architecten waren nog maar net aan hun tweede borrel
begonnen toen de telefoon beschaafd zoemde. Jencks stand op en
liep naar de telefoon toe.
'Jencks speaking' antwoordde hij.
'Yes. I see.'
'Uhuh'
'Quite, yes.'
'Right-ho, see you there in fifteen minutes, then.'
Hij legde de hoorn weer op de haak en liep peinzend terug naar de
borrelhoek.
'I'm sorry but I'm going to have to leave you; I just heard that
Pompidou is burning down and I must get some pictures for the
"Review"'.
Uiteraard zou het diner gewoon doorgaan - de kok stand al geruime
tijd te koken - en hij zou over niet al te lange tijd weer terug
zijn. Ze moesten het zich maar gemakkelijk ma.ken, het was verder
allemaal geregeld.
Enfin, Jencks vertrok in zijn luid grommende Alvis en de gasten
schonken zichzelf nog maar eenborreltje in.
Na de zoveelste barrel stond Rossi ineens op en probeerde in ziJn
Sergio Leone-achtige Engels duidelijk te ma.ken dat hij toch wel
erge hanger had en dat hij maar eens in de keuken ging kijken.
Wat moeizaam balancerend liep hij naar de keuken die hij uiteraard
goed wist te vinden daar hij de hele plattegrond van dit gebouw op
zijn duimpje kende. Gelukkig had Jencks niet al te drastisch verbouwd.
Even later kwam Aldo - lijkbleek - uit de keuken tevoorschijn.
'Heya you, watta happeneda in there? Youa seea ghost ora somethin'?
grapte Koolhaas. 'Gowonna make-a-me a pizza eh?'
Aldo bleef echter zwijgen.
'Zou er dan toch iets zijn daar binnen?' dachten de drie anderen.
Ze stonden allen tegelijk op en liepen snel de keuken in~ Eerst
vie! hen niets op. Er stonden vier koperen ketels te pruttelen op
bet fornuis. Maar de kok was nergens te bekennen •••
Het was Weeber die de kok ontdekte. Hij lag in de pantry temidden
van kookboeken, lege schalen, papieren wikkels en andere resten
voedsel verpakking. Zijn maag had onnatuurlijk grate afmetingen •••
Ze concludeerden allemaal dat de arme man zich doodgegeten moest
hebben.
Het interresseerde hen eigenlijk niet zoveel waarom hij dit nou
gedaan zou hebben. Het belangrijkste was dat er weinig constructiefs
meer te verwachten vie! van hem, en dat zij met z'n vieren een
maaltijd moesten zien te ma.ken met wat er in de keuken aanwezig was.
Op zich natuurlijk een aardig ontwerp probleem!
Alleen: ieder had een andere manier van werken en dus ook van koken.
Wijselijk besloten ze elk afzonderlijk een maaltijd te bereiden met
wat er was. Er stonden dus op het fornuis vier ketels met een soepachtige vloeistof erin te pruttelen. Bovendien lagen er op de tafel
een groot aantal losse ingredienten die de kok blijkbaar bedoeld
had voor deze maaltijd.
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Impulsief als hij was begon Carel Weeber als eerste aan de
vloeistof te proeven.
'Gedverdenune, wat een flauwe prak zit hier in die ketel!' riep
hij terwijl hij over de dode kok heenklom om uit de pantry een
geziensfles Tabasco te halen.
'Die Fransen weten ook niet wat koken is! Die hebben niet eens
een behoorlijk potje Samba! hiero! ••• ' Hij gooide de fles Tabasco
leeg in zijn ketel.
'Zo, nou proef je tenminste iets ! ' Hij roerde nog even stevig in
de ketel en nam deze, samen met wat Croissantjes mee de eetkamer
in.
Aldo Rossi pakte het allemaal wat subtieler aan. Hij was
begonnen de ingredienten op tafel te bekijken. Vervolgens had hij
de 'soep • heel aandachtig geproefd: bet proefde analoog aan een
soep die zijn grootmoeder altijd voor hem maakte als hij bij haar
logeerde. In zijn herinnering echter zat er ook nog wat spek in
die soep; toevallig lag er op de tafel nog een onsje spek. Rossi
wist nu zeker dat de kok zijn oma's soep aan het maken was geweest.
Rossi deed de spek er bij, verfijnde de smaak nog wat met verse
tuinkruiden, zette bet vuur wat lager, stak een sigaretje op
terwijl de zaak nog wat trok en ging op zijn gemak zitten kijken
naar hoe Stirling de zaken aanpakte.
Ondertussen klonk er ui t de eetkamer een luide boer •••
Als eerbiedig en inventief man pakte 'Big Jim' het als volgt
aan: hij ginq er van uit dat de chef zijn uiterste best gedaan had
om een lekker soep te maken voor Jencks' gasten en dat de soep dus
als AF beschouwd moest worden. Qndat hij echter een reusachtige
· behoefte aan eten had besloot hij er een tweede gerecht aan toe te
voegen: een appeltaart zou hij maken. Een appeltaart zoals zijn
vrouw er elke da9 eentje maakte. Ji.J;n pakte een kookboek, zocht-een
lekker recept uit en ging aan·de slag.
Rem Koolhaas had in de tussentijd ook niet stil gezeten. Hij
had, net als Rossi, alle ingredienten bekeken, hij had de soep
geproefd en hij was eens bij de dode chef gaan kijken. Misschien
had hij nog wat hints achtergelaten. Hij had bet kookboek opqepakt
dat naast de kok lag. Vreemdgenoeg lag bet open op een bladzijde
waar het recept in stond voor een zeer delicate vleessaus. Voor
zover hij kon oordelen was de pruttelende massa in de koperen ketels
het eerste deel van dit fijne recept. De nog toe te voegen
ingredienten kwamen overeen met wat er nog aan ingredienten op
tafel lag, behalve het ons spek dan. Koolhaas voegde, volgens het
recept uiteraard, nog een aantal ingredienten toe en begon een
briefje aan Jencks te schrijven. Hij legde hierin uit wat er allemaal
gebeurd was en wat er allemaal noq te doen was aan deze delicate
vleessaus; het was immers waarschijnlijk voor de opening van de
volgende dag bedoeld geweest, en de pret mocht toch niet door een
kleinigheid als een dode chef bedorven worden ••• Koolhaas legde
het briefje op een opvallende plaats nee·r, groette de drie anderen
en zei dat hij later wel terug zou komen: hij ging even een
McDonalds zoeken.
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Toen Charles Jencks enige uren later van zijn fotosessie terug
kwam vond hij de drie vergiftigde architecten bewusteloos door
de villa verspreid. Hij vond Weeber, Rossi en Stirling. Het wachten
was dus op Koolhaas; hij zou de nieuwe voorzitter warden!
Het vergif dat Jencks in de ketels gedaan had was niet dodelijk
maar het zou er wel voor zorgen dat deze drie heren te beroerd
zouden zijn om deel te nemen aan de feestelijke opening van het
nieuwe architectuurcongres CIAPM (Congres Internationaux d'Architecture
Post Moderne).
Jencks was blij dat er een unanieme winnaar uit zijn geheime
prijsvraag naar voren gekomen was. Hij haalde alvast de fles Dom
Perrignon te voorschijn en wachtte op de terugkeer van Rem Koolhaas,
de uitverkorene.
Rem kwam echter niet: hij had met zijn benevelde hoofd te
veel gas gegeven. De Gendarmes hadden hem gearresteerd voor het
rijden ender invloed •

•
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WIL DE ECHTE AALTO OPSTAAN?
(geschreven i.s.m. Koos de Keijzer en Annette Marx, naar
aanleiding van een studiereis naar Finland in de zomer
van 1984).

,

Een artikel dat dankzij de multi-interpretabiliteit
van de architect Alvar Aalto en zijn werk kans ziet een
compleet beeld van hem en zijn werk te geven aan de hand
van een aantal geselecteerde invalshoeken. Deze invalshoeken werden geleverd door schrijvers en architecten als
Goran Schildt, SiegfriedGiedion,Manfredo Tafuri, Umberto
Barbieri, Leonardo Benevolo, Francesco Daleo, Kenneth
Frampton, Demitri Porphyries, George Baird, Charles Jencks,
Robert Venturi, en Alvar Aalto zelf.
(Dit artikel werd gepubliceerd in: G. van Zeijl e.a. Finland,
architektuur, studies naar aanleiding van een reis. Eindhoven, 1985,
ISBN 90-6814-013-2; en in: FORUM, nr. 1, jaargang 31, 1987)

'.
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Would the real Aalto please rise?
It 11 not possible to describe the many aspects and works of
the Ffnnbh .architect Afvar Aalto In one clear and unambiguous order without generalising. ~Ito's verutlfe architecture and his Intuitive, non Intellectual approach allow a great
many ways of description .and discussion. The one way to
obtain a comprehensive Impression of Aalto Is by making a
comparative study of a number of Important Interpretations
of him and hfs work. It seemed more Interesting to place
A•lto In the Ughtsh•fts of• number of diversely •lmed spotlights th•n In the lndlscrlmlnote mus of ll1ht from • single
flood.

Wilde echt

.
.---~

1 ''"'"•u11fttft111r1t '"'"· llrlJHtl1. 1910 'l11l•11tll•
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r Al.-arAal10 1898-r976

f

Anat"clty In wot"k end penonallty
The F'nnlsh art-hl1torl1.n GOun Schfldt ha.s In the course of
tfme publlshed 11 gre.u number of al'tlcles on the subject of
Afvu A.a.Ito. He knew Aa.fto person111fy and trle1 to understand
his work by concentrating on his personal motl•atlons. In
1'78, two yeus after Aalto's death 1 he took a closer look at
his education and social background. Schildt wrote: 'Accor..
d'nf to him. {A.alto} the 1tron1eit lmprenlon1 lte received were
from his porentJ, his childhood and the surroundlni• he rrew up
In.·' Schildt ma.na.ges to &Ive pla.u1lble e.xpla.natlons for 1 num~r of aspects of Aalto'1 work which always ha•e been, and
stlfl arc expl1.lned by Indicating that there arc many bku In
flnl,1,nd and th1.t A.Ivar Aa.lto was ever 1uch alee, wise, humble
and huma.ne person.
Aalto's grandfather, H.H. Hackstedt 1 was a forestry supervisor 1.nd tea.chef' at the Evo school of foreUf'J. Host of his free
time he would 1pend lnventln& 1.nd Improving machines and
dulcnlng bctof'les. He f'ealfy appean to have been quite Ingenious. Perh1.ps the poodle-powered 1ewlng machine which

wu exhibited In St. Pete,.burg Is some lndlutlon of his abili1

ties. Alvar 1 fuher, J.H. Aalto, wa.s a rathel' dull and dutiful
clvtf sel'vant. He exercised his profession of forestry 1urveyor
wtth the greatest of pride and accun.cy. Younc A.Ivar would

frequently spend the summe" with his father aulstlnc him In
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chartng the forests. According to Schtfdt this experience
ltrongly Influenced Aalto Into developing his now worfd ..
famous 'undulating ltnes'. This In contnst to the usual 'theory'
th,1,t •1ales also hove cur~es•. The curves of the take shores and
the hills can obviously only be recogntsed as 1uch from a aero-

1 G. Schtldt. 'Alvar A.alto•• te.ache:n. three: le:.avu from
the book of his llfe:•.1n: Alvor A.alto
U198-t916Hel•lnk'1981. p. U

plane or In a flat projection. The flnanclally Independent position of his father (being a ct•ll servant) must have been of Influence on Alvar's soclal perception. Also 1.1 being of Influence
on Aalto 11 socl1l Ideas Schl1dt portrays the housing set-up

which he crew up In. In Jyviiskylii the A•lto family owned a
plot of land with rive houses on It. One of these they occupied themselves. The other fouf' were let to a variety of
people; a. b1.ron, an alcoholic baker, a working cl,111 family and
the supervbor with hi$ servant. Despite att the lnhef'ent social
and cultur1.I differences this odd mixture of people appears to
have functioned as a harmonious commune. Accot"dlng to
Schildt this childhood experience undoubtedly had great Influence on Aalto"s fundamenta11y anarchic sodal attitude

which he Implicitly prop•g>ted In his designs.
Syntllell• ltet:ween orders of rotlonollty ond l"otlonallty
The appearance of Siegfried Gledion's book Space. Time and
Architecture In 19'49 ls of Interest to us since It wis the first
comprehensive cualogue of Modern Architecture which paid

e Aalto opstaan?

Koos Oe Keljzer, Annette Morx, Edy Steketee

Zonder generaltseren Is het nlet mogellJk om de vele aspecten van de flnse
architect Aalto en zlJn werk te vatten In ~~n heldere orde. Aalto's veelzljdlge
archltectuur en zlJn lntu'itleve, nlet-lntellectuele opstetllng stun toe ze op
vele wljzen te beschrljYen en te bespreken. Zo kan men pas een genuanceerd
beeld krlJgen van Aalto en de vele ordes In zlJn werk, door ulteenlopende
theorleen en krltleken die hlerover verschenen zlJn naast elkaar te zetten.
Wat wlJ dan ook aanbleden Is vooral een lnsplratleve ordenlng In deze
geschrlften. Het leek ons namellJk veel boelender om Aalto In de llchtbundels
te zetten van een aantal verschillend gerlchte spots, dan onder de llchtzee van
Hn grote lamp.

Anorchle /n werk en penoon
De flnse kunsthlstorlcus Garan Schildt heeft ln de loop der Jaren een groot aantal
publlkatles aan Alvar Aalto gewljd. HIJ kende Aalto persoonlljk en probeert dlens
werk te begrlJpen door zlch te verdlepen In zfjn persoonllJke motlvatles. In een
publlkatle ult 1978, dus twee jaar na Aalto's dood, worden zljn opvoedtng en
soclale achtergrond nader bekeken. Schildt schrljft: 'Volgens hemzelf(Aalto} zljn
de sterkste fnrloeden die hi} meekreeg, die ron zljn ouders, zljn Jeugd en de omgerlng
woarln hi} opgroelde. '' Schildt verklaart op aannemelljke wljze een aantal facetten
van Aalto's werk, die tot nog toe altljd verklaard werden - en nog steeds worden
- door te wfjzen op het felt dater In flnland veel bossen en meren zljn en dat
Aalto een bultengewoon wljs, charmant en humaan persoon was.
Aalto's grootvader, H.H. Hackstedt, was jarenlang opperboswachter en docent
aan de bosbouwschool te Evo. ZIJn vrlje tljd besteedde hlj grotendeels aan het
ultvlnden van lngenleuze machines en het ontwerpen van fabrleken. Hlj schljnt
werkelljk bljzonder slim te zljn geweest, getulge zlJn In St. Petersburg tentoongestelde naalmachlne, aangedreven door mlddel van een poedel .•. Alvars v.ader,J.H.
Aalto, moet een vrlj burgerlljk en pllchugetrouw ambtenaar geweest zljn. Zljn
beroep van landmeter oefende hlj met de grootste accuratesse en trots ult. De
Jonge Alvar glng 's zomers vaak mee de bossen In om daarna te helpen de metlngen In kaart te brengen. Volgens Schildt hebben deze ervarlngen Aalto sterk gei·nsplreerd tot het toepassen van zljn wereldberoemde'undulatlng lines'. Ott In
tegenstelllng tot de gebrulkelljke theorle dat 'meren oolt ltronltelen'. lmmers, deze
zljn slechts vanult een vllegtulg, of In een platte projectle als zodanlg te herkennen.
Ook moet de flnancleel onafhankelljke posltle van zljn vader Alvar een zeer
bepuld soclaal besef meegegeven hebben. Hlernaast haalt Schildt een ander
aspect als soclaal-vormend naar voren: de woonsltuatle waarln Alvar opgroelde In
Jyvaskylo. Het gezln Aalto bent daar namelljk een stuk grond waarop vljf wonlngen stonden. Vier daarvan verhuurden zlj aan een rljk geschakeerde verumellng
personen: een baron, een alcohollstlsche bakker, een arbeldersgezln en de concli!rge met zljn dlenstbode. Olt merkwaardlge stel mensen schljnt ondanks hun
soclale en culturele verschillen loch als. een harmonls,:he woong~Qej!, gefunctloneerd te hebben. Volgens Schildt hebben deze jeugdervarlngen zonder twljfel
grote lnvloed gehad op de fundamenteel-anarchlstlsche soclale lnstelllng van
Aalto, die door hem lmplklet In zljn werk gepropageerd werd.
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nspectful amount of i;ttentlon to A.Ivar A.alto.
Gledlon Introduces the chapter on A.alto by saying: •Aalta Is
the stronge1t exponent of the combination of standardization wldt
lrratlonallry. so that standardization Is no loniu master bvt 1er·
•ant. •l This butcally 1ummarlze1 the w.ay In which Gledlon
placed A.alto within the development of Modern Architecture.
Gtedlon, who hlmsetf, as secretary, w.as active within the
CIAM, w.as concerned thu the strict adherence to the rules of
functlonilllsm would le.ad to an unaccept.able Impoverishment
of human and artistic vocabulary In all aspects of Ufe. In his
view the various Modernists had done a lot In order to devel·
op 1.n artlstl.~ and architectural w1.y expression sulu.ble for
the 20th century, but that a continuation of this mode of
eKpresslon would lead to nothing but a completely sterile,
Inhuman world. Gledlon writes: 7hese means ofe•preu#on
and their elements - 1tondardlzotlon. new metl1od1 of construe·
tlon. and. abo"e all. o new space conception - had de.-eloped IO
far by 1930 that on orchllectvral lon1uo1e already IGy ot che
disposal of anyone copoble of utlnt It. •1 After as1ertln1 that
A.alto, as representative of the courageous, heroic Finnish
people, htmself was made out of nature, fake1.1ranlte and
ii.

wood Gledlon concluded that functlonollsm + Aolto • The
future.
One can not escape from the Impression that Gledlon uw
A.alto H the new demt-cod whose task It wu to save archltec·
ture from degeneration Into the Inhumane. The :orch which

had been carried by le Corbusler and friends during the twen·
ties had now to be handed over to A.Ivar Aalto.

Nottol1lc ttconcller
Gledlon'1 synthetic view of A.alto's work Is maintained and •
elaborated upon In both t1anfredo Tafurl9s i;nd Umberto 8.u
blerl's critiques. In contrast to Schtldt and Gledlon howe•er
they, from their Marxist polnt of view, refuse to uae A.alto's
persOt'l.allty as a buts of Interpretation of his work.
Tafurl's main point of crtttctsm Is the place In history which"'
A.alto had acquired through Gtedlon. He does however
respect Gledlon's synthetic view on A.1lto's architecture.
Tafuri polntl out the difference between work of an ·artist and

the place In history which myths allot this work. Aalto had
developed a new archltectural l.an1u1ge. He had managed to
add new elements to the cuf"rent modernist mode In a fashion

which wos appeollng. •Aolto opp.on to hO¥< found th< poetry of
comblnlnt modesty ond con•lctlon.'"" And. accordtng to Tafuri,
this Is why Gledlon dared to present Aalto as an Import.ant
figure. 7he obsence of polemics In Aolto"s ordtltecture. ltls fnCul·
tin ond non-theordlco# personallcy. the empirical nature o(ltl•
seordle1; these were all 1uarontees (or the fovndffCJon of an orra.
nlc relationship between the supposed (Jrst phate of Modernism.
and• more open. l'lclt ond flu Ible second period. •5 Tafuri kept
Gledlon'1 lmaae of Aa1to Intact; the w1y In which A.alto mana..
&eel to reincorporate nature In his designs; the synthesis
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Synthese Curren ratfonele en 1"otlonele orde
De verschljnln& van het boek Space, Time and .Architecture van Siegfried Gledlon In
19-49, ls durom zo lnteressant omdat het voor het eerst was dat een sundaardwerk over het Nleuwe Bouwen ultcebreld aandacht schonk aan de tot dan toe
onbekende Alvar Aalto.
Gledlon beclnt het hoofdstuk over Aalto met: 'Ao/to /s de meest duldelljlr.e verte1enwoord/1er Yan het comblneren l'On stondoordlsotle met lrrotlanolltelt, zodot de
stondoordlsotle n/et tonier de meester Is, moor de dlener wordt. ' 2 In het kort Is dlt
de manler waaropGledlon Aalto blnnen de stromlng van het Nleuwe Bouwen
plaatst. Gledlon, die zelf actlef was als secretarls van de CIAM, merkte dat het
streng navolcen van de functlonallstlsche prlnclpes - en dlt geldt nlet alleen voor
de archltectuur- een geweldlge verarmlng van het artlstleke en menselljke vocabulalre teweeggebracht had. Hlf vond wellswaar dat verschlflende lleden In de
twfntlger laren ieweldl1 hun best gedun hadden voor het ontwlkkelen van een · ~
nleuwe, voor de 20ste eeuw acceptabele vormentaal, maar dacht dat de· voortzettlng van deze ontwlkkellng nergens toe lelden zou, behalve tot een volledlg
onmensellfke wereld. Gledlon zegt: 'Oen wl/zen van upress/e, en hun e/ementen: I

4 •••• ,., • .,..,, M•u•<••HH• l11ttlt•t•

standoordlsatle, nleuwe constructlemethoden en bovenol, een nleuw rulmteconcept.
woren In 1930 ol zover ontwlkkeld, dot ze ols een nleuwe orchltectonlsche .tool brulk·
boor woren voor een leder die ze honteren Ir.on. ' 1 Na de vasutelllng dat Aalto, als

•IT•c••••

••,,. tt47·t•••

representant van het moedlge en heroi"sche flnse volk, zelf een en al natuurllfk·
held, water, granlet en hout Is, concludeert Gledlon dat: functlonollsme + .Aolta c
de toekomst.
Men ontkomt nlet aan de lndruk dat Gledlon Aalto ug als de nleuwe demi-god,
die de archltectuur zou moeten gaan redden van de verwordlng naar het on·
menselljke. De fakkel die le Corbusler en consorten gedurende de twlntlger Jaren
gedragen hadden, moest nu aan Aalto overgedragen worden.

'• 1". .. 1.,1, .• .,~ .... M•r\\1111111\'"fl·. 1..1t•t11r,. .,,

f,,,.,,,.forr.

f' ....... ,,.,,.., ••••••••••• M•u•c••••tt1 fa1Utt1t ..

effirclu11el•ar. ,,....
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Nouolclsch verzoener
Gledlons synthetlsche kljk op het werk van Aalto wordt overgenomcn In de krltlsche beschouwlngen van Manfredo Tafuri, en ook van Umberto Barbieri. Vanult
hun mar xlstlsche opstelllng welgeren ilf echter, In tegenstelllng tot Schildt en
Gl.,dlon, het werk van Aalto le verklaren vanult zljn persoon.
Tafuri bekrltlseert de plaats In de ceschledenls die Gledlon Aalto toemeet.
Daarentegen laat hlj Gledlons synthetlsche beschouwlng over Aalto's archltec·
tuur ongedeerd. Tafuri wlfst op het verschll tussen de kwalltett van het werk van
de kunstenaar en de plaats die dat werk, door mythevormlng, krljgt In de geschledenls. Aalto ontwlkkelde een nleuwe archltectonlsche taal. Hlf wist nleuwe elementen toe te voegen aan de toen heersende llfn van het Nteuwe Bouwen, op een
manler die tot de verbeeldlnc sprak: I.oho llJkt de l>fftlelr. van de bescheldenheld en

Forum311
of nature and non-nature; architecture had again become
bearer of symbolic communication.
Tafuri tries to give Aalto a more pt'eclse definition and dubs
him a nosulclc reconciler: neither a functfon1.ll1t nor .an
expreulonlst: •All char l111d hen c•perlenced 01 rhe tra1cdy of o
brealc In die e•pre11lon1Jt culture ot the 1tort o(thls century now.
with A.alto, roolc on die form ofo f'econcllloclon.-' This reconclfta·
tlon was warmly 1reeted by the Moderns who now uw a w.ay
to avoid their own crisis. A.alto h.a.d managed to a.ruin a synthesis; It would lead to perfection. According to T.afurl this
perfection In A.alto's architecture Is most de.arty lllunrued In
M.l.T. 's laler House. I~ Is here, far from th,.e flnnlsh t.andsupe,
that Aalto•s archh.ecture becomes fufly l.utonomous. The

design Is based on the pu"' pby of blnory oppositions. The
m.arble clad •olume which houses the restaurant. The erosion

of this perfect order nn be found In the church at lmur.a. Afl
that remains here h the confronutton of the, In themselves
completed, fng:menu. Observations 1uch 11 these may prove
to be a key to a better understandln1 of Aalto•s work.
In Modfrtt Architecture T11furl appean to h.ave 1a1ned a bet·
ter undersundlng:; a violently crltlcal underst.andlng: he
accuses A.alto of ustni: the rclatlonshlp between .architecture
and nature to confirm his preconceived 1.aniuacc kfeal5 nthcr
than golni Into the actual f"elattonshlp between the two. His
uchltecture Is not flt for town or metropolls. It reveals a
feeble methodology behind a styllstlc approuh. According to
T.afurl Aalto'1 main concern was 'nyfe'. •He used trodltlonal
methods of dest1ntn1 In osscrsfnr the resulu of the O'f'ont..,arclc.
The ~uollly ofhl1 worlr. hod Importance as morterly distraction~.
not worth to be reproduced out1klc the country of orltln. •7
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l S.Gledlon. Spoce. Time ond Archfrecf"re. Cambrlda:e
M"'u.19&6 Se/Sch ed. p. 618
) Ibidem, p. 619
.CM. Ti.furl. •De beltorlng van de nacuur',tn: "on
1111'78, p. 28
S Ibidem
'Ibidem
7 lbfdem

6 A.olto 1 or<hicecu• office. He-lunt.i, 19SJ-19S6
Ardlltect•fl•ure•u ..,.,. A•h•, Hel1lnlcl,
1UJ-IU'
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1evens van de overtuf1lnf le /tebben 1evonden', aldus Tafuri.• Gledlon durf Je om
deze reden Aalto als belangrljk flguur te lntroduceren.
'De o(wezlflteld von polemlsc/te l/nlen In de archltectuur van Aalto, zl}n lntuiUeve
en nleMheorellsche persoonflJkheld, het emplrlsche van zljn onderzoek, allemaal
raranlles voor de opbouw van een orronlsche relalle 1uuen een veronderslelde eersle
per/ode von de moderne bewerlnf. en een meer open, rlJkere en ploolbare tweede
fase .•s Tafuri doet nlets af aan het beeld dat Gledlon van Aalto scheut: Aalto verwerkt de natuur opnleuw. In een synthese tuuen natuur en nlet-natuur wordt de
archltectuur weer drager van symboltsche communlcatle. Tafuri relulveert Aalto's posltle en geeft hem het stempel van nosulglsch verroener; geen functionalist en geen e•presslonlsl: 'Alles war In de upreulonfsllsch• cultuur aan her b•gln
van due eeuw a/s de tragedle van de scheurlnt was ervaren, nr•ml bl} Aolto de vormen aan van ten verzocnlnf." Dlt verJoenen wordt bflj lng•h .. ld door de Modernen om er hun archltectuur-crlsb mee te omzeilen. A•lto heeft etn synthese tot
sland ll:"bracht, een synthese die leldt tot volmuktheld. En deze komt volgens
Tafuri het duldelljkst tot ulllng In het a,,kerhouse van het Massachusetts Institute
of Technology. Hier, bullen hel flnse landschap, wordt de archltectuur van Aalto
volledlg autonoom. De vormgevlng Is gebueerd op een zulver spel van blnalre
' opposltles. Het slnus-oldale, met bakueen beklede blok Is de tegenpool van het
lage, prlsmalllChe, In wit mar1ner gevaue volume van het restaurant. De verbrokkeflng van due volmaakle orde ult zlch In de kerk te lmatra. In dll gebouw resteert alleen de confrontatle tussen de verschlllende, op ztcto voltoolde fragmen-

ten. Hlermee wljsl Tafuri op een van de welnlge openlngen In Aalto's werk, waardoor men hem duldelljker zou kunnen plaatsen.
In Modern Architecture vult Tafuri deze opening In met hefllge krltlek op Aalto's
werk. Hlj bellcht Aalto ervan, dat de relalle tussen archllectuur en natuur belangrljker Is om zljn van tevoren opgestelde ual te bevestlgen, dan de werkelljke re lat le tuuen deze twee. Zljn archltectuur Is nlet geschlkt voor de sud, de metropool. Zlj verwljst naar een weke methodologle achter zljn slllistlsche benaderlng. Het glngAalto om 'sllJI', zo stelt Tafuri: 'HI} gebrulkle een uadltlanele ontwerpmethode op her t•bled van her o(wegen van de resullolen van de avant·iorde. De
iwallrtlltn van zljn werk htbben belong als musrerllJke dlstraclles, nlel waard om
gereproduceerd le wardtn bullen hel land waar deu archllecruur zlJn worte/s hee~. ''
Aalto en maalschappelfjke orde
Umberto Barbieri onderbouwt deze ultge•proken argwaan ten opzlchte van
Aalto's posit le. Ook hlj maakt verschil tussen Aaho en de archllectonlsche avantgarde: le Corbusler, Bauhaus en De Slljl. Zlj k wamen met nleuwe theorleen om
hun nleuwe archltectuur blnnen de conte•t van de uormachtlge ontwlkkelfngen
van hun lljd duldelljk le maken. Blj Aalto zal men tevergeefs nur deze funcllonallstlsche wuenstrek zoeken. Met zljn bouwen probeert hlj een grondlge revlsle
van hel funcllonallsme le bewerkstelllgen. Gledlon verheft de kunstenaar Aalto
en hull hem blnnen In de moderne beweglng om hem als redder ervan voor le
stellen. Volgens Barbieri llgt hler Gledlons grole lout. Het gut om het venchll

:' :.1· 111
~:

Aolto ond soclol order
Thl1 unequivocal ml1trus: as regards Aalto•s position Is
expanded by Umberto Barbieri who atso defines A.alto as an
enltlty separate to the avant-1arde: le Corbusler, Bauhaus
and tDe Sttj19. The avant-1.arde had developed new theories In
order to be able to situate their architecture within the context of the tumultuous developmenu which were uklng
place at that time. One will however not find a functlonallst
characteristic such as this In A.alto's work. It Is with hit bull-

ding that he tried to accomplish a through re•lslon of functlonallsm. Gledlon had welcomed the artist Aalto Into the

i-.

Modern Mo1tement as the saviour who would rescue the
movement. And this, according to Barbieri, la where Gtedlon
made his btg mistake. There Is a difference between the artist,
the creator, the carftsman on the one hand, and the renewer,
the avant-garde, the lntelttttual on the other.
Gtedlon had wanted to see these two types united In the
person of Alvar A.alto In a supposed attempt to heal the
schism within modernism. Barbieri Illustrates this fundamen-

tal disparity by way of Walter Banjamln's comparison be-

8 Turun Sanomor, Turh, f918. pion Turun Sonomot.
T•irl•. 1fJI, ,1.uerrond

tween the 1ur1eon and the magician: 'The su,.ieon represenu
one llne of an o,-der while che maclclon represenU the or.her. The
oltltude of !he matlclan, who curer potlenu by way of touch, II
different to !he attitude of the lflrfHn who cures his potleni. by
execvt1n1 an Internal operation. Tlte morldan keeps o nor.urol dis-

9 T•r.•.S.•o,..c,

tance between himself and !he person he Ir treotlnc; or put more

T•r••• ffll

..

e1tacdr: he rrduces this dluance sllthdy by loylnt his hands on
the patient but Increases It ireatly by power o(hls authority. The
svrreon toles the opposite approach; fie reduces the dist.once
towards the potlent ireotly by penetratlnf Into his bowels, ond
then reducer It sllthtly by dexterously mo.Inf his hands In between tlte orrons. 8ut yec another way one could soy that In contrast to the morlclon (who Is also present In 'ordinary' renerol
practitioners} the surieon reslJU fodnr his patient mon-to--mon at
the crucial moment; he 1oe1 on to penetrate Into him operatlonally."

So when the architect phllosophlses about his, and architecture's position wCthln production processes he becomes
the magld1n. When he accepts architecture's potltlon and
acts according to the rules of the processes however. the

architect becomes the surgeon. Barbieri defines Aalto as beln1
the surgeon and accuses Gledlon of presenting htm as the
magician; 'He decorated the 1urreon wlch the amulets of the
motlclon. ''from his Han:tst point of •lew Barbieri criticises
the person A.alto. We situates the alrudy ancient Aafto In a
young capltaflst society which, admittedly does posses a cer•
Uln amount or material wealth but does as yet not en)oy true
democracy or freedom; a society which stlll needs to underio
far reachln& processes of soclallsaUon. This concept now

demands from Intellectuals that they are capable, and wllllng
to manipulate poUtlcal and economic rules and conventions.
A.alto Is not one of these Intellectuals; he experiences his
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tussen de kunstenaar, de schepper of de maker enerzljds, en de vernleuwer, de
avantgardist of de lntellectueel anderzifds.
Giedion wenste deze twee typen In de persoon Aalto als een eenheid te zlen
om de breuk In het modernlsme te helen. Ott wezenltfke venchtl tllustreert Barbieri aan de hand van Walter Benfamtns vergelljking tussen de chlrurg en de
magli!r: 'De chlrurg vormt de ene poot van een orde, terwlj/ aan de andere poot de
magli!r stoat. De houdlng van de magli!r die een zle/ce door handoplegglng geneest,
verschl/t met de houdlng von de chlrurg, die bl) een zle/ce een lngreep ultvoert. De
magli!r bewoart de natuurlljlr.e a(stand tussen zlchze/f en degene die hi} behandelt;
nauwlr.eurlger ultgedrulr.t: hi} verldelnt hoar door het opleggen \'an zljn hand enlgszlns,
en vergroot hoar lr.rachtenr zljn autorltelt zeer sterk. De chlrurg goat omgekeerd te
werlr.: hi} vermlndert de ofstand tot de patient zeer sterlc doordat Iii} In zljn lnwendlge
doordrlngt, en vergroot hoar enlgszlns door de behoedzaamheld woarmee Iii} met zljn
hand tussen de arganen beweegt. In ffn woord; In tegenstel/lng tot de magli!r, zlet de
chlrurg op he! bes/lssende moment er Hnaf als mens tot mens cerenover de z/elr.e te
lcomen te stoan; hi) drlngt eerder operatlefln hem door...
Zo ts de architect de magli!r als hij ftlosofeert over zljn plaats en die van de
archltectuur In de produktleprocessen. HtJ ts de chtrurg als hlJ de plaau van de
archltectuur accepteert en handelt blnnen deze processen. Dan ook accepteert
hlj de orde van de burgerlljke maatschapplJ. Barbieri noemt Aalto de chirurg, de
bedlener van de machine, en beschuldlgt Gledlon ervan dat hlJ hem heeft voorgesteld als magli!r. 'HI/ hee(t de chlrurr behonien met de omu/euen van de mailer'.'
Vanult zlJn marxlstlsche vlsle geeft Barbieri krlllek op de persoon Aalto. HIJ
plaatst de beJaarde Aalto In een nleuwe kapltallstlsche maauchapplj, die wel al
een zekere materli!le welvaart kent, maar nog steeds geen ware democratle en
vrljheld heefl berelkt. Een maatschapplj die volgens Barbieri nog vergaande soclaltserlngsprocessen moet doormaken. Ott gegeven Is de nleuwe taakstelltng van de
lntellectueel die nu met polltleke en economlsche wetmatlgheden meet kunnen
omgaan. Aalto Is nlet zo'n tntellectueel. Hlj ervaart zlJn onmacht en grlJpt naar
zlJn oude, utoplsche en anarchlstlsche ldealen: 'De mens, veroordeeld tot ••n mlserabe/ le.en zonder enkele betekenls, moet rered warden ....
Complealtelt en contradlctle
Met zlJn boek Complullr and Contradktk>n In Archllecture geeft Robert Venturi de
aaniet tot een verandertng In de ~ordellngitechntekeno0mtrent archltectuur.
ZIJn boek ltan gezlen worden als een tnversle van Le Corbusten Vers une Architecture. Terwljl Le Corbusler verlangde naar een tmposant purtsme van autonome
gebouwen en steden, toont Venturi ztjn voorltefde voor de compluttelt en de
tegenstrlldlgheden van onze urbane samenltvtng. Venturi maakt een ware analytlsche studle van archttectonlsche werken om zlJn betoog te legltlmeren. HIJ ana-
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Impotence and resort1 to his old utopian Ideals: 'Mon. condemned to a miserable fife without purpose must be sand. •' 0
Compledty .n4 Contro41ctlon
In his book Compfully on4 Controdlctlon In Architecture l\obert
Venturi heralded a chance In evaluaUon techniques on archf ..
tecture. Thls book can, rn a way, be seen 11 an lnvenlon of le
Corbuslen book Ven un• Architecture. While le Corbusler
yearned for an tmpHssfve purism of autonomous cities and
buildings, It Is Venturi who shows his love for the compl.. lty
and the contradictions In our urban society. Venturi makes
truly anafytfcal studies of architecture In order to legltlmlze
his Ideals. He analyzes only the phy1lul buildlnis; their
heroic and mof'll back1round1 are no longer of Interest. Ven·
turl frequently uses Aalto'1 works to ftlustrate his views. He
says: • ••• 6uc tlle characterl1Cla of compfedcy ond contradiction
In thew worfi ore often lfnored or ml1un4ers11H>d. ' 11
The apparent affection ~ny crttla have for Aalto Is due to
the ease with whkh he tncorporates natural materials, his fine
detailln& and the fact that his compositions are picturesque.
Expandtna: on thl1 theme Venturi remarks the following u
regard1 Aalto'a church In lmatra: 'I do not consider Aolco's
lmotr• church plctA1re1,ue. Sr repeaclnf In the moulnr Ille
t•nulne comple.lty of th• trlpfe-<li.tded pion ond th• •<oust/co/
celllnr pattern, thl1 churcli repre1ent1 "/u1t1fiol>fe

e•preulonllm .•• Ao1to•1 compledty Is part of the proirom and
structure of the whole rather thon o device Justlf1ed only by the
derlre for uprerslon. Thourh we no lonier oriue over the primacy
of form or function lwhlch follows whlcltlJ. we connot lrnore their
Interdependence. '' 2

10 v.,o•sennislo Churcll, sec11on ICHlc W°"•'H•111l•lc•,

'••t1••'•

r 1 V11olsen1u1ta Churd1, lmotto, 1956

•lrlte,

l•••r•. tfSI

ly1eert alleen de gebouwen. Hun heroi·1che en morele achtergronden zlJn voor
hem nlet meer van toepaulng. Venturi gebrulkt het werk van Aalto veetvuldlg om
zlJn be1chouwlng te verhelderen. HIJ iegt: ' .•. de /coro/cterlstlelen •on te1ent1rlj·
dleheden en comp/edtelf iljn In Ao/Io's wer/c •oolc ttntieerd en nfet fotd beirepen.'11
Aalto wordt door de crltlct grotendeel1 gewaardeerd omdat hll zo gevoellg 11
voor naluurltJke materlalen, vanwege zljn perfecce deullleren en om het fell dat
zlJn gebouwde compo1ltle1 met opzet plttoresk zljn. Vanult dlt geilchupunt zeg1
Venturi over Aalto'1 kerk te lmatra: 'lie lie1chouw iljn hrl In /macro echcer nfet ols
plltore1/c. Door de le rechcroordlre~ comp/ulfelf ran .de drleled11e plaueirond en hec
patroon •on hec o/coestlsche plo(ond In de mono's ce herholen, rerteienwHrdlft den
leer/< een rechcroardlrlioor upresslonfsme. Aol10'1 comple.icett Is onderdeel ran hec
prorrommo en ran de 11ruc1uur en Is nfec leU dol olleen moor ,erechcroordlfd word1
door de wll 101 upreule. A/hoewel we nlel lonrer prolen orer flee prlmool •on de
rorm ofde funclle - wle 110111 wfel - leunnen we hun rerkndenlleld nlel onthnnen. " 1
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Pbplc•I •rffr: ••out ruin• •n4 •olu1trode1
In a study on At•ar Aalto Georce Baird remarks that there Is a
dearth of studies of his work which attempu any sort of sustained lnterpretl¥e analysl1. Baird 1oe1 on to analyse a num·

ber of charactertsttcs which appear In Aalto•s worki amongst

them ruins and balustrades.
As reaard1 the concepts of 'ruins', A.alto himself once said

that one could only pass a judgement on his buildings once
they were fifty ore more years old. In Baird's •few this can be
seen as a reacdon of Aalto's to the 'Hero•c Tra.dltton' In archi-

tecture. With the uceptlon of the white purism of Turun
Sanomat and Palmlo, all of Aalto'1 buildings seem to posses
some son of Immunity against the ravages of time. Baird says:

•fl.••

• ••• 0111111 /iulfdlnfS
Palmlo fl•< lhe Impression ofh••lnf
•red In a4•ance. The Umele11nes1 oflh• /;ulldlnfs oflh• Heroic
rerla4 mlfht luw•
utterly •ulnero/;le, /;uc "'• rlmele11ne11
of /;ul/dlnrs which were olreo4y ruins would pnwe e..n 1•11 so. ' 11
This theme of an architecture of ruins, ltnked to theme of
fragmenullon Is clearly Illustrated In Enzo~elt hHdquorters In Helsinki. At first glance this building shows a lucid clas-

,,..ed

slcal symmetry and tripartite fa~ade. A closer look however
reveals that the most dominant fa~ade. the one facing Hel-

1lnkl harbour. has an lncoplete 'piano rustka', and that the
'corona aedlflct' appears to have been moved away from the
axis of symmetry. If one were now to assume that the other

t4 8ocl o(Sonototi6'm loimio S•••l•tl•M ,.,,,.,.,
•clltcrie1tt

1J s.,,. ..fOfiUM in Polrnio, f9lJ
IUJ

s...... ,,.... '" , ......

Fyslelce orcle: over ruines en foofustrocles
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In een beschouwlng over Alvar Aallo schrljft George Baird dat er gebrek Is aan
lnterpretatleve studies die een ultputtende analyse van Aalto's werk geven. Baird
duldt hlerblf onder andere op een aantal karakterlsUeken dat ztch In het werk van
Aalto aandlent zoals rui·nes en balustrades.
Wat betreft het begrlp 'ru·ine' heeft Aalto ielf oolt eens gezegd dat zlfn gebouwen pas na vtfftlg Jaar beoordeeld kunnen worden. Hier ztet Baird In Aalto een
reactle op de 'hero"ische tradltle' In de archltectuur. Met ultzonderlng van het
wltte purlsme van Turun Sanomat en Palmlo hebben alte gebouwen van Aalto een
zekere lmmunltelt legen de tlfd meegekregen. Baird zegt: 'Al zl/n rebouwen die na
Palmlo zlJn iebouwd, reven de lndruk dot ze •an te•oren reeds nrouderd zl/n. Oe
11/dloosheld Hn de iebouwen •an de Heroiiche peclode hod zlch ultt'rst kwt'Ubaar
ietoond. Maar iebouwen die al rulnH woren, zouden •ul minder lwetslioar zljn. "'
Olt thema van een archltectuur van rulnes, gekoppeld aan ht't thema van de
fragmentatle Is dutdellfk le lllustreren aan de hand van hel Enzo-Gutzelt-gt'liouw In
Helsinki. Ott gebouw toonl op het eerste gezkht een heldere ltlassteke symmetrte met de bekende drledeltng In het gevelvlak, maar blj nadere beschouwtng zlet
men dat deze meest domtnante gevel, ultklfkend over de haven van Helstnkt, een

Forum 311
fa~ade,

the one faclnc the city, was the front of the building

one wou1d be surprised to dtscover that the left flank wu
severely dtsngured. Baird 1ay1: t • • • the urbanity Inherent In the

hutldinf Is allowed to cr/1tolllre. only to he lninlcolly undercul by
the rad/col frormentotlon of die ••lumetr/c /n1ecrily of the hulldtnr form crs a whole.~•
Charactert1ttc of all thO.e who describe the works of Alvar
Aalto ts the observation of the purely phy1lcal presence of his
bulldlnis. The conscious experience of space ls greatly enh11n-

ced by touchlnc the bulldtnr by way of balustrades and ratllngs. Baird notes: 71ie touclt ofdiese forms /1, of course, as
potent •II tltol ofthe 4oorltondles. llut this touclt possesses a fur1her sifnlflconce; crll ofdiese ralllnt• extend far beyond die physlcol l/m/U of the 1te111 wltlclt are dieIr functlonol ro/son-4'fire; /n
penetratlnt 10 pe,.a•l•ely die 1poce of die hulldi•t inter/ors, diey
form elohorate networks of touch. Tiius die to<tlle quality of A.alto's ra/l/nfS, for all It's Importance. 11 stlll only the key to their
further. ond 1ubder roles as •ode cues to on cmderstand#nf o( the
e.rtent., character. and 0<cesslblllty of space beyond that Immediately •is/hie.~•

An •rcflltecture •f comrnunlc•tlon
In hl1 book Modern Mo.·cments In Architecture Charles Jencks

devotes a whole chapter to Aalto: •A.t"ar A.alto and the means
of Grcltlcecturol communlcGtlt>n•. Jencks• findings are very slmU.ar

to tho1e of Balrd*s.Jencks 1ppredates Aalto•s work for It's
Inherent communlculve 11pecu. We wrote vp the following
anecdote about S.1yn.1ualo town hall: •one was meanr to
approach tllt town ho/I throuth a screen o(rrees and post o ierles
of hulld1n1s or1onlzed d101onally on o trld. One thus expecu to
find 01 the end oflhls rise throuth die trees rite most lmportanl
rrld of all, os one does. And further. one erpectJ the most Important funcrlons la he located around the centre of this rrld because
It Is raised olfer the shops - 01 they are. aut one's expectancy 11
rllthdy confused by the nll of trees and the unusual form that
rises In 1teps of conUle1ters and dominates the wltole complelf. The
prohabillty diat !his /s die counc// chamber is It/th because It Is
the hltheJt point and It Is the 1ummollon of molfement olont dte
dlaionol trld; hut 11111 there 11 uncertainty caused by the stranre
shape which d0<s not seem quite tltht for a meelinf hall. Ftnally,
when one reaches thie ientrancie below the raised plareau dterie con
6e no doubt Clt:arly the councillor sltJ ot the deep end afdtot
most Important shape. because 1uch a form concentroties lltht and
acoustic lint: like an ompltlrheall'ie. Yet such Information Is •llthtly
resisted because the pitched 1hape and Its material ore 1llll port.
of other probd/111/es; die copper pitclted roofs and hr/cl<. llut the
ioal Is dte counclfchamher. and we expect to enter off the main
courtyard - and we do and we don't. Flrtt we #tan co &urn ond fO
around some more 1tep1 throurh o door. Finally we ore In dte
councll chamffr, but we are11•t. We lto•it to 10 up 1omie more

U
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onafgemukte 'piano rustlca' heeft. Verder Is ook de 'corona aedlflcl' verschoven
ten opzlchte van de symmetrle-as. Ab men er dan vanult gut dat de gevel aan de
stadullde de voorkant Is, wordt men verran door de linker zlj&evel die als het
ware weggeneten Is. Baird zegt hlerover: •oe aanwulre 1tede///U1eld mar zlch In
llet rel>ouw lr.r/stalllseren, moor wordt op lronlsclie wljze onderrra•en door een rodlcole (rarmenlalle van de vo/umecrlrclle zul•ethtld van htl ftbouw In zljn rehee/. ~•
Kenmerkend voor allen die het werk van Aalto bekllken, ls her opmerken van
de fysleke kwalltelt van zlln gebouwen.Julst door unraken van bouwdelen, zoals
baluurades en leunlngen, wordt de bewuste ervarlng van een rulmte versterkt.
Baird zegt: ' ••. llec aantal<en •an due varmen heefc eenzcl(de pocentle ols hec aontalen van deurlllnlr.en. Moor die oonrolcen bezll nor een bl/Ir.amend belan1: ol due
boluscrades rell<en ver voorbl} de fysleh rrens •an de felle///lce Crop. In hun o•enulrend doordrlnien van rulmtes blnnen liec t•l>ouw. vatmen de balulftades ulltebrelde
netwetl<en van lalfboarheld. De caubare •wa//lelt W'On de bol111uade1 •armt echcer
moor een anderdeel van hun be/onr. ZI} dlenen verder ols aanduldlnren die lnzlchc
re•en In hel lcaralcter en de laeranlcelljlr.heid van z/ch nor bu/len hel ftzlchtneld
bevlndende rulmtes. ~s
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1 JG. Ba.It'd. •A.Ivar A.alto'. In: Mostcrs of Modern Archkccture,London 1970, p. 11
14 fbldcm. p.14
1 S Ibidem, p. 1S
1' C. Jcncks, Modern Moremenu In ArcJ.lcccture, london
1'1l, p. 172-17S.
17 A. A.alto. "Ratlonall1m and H•n•, 1n: Alror Aoho f891197,, 1981 le/Jrd ed.,p.O

steps. turn twice and we wilt enter wt.ere tlte coundflor 1lu umler

llt• slop• o( lh• roo( - hue h• .i..sn't. H• and tht <oundl are
orltnl<d al rl1ht onilu to lite orl•ntoUOft efllt• roof. And tht
roof. which
Hp.ct 10 •• 1upporte<l by• "'lulor "lonrulor
truu, Is and lsn •t. It Is the usual crtoniulor trun wltlcll Is mode
<llff•,.nl (becou .. a( llt• Htreme Finnish temperatures), by
plodnf all llt• mu1cl• lns/<le llt• rffm on<I not nut to llt• cold
1kln. In " ' " case, llt• tyrrony of probobllltf Hll up on e.p.<toncy which 11 mode <ltmocrotlc bf beln1 partially (ulfllle<I - on<I
(olslfle<I. Thus Ao/to hos consclous/r s•t up o Hrles of pmoblll-

w•

Ues only to resist an<I dlslot1 !Item ..d, as ln(ormatJon diffrr ,..._
tu/ates, llt• rreator rite prohobl/IUa which ore resllle<I, die more
c1Cdtfn1 tll!e experience. ' 16
If now Aalto's bulldlncs have so much to say, what la then

2'4

Een communlcerende orchltectuur
In zljn boek Modern Movements In Arch/teccure wljdt Charles Jencks een heel
hoofdstuk aan Aalto, getlteld: 'A/vor Ao/to and the means ofarchlcectural communlcaclon. • De bevlndlngen van Jencks omtrent Aalto komen nauw overeen met die
van Baird. Het werk van Aalto wordt door Jencks gewaardeerd om zljn communlcatleve elgenschappen. Over het stadhuls In Sliynliualo schrqftJencks het volcende:
'Oe bedoe/lnr was om hec scodhuls te l>enoderen door een scherm van l>omen en /onrs
ern ree/cs van dtaronaal op een irtd replootsce cel>ouwen. Zodoende verwochc men
het l>eloncrl/lr.ste irld te v/nden oon het e/nde van de stljglnt door de loomen, en doc
Ir.lop!. Verder verwacht men de l>elongrljlr.ste funct/es le v/nden random het centrum
van dlt crtd, omdot dlt verheven Is l>oven de w/n/ce/J, en dat Ir.lope oolc. Maar deze verwachtlngen worden en/rsz/ns vertroel>eld door het l>omenscherm en de ongel>ru/lt.e11//ce nrm die trapsgewl/s stl/gt, en die het hele complex dom/neert. Hee /s hoorst
waorschljnll/k dot dlt de raadszoal Is, omdot het het hoorste punt Is, en tevens de
l>ei!lndtrtnr van het dlagonole rrld vormt. Maor er /s toch nag twlj(el, omdat deze
vreemde nrm nle! possend II/kt voor een verraderzoal. Wanneer men ultelndelljlc de
opgan1 naor het verhoo1de plateau l>erel/ct hee(i, l>estaat er 1een twlj(el meer. Hee Is
du/dell/le dot de raadsman ander het /aaiste ultelnde van deze merst l>e/angrlj/ce nrm
zit, omdat zo'n vorm alle zlchtlljnen en olt.oesllsche /ljnen concentreert o/s In een
am(itheater. Maor toch wardl deze ln(ormatle enltszlns teienrespro/cen omdat de
hellende vorm en zl/n moterlalen nog andere mo1elljlt.heden l>/eden; hec met It.aper
l>edelete hellende dale en het l>a/csteen woarmee men omceoen wordt. Moot het doel Is
de road11ool, en wl/ verwochten hler/n l>lnnen te 1aon vono( de l>lnnenho(. doc doen
wl/ we/ moor oolr. weer nlet. We moeten eerst de hoelt. om en nor en/cele tteden
omhoor om de deur l>lnnen te roan. Ultelndtlljl< zlJn we In de raadszao/ maor loch
weer nlet.
We moelen nor een paat Crt!den omhoof. tweemoo/ de hoelc om, en don /comtn wlJ
l>/11n..n daot woot de raodsmon onder htl he/lende dolt. zit, maar daot zit hlJ nlf!t. HIJ
en de rood z/tlen loodtecht op de rlchtlnr van hel dalt.. En het dol<, waarl'on wl/ hoddtn l'erwocht dot hel ondersceund zou worden door een cewone drlehoelclre vo/cwer/c1/flet, wotdt dot oolt moar oolc weer nlel. Hee ls hel rel>tul/ce/ljlr.e drlehoelclre spont.
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dat anders werd Vt!tvaordlfd. Vonwere de e.rtreme flnse temperoturen werden de
spontf!n l>lnnen de ru/mce replootsl In ploots von noose de lt.oude huld. In elk afzonder11/k reval vorml de tltonnle van de woorschljnlljkhetd f!en l'erwocht1nrspo1rooil dat
redemoctatlseerd wordt door her r"dtel«elljlc venullen en htt redeelte//jlc n/el vervulltn ervon. Aalto vorml dus l>ewust een ser/e woonchljnlljkh<!den, om ze vetvolrens te
weerstoon en le Vttvormen. En zools de ln(ormotletheorle stelt; hoe rroter de waorschljnlljlr.hedtn die weerstoan wotden, des Ce opwlndender dt etvarlnr. "'
Als de gebouwen van Aalto zoveel te vertellen hebben, moeten wlj ons afvragen wat het doel Is van deze communlcatleve aspecten. Aalto zelf beantwoordt
due vraag als hlj zegt: '/It l>edoel vor/ol>llltelt, de man/tr woatop mensen een telotle
l<unnen oanroon mel hun omrev/nr en mer de ol>Jecten daarln, zodot hec milieu lean
voldoen oon de psycholorlsche tlstn die nocen om etn oonhoudende .,,n/euwlnf en
rroe/. Ulttlndelljk Is een normolt monler voor het •etmlnderen van de eeestel/Jke
drulr. op de moderne mens, het verandtrtn •on zl/n omrevlnr. Hee Is duldelljlt. dot de
nooste omre•/nr van de mens zo rel>ouwd moet worden, dol zl) een vonzel(spre/cende
celerenheld moet bleden voor een herhaolde veronderlnr. "' Hlj trachtte dus een
vorm van humanlsme te berellcen, die zlch afzette tegen sterlel ratlonallsme en
bombastlsch e•presslonlsme. Deze humanhtlsche opvattlng kan echter gemalckelljk lelden tot een benevolent paternallsme, aldus Jencks. Aalto wordt hler vaak
van betkht.Jencks zegt dat 'een derrelljlte soclGle opvolllnr In l'ele opzlchten lnte/1/rent en aontrelclt.elljlc mar lljlcen, het heefi oo/c een l<eeuljde. Voatol In de Scondlna-

the purpose Of thll communlcatlonf fulto himself cave UI an
answer:
'I "'"" ••r,..lllty, -r• In which people an relate lo their en•I·
ronmenc end the ob/ecU In 11- thoc the milieu I• oble lo meec P•r·
cholorr'• 'emon4a fOf' cenllnuou1 renewol on4 crowth. One normol wor of..11nr the aet¥oua pre11ure on modern mon la o
chanre of en•lroameac - ofter oll, 1111 deor !hot mon'a lmme41ole en•lronment mull h bullt 10 01 lo offer on almoll oucomallc
opporcunrty for consront chon1•· •17

Aalto therefore tried to aculn some son of humanism,
which could form a contr•ll to nerlle r•tlonallsm and bom·
bastlc expN11lonl1m. These hum•nlatlc ldHls can however,
accordlnc to Jencb, uslly IHd to a form of benevolent pnern•llsm. It 11 1omethtn1 of which Aalto 11 frequently •«used.
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Jencks noted that •1( such o soclol philosophy Is ••ry ottracll..
and lntelll1en1 In many aspects, It also hos lu seedy sides, espedally In the Scondlno\'lon countries where paternolltm and soclol
responslblllt.y ore oppresdve and 1tlflln1. "11 In an account of Aalto's Pensions 8ulldlnt In HelllnlcJ Jenclu concluded that •11 succeeds al/ too well In belnf humane and ll/llnt the pensioner with
lcJndnus.'1'

re.action to Modernism. In this context It 11 perhaps of Interest to note what Porphyrlos says about Modernism: •for the
Modernist mind utility ond represenrotlon were used'" an lrredu ..

clble olllonce. H••« die ldeolorfcol concep1ualfzotlon of Modernllm cH be#nf o store heyond styles. •U Reyner Banham, who In
1957, fn an article In the .Atc"ltecturol lledew already conten-

ded that Aallo was a true Modernist Is also quoted by Porphyrlos. He said: 'Aofto's .•• opporenl afflllollon to IU (The

History
In Modern Architecture, o Ctlllcol History Kenneth Frampton
situates Aalto's work In a htstorlcal framework. Amongst

others he shows that there are definite relatlonshlps between
A.alto's work and Scandlna•tan Neo-Cbulcltm and the typfcally Finnish National Romanticism. As an assessment of Aal-

to's work Frampton says: •At IU bell II was a discrete yet hlthly
respond•• mode ofbul/dlnt. one which continued the e11entlol
Nordic tradition offuslnt the Hmocular with the cla11lcol, the
Idiosyncratic with the normotl¥"e. •20
Demltrl Porphyrlos' book Sources of Modem Ecleclldsm Is up
tlll now the most comprehensive study on the work of Aln.r
Aalto. In the coune of his highly extensive analysis he mentions that the matn Importance of Aalto'1 work can be found
In the fact that• ••• 1111 work hsr lay bore the conrrodlctlons.
that Is the prejudices, the myths, ond th• •nocl•d explorory seroterf•s a( the mlddle
of the tw•nlleth cen1ury lndustrlallzod
society. ' 11 Porphyries executes his researches Into Ai.Ito as a
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lnternaUonal Style) formal usaies and struct.utal methods wos
colnclden1ol; on• mtrh1 soy with lltero/ accuracy. sup•rflclol. Tloe
bock of th• Polmlo Sanatorium belonis to dtfferenl world than the
construcll•fll (ramlnt of die lld• tho I ls so famlllor. ' 21
Dlscrlmlnotlo anti conn·nlentla
Porphyrlos situates A.alto's work In the category of'Heteroptopla'; a term used by Michel Foucault and defined by him as:

'The llole of lhl•t• lold, placed, aUlfned so ..ry dlff•renlly from
one another rhot It 11 po11lblc ro dc(Jnc a locus commen to then
all.'14
Accordln& to Porphyrlos, Heterotopla I• determined by
two paradoxtca1 cateiorlcs: Dl1crlmlnatlo and Con¥enCentla.
Otscrlmlnatlo refers to the actt¥Cty of the mind which no
longer consists In drawln&: things together, but, on the con·

trary, In lmpo11n1 the primary and fundamental Investigation
of the difference.
Con¥enlentla rcfe:n to the adJacency of dtsslmllu thlnss, so
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vlsche landen waar paterna/lsme en socla/e verontwoardell]kheld dlkwl]ls drulr.lr.end en
ze/fs verstlkkend werken. " 1 In het verlengde hlervan karakterlseertjencks het f'ensloenrebouw van Aalto In Helsinki als • ••• een rebouw dot er moor al te roed fn
sloaft om humaan te zljn, om de bejaorde te verzulpen In vrlendell]kheld. "'
Geschledenls
In Modern Architecture, o Crltlcal History plutst Kenneth Frampton het werk van
Aalto In het llcht van de geschledenlS. Htj lut onder andere z.len dater duldehjke
verbanden bestaan tussen het werk van Aalto en het Scandinavlsch neoclasslclsme en het typlsch flnse natlonaal romantlcisme. In een opsommlng van het
werk van Aalto zegt Frampton: 'Op zljn best was het een discrete en toch hoorst
sympathleke monler van bouwen; een die de essentle van de 'Nordic Tradition' ..oortzette; het versme/ten Hn de vernacular met het classlclstlsche, het elrenrerelde met
het normatleve. ' 20
Het boek Sources of Modern Eclectlclsm van Demltrl Porphyrlos Is een van de
meest ultgebrelde, op het werk van Alvar Aalto toegespltste, studies die tot nog
toe verschenen ls. In deze zeer complete analyse zegt Porphyrlos dat het belang
van Aalto's werk te vlnden Is In het felt dat •>.alto's werk de terenstrlJdlrheden, dot
wit zerren, de vooroordelen, de mythen en de thHtrale versoberlnrsdrl~ von de mlddenjaren van de twlntlgste eeuwse lndustrllle samen/evlnr renadeloos blootlerde. ' 21
Porphyrlos voert zlJn onderzoek naar het werk van Aalto op als een reactle op
het modernisme. lnteressant Is In dlt verband de omschrlj•lng die Porphyrlos
geeft van het modernlsme: ·oe modernlstlsche reest zar utllltelt en representat/e
als een onverbrekelljke ol/lantle. Vandoar de ldHlorlsche conceptual/serlnr van het
modernlsme a/s zljnde een boven elke stljl verhev•n fase. •JJ Porphyrlos haalt Reyner
Banham aan die In een artlbl In een nummer van de Archltecrural Review In 1957
al betwlstte dat Aalto een ware modernist was. HIJ rel: 'Aa/to's schl]nbare offlllatle
met hoar (van de 'lnternatlanal Style'} farm•le en structurele mlddelen berusue op
/outer toevol; men zou het letter/ljl< oppervloUlf l<unnen no•men. De achterkant van
het l'almlo complex behoort tot een reheel andore w•reld dan de zo l>elende constructlvlstlsch aandoende voorkant. '"

}1,,.,,,.. ,... ,1·."''"~ ftw•fff111r..

lfrf\,,.1, ttS1

Dlscrlmlnatla en cor.nnlentlo
Porphyrlos plaaut het werk van Aafto In de cat<'gorle 'heterotopla' een term die
hll ontleent aan Miehe! Foucault en dte door hem gedeflnleerd wordt als: 'de loestand woarln dlnren op een verschlll•nde wlJie neerrelerd. replaatsl. toel>edeeld en
resltueerd warden, dat het onmor•llJl Is om een .aor o/len r•meenschappellJke locus
le ondenchelden. •••
Volgens Porphyrlos wordt heterotopla gekarakterlseerd door twee paradoxale
categorlei!n: dlscrlmlnatlo en convenlentlo. Olscrlmlnatlo refereert aan de actlvl-

H•t••·
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Forum 31 1 27
that they assume 1tmllarltles by default through their Juxtaposition. This accretlona.1 composition with tu primary categories of Olscrlmlnatlo and Conivenlertla WH a h.\l'ourlte syntactic Instrument of both Scandlnaivla.n Neo-Cluslclsm and
National Romanticism. It Is thus possible for Frampton and
Porphyrlos to 1ttuate A.alto within the Nordic Tradition.
Characteristic of Porphyrlos' approach 11 that via Aalto he
tries to legitimize eclectlctsm on a moral le\l'ef. He wrote:
•Aalro wonted to recapture - and there Ilea ltlJ lnternarlonol fame
os o humanistic master - eaocrlr when everyday ll(e denied: tndl1tlduollty. naturalness. community. Gemelnscha(t. trodlt.lon. and
culture. ,Js

6e found where the tiny man Is at Its cientre. His troredy and his
comedy. both .. u

finally
By offering a 1elect1on of points of ivtew a caleldoscoplc Image
of Afvar Aalto hat emerged which neither can, nor wants to be
complete. A possible result of thlt confrontation of polnu of
view Is that the dlfferencet In approach of the various authora
has left space for a more per1onal Interpretation and admiration of this oeuvre. In our \l'lew this b a way of de1crlptlon
whtch may be dubbed Illustrative of Aafto•s own way of acting
and thinking.

Tiny man
fn a comment on the 1tate of affalr"i Aaifto wrote In 1958:
• ... even worse, cite result Is to aeelr. the opposite. •n uncrltlcof.

Incompetent aeorch for o theme of ••rlety. Houslnr oreos with different "nd1 ofortlflclolly conce1..d bulldlnt mo11e1, o Jumble of
moll..1 which do not corre1pond to the 1p/endfd, blolotlcolly
beautiful e11ence of •orlety af mon himself. O~en, they ore llke
com merclol trode foln, ond In th• cose of cMc bu I/dint• form•·
llsm bocked by propoiondo emerre•, lndu11rlol de111n ond the
tho11ly lmbolonce of American con. The1e trawn-up children ploy
with cun-es ond censlon• which cher do not control. And o.-er
e..tythlnf ho..n o Hollywood-«tnied woy o(thlnklnf.
Mon 11 (orio1un _. _ And yet orchltecwre, the reol thlnf, con only

telt van het verstand die nlet !anger het samentrekken van de dlngen behelst,
mur lntegendeel de onderwerplng un het fundamentele onderzoek van de verschlllen. Convenlentla refereert un het elkur-nablJ-zlJn van ongellJksoortlge
dlngen, zodat ze gelljksoortlgheld veronderstelfen door hun rulmtellJke neven·
schlkklng. Oeze composltle-door-unhechtlng, met zlJn belangrlJke categorlei!n
dlscrlmlnotlo en convenlentla, was een favorlet syntactlsch Instrument van en het
Scandlnavlsche neoclasslcfsme en het natlonaal romantlclsme. Zodoende werd
het voor Frampton en Porphyrlos mogellJk om Aalto te sltueren In de 'Nordic
Tradltlon'Kenmerkend voor het betoog van Porphyrlos Is zljn pogtng om op basis van het
werk van Aalto het eclectlcfsme op een moreel nlveau te legltlmerenPorphyrlos zegt: 'Ao/to wllde precles datgene terugwlnnen - en doorln schu/lt zl/n
lnternatlonafe foam als meester van het human/sme - wot het dorell/kse leven
de mens onthleld: lndlvldualltell, natuurlljkheld, remeenschap, lradltle en cultuur. •JS
Tiny man
In een commentaar op de stand van zaken zel Aalto zelf In 1958: • _•. erger nog,
het resultaat wordt het zoeken naor het tegenoverrestelde, een krftlek/oze en /ncompelenle zoekaclle noor een varlatlethemo. Woonwljken met nrschlllende kunslmOtlf
ceconclpleerde bciuwmossa's, een warboel van molleven en patronen die nlets le
maken hebben met de weelderlge, b/olorlsch prochllre euenlle van vorletelt van de
mensell/ke soort ze/f.
Ze fl/ken vook op handelsbeurzen, en In het reval van openbare gebouwen treed!
dlkwljls een door propapnda ondersteund formollsme noar bulten, /ndustr/ele ontwerpen en de afgrl/sell/ke onevenwlchllfheld van Amerlkaanse au1omob/elen.
Oeze groot reworden klnderen spelen met krommlnren en sponnlnren die zlj nlel In
bedwang hebben_ De reur van Hollywood Is onrheersend. De mens wordt nrreten.
En loch lion orchltectuur, de ware orch/tectuur, olleen door re•onden warden waar de
Uefne man In hd midden stool: zljn traredle en zljn komedle, be/de ... '"

Ten slotte
Door het aanbleden van verschillende gezlchupunten ontstaat een kaleldoscophch bef!ld van het werk van Aalto, dat compleet kan noch wll zlJn. Het met
elkaar confronteren van deze gerlchupunten schept rulmte, waarln een persoonliJke lnterpretatle opgebouwd kan worden_ Een werkwlJze, die nur onze menlng
l/lunratlef h voor het denken en handelen van Alvar Aalto zetf.
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A DAY IN CASABLANCA

een beschrijving van gebeurtenissen van 28 juni 1986

Gedurende de periode 23 juni-23 juli 1986 heb ik samen
met Arihette Marx een treinreis gemaakt die ons leidde van
Eindhoven (510 30' NB; 50 30' OL) tot Sittard (510 NB;
so 50' OL), via Marrakech (310 NB; so WL) en Narvik
(680 30' NB; 170 30' OL). Tijdens deze reis heb ik een
dagboek bijgehouden. De betreffende passage beschrijft
de gebeurtenissen van 28 juni 1986, de eerste dag in
Marocco.
De in deze passage plaatsvindende beschrijving van de
Medina van Casablanca vertegenwoordigt voor mij een
fundamentele verandering in perceptie van de Westerse
(uiteengelegde) stad in het algemeen en de 'historische
binnensteden' in het bijzonder.
De inzichten die ik tijdens deze reis opgedaan heb,
heb ik voor een deel weten te verwerken in mijn
afstudeerproject 'Noordzeeweg, Europoort', en met name
in het deelontwerp Kalendrecht (zie volgend hoofdstuk).

29 juni 1986
(14.40 u, 'Jus de Fruits' terras aan de 'boulevard de la Corniche'
Casa)
De gebeurtenissen van gisteren.zijn wat aan het bezinken. De
schok van deze cultuur blijft echter niet onaanzienlijk.
De ochtend van de 28ste zijn we vroeg vertrokken uit ons hotel
aan de rue Grotius (in Tanger, ed.). Met weinig reserve tijd zijn
we de trein ingestapt. De trein was gevuld met (naar ik aanneem,
trendy & populaire) Maroccaanse muziek. In de meest coupe's lagen
of zaten zeer ruim uitgespreid Maroccanen in hun veelal eigenaardige
klederdracht. We kwamen terecht in een coupe met een Westers gekleed
meisje met een zeer spits uiterlijk (echt een dame) en een Westers
gekleedde jongen en een 'authentiek gekleedde oude Maroccaan die
met z'n voeten opzij over twee zitplaatsen uitgespreid zat. Deze man
is een aanzienlijke tijd bezig geweest met het uittellen van bonnetjes
en het noteren van de bedragen; pijnlijk precies vouwde hij deze
bonnetjes uit en noteerde hij steeds het bedrag in een klein notitie
boekje. Toen dit karwei klaar was begon hij met eenzelfde pijnlijke
precisie zich weer te installeren op de bank en een sigaret te roken.
Fascinerend hoe hij steeds weer een zelfde precisie en aandacht
besteedden aan wat hij deed. Hij ging slapen: nog iets verder onderuit,
de rechterhand met de rug tegen het raampje naar de gang, de linker
hand daarop zodat hij met zijn wang op de rug van zijn linker hand
lag; even smakken en de ogen dicht. Even later pakte hij een zakdoek
uit een van zijn vele zakken en hing deze over zijn ogen; daarna
weer de zelfde ceremonie om te gaan slapen. Schitterend! En zo'n
mooie diep bruine, versleten gezicht met zo'n waardigheid ••. Deze
man stapte uit in Sidi-Kacem (hij moest zeker naar Fez).
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De genoemde jongen was maar een zeikerdje: heel de tijd opstaan,
rondlopen en weer zitten; eindeloos. Hij leek me het broertje te
zijn van het meisje. Het meisje zat eerst (college) aantekeningen
te bestuderen. Later las ze een Frans boek. Met haar wat over
Marrocco en Casa gepraat. De mooiste stranden zijn dus aan de
Mediterrannee (jammer dus). Ze was heel scherp en geinformeerd. Ze
vertelde over de talen van de Arabische wereld: er is een universeel
schrift terwijl er vele dialecten gesproken worden. Elke Arabier
spreekt dus de ene taal, en hij schrijft de andere. Dit legde ze
ui t aan de hand van de Koran. Erg interessant. Zij moest met haar
broer naar een zus in Casa; ook uitstappen aan Casa-Port. Tot daar
dus gesproken met haar.
Het landschap, en de andere dingen die we vanuit de trein zagen
waren eveneens boeiend. Nabij Tanger leek het landschap op dat
onderweg naar Algeciras, alleen aanzienlijk meer improvisatorisch
verbouwd. Lapje druiven hier, streep zonnenbloemen daar, veel krotten,
overal mensen en muilezels, geitekudden, honden enzo op het land.
Heel vreemde kleuren combinaties die je kent uit de Avenue. Tijdens
een halte op een 'station' (de trein uit Casa moest passeren) werd
de trein belaagd door jongetjes met zakken, netten, en verfblikken
volgeladen met sinaasappels; ze kwamen tussen de bomen vandaan. Eerst
werden ze weggesturd door een meerijdende politieagent, maar toen die
weer verdwenen was kwamen ze weer. Heel voorzichtig. Velen in de trein
stapten uit om sinaasappels te kopen. Ook was er een man die een soort
graanpap ofzo verkocht. De bakjes waar hij het in serveerde waren in
een mum van tijd leeggeslobberd door de reizigers. Langs het spoor
stonden vele cactus~en en andere vetplanten. Sommige stukken waren
zeer dicht bebost met een soort ceder: keurig in rechte Hollandse
rijen. Er was sprake van houtindustrie. Op een bepaald emplacement
stonden een reeks 'flatbeds' die volgeladen waren met strobalen. (Ook
al nooit gezien!) Van Rabat hebben we niets gezien. Het ligt op een
hoger plateau vlak naast de monding van een rivier; hierna dock de
trein de rotsen in, en kwam pas na de stad weer boven. Het station
'Rabat-Ville' (Rabat-Medina) ligt echter in de buitenlucht in een gat.
Casablanca zag er vanuit de trein behoorlijk industrieel uit (volgens
het meisje het industriele centrum) • Het station Casa-Port is een
keurig en vrij riant (vergeleken met de stations in Spanje) en modern
gebouw. We voelden ons na de vorige dag tech wel op ons gemak en dus
besloten we het te wagen om naar de jeugdherberg te gaan. Na wat
lopen en gezoek vonden we het aan een pleintje aan de rand van de
Ancienne Medina, langs de 'rue des douaniers' (voormalige consulaten).
Je moest naar binnen (weer gevraagd of wij hashiesh moesten hebben)
door een muur, ender een bladeren dek naar een soort gemeenschappelijke
ruimte. Hier zaten aan tafels een stuk of dertig donkere lieden te
kaarten en frites te eten. De receptionist was erg 'cool' en vertelde
dat er twee vrouwen zalen waren, en drie mannen zalen. Na wat
gehakketak toch maar weer getaaid. Op zoek naar een 2A hotel (net
als die in Tanger) • Het hotel Georges V aan de rue Sidi Belyout leek
ons wel wat. Het hotel lag ingeperst tussen vele moderne en veel
hogere kameraden. De sjieke 'El Mansour' aan de andere hoek. De
kamer had een tweepersoons bed en een uitzicht op de 'El Mansour' en
de Boulevard des F.A.R. Niet slecht, maar minder dan Tanger. Vrijwel
meteen ingestort op bed en geslapen tot 5 uur. Redelijk bedeesd
opgestaan en op zoek naar eten. We vonden niet ver van het hotel een
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soort permanente markt waar een relatief gemelleerd publiek rondliep.
Daar wat eten gekocht (zelfs een ananas) en teruggebracht naar het
hotel.
De temperatuur in Casa was verrassend fris: een felle zon, maar
een frisse zeewind. Het eerste beeld van Casa (buiten het station) was
anders dan ik me voorgesteld had: wel veel grote witte kantoren en
hotels, maar weinig 'plage'. Scheepswerven en overslagbedrijven
bepaalden het beeld.
De handelaars op de 'markt' waar we waren, waren buitengewoon
vriendelijk en attent. Meteen weten waar je vandaan komt, en helpen
met inpakken. Annette had direct een ouder man als '·fan' ••• handjes
geven, rugzakje dichtmaken, glimlachen (met 4 tanden ••• ) Prachtig.
Na het eten weggebracht te hebben besloten we de 'Ancienne Medina' in
te gaan: dit is het oude, 'historische' centrum! We liepen er in
(de ingang was duidelijk daar er rend het grootste gedeelte een
grote muur staat) en we waren nog geen tien meter doorgedrongen of we
werden al aangeklampt door een man die wilde weten waarvandaan wij
kwamen; en later uiteraard of we ook hash wilde kopen ••• 'Non, merci'
en weg wassie. Hij was nog niet weg of de volgende liep alweer naast
me: weer hetzelfde verhaaltje ••• 'Non, merci' en weg wassie. Intussen
waren we al zeker zo'n vijftig meter doorgedrongen in de woelende
mensenmassa die zich manouvreerde tussen de krap op elkaar staande
kraampjes, handelaars, winkeltjes etc.
De laatste hash dealer was nog niet afgewimpeld of we werden
aangesproken door een lange, iets gedistingeerd uitziende kerel.
'You from France?', 'No'
'You from England?', 'No'
'You from Denmark?', 'No'
'You fran ·Germany?', 'No'
'You from Sweden?', 'No'
'You fran Canada?', 'No'
'You from America?', 'No'
'You from Australia?', 'No'
'You from Belgium?', 'No, but close. We're from Holland'
'Ah, Amsterdam, or Rotterdam?, 'Rotterdam'.
'Ah, beautiful!; you on holiday?', 'Yeah, and we don't want to buy hash!'
'Oh, I don't sell anything ••• ' ( ••• ) 'You want hashiesh, opium, heroin,
LSD, cocaine? ••• '
'No thank you; you said you had nothing to sell and now you want to
know if I want your cocaine ••• ' etc.
Ondertussen waren we snel lopend de Medina ingelopen met deze duistere
figuur die wel enige status leek te hebben in de wereld van de Medina.
De Medina is een werkelijk ongrijpbaar, onbeschrijfbaar stuk stad. Het
is een ongelooflijk doolhof met doodlopende steegjes en pleintjes (10 x
10 meter) en werkelijk afgeladen vol met mensen, handelaren en kinderen.
Het is een hoogst mysterieus organisme dat zijn geheimen niet prijsgeeft:
en geloof maar dat het veel geheimen heeft! De Medina lijkt de bron van
de stad te zijn. Het is het hart waar alles vanuit gaat. De processen
die zich er afspelen en de structuur die er aan ten grondslag liggen
zijn zo op het eerste gezicht hermetisch gesloten. Het vreemde is ook
hier dat als je er met en bulldozer doorheen zou raggen, dan zou alles
afgelopen zijn (voor dat moment althans).
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Je hebt het idee dat zo'n Medina een functionerend evenbeeld van
de Westerse stadscentra is Zeals oak Venetie bijv. (oak zo'n bidonville,
ed.) Alleen is in het Westen de geslotenheid, de zelfstandigheid opengebroken.
Alle processen die zich in zo'n Medina afspelen (dit geld overigens
oak voor de landbouw ••• ) zijn in het Westen geformaliseerd tot
specialismen en in die hoedanigheid zuiver gemaakt en geexploiteerd.
In de Medina speelt zich alles af, maar op een soort symbiotische
manier die excessen (in de ontwikkeling) lijkt te weerhouden. Een
officiele controle ontbreekt omdat alles geformaliseerd zou moeten warden
voor zoiets. Het is een mysterieus, organisch verschijnsel wat de bron
lijkt te zijn van de stad.
Maar terug naar onze coke dealer. Wij liepen snel door de massa's
h~en en probeerden steeds weer straten naar links te pakken. Op die
manier moesten we wel weer bij de uitgang kunnen komen. We liepen
langs 'Oentistes' en 'Docteurs', langs blinden, bedelaars, etc. etc.
Het leek haast een Monty Python film. Nu onze dealer begrepen had dat
we geen coke of iets dergelijks wilden kwam hij aandragen met leer,
brass, tapijten ••• etc. 'Come to my shop - my father has a shop, and we
have something very, very beautiful for you' •• 'Ah yes, we have something
very, very beautiful for YOU ••• '
'So what do you have for us?'
'Brass, old, new, Berber, Arab, all beautiful. We have carpets, we have
leather ••• you must come to my shop •• • etc. etc.
Het was ons inmiddels gelukt om een uitgang te vinden en de dealer
deed neg een laatste poging om ons mee,te krijgen:
'Look, there is my shop'
•
'No, we must go, maybe tomorrow'
'Ah, you come tomorrow! what time? seven o'clock? I wait for you here,
you must come see my shop!'
'Yes, maybe tomorrow'
'Tomorrow at seven o'clock. I wait for you here and you come to my shop.'
Afijns, nadat hij ens neg een vliegend tapijt had aangeboden zijn we
snel naar de drukke straat gevlucht om even op adem te komen. 'Phew!' •.•
We hadden bedacht dat we maar iets Westers wilden gaan eten langs 'la
Corniche' (het strand & strip). We begonnen dus te !open langs de muur
van de Medina en besloten de muur te volgen richting zee: daar zouden
we vanzelf de weg naar de boulevard vinden. Oeze straat bleek echter oak
neg zo half half bij de Medina te horen. Hij was iets ruimer maar ook
hier weer massa's handelaren, juweliers, bedelaars etc. En ook weer een
aantal 'Dentistes' (de gedachte alleen al!).
Op een gegeven moment liepen we langs twee knullen die direct achter
ens begonnen te !open. Ik vond dat maar verdacht en hield ze vanuit
mijn ooghoeken in de gaten. Ik luistered ook of ze iets aan het zeggen
waren, of dater iets gebeurde ••• Ik hoorde fluisteren ' ••• tasse gauche ••• '
Dat was dus mijn kontzak waar mijn beurs in zat. Ik liep voor Annette
langs naar haar linker zijde en keek achterom naar deze twee knullen •••
ze keken mij recht aan en lachten vriendelijk en wat schaapachtig terug.
Ik slingerde neg een paar keer voor Annette langs en zag even later dat
ze verdwenen waren. Niet dat ik geld in mijn beurs had ... maar tech.
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Na nog wat gezwalk kwamen we dicht bij de zee: een lange straat
die naar het aquarium liep (het enige museum in Casa) • Het zal een
1~ kilometer lange, rechte straat zijn geweest, geflankeerd door marine
kazernes. Aan het eind van deze straat was de kust boulevard die echter
vergezeld ging van een muur aan de zee zijde. We zagen het begin van
'la Corniche' in de verte; maar om·daar heen te lopen ••• dat was teveel.
We liepen dus maar langs de muur terug naar bet centrum. Openingen in
de muur leidden naar de kustlijn. Het was ecbter geen strand maar
rotsen die vergeven waren van bet afval. Er scbarrelden wat mannen,
vrouwen en kinderen rond op de rotsen en in bet water. Erg appetijtelijk
zag bet er niet uit. We zochten de boulevard weer op en liepen. De
laatste kilometers stand er een wegroestend stalen hek langs de weg:
daarachter waren er werven en opslagplaatsen. Ook bier, net als op
vele andere instanties kreeg ik zo'n wee gevoel over de Franse colonisatie.
Meeste duurzame dingen dragen een Frans stempel, en het meeste ligt
nu gewoon weg te rotten. Zeer vreemde gewaarwording: een soort heimwee
naar bekendheid en fascinatie en ontzag voor de colonialisten. Ook
het idee dat Zuid Afrika het enige (voor ons) vertrouwde restant is
op dit continent. Een soort hoogtevrees maakt zich meester van mij.
Dit genoemde hek (evenals vele anderen trouwens) wordt gebruikt
door jongetjes om garen aan te spinnen. Ze staan dan met groepjes van
3 - 4 garen te spinnen met de hand. Garens in de mooiste kleuren, en
honderden meters lang. Als grondstof lijken ze bollen gerecycled
katoen te gebruiken.
Aan bet eind van deze boulevard (zeer breed, af en toe een auto
of brommer en aan de landzijde de doorlopende muur van de Medina, en
aan het eind een antieke fortificatie met kanonnen ••• ) kwamen we ui t
bij Le Gare du Port. Vandaar was het maar kort naar bet hotel. In
vrijwel een shock toestand sleepten we ons de kamer in. Later hebben
we de lekkere spullen die we gekocht hadden opgegeten en de halve fles
Maroccaanse wijn (niet slecht) opgedronken. Later gedouched en al
filosoferend over de dingen die we gezien hadden in een diepe slaap
gevallen.
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EURO POORT

Een project waarin ik de realiteit van vertrouwde,
doch in wezen volkornen onbekende gebieden heb proberen
te doorgronden. De wereld van de industrie en de handel,
is als vertrouwd beeld toch zo ongrijpbaar. De afrnetingen,
de verhoudingen, de rnacht, het sturen en bedwingen van de
natuur, de activiteit, etc.: allernaal dingen die fascineren
en om aandacht vragen. Behalve een beter begrip van het
wezen van de industrie, de handel, de havens en de grootsheid van de Europoort leverde dit project rnij ook een
scherper inzicht op over 'de stad' en alle activiteiten
die zich daarin afspelen, of zouden rnoeten afspelen.

PLAN ALGEMEEN
(zie tek. details}
Binnen bet mislukte concept van de uiteengelegde stad vormt de
Noordzeeweg een verzameling van bandelsfaciliteiten die binnen de
uiteengelegde stad geen plaats bebben mogen krijgen omdat ze niet
of nauwelijks benoembaar cq. acceptabel zijn.
De ruggegraat van bet plan wordt gevormd door de 100 meter brede
pier die de stroomricbtingvan 's Neerlands voedingsader volgt: de
Rijn. De pier is de basis van een aantal lineaire toevoegingen die
de planonderdelen voeden:de 4-6 baanssnelweg, de spoorlijn, de reeks
60 meter boge Windturbines en de op de rivier en het kanaal zicb
bewegende taxidiensten.
De spoorlijn is over de gebele lengte van de pier, tot aan de
T.T. Tower, dubbel uitgevoerd, en ligt op een hoogte van NAP +1050,
dus 5 meter boven de snelweg. De snelweg is, vanaf Rozenburg gezien,
tot aan de K.O.E. als 6-baans + vlucbtstrook uitgevoerd. Vanaf de
K.O.E. tot aan bet Kalendrecbts casino is bet verder 4-baans +
vlucbtstrook, waarbij het laatste deel, langs Kalendrecbt de banen
onder het spoor verliest tbv parkeren. OOk staan er twee benzinepompen langs de snelweg: een Q8 pomp pal ten Noorden van de Kuwait
Oil raffinaderij, en een Shell pomp pal ten Noorden van de Shell
raffinaderij.
De 'ruggegraat' is op verscbillende plaatsen bebangen met de
essentiele en/of doodgezwegen functies:
- Kultuurbandel· (Kultuur Overslagbedrijf Europoort}
- Zwartehandel (Kalendrecbt}
- Vertrouwenshandel (Trust Trading Tower}
Deze functies zijn, in de geest van de gebele havenstreek, en
de uiteengelegde stad, als volledig autonome elementen behandeld.
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PLAN 3

Het plan laat een extreem resultaat zien van een hoge
graad van mobiliteit die nu bestaat. Er zal een stadscentrum ontstaan dat niet in de directe nabijheid
verkeert van de voedende mensenmassa. Er zal een
sociaal gebeuren ontstaan dat gevoed wordt door de
auto, de trein, de speedboat, bet vliegtuig, helicopter.
Het zal lat.en zien dat bet verschijnsel van een centraal
stadscentrum absurd is in een tijd van de uiteengeiegde stad. Het zal lat.en zien dat alles een vo:i:m van
· handel is, of zou moeten zijn. Bet zal lat.en zien dat
bet zaken doen op boo.j niveau een aaneenschakeling van
onzinnige gezelligheid is. Bet zal bet oerinstinct van
de mens blootleggen: die van winstbejag en die van
sociale confrantatie.

MACHINE

mens is geen grondstof voor een leefmachine
(stad) 1 de mens. is een bandelaar, een verwerker
van grondstoffen.
De

RELIGIE
BOLLAND

Bet zijn niet de voxmen, bet is niet de geschiedenis,
bet is niet de theorie over bet verleden. Bet is datgene
wat er te ervaren is, datgene waar de mens voeling mee
heeft ••• IK DUS
Bet gaat erom die dingen af te beelden die van belang
zijn voor de mens ter pleklte ••• een verbeldering, een
geheugensteun te geven van waar, wanneer, hoe, en danzij
wat de mens er is. Bet is een religie.

Bolland is gebeel afhankeljk van zijn ingenieurs
en de bandel.

GELD • VUUR

Hollanders vechten tegen het ~ en de lucht, en voor
het gel d en het _
_ DUS: bet _
_ is bet vuur van Holland.
land.
geld

INERT STORAGE

woonwijken zijn koelkasten waar mensen opgeslagen
worden op zo een manier dat ze controleerbaar en
inert zijn.
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BEELDENSTORM
Bet mili tair-industriele complex heeft de felbegeerde
contemporaine beelden in pacht. Vergelijkbaar met de
kloosters in de Hiddeleeuwen. De pier is een beeldenstorm! Laat de beelden aan het volk toebehoren! Laat
het volk zien waar alles om draait, waar iedereen voor
werkt; geeft het inzicht.

POPCORN CITIES
Steden zijn opengebroken en uiteengelegd als popcorn.
Niemand heeft ecbter ingezien dat de stad een
regeneratief iets is. Eenmaal uitgespreid, voor
altijd verdord. Nooit is de functie 'informeel
socialiserend handelen op kleine schaal' er aan toe
geschreven. Bet is eigenlijk een non-functie die
floreert dankzij de aanwezigbeid van vele mensen.
Een tveede orde verschijnsel lijkt bet; het is
echter van primair belang voor een stad. Dat deze
'functie' ook een plaats in de uiteengelegde stad
kan krijgen is not nooit in iemand opgekomen.
4 jan 1987

PLAN 1
De directe fysieke situatie diende zich aan met al zijn
merkwaardige maten, symbolen en relaties. Deze moest ik
leren kennen.
Ook diende zich de merkwaardige achterliggende wereld
van het geld en de wereldhandel aan. Deze moest ik ook
leren kennen.
Als gevolg hiervan diende zich de absurd! tei t van deze
econanie zich aan en daaraan gekoppeld de onzinnigheid
van de gevolgen van de uiteengelegde stad. In Rotterdam
waar, in tegenstelling tot meeste Westerst steden, ook
de fysieke ruines van een vervlogen economisch orde
'ausradiert' varen is deze uiteenlegqing helder zichtbaar.
Haar ook wordt hier de absurbiteit van de hang naar
vroeger duidelijk: bepaalde functies die voorheen
plaatsvonden in her historische centrum (of althans,
dat beeld leeft in de herinnering) word.en in het gat
teruggeplaatst alsof het organisme er nog is, en er
slechts een enkel orgaantje teruggeplaatst behoeft te
warden. Bet organisme is echter dood. De levenskracht
is opgedeeld en uitgemolken, de onderdelen opgeborgen in
bejaardentehuizen, woonwijken, psychiatrische inrichtingen,
gehandicapten centra, dierentuinen, musea •••
Ieder zijn eigen plek! De enige mensen die je nog ziet
zijn NORMALE mensen: dwz economisch verantwoorde
investeringen met een afschrijvingstermijn van 67 jaar
(mi ts van het mannelijke geslacht).
De enige mensen die je nog ziet zijn bange mensen; bang
om iemand aan te kijken. DE STAD IS NIE'l'S HEER
De stad is een plek waar je naar toe gaat in de hoop er
beter van te word.en. Bet centrum belooft leven. Net als
alle andere stadscentra is die van Rotterdam dood: je
komt bedrogen uit. Het gaat niet om het terugplaatsen
van functies als bioscopen, schouwburgen, opera's. Wonen
(is geen functie, is nix). De hoge mobiliteit zorgt ervoor
dat iedereen die daar naar toe gaat, evensnel veer
vertrokken is naar het verren thuis.
Het land waar niets gebeurt. Hen wil de herinnering
terug, maar veet blijkbaar niet hoe. De overheid is niet
bereid de gok te nemcn: de 9ok om de stedelijke economie
en handel los te lat.en. Het is de enige manier om levendigheid te 'scheppen'. Door de hoge mobili tei t is het
mogelijk om dit centrum overal te maken vaar maar 9enoe9
mensen kunnen komen. Het kan dus op verkeersknooppunten,
op natuurlijke attracties, overal vaar mensen uit zichzelf
naar toe kauen. Bet is niet langer gebonden aan het fysieke
centrum. Hen kan overal aocialiseren.

FYSIEll: HERINNERINGEN
Stadscentra zijn slechts als de huizen van slakken,
of schelpjes: ze bebben hun functie verloren; bet
organisme, de samenleving dat hen deed ontstaan is
sinds lange tijd al overleden. Rotterdam is gelukkig
'audradiert': er is hier niets dat bet wezenlijk~
zijn verhult; er is bier niet het tergende gevoel
dat het anders moet. De fysieke herinnering is
verdwenen. Rotterdam is bij uitstek de stad die een
uiteengelegde variant van het stadscentrum moet
hebben.
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KULTUUR OVERSLAGBEDRIJF EUROPOORT (K.O.E.)
(zie tek. K.O.E. A & B en Details)

Nabij Km 1026 staat een canplex transportbanden, liften, verrijdbare
entertorens en een koeltoren. Ditcomplexwordt tot leven gebracht door
twee zwermen vaartuigen en de bezoekers, die per auto, boot, helicopter
of trein arriveren.
Dit bedrijf beantwoordt aan twee behoeften/ontwikkelingen:
1. Kultuur is handel. Geslaagde kunstenaars zijn zelden meer dan een
geslaagde investering van een of andere galeriehouder of museumdirecteur.
Het is een feit dat alles te verhandelen is en dat vrijwel alles in
dienst staat van de economische belangen van de grate ondernemingen.
2. Het inefficiente gebruik van dure infrastructurele voorzieningen
tbv musea, schouwburgen, deurshallen, tentoonstellingsparken, etc.
Een grate beurshappening(de Firato bijv.) legt vaak gedurende een maand
beslag op de faciliteiten van de RAI terwijl er maar gedurende een week
werkelijk gebniik gemaakt wordt van deze voorzieningen als m.n.
parkeren. Ook reizende tentoonstellingen moeten altijd zeer moeizaam
opgebouwd, beveiligd, afgebroken en weer verder getransporteerd warden.
De Belgische kunstenaar Henri Lannoye die deze zomer de Benelux
rondreisde met een zware truck (Intercity Art) had dit goed begrepen.
Het Kultuur Overslagbedrijf Europoort voorziet in deze behoeften.
Aan de river zijde van de pier zijn negen steigers waaraan 18 parkeerbakken op een zodanige manier afgezonken kunnen warden dat alle vier
verdiepingen zonderhetgebruik van hellingbanen bereikbaar zijn. Tezamen
hebben de bakken een capaciteit van zo'n 5400 auto's. In tijden van
verminderde parkeerbehoefte warden deze bakken gebruikt voor het
transport over de Rijn van versgeproduceerde Duitse automobielen. Voor
dit gebruik kunnen de bakken plaats bieden aan een kleine 600 auto's
i.t.t. de gebruikelijke 300. Ze worden dan aan elkaar gekoppeld en
voortbewogen door een duwboot.
De 'rangeerruimte' (een grate kale asfaltvlakte onder de transportbanden) langs de snelweg wordt behalve voor het opvangen en sorteren
van bezoekers-auto's ook gebruikt als 'oval-track' racebaan (gedeeltelijk
gebruikmakend van de snelweg) en als 'dragstrip' (sprintbaan van een
kwart mijl met uitloop). Deze race functies geven jongeren eens de kans
om op informele wijze, en met levensgevaar, hun auto's en stuurmanskunsten te meten. Ook kan via deze races, die vooral in het holst van
gure, regenachtige nachten zich afspelen, uitgemaakt warden (duel!)
aan wie nu de 'scone maghet' toebehoort •••
Via paternoster elevators en transportbanden wordt de bezoeker over
de spoorlijn heen naar de Calandkanaal zijde getransporteerd. Ook de
per trein arriverende bezoekers worden via roltrappen en transportbanden doorgevoerd.
Aan de zijde van het Calandkanaal staat in het water een 560 meter
lange pier. Ten behoeve van de ontsluiting van de aan deze pier aanmerende vaartuigen is er op NAP +10.00 een overdekte promenade met
daaronder (NAP+550) een in twee richtingen lopende transport-band.
Bovenlangs de promenade staan de vier verrijdbare entertorens die via
roltrappen bereikbaar zijn vanaf de promenade. Elke toren bezit twee
bewegende annen (elk met transportbanden heen en terug) die een groot

73

aantal bewegingsvrijheden bezitten waardoor de ontsluiting van zelfs
de meeste zeldzame constructies mogelijk wordt.
De aanmerende vaartuigen vormen tezamen een wereldwijde vloot van
musea, theaters, concertzalen, beurzen, universiteiten, hotels,
handelsmissies, etc. Het vlaggeschip van deze vloot is de Ark van Noah.
Parallel met de overslag in 'wereldse' goederen blijven ook deze
kultuurvaarders slechts korte tijd in het Calandkanaal: ze moeten
weer verder naar de andere grote steden van de wereld die overigens
vrijwel allemaal aan zee liggen of vandaar gemakkelijk bereikbaar zijn.
De kultuurconsument kan in het onvermijdelijke geval van optredende
vermoeidheid en kultuurshock ontsnappen aan het duizelingwekkende
gebeuren op en langs de promenade door zich te begeven naar het
ontspanningsgebouw: de Koeltoren. De koeltoren bestaat uit drie
elementen: de feitelijke hyperboloide betonschaal die, zoals het hoort
vrijstaat van de grond, de krans vloeren aan de buitenzijde waar de
consument zich kan voeden, kan mediteren, sporten en discussieren over
bet geconsumeerde ••• in kort: afkoelen, en tenslotte binnen in de
betonschaal de ventilatiekoker van de onderliggende snelwegtunnel die
ervoor zorgt dat er een constante koele bries waait in de onderste
regionen van de hyperboloide. Via openingen in de scbaal kan de rustende
consument zich ter fysieke afkoeling begeven op de rooster-vloeren
die tussen de scbaal en de ventilatiekoker opgelegd zijn. Ook is bier
de mogelijkbeid voor de bezoekers cq kultuurdragers uit den vreemde
om kennis te maken met de Hollandse kultuur: de reeks draaiende
windmolens, het water en de twee koeien die grazen in de schaduw van
de koeltoren.
Binnen de typologie van de overslagbedrijven neemt de K.O.E. een
aparte plaats in daar het geen faciliteiten voor tussenopslag van de
bandelswaar bezit (tanks, silo's, e.d.). Deze afwijking wordt ingegeven
door de aard van bet bedrijf: "tie consument haalt bet product zelf op
en consumeert ter plekke. Op zijn beurt betekent dit dat de aan/afvoer
aan de consumptie zijde van het bedrijf berekend moet zijn op het
transport van een grote hoeveelheid improductieve ballast: de consument
zelve met zijn/haar vervoersmiddel. De parkeerbakken zijn dus niets
meer dan een tijdelijke afvalopslag.
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KALENDRECHT
(zie tekeningen KalendrechtA & B en Details)

Tussen de Km's 1028 en 1029 ligt een veld op NAP +250 dat ingesloten
en verdedigd wordt tegen de zee door een dijk (de Randdijk) , een oeverwal
met daarboven de spoorlijn, vier markthallen op een beweegbare waterkering en een casino op de rioleringspompenkelder, de riverpeilbak en
een niet verdedigde parkeerkelder. De hoogte van NAP +250 is er een die
statistisch gezien zo'n twee keer per jaar bereikt wordt door het water
in Hoek van Holland. De waterkeringen hebben allen een hoogte van NAP
+550.
Bet veld wordt door zijstraten, die loodrecht op de stroomrichting
van de rivier lopen verdeeld in vier kwartelen. Elk kwartaal wordt weer
door de hoofdstraten, die in de richting van de rivier !open verdeeld
in drieeen. De zo ontstane vakken zijn weer onderverdeeld in 5 meter
brede percelen die (de kwartalen en de stroomrichting volgende) in
aantal overeenkomen met het aantal dagen van de maanden. Deze 365
percelen worden aan ondernemende behoeftigen uitgedeeld die er, op
enige beperking na, vrijvan belastingenen voorschriften hun handel en
!even kunnen drijven. Het 366ste perceei wordt gebruikt voor de vierjaarlijkse 'Schrikkelfeesten'.
De afwisselende aantallen percelen zorgen binnen het systeem van
vakken voor het ontstaan van pleintjes. De belangrijkste hoofdstraat
heeft ter plaatse van de kruising van de lijnen Casino-Markt en
Station-Aanlegsteiger een breed profiel over twee kwartalen meegekregen.
Op dit plein, het Plein der 19de Februari, worden 52 platanen geplant:
duurzame bomen.
Bet rioolwater wordt via onder de hoofdstraten liggende pijpen
geleid naar de verzamel-bezinkbak voor het Casino. Hier wordt het
geloosd (of als daartoe aanleiding is, gepompt) in de getijdekreek die
onder het Casino doorloopt (net als het geld ••• ) en via het daarachter
gel.egen moerassige overstromingsgebied zich loost in de ri vier.
Nabij deze uitmonding ligt het vliegveld. Dit vliegveld, dat alleen
geschikt is voor watervliegtuigen en helicopters dient als basis of als
tussenstop voor rondvluchten boven de havens, de Delta, de rivieren of
de gasvelden in de Noordzee.
Het einde van de Randdijk wordt ter plaatse van het vliegveld
gemarkeerd door een monument met vijfhoekige vorm (zie Details, Pentagon).
Deze regelmatig 5-hoek is de neerslag van de laatste bocht die de
rivier maakt op zijn 1032 kilometer lange tocht van Zwitserland naar
de Noordzee: een hoek van 180. Dit is precies de hoek tussen de
symmetrieas en een zijde van de 5-hoek. De bovenzijde van dit monument
is belegd met een marmeren tegelvloer in een toepasselijk geometrisch
patroon. Midden in dit pentagon/pentagram patroon ligt een kwartstegel.
(zie Details, Tegel). In deze tegel zit een siliciumchip (0,4 x 1 mm 2 )
met daarop geetst het ontwerp voor het hele plan (schaal 1/20 000 000,
lijndikte 90. 10- 9 m) (Zie Details, Siliciumchip).
Het andere uiteinde van de Randdijk wordt gemarkeerd door een
soortgelijk monument met een regelmatige 8-hoek als plattegrond (zie
Details, en Kalendrecht A). Ditmonurnent ligt op 4° 08' 20'' OL; 510
57' 30'' NB en is precies geografisch georienteerd. Het kan dus als
observatorium gebruikt worden.
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Ter weerszijden van de, ender de spoorlijn lopende keermuur (dit
zijn dus de 'verloren' linkerbanen van de snelweg) kan geparkeerd
worden evenals in de kelder van het Casino (behalve ten tijde van
extreem hoge waterstanden) en langs een of beide zijden van de hoofden zijstraten (een kleine 1000 parkeerplaatsen).
Voor dit deel van de spoorlijn zijn de bruggen gebruikt die nu
in het centrum van Rotterdam liggen tussen het Hofplein en Feyenoord:
het Blaakviaduct, station Blaak, de Willemsbrug en de Koningshavenbrug
(de 'Hef'). Deze laatste verbindt de kop van de Kalendrecht met de
in de Maasmond liggende scheid~ngsdam.
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TRUST TRADING TOWER
(zie tek. T.T. Tower A & B en Details)

Even voorbij Km 1032 staat op de plaats van het 'Hoge Licht'
(een van zes licbtbakens die binnenkomende schepen gebruiken voor
hun plaatsbepaling) een groot gebouw. Een toren op, of tussen een
voetstuk (zie T.T. Tower A & B). De toren is slechts te voet, per
trein of per helicopter bereikbaar, en kent, ook danzij de op 60
meter hoogte gelegen entree-lobby een grote mate van isolement. De
toren staat majestueus en eenzaam in de monding van de grote rivier.
Alles wat er in de toren en zijn voetstuk gebeurt is zichtbaar en
onbereikbaar tegelijkertijd. De twee helicopterdecks die elk plaats
bieden aan de grootste der helicopters worden op 60 meter boven de
woelige baren gedragen door stalen vakwerk constructies die naar
de heme! reiken; of zijn het de restanten van een door een
catastrofe opqegeven paging tot verbinding van de beide oevers?
Vanuit de onder de belidecks gelegen hallen komt de bezoeker via
loopbruggen in de lobby waar ook bet met de trein aangevoerde volk
via roltrappen arriveert.
Hier, in de lobby treedt de scheiding van de bezoekers op. De
zakenlui kunnen naar beneden gaan alwaar ze tegen de achtergrond
van het vertrouwenwekkende spektakel van de Europoort en de Deltawerken, en voorzien van alle mogelijke luxe elkaar in vertrouwelijke
omgeving kunnen overtuigen van elkaars betrouwbaarheid. De feitelijke
vergader en overnacbtingsfaciliteiten bevinden zich in de rechthoekige blokken terwijl de diensten waar zij van gebruik maken
(sauna's, squashbanen, restaurants, liften, airco. etc.) zich in de
twee glimmende, half-verscholen cylinders bevinden. Ook kunnen zij
via een priv~-lift (die bereikbaar is via het onderste, lege
gedeelte van de torenschacht) naar-bet eigen restaurant-tocktailbarobservatorium gedeelte reizen dat zich op 245 meter hoogte bevindt.
Het genoemde lege onderstuk van de torenschacht (atrium) is een vat
dat de luchtbehandelingsinstallatie voorziet van koele, vochtige
zeelucht.
De medewerkers van de havenverkeersleiding begeven zich naar
de bovenste verdieping van de krans waar ze met behulp van de
nieuwste technologie bet scheepvaartverkeer in de havens en op de
Noordzee in goede banen kunnen leiden.
De 'dagjesmensen' begeven zich of naar het draaiende restaurant
(onder in de krans) of naar het op 235 meter hoogte gelegen, drie
verdiepingen tellende cocktailbar-restaurant-coffeeshop complex met
zijn 80 meter lange openlucht promenadedeck (het deck plakt onder
de voetzolen van de uit het glas gewaaide cocktails en amarenekersen! •• )
De medewerkers tenslotte van Radio Rijnmond en Europoort TV
begeven zich naar de studio en zenders die zich op 260 meter hoogte
bevinden. De zendennast die tot 315 meter de lucht inpriemt onderhoudt
(in de vonn van antennes en bliksemafleiders) het contact tussen de
aarde en de cosmos.
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NAWOORD

Tot zover deze bundel essays. De papieren neerslag van een
aantal jaren leven in een eigen gedachtenwereld; ·gevoed door min
of meer toevallig passerende en (zelf)opgelegde inspirerende
raadsels, of mysterieen. Waarschijnlijk is dit niet de laatste
bundel, maar hopelijk zullen er in de toekomst ook nog stenen
essays aan toegevoegd kunnen worden, die op een directere manier
verheldering zullen kunnen geven met betrekking tot het misterie
van waterstaat; de realiteit.
Verder zou ik hier de kans willen grijpen om diegenen te
bedanken die mij gesteund hebben in het betreden en onderzoeken van
mijn eigen gedachtenwereld: alle begeleiders die mij in ontwerpprojecten vergezeld hebben, ook hen die niet, of niet meer verbonden
zijn aan de TUE, met name John Kormeling en Jo Coenen, mijn
'meesters'; Bert Dirrix en Rein van Wylick, twee stimulerende,
kritische en goede vrienden; Jan Luyten als immer enthousiaste en
kritische 'peetvader'; Jan Frederik Groot, mijn goede vriend en
'promotion assistant'; en uiteraard de leden van mijn examencommissie:
Peter Schmid, Dick Apon, Fred Batist en Gerard van Zeijl. Tot slot
zou ik speciaal hen willen bedanken die mij altijd kracht, warmte
en vertrouwen hebben willen geven: Gay, Jaap, Ruth, mijn broer Frank
en natuurlijk Annette.

Eindhoven, februari 1987
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