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I N T R 0 D U C T I E 

Dit afsturdeerverslag bestaat uit een bundeling van 2 teksten 

die betrekking hebben op 2 ontwerpen die in de periode 

juli 1984 - april 1985 zijn gemaakt. 2 Teksten die samen een 

beeld geven van de wijze waarop deze be ide ontwerpen zijn 

geconcipieerd en ontvangen kunnen worden. 

2 Teksten die qua uitgangspunten en structuur nogal verschil

lend zijn. 

De tekst 'STIJL en METHODE' gaat uit van een beperkt aantal 

begrippen die ontleend zijn aan specifieke literatuur, begrip

pen zoals typologies moment en moment van de vorminventie 

die in het ontwerp voor een torengebouw verduidelijkt worden 

en vice versa. 

De tekst 1 ARCHITEKTUUR 1 is een poging om vanuit een meer alge

mene en betooglijke houding het stedelijk ontwerp voor Prato 

della Valle in de stad Padua in een theoreties en histories 

kader te plaatsen opdat een inzicht ontstaat in het specifiek 

functioneren van deze architektuur binnen een concrete werke

lijkheid. 

Beide teksten hebben gemeen dat ze gericht zijn op de uiteen

legging van het ontwerp - als een werkelijkheid die zich aan 

ons voordoet - in plaats van een verduidelijking van het 

ontwerpproces. Dit leidt vaak tot verdubbeling. 

Datgene wat beide teksten niet nastreven is het poneren van 

stellingen of het onderbouwen van hypotheses. 

Wellicht is het overmoedig te spreken van 2 teksten die aan 

de lezer een landschap ontvouwen waarin deze niet direct bij 

de hand wordt genomen en naar een doel wordt geleid. 

De beperking van beide teksten is dat een aantal zaken als 

bekend wordt beschouwd bij de lezer. Hierdoor wordt de toe

gangkelijkheid van beide teksten beperkt tot de meer inge

wijde lezer. 

Het zij dit keer zo. 

Herman Kerkdijk 6 juni 1985 



f . 



STIJL en METHODE 



Deze voordracht zal gaan over een ontwerp voor een toren

gebouw dat gemaakt is naar aanleiding van een internationale 

prijsvraag: The Shinkenchiku Design Competition, zoals deze 

elk jaar door de japanse vakbladen JA en A + U wordt uitge

schreven. In 1984 werd - oh toeval - het thema bepaald op 

A STYLE FOR THE YEAR 2001. 

De voordracht is als volgt opgebouwd: 

Allereerst wordt een summiere inleiding gegeven rondom het 

thema Stijl en met n ame het probleem van de legitimatie van 

de architektoniese vorm dat hierin gesitueerd kan worden. 

Hierop volgt een kort intermezzo met h e t architektuurmanifest 

'Style and Epoch' uit 1924 van Mosei Ginzburg waarin uiteen

gezet wordt hoe zijn concept van een constructivistiese arch

tektuur zich bedient van een methode. Het is dit begrip me

thode in de betekenis van Ginzburg, echter met een ander oog

merk dat tussen de regels door te lezen is in een artikel 

van Argan, getiteld: 'Concept van een architektoniese typologie'. 

Op basis van dit artikel wordt dan een poging gedaan enkele 

begrippen als typologies moment en moment van de vorminventie 

te verduidelijken aan de hand van enkele belangrijke aspecten 

van het ontwerp voor een torengebouw. 

Tot slot wordt aan de orde gesteld op welke wijze dit denken 

over typologie als een theoreties kader de mogelijkheid biedt 

criteria op te stellen om kritiese inzichten ten aanzien van 

dit ontwerp te ontwikkelen. 

Ik wil nu ingaan op de aard van het thema: a style for the year 

2001 en op basis van een korte duiding van het begrip stijl 

hierin de 19e eeuwse problematiek aan de orde stellen, waarin 

men de formulering van een eigentijdse stijl als een noodzaak 

zag een geldige legitimatie te vormen voor de architektuur. 

Dit vormt mijns inziens ook of nog steeds de kern van de pro

blematiek van de huidige architektuur en zeker van dit thema. 

Het verklaart wellicht ook enigzins de toegenomen interesse 

die het denken over het type de laatste decennia doormaakt als 

een geldige basis architektuur te concipieren. 



In de toelichting op de prijsvraag wordt verwezen naar twee 

belangrijke architektoniese paradigma's van de moderne archi

tektuur: het Dominoskelet van LeCorbusier uit 1915 en een 

ontwerp voor een glazen wolkenkrabber van Mies van der Rohe 

uit 1922. Dit is wellicht gedaan vanwege de grote structurele 

invloed die . deze twee voorstellen op een groot gedeelte van 

de internationale architektuurproduktie in het begin en vooral 

het midden van deze eeuw gehad hebben en zelf s tot op de dag 

van vandaag hebben. 

Het doel van de prijsvraag is dan dat : "··· alhoewel enige 

terughoudendheid ten aanzien van het thema gerechtvaardigd 

lijkt, men verwacht dat stoutmoedige plannen eerder tot sti

mulerende en waardevolle voorspellingen zullen leiden voor 

een stijl van de toekomst ••• " 

Zonder na te gaan in hoeverre een dergelijke al te eenvoudige 

toelichting op het thema juist is, lijkt mij deze vraag, deze 

nieuwsgierigheid en het verlangen naar Stijl te situeren op 

het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw en het 

verdere verloop hiervan. 

zo was tot het einde van de 18e eeuw het begrip stijl door 

middel van de goddelijke principes - de klassieke regels -

intrinsiek verankerd in de architektuur zelf. De vorm werd 

bepaald door het souvereine spel met de regels en had de 

architektuur een welhaast vanzelfsprekende plaats in de sa

menleving. Maar eerst nadat de Barok met haar weelderige en 

al te protserige vormen van binnenuit de regels uitholde en 

waardoor ook haar vanzelf sprekende rol in de samenleving aan 

het wankelen wordt gebracht, wordt de kwaliteit van architek

tuur als stijl tot een probleem. 

Het is de periode van de Verlichting waarin het geloof in 

universele regels en a-priori principes verloren gaat, 

ondermeer door de opkomst van de wetenschap en men zichzelf 

tot taak stelt de waarde van architektuur te meten aan de 

hand van de individuele, tot de zinnen sprekende perceptie. 

Het is onder andere Le Camus de Mezieres die in 1780 in zijn 

'Genie de l'Architecture ou l'analogie de cet art avec nos 

sensations' het begrip Karakter introduceert. 



Elk object heeft een passend karakter, zo stelt hij. 

Een karakter dat vaak slechts door een enkele lijn tot uit

drukking komt. Elk gebouw kon hiermee onderscheiden worden op 

basis van de eigen expressieve fysiognomie naar gelang haar 

specifieke karakter. Omgekeerd betekent dit voor de architekt 

dat hij het gebouw het haar passend karakter dient te geven 

door een zekere, tot de zinnen sprekende vorm te kiezen over

eenkomstig met de sociale betekenis van het gebouw. 

Op deze manier werd architektuur gedefinieerd en gelegitimeerd 

door externe betrekkingen tot kunst, moraal, gewoontes en wet

gevingen, kortom de maatschappelijke orde. Zo werd de archi

tektoniese vorm en het karakter ervan bepaald door middel van 

een koppeling van de vorm aan sociale betekenis door te refe

reren naar zaken als sociale status, gebruik p0litieke ideeen 

die alle buiten het specifieke gebied van de architektuur lig

gen. 

Met het verlies van betekenis van deze symboliese architektuur 

zoals dit een intrinsiek onderdeel vormt van de Verlichtings

architektuur en dat ingezet wordt door de crisis die ontstaat 

in de maatschappelijke idealen van totaliteit en universali

teit, is men genoodzaakt opnieuw architektuur van een legi

tieme basis te voorzien. 

In zijn artikel 'The End of Styles' schets Porphyrios de 

problematiek en de betekenis van het begrip stijl vanaf dit 

breekpunt in de architektuur omstreeks 1800. 

Het is Quatremere de Quincy bij wie Porphyrios constateert 

dat deze in zijn 'Dictionnaire Historique d'Architecture' 

uit 1832 met het definieren van de wetten van een algemene 

theorie om het karakter van architektuur te bepalen tegelij

kertijd de vorm van de architektuur koppelt aan het nut van 

de architektuur. 

En het is, zo vervolgt Porphyrios, deze stille overeenkomst 

van representatie en nut die het begin vormt van onze moder

ni tei t. Het is dit snijpunt van architektonies beeld en 

essentieel gebruik dat de basis vormt voor ons huidige be

wustzij n over architektuur. 

Deze verbinding van nut en architektuur wordt analoog aan 

het onderscheid dat Quatremere de Quincy aanbrengt, 



op 3 nivo's onderscheiden: de relatie tussen nut en de vorm, 

tussen nut en het ornament en tussen nut en de konstruktie. 

Zo voert Porphyrios bij de relatie van nut en konstruktie 

Viollet Le Due op als de man die terugkeert tot de klassieke 

conceptie van stijl waarin een algemene Stijl wordt onder

scheiden van een persoonlijke stijl. 

Er is Stijl, er zijn de stijlen. 

Het is deze klassieke conceptie van stijl waarin de vanzelf

sprekende verbinding tussen de fysieke verschijning van een 

object en zijn essentie bepalend is. 

De essentie van het object, van de architektuur wordt nu 

gesitueerd in de aandacht voor het bouwen zelf, niet als 

een verwijzing naar de natuur maar vertegenwoordigt dit bouwen 

zelf de natuur. De natuur van het bouwen wordt gereduceerd 

tot de aktiviteit van het maken en appelleert niet meer direct 

aan mythiese en rituele betekenissen van een maatschappelijke 

orde. Tegelijkertijd wordt dit juist haar nieuwe mythe. 

Dus stijl is betekenisvol niet vanwege haar representatieve 

verbinding met iets wat buiten haar zelf ligt, maar vanwege 

haar verbinding met de realiteit van het maken zelf. 

Vanwege haar vermogen op te gaan in de natuur, in de realiteit 

van het konstrueren. 

Hier verliest stijl - op de drempel van de Moderne Beweging -

zijn bestemmende en arbitraire rol te komen tot vorm; 

arbitrair in de zin van dat er geen natuurlijke relatie be

staat tussen teken en betekenis. Stijl wordt aldus opnieuw 

als een intrinsieke eigenschap van het maken beschouwd. 

Deze opvatting vormt een belangrijke grondslag voor de moderne 

architektuur die het Dominoskelet als het beeld van de pure 

konstruktie tot haar kenmerk maakt. 

Dit Dominoskelet kan in de meest enge zin beschouwd worden 

als de voorwaarde tot en de essentie van een internationale 

stijl. Het valt vanuit dit kader te begrijpen hoe men in het 

begin van deze eeuw min of meer impliciet kon uitgaan van deze 

19e eeuwse erfenis. En dat deze opvatting over stijl bijna 

naadloos ingepast kon worden in het meer en meer geldige 

paradigma dat stijl de expressieve uitdrukking moest zijn van 

een allesomvattende tijdgeest. 



• 

Een opvatting zoals deze terug te vinden is in de vele archi

tektuunnanifesten die in de jaren 20 zijn verschenen. Zo ver

schijnt in 1924 kort nadat bijvoorbeeld 'Vers une Architecture• 

was gepubliceerd, het manifest •style and Epoch' van Mosei 

Ginzburg. 

Het is met name z1Jn opvatting over een constructivistiese 

architektuur die Ginzburg noodzakelijk acht te komen tot stijl. 

Dit begrip stijl betekent ook voor Ginzburg de representatie 

van een allesomvattende tijdgeest. Deze tijdgeest wordt bij 

Ginzburg belichaamd door de industriele en russiese revolutie, 

door de sociale en techniese omwentelingen. 

Het is de machine die in staat wordt geacht de potentiele 

produktiekrachten te mechaniseren en dat op wetenschappelijke 

en techniese basis het model van de architektuur diende te 

zijn. Wil architektuur beantwoorden aan de eisen van de tijd 

en er ook uitdrukking van zijn dan kan dit door een construc

tivistiese architektuur te realiseren. Hiervoor draagt Ginz

burg in zijn 'Style and Epoch' een theoreties kader aan waarin 

en waardoor dit gerealiseerd kan worden. In deze theorie valt 

een drietal concepten te onderscheiden: een concept van bewe

ging, een concept van mechanisatie en een concept van construc

tivisme. 

Het is vooral het constructivisties concept waarin Ginzburg 

duidelijk maakt dat met name dit concept voorwaarden levert 

om te komen tot stijl. Het is hierin de benadrukking van de 

methode als middel te komen tot een constructivistiese archi

tektuur waarin geen plaats meer is voor een vooringenomen 

idee van de vonn. 

Dat wat constructivisties is in het schema van Ginzburg is 

niet de stijl, maar de methode. Een methode die gericht is op 

een synthese van concept, materialisatie en techniek van het 

ontwerp. Het is deze methode die, voortkomend uit de eisen van 

de tijd, niet zal leiden tot een particuliere stijl maar tot 

een juiste en universele Stijl. 

Een methode die haar specif ieke karakter ontleend aan de em

piriese methoden van de ingenieur en de constructeur. 

Het is met name het verlaten van het standpunt dat een voor

ingenomen idee van de vonn zal leiden tot architektuur dat 



vervangen wordt door een methode, die voorwaarden levert 

vanuit een schema dat tot vorm leidt, dat mijns inziens di

rect in relatie gebracht kan worden met het denken over 

type en typologie. 

Ik wil dit doen door een artikel van Argan centraal te stellen, 

dat als titel draagt: 'Concept van een architektoniese typo

logie' 

Alhoewel het woord methode niet voorkomt in Argan's betoog 

ben ik van mening dat de hierin ontwikkelde inzichten begre

pen kunnen worden als een typologies methode. Een methode 

waarmee een theoreties kader opgebouwd kan worden waarin het 

mogelijk is een architektoniese vorm te ontwikkelen. 

Het moge duidelijk zijn dat het woord me thode niet alleen in 

enge, rationele zin bedoeld wordt zoals door Ginzburg maar dat 

hiermee een ruimere manier van handelen wordt voorgesteld. 

Een methode waarin ook plaats is voor associatieve en a-logiese 

overwegingen. 

Het is dan met name het probleem van selectie dat zich in deze 

methode aandient. Een probleem dat Ginzburg niet zozeer kende, 

immers werd door hem de juistheid van de keuze van de archi

tektoniese elementen afgemeten aan de wijze waarop deze 

geacht werden in staat te zijn uitdrukking te geven aan de 

eisen van de tijd. Het is juist deze verbinding met een maat

schappelijk en cultureel kader dat niet meer eenduidig 

vast te leggen is - als dit al ooit het geval is geweest -

waardoor het probleem van selectie v e rscherpt wordt. 

En vormt het ontwerp als concreet resultaat van dit selectie 

proces de conclusie van de typologiese keuzes die gemaakt 

zijn die niet direct een realiteit buiten de architektuur 

representeert, maar deze onontkoombare verbinding via de om

weg van het beeld opbouwt. Nogmaals, dit is het grote onder

scheid met Ginzburg waar deze de methode inzet een vorm te 

realiseren die direct uitdrukking kan zijn van de tijdgeest, 

wordt hier de methode gehanteerd een beeld te construeren dat 

indirect een registratie vormt van de complexe realiteit van 

een maatsch:lppelijke orde waarin juist de tegenstellingen ge

toond worden. 



In zijn betoog over het architektoniese denken wat betreft 

typologie onderscheidt Argan 2 aspecten. Allereerst dat er 

een eenheid of continuiteit van het moment van de typologie 

bestaat. Daarnaast is er zoiets als het moment van de vorm

bepaling. 

Hiertoe worden allereerst 2 fundamentele feiten onderscheiden. 

Het formatieproces van een typologie, zo stelt Argan, dient 

een nauwkeurig estheties doel. Allereerst geeft hij aan dat 

een typologie niet alleen gevormd wordt met betrekking tot de 

funcite van een gebouw, maar speciaal met betrekking tot de 

onderlinge verhouding van typen. Voorzover het type vatbaar 

is voor varianten betekent dat wel dat ideologiese beteke

nissen van een bestaand type in het heden tot een bijzondere 

accentuering kunnen en moeten komen. 

Als tweede feit vermeldt Argan dat typologieen, als een leer 

van de reeksen, op te delen zijn in 3 cate gorieen te weten: 

de totale configuratie van een gebouw, de grote constructieve 

elementen en de decoratieve elementen. 

Een dusdanige classif icatie wordt aangebracht volgens de op

eenvolgende operatieve fasen van het ontwerpproces. Het doel 

hiervan is de architekt een typologiese gids te leveren ge

durende het hele verloop van zijn ideele proces. 

Het is een classificatie analoog aan de wijze waarop Quatre

mere de Quincy zijn algemene theorie over de vorming van het 

karakter uiteenlegt in deze 3 aspecten. 

Op basis van genoemde 2 begrippen: het typologies moment en 

het moment van de vormbepaling wil ik nu het formatieproces 

van het ontwerp toelichten en vice versa deze begrippen in

houdelij k concretiseren op basis van dit ontwerp. 

Het moment van de typologie, zo stelt Argan, is het onproble

matiese moment. Hierin stelt de kunstenaar gegevens op, neemt 

tot fundament of premisse voor het eigen werk een geheel van 

algemene noties of een beeldvermogen en daarmee min of meer 

de expliciete inhoud of ideologiese betekenissen. Een geheel 

van algemene noties wordt binnen een associatief kader opge

bouwd en vloeit voort uit de actuele ontwerpopgave. 



Het zijn de vage noties betreffende een typiese activiteit als 

het oprichten van een toren of een kolom verbonden met een 

modern, visionair beeld van hoogbouw dat in het geval van de 

vraag naar een stijl voor de toekomst een juist referentieka

der lijkt te kunnen waarborgen. Juist, omdat het uitgerekend 

de ideologiese betekenissen zijn van deze visionaire vorm van 

hoogbouw in de jaren 20 en de mythevorming die hieraan vast

kleeft, die criteria oplevert een selectie uit te voeren. 

Alhoewel deze mythevorming reeds grote scheuren en barsten ver

toond, haar toegediend door de tand des tijds, lijkt dit beeld 

nog steeds de zinnen te beroeren van vele vakgenoten. Het ge

vaar dat hierin schuilt is dat de modellen uit de moderne 

periode weliswaar met v e rbeterde technieken, zonder enige 

consideratie worden nagebootst. 

Waar het echter om gaat in het typologies moment is mijns 

inziens - en dit klint enigzins paradoxaal - dat een selectie 

gemaakt wordt uit de voorhanden zijnde typen en modelllen 

op basis van de ideologiese en mythiese betekenissen. 

Echter in het bewustzijn dat deze ideologiese en mythie se be

tekenissen in een vorige tijd geldig waren en aldus konden 

dienen als legitimatie en acceptatie van die vorm. 

Zo is bijvoorbeeld de keuze om een samengestelde kolom van 

Ledoux als model voor het ontwerp te nemen gemaakt op basis 

van de notie dat de mythe van een 'architecture parlante' 

nadrukkelijk het probleem van de communicatie en de betekenis 

ervan in een maatschappelijke orde tot haar essentie maakt. 

En het zijn juist de wil tot communicatie en het oproepen 

van betekenis die geassocieerd kunnen worden met de vraag naar 

een stijl voor de toekomst. 

Het is dus vanuit het ideologies veld van betekenis van de 

architektuur dat op een associatieve manier een selectie ge

maakt wordt die relevant geacht wordt voor de aktuele ontwerp

opgave. 

Een persoonlijke selectie weliswaar, die echter afgemeten kan 

worden aan en opgebouwd kan worden in de historiese ervaring. 

Met andere woorden in deze persoonlijke selectie wordt het 

type geaccepteerd in e e n moment van opheff ing van het histories 

oordeel. 



Als zodanig is zij een bedoeld moment in de zin van de for

mulering van een nieuwe waarde voorzover het de architekt 

de verplichting tot een nieuwe, formele bepaling oplegt. 

Dit ontzenuwt mijns inziens tevens de angst dat een per

soonlijke keuze te beschouwen is als willekeurig of als 

subjectief en daarmee als niet ter zake doende wordt afge

daan. 

Een persoonlijke selectie is altijd willekeur tot het moment 

waarop persoonlijke creativiteit wordt kortgesloten met de 

historiese ervaring. Het is juist de persoonlijke selectie 

die gevoed door de historiese ervaring haar uiteindelijke 

verantwoordelijkheid kent ten aanzien van de vorm, van de 

architektuur. 

Als grondslag voor zo een nieuwe creatie neemt Ce geschiedenis 

volgens Argan een heel bepaalde vorm aan: die van de typolo

gie. In het type wordt de ervaring van de reeds gerealiseerde 

vormen vastgehouden, maar ontdaan van hun specif ieke formele 

en artistieke waarde. 

Het is dan het moment van de vormbepaling dat verwijzingen 

inhoudt naar exacte waarden van vormen in het verleden, 

waarover de architekt impliciet een waardeoordeel uitspreekt. 

Volgens Argan dus een impliciet waardeoordeel dat de archi

tekt uitspreekt bij de uiteindelijke vormbepaling. 

Maar zo zou het wel een smogelijk kunnen zijn om juist een 

expliciet waardeoordeel te bepalen ten aanzien van de overge

leverde betekenissen van de vorm in het te maken ontwerp. 

Bijvoorbeeld in het ontwerp is gekozen voor het type van 

hoge bouw en maakt de motivatie duidelijk waarom. 

Dit betekent echter niet dat de ideologiese waarden daarmee 

overgenomen worden maar dat juist bij de exacte vormbepaling 

het doel wordt nagestreefd tot het komen van een ontmanteling 

van deze waarden. Het is geen nieuwe waarde of vervormde waar

de die nagestreefd wordt of het moet een nul-waarde zijn. 

Het gaat dus bij het ontwikkelen van een inzicht in het ont

werp niet om een nieuwe betekenisverlening. 

Het gaat erom dat de ideologiese betekenissen van de gefrag

menteerde vorm die, verbrokkeld als deze reeds zijn, 



intrinsieke aanknopingspunten bieden het ontwerp in haar 

ideele context te begrijpen. 

zo toont de reeks plattegronden van het torengebouw diverse 

bewerkingen van de typiese centrale plattegrond zoals deze 

in de religeuze bouw en ook in de villa's ten tijde van de 

Renaissance - tot een hoogtepunt zijn ontwikkeld. 

Het centrum van dit type werd gedacht als de plaats waar de 

mens zich kon meten met de almachtige Schepper. Het was de 

koepel die het heelal symboliseerde waarin de mens, welis

waar geschapen naar God's beeld zijn centrale rol naast 

God als zelfstandig denkend iemand ging opeisen. 

In het ontwerp voor het torengebouw zien we op de centrale 

plek een grote, monumentale trap geprojecteerd waarbij het 

niet meer lijkt te gaan om de cultus van het individu, 

maar meer om de individuen, de menigte, de massa. Er is geen 

centraal punt meer op deze trap, de trap zelf is centrum ge

worden. Zo is er voor de construc~ie van de vorm van de trap

treden geen gebruik gemaakt van concentriese cirkels die 

allemaal een centrum hebben, maar is de straal van de gebo

gen traptreden gelijk en verschuift het middelpunt van de 

cirkels steeds opnieuw over de centrale as van de trap. 

Hierdoor wordt tevens het aspect beweging benadrukt als een 

beweging zonder doel, zonder eindpunt op zichzelf, als een 

beweging tot in het oneindige. 

Ter verduidelijking verwijs ik naar de direkteurswoning van 

Ledoux in La Saline te Arc et Senans, waarin de grote trap in 

het centrum van de woning op 2 manieren een eindpunt verte

genwoordigt. 

Allereerst geldt voor het publiek de direkteur als directe 

representant van de Zonnekoning, als zo een eindpunt in de 

zin van norm waaraan men ondergeschikt is. Tevens staat boven

aan de trap het altaar als symbool voor het religeuze gezag 

dat alleen betreden mag worden door de priester. 

De trap is hier letterlijk obstakel dat voor het publiek, 

de arbeiders van de zoutmijn een niet te nemen bolwerk van 

norm en gezag symboliseert. 

Het altaar bovenaan de trap in de halfronde nis kan aldus be

grepen worden als het letterlijke einde van de architektuur. 



Hiermee bedoel ik dat architektuur in de symboliese betekenis 

die ze kon ontwikkelen voor een toenmalige gemeenschap diende 

te voldoen aan deze codes van aards en religeus gezag. 

Architektuur wordt gebruikt en daarmee ingeperkt om een maat

schappelijke boodschap over te brengen. 

In het torengebouw wordt bovenaan de trap, die besloten wordt 

door een rudimentaire nis als verwijzing naar de direkteurs

woning van Ledoux, een platform gemaakt waar niets geplaatst 

is. 

Alsof het gaat om het Niets, om de Leegte waarin de menigte 

dan eens weer bovenaan de trap staat, dan weer onderaan. 

Tegelijkertijd is de trap in haar uitstulpende vormen een 

bewerking van de grote trap in de Laurenziana Bibliotheek te 

Florence van Michelangelo. Een trap waarvan Norberg-Schulz 

opmerkt dat deze begrepen kan worden als een bijna patheties 

obstakel voor de mens die de Bibliotheek wil bezoeken. De trap 

symboliseert aldus de lange en moeilijke weg voor de mens om 

tot ware kennis te komen. In het torengebouw geldt de trap 

als een te overwinnen obstakel voor diegene in de menigte 

die daadwerkelijk het publieke gedeelte van de sokkel van 

het gebouw gaan verlaten om hetzij naar hun woning te gaan, 

hetzij naar hun kantoor. 

En het is dan diezelfde uitstulpende trap die s'avonds de 

werkenden als het ware uitspuugt in de stad en daarmee de 

stad voorziet van de klotsende en botsende menigte dat een 

belangrijk kenmerkt lijkt te zijn van die stad . 

Wat betreft de organisat~e van de trap en met name de aanwe

zigheid van het middelste platform, kan ze analoog aan de trap 

van Peutz in het gemeentehuis te Heerlen gebruikt worden als 

tribune en daarmee gezien worden als een soort theater. 

Een theater van de democratie. 

Het zijn deze lezingen van de trap als obstakel, als theater, 

als beweging, als eindpunt die tezamen komen in het beeld en 

uiteindelijk in de fysieke verschijning van de trap. 

Het is zoals Quatremere de Quincy opmerkt over het beeld: 
11 

••• door de gave van de imitatie schept de mens een beeld. 

In dit beeld wordt de realiteit getoond op een wijze waartoe 

de realiteit zelf niet in staat ' II is .•• 



Het zijn deze menigvuldige realiteiten die in het beeld van 

de trap als type zijn te lezen en die in de uiteindelijke 

articulatie van de vorm afgeleid zijn van de modellen uit 

het verleden en worden kortgesloten met de aktuele opgave. 

Het is dan dat deze monumentale trap in de publieke onderbouw, 

die de sokkel vormt van het gebouw in de schacht overgaat in 

een centraal ontsluitingsprincipe. Een centrale organisatie 

op basis van een ruimtelijk en konstruktief zo economies mo

gelijk principe en dat geent is op het model van de centrale 

plattegrond. 

Tegelijkertijd kan de lift als syrnbool van het vertikale ont

sl ui tingsprincipe begrepen worden als een verbindend element 

niet alleen in functionele zin, maar vooral in programmatiese 

zin. Zo verbindt de centrale lift zowel de collectieve kantoor

vloeren als de individuele woningen met elkaar en stelt hier

mee de realiteit aan de orde van het samengaan van wonen en 

werken. Als zodanig is de interne organisatie van prive en 

collectief , van wonen en werken in de schacht te zien als 

een kritiek op de moderne uitgangspunten van de ideale stad 

van morgen, waar wonen en werken definitief van elkaar zijn 

gescheiden. 

De overgang van de sokkel naar de schacht bevat de benodigde 

techniese voorzieningen op de Se verdieping en de noodzakelij

ke ruimtes voor administratieve en beheerszaken van het to

rengebouw op de 6e verdieping. 

Echter is het niet zo dat vanuit deze organisatie van akti

viteiten de articulaties van de vorm begrepen kunnen worden. 

Het is ook hier uiteindelijk het beeld waarin de specifieke 

vorm te begrijpen valt. En hierin speelt het programma een 

bescheiden rol. 

Het is het beeld van de moderne hoogbouw met daarin de woning 

van morgen dat in de gestapelde doos- en trommelvormen opge

roepen wordt. De woningen zijn gesitueerd in de doosvormen, 

de kantoorruimtes in de trommelvormen. zo refereert de vorm 

in de eindigheid van de hoeken van de doos aan de moderne, 

individuele villa en de oneindigheid van de trommel aan een 

collectief gebruik van de kantoorruimtes. 



Het is dus eerder vanuit de articulaties van de vonn, van 

haar beeld die de organisatie van het programma van een 

associatief argument voorziet. 

Tegelijkertijd wordt de geldigheid van dit argument op de 

proef gesteld, tegenwicht gegeven door een contra-punt in de 

wijze waarop de gevels geconcipieerd zijn. 

zo zijn de gevels van de woningen in de doosvonn gesloten van 

aard in tegenstelling t o t het beeld van de moderne hoogbouw. 

Een beeld dat b e staat bij de gratie van licht, lucht en zon: 

openhe id is hier het parool. 

En zijn de ronde wanden van de trommels voorzien van reflec

terend bekledingsmateriaal alsof diegene die op de kantoor

vloeren werken verschoond blijven van welke invloed van 

buitenaf dan ook. Het materiaal weerkaatst alles als in een 

bunker. 

Het is juist in deze contrapunctiese legitimaties voor de vonn 

dat het beeld van de toren zoals bij de trap haar bestaans

reden zoekt in de realiteit van het moment. 

Het is juist de weerbarstigheid van het ontwerp zich te lenen 

voor ~~n lezing, voor ~~n realiteit waarin mijns inziens 

een belangrijke kwaliteit van architektuur gefonnuleerd dient 

te worden. 

Niet door op een al te eenvoudige man:Ler maar links en rechts 

de historiese modellen te citeren, aldus een oppervlakkig 

eclecticisme bewerkstelligend waarin de architektuur met 

stomheid geslagen is. 

En rest uiteindelijk de verhouding van het beeld met de stad 

waarin het ontwerp gedacht is, als laatste thema van deze 

voordracht. 

Het ontwerp voor een torengebouw refereert wat dit betreft 

voornamelijk aan het ontwerp voor de Chicago Tribune Column 

van Adolf Loos uit 1922. 

Tafuri heeft hierover het volgende opgemerkt: 

" •.. De kolom van Loos is geen symbool. Het vertegenwoordigt 

slechts een polemies standpunt tegenover de metropool als een 

wereld van continue verandering. Maar e e n enkele kolom losge

weekt uit de context van de orden is zelfs geen allegorie; 

het is een fantoom. 



Als een paradoxale getuige van een voorbije code is het tot 

enorme proporties opgeblazen in een laatste poging een plei

dooi te houden voor eeuwige waarden, voor niet uitwisselbare 

waarden. En het is zelfs een patheties fantoom omdat het 

ontwerpvoorstel van Loos zich situeert in het hart van de 

metropool, de plaats van verandering, het verval van waarden 

die dit voorstel en de wens te communiceren over absolute 

waarden kenmerken in de tragiek van het onmogelijke ••• 11 

Het is bij het ontwerp voor het torengebouw juist deze ver

houding met het programma van de metropool, met haar constant 

veranderende waarden waarin het beeld haar essentie tracht 

te formuleren. 

Zo wordt door Loos het radicale onderscheid aangebracht tus

sen het programma en dat kleine gebied van architektuur: 

het monument. 

Bij het torengebouw is het als reeds vermeld de steeds wis

selende verhouding van programma en vorm die analoog begrepen 

kan worden aan de relatie van het beeld met de steeds wisse

lende waarden in de stad. 

En het is vanuit deze notie dat niet de doriese kolom als mo

del is gekozen, maar de samengestelde kolom zoals deze door 

Ledoux in zijn architektonies oeuvre is ontwikkeld. 

Een opmerkelijk oeuvre gezien het feit dat deze architektuur

taal haar geldigheid had ten tijde van het Ancien Regime, 

maar ook na de Franse Revolutie als een sprekende architek

tuur geldig kon zijn voor het volk. 

Het is de verdienste geweest, aldus Porphyrios dat de 'revo

lutiearchitekten' juist op het nivo van het architektonies 

denken in staat waren de arbitraire verbinding te onderken

nen tussen vorm en inhoud, tussen architektuur en betekenis. 

Ze waren in staat de conventionele verb inding die bestond 

tussen teken en betekenis te identif iceren om aldus een karak

tervolle architektuur te kunnen maken. 

De doriese kolom als beeld wordt nog steeds direct verbonden 

met mythiese betekenissen als eeuwige waarden en universele 

orde, zoals ook blijkt uit de kritiek van Tafuri op het ont

werpvoorstel van Loos. Het is mijns inziens juist op dit 



punt waar het gebruik van het model van de samengestelde 

kolom niet direct meer te identificeren valt met dergelijke, 

ideologiese betekenissen. Eerder is het zo dat de samenge

stelde kolom in het afwisselen van de ronde en vierkante 

vormen de autonomie van de delen benadrukt en anderzijds 

getuigt van de realiteit van de kolom als een stapeling. 

Het ontwerp voor een torengebouw kan gezien worden als een 

poging tot demystif icatie van de wil te communiceren over 

eeuwige waarden in de wijze waarop het beeld als resultante 

van bestaande modellen gefragmenteerd verschijnt. 

Tegelijkertijd bouwt het ontwerp hiermee een nieuwe mythe 

op waarin het gaat om een nulgraad van betekenis van de 

vorm of juist om de menigvuldige betekenissen van de vorm. 

En resulteert slechts het beeld als een teken zonder eendui

dige betekenis waarin architektuur haar essentie als een 

autonoom gegeven tracht te verwezenlijken terwille van een 

nieuwe monumentaliteit welke de stad zou kunnen ordenen. 

Wellicht dat het gebruik van de stalen stabiliteitsverbanden 

in het torengebouw duidelijk maakt dat deze niet direct vanuit 

een techniese noodzakelijkheid zijn te begrijpen, maar vanuit 

dit beeld dat daarmee een kritiek formuleert op een al te 

overheersende techniese organisatie van architektuur. 

De essentie van stijl, zo zou de conclusie kunnen luiden, 

zetelt nu in het beeld van de architektoniese vorm. 

En deze architektoniese vormd dient keer op keer opnieuw 

gedacht en gemaakt te worden. Dat is haar Stijl. 

Hiermee wil ik besluiten en rest mij nog te vermelden dat 

deze inzending - nu de prijswinnaars uit een veld van 403 

deelnemers bekend zijn - als laatste feit met de Chicago 

Tribune Column van Loos gemeen heeft, dat ze niet in de 

prijzen is gevallen. 

Herman Kerkdijk april 1985 
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ARCH ITEKTUUR 
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De titel die deze voordracht heeft meegekregen ademt, zeker 

in het kader van een eindcolloquiem, een vanzelf sprekendheid 

en eenvoud uit die gezien de vele wijzen waarop dit gedaan 

wordt welhaast haaks staat op de problematiek die hierin ver

scholen ligt. 

Maar, een architekt heeft het over architektuur. 

Het onderwerp van deze voordracht is dus vastgelegd, mits goed 

gespeld. 

Immers indien een U wordt weggelaten - architektur - verandert 

er iets. Het klinkt meer duitser, of duister, zo de U wil. 

De vanzelf sprekendheid wordt minder, maar toch is ze nog ver

staanbaar. 

Met een beetje verbeelding kan deze allegorie gelden als een 

introduktie op het algemene thema dat in de prijsvraag: 

het Venetieprojekt in het kader van de internationale archi

tektuurbiennale 1985 aan de orde wordt gesteld: de verhouding 

tussen de officiele taal en het dialect van de architektuur. 

Oftewel de dialectiek van de ideale modellen die soms zijn uit

gevoerd en de vele vervormingen hiervan die meestal zijn uit

gevoerd. Een prijsvraag die tot doel heeft een veelomvattend 

beeld te tonen van het hedendaags talent in de architektuur. 

Het Venetieprojekt bestaat uit 10 prijsvragen. 

Elke prijsvraag kent zijn specifieke locatie: een 3-tal in 

Venetie, de andere 7 in het achterland van Venetie. Hiervoor 

wordt naar de historiese aard en de geschetste problematiek 

een concreet ontwerpvoorstel gevraagd. 

Het zijn deze reele situaties waarin genoemde relatie tussen 

taal en dialect in een meer concrete zin overeenkomsten ver

toont met de relatie tussen geschiedenis en ontwerp, tussen 

concrete ervaring en individuele ingreep. 

10 bepaalde situaties die als referentiekader dienen om te 

komen tot een poetiese en individuele reflectie over architek

tuur. 

Aldus de directeur van de architektuurbiennale Aldo Rossi. 

Het ontwerp dat centraal gesteld wordt in deze voordracht is 

gemaakt in het kader van deze prijsvraag. Het gaat om een ge

bied in de stad Padua dat haar centrum heeft in een grote, 

open ruimte met daarin een ellipsvormig plein, dat bekend staat 

als Prato della Valle. 



Vanuit dit ontwerp zullen naar gelang de centrale thema's 

die hierin besproken worden, de meer specifieke historiese 

gegevenheden van de bestaande locatie in relatie tot de ont

werpopgave aan de orde komen. 

Het gaat er niet om te trachten het ontstaan van het ontwerp 

te traceren, uitgaande van een onderzoek naar de diverse be

weegredenen, motivaties en bedoelingen van de maker. 

Eerder gaat het om een tegengestelde beweging, namelijk een 

uiteenleggen van het ontwerp - als een vorm van werkelijkheid 

die zich aan ons voordoe t - opdat de mechanismes van archi

tektuur die werkzaam zijn in het ontwerp getoond worden. 

Geen rekonstruktie van het ontwerpproces, maar een dekonstruk

tie van het ontwerp. 

Ik denk dat dit een essentiele activiteit is waarmee de archi

tekt zich dient bezig te houden, opdat een inzicht opgebouwd 

kan worden in de aard en kwaliteit van het ontwerp binnen het 

totale gebied van de architektuur. 

Deze voordracht is dan niet direct op een methodologiese manier 

te verantwoorden waarin een analyties instrumentarium wordt 

toegepast dat, uitgaande van bepaalde categorieen het ontwerp 

letterlijk in mootjes uiteenlegt. Ik wil eerder op een meer 

verhalende manier, juist opdat de consistentie en de concreet

heid van zowel het ontwerp en het verhaal als een zelf standige 

kwaliteit gewaarborgd wordt, een aantal thema's in het ontwerp 

aan de orde stellen. Ongeveer zoals in een essay of een kroniek 

de opeenvolging van zijn paragrafen een ding van vele kanten 

beschouwt, echter zonder de pretentie het helemaal te willen 

omvatten. Want een ding dat helemaal wordt omvat - als dit al 

mogelijk is met architektuur - loopt het gevaar zijn omvang te 

verliezen en te verschrompelen tot een begrip. 

Het gaat dus om het ontwerp te ondervragen op 2 belangrijke 

thema's : de relatie van het ontwerp met allereerst het stads

plan en dan met het stedelijk wonen, waarin het ontwerp mijns 

inziens haar belangrijkste kwaliteiten opbouwt. 

Een uiteenleggen van het ontwerp opdat een oneindig systeem 

van relaties kan ontstaan en waarin onafhankelijke betekenis

sen niet meer bestaan. Het is in deze zin dat de intentie en 

de stekking van deze tekst nauw aansluit bij die van het ontwerp. 



Een tekst analoog aan die van het ontwerp. 

Maar allereerst is er de stad. 

De vorm van de stad Padua vertoont de afwezigheid van een 

specif iek gearticuleerd stadsplan, zoals bijvoorbeeld de stad 

Rome dit kent in het stadsplan van een barokke reorganisatie 

van haar middeleeuwse structuur. Het was Paus Sixtus V die in 

het midden van de 16e eeuw middels een dynamies systeem van 

straten en pleinen de belangrijkste religeuze monumenten bij 

elkaar bracht. Aldus werd de kerkelijke macht in de materiele 

aanwezigheid van de stad gerepresenteerd opdat de stad Rome 

haar faam als hoofdzetel van de wereldomvattende rooms-katho

lieke kerk kon laten gelden. 

De provinciestad Padua echter groeit gedurende een lange 

periode volgens de belangrijkste ontwikkelingslijnen, in dit 

geval de zuidelijke straatweg die het centrum van de stad met 

het platteland verbindt. Het is met name Prato della Valle, 

de grote landelijke enclave die in de ontwikkeling van Padua 

een karakteristieke rol heef t gespeeld, die tot op de dag van 

vandaag is te herkennen. 

De zuidelijke punt van Padua waarin dit centrum Prato della Valle 

in termen van Rossi aangeduid kan worden als een primair element. 

"···· deze dominante stedelijke elementen hebben we primaire 

elementen genoemd omdat deze permanent deelnemen aan de ontwik

keling van de stad en vaak worden geidentif iceerd met de be

langrijkste stedelijke artefacten die de stad maken •••• het 

zijn deze elementen die het vermogen bezitten het proces van 

verstedelijking te versnellen •••• 11 

Het is juist Prato della Valle als een van de weinig uitgevoerde 

utopiese werken van de Verlichting, die ons in haar ontstaangs

geschiedenis inzicht verschaft om het ontwerp - voor zover dit 

e-en concept over architektuur verbeeldt - te beoordelen. 

Het is met de komst van Andrea Memmo in 1775, die vanuit Venetie 

is aangesteld als plaatselijk gouverneur, dat Prato della Valle 

ingrijpend veranderd gaat worden. Het is Memmo's idee van een 

'plein in een plein principe' dat aan de basis ligt van de 

vorming van een eiland dat door een waterkanaal in de vorm van 

een ellips geisoleerd wordt van de grote, open ruimte. 



Een plan dat, aldus Merruno tot doel heeft " ••• een morele verbe

tering en aantrekkelijk voor de economie •• " te zijn in haar 

functie een nieuw, corrunercieel centrum in Padua te vormen: 

de plaats voor markten en het verhandelen van voornamelijk 

landbouwprodukten. 

Opmerkelijk is dan de radicale vorm die als meest adekwate op

lossing wordt gekozen deze landelijke enclave te transformeren 

tot een stedelijk fenomeen van allure. 

Hierover merkt Manlio Brusatin in zijn analyse van Prato della 

Valle op dat het wellicht onmogelijk zou zijn geweest binnen 

deze landelijke uitgestrektheid een stedelijke kwaliteit te 

bereiken als alleen maar de toenmalige middelen van verhar

ding van het grondoppervlak en verfraaiing door vorstelijke 

monumenten aangewend zouden worden. Tenzij een grootschalig 

element geintroduceerd werd dat als identificatie kon gelden 

voor een landelijke aanwezigheid in de stad en tegelijkertijd 

een stedelijke kwaliteit bezat. Een grootschalig element dat 

in haar functie en vorm de nieuwe verhouding tussen stad en 

platteland kon reorganiseren. 

Hierdoor wordt het mogelijk deze ingreep te begrijpen binnen 

een architektoniese en vooral politieke planning die reeds 

kenmerkend was voor de republiek Venetie van die tijd. 

Hiervan getuigden reeds de welbepaalde aanwezigheid van de 

villa's in het Venetolandschap. De villa die vanuit haar 

eigen vorm en functie het platteland ordent en met het herstel 

en de reorganisatie van de landbouw als Santa Agricultura een 

antwoord vormt op de ontwrichting van de stad Venetie die 

ingezet werd door de aftakeling van haar handelspositie. 

Tevens beantwoordt deze grote ingreep aan de meest authentieke 

tractaten van de Verlichting, zowel in architektonies als 

in ideologies opzicht. Dit wekt geen verwondering meer als we 

ons realiseren dat Merruno diegene was die in 1786 ten tijde van 

de uitvoering van het plan, een boek uitgaf waarin hij de the

orieen en opvattingen over architektuur van Carlo Lodoli had 

samengebracht. Kernpunt hierin vormt de ontwikkeling van een 

architektoniese vorm vanuit haar konstruktieve doelmatigheid. 

Een konstruktieve doelmatigheid van architektuur die op een 

ideologies nivo verankerd werd in de organisatie van de natuur 

en vooral de principes ervan. 



Lodoli ziet maar een mogelijkheid om van de architektuur een 

op een wetenschap stoelende praktijk te maken: voorbijgaan 

aan alle doelstellingen van het bouwen behalve een - konstruk

tieve doelmatigheid - en van daaruit een komplete methodolo

gie ontwikkelen. 

Hij beperkt de architektuurtheorie tot de studie van 11 
•••• 

de natuur die het ene materiaal van het andere onderscheidt ••• 

en de ordening van de noodzakelijke elementen volgens de wetten 

van de natuur •••• 11 

Het is onder andere Milizia die zich eveneens op de theorieen 

van Lodoli baseert, die in zijn 'Principij d'Architettura 

Civile' uit 1781 het paradigma van de z e natuurlijke bouwkunst 

als volgt onder woorden brengt: 11 
••• derhalve is de oorsprong 

en d e ontleding van de primitieve, natuurlijke bouwkunst •..• 

waarvan het voorbeeld de vervaardiging van de hut is ••. de 

verheven norm welke de bouwmeesters in hun werk tot richtsnoer 

moet dienen en die hun oordeel bij de toetsing ervan behoort 

te leiden ••• 11 

En zoals voor de architektuur het model van de boerenhut gold, 

zo werd dit voor de stad het woud. 11 
••• een stad is als een 

woud en daarom is de indeling van de stad als die van een park. 

Er zijn pleinen, kruispunten en een aantal ruime en rechte 

straten nodig. Maar dat is niet voldoende; het plan moet smaak

vo en levendig worden ontworpen, zodat men er tegelijk orde en 

grilligheid, eurithmie en afwisseling in vindt. 

Het moet dus een door een oneindig aantal gebeurtenissen afge

wisseld beeld zijn: een grote orde in de details; verwarring, 

rumoer en tumult in het geheel .•• 11 

Wederom Milizia. 

We zien dus dat de stad een nieuwe rol krijgt toebedeeld, 

namelijk de herstructurering van de verhouding tussen stad en 

platteland en dat dit vanuit een algemene culturele houding 

gerealiseerd kon worden door de stad gelijk te stellen aan 

een natuurobjekt. Een stedelijk naturalisme aldus Tafuri, dat 

bedoeld is om de tweedeling tussen stedelijke werkelijkheid en 

platteland te ontkennen. Zij moet aannemelijk maken dat er geen 

breuk bestaat tussen de exploitatie van de natuur en die van 

de stad als produktiemechanismen van nieuwe vormen van ekono

miese ontwikkeling. 



Het is dan de opkomst van de wete nschap die hie rin de mogelijk

heid biedt een rationele methode te ontwikkelen, waarmee de 

natuur als te bestuderen waarheidsmodel haar principes zal 

blootgeven om met de inzichten hierin een architektuur, een 

stad te realiseren die tendeert naar een natuurlijke toestand. 

Het plan voor Prato della Valle toont reeds deze nieuwe doel

stelling van architektuur in de wijze waarop de assen van de 

ellips zich in zekere zin op een natuurlijke wijze voegen naar 

de richtingen van de reeds uitgesleten paden. 

Echter toont het plan mijns inziens ook een tegenspraak in de 

manier waarop Memmo weliswaar de organisatie van een nieuwe, 

economiese verhouding tussen stad en platteland wilde reali

seren, maar in de formele uitleg van het plan gebruik maakt 

van een typies barok model: het ellipsvormig plein. 

Het is juist dit geisoleerd zijn van het plein uit een totaal 

barok systeem van pleinen en assen, dat haar het beeld geeft 

van een radikaal alternatief voor de stad. 

Wellicht d at hierin de conclusie van Brusatin valt te verdui

delijken als hij tot slot van zijn analyse opmerkt dat "··· 

het meest verrassende plein van Europa begrepen kan worden als 

het eindpunt van een hervormende technologie, die gebaseerd 

was op een politiek van beelden welke niet langer meer in 

staat waren het Venetie van die tijd te representeren ••. " 

Met andere woorden: Prato della Valle is op deze wijze te zien 

als het eindpunt van de rol van architektuur om op een van

zelfsprekende, betekenisvolle wijze een bestaande maatschap

pelijke orde te representeren. 

Het is het moment waarin de positie van de architektuur van de 

Verlichting het dreigend gevaar aankondigt dat het organies 

karakter van de vorm definitief verloren gaat. De idealen van 

totaliteit en universaliteit verkeren van nu af aan in een 

permanente crisis. 

Het is dus vooral de centrale problematiek van de legitimatie 

van de vorm, van architektuur die zich enigzins aandient in de 

perfekte geslotenheid van het Memmiaeiland, die mijns inziens 

nog steeds aktueel is. Hiervoor hoeven we slechts de vele 

architekturen van dit moment in herinnering te brengen, die alle 

op hun e igenwijze deze centrale problematiek -bewust dan wel 

onbewust - aan de orde stellen. 



En het is vanuit deze problematiek dat het denken over het 

ontwerp vertrekt en aldus beschouwd kan worden als een 

onderzoek of een poging een architektuur te realiseren die 

zowel vanuit haar eigen geschiedenis te begrijpen is als 

vanuit de actuele problematiek een stedelijk ontwerp te re

aliseren. 

Ik wil nu ingaan op de wijze waarop het stadsplan vanuit 

haar directe omgeving en vooral vanuit het gebruik van be

paalde overgeleverde stadsplannen van de europese stad een 

eigen bestaansreden tracht op te bouwen binnen de stedelijke 

complexiteit van de stad Padua. 

Het gaat aldus om een interne legitimatie van de architektuur 

en het stadsplan. 

Hiervoor is het belangrijk een inzicht te ontwikkelen in de 

ideale legitimaties die in de loop der tijd door de opeenvol

gende maatschappelijke ordes zijn ontstaan opdat een bewust

zij n opgebouwd kan worden in de ideologiese premissen voor 

het ontstaan van de architektoniese vorm. 

Dit betekent dat uitgegaan wordt van de opvatting dat welis

waar de stad in haar morfologiese en typologiese gegevens een 

soort eigen ontwikkeling kent, maar ook dat de ideale en mythie

se betekenissen gekend worden die alle om dit 'eigene' van 

de architektuur cirkelen en die uiteindelijk haar vorm defi

nitief bepalen. 

Het is volgens mij noodzakelijk een dergelijk inzicht op te 

bouwen opdat een ontwerp geconcipieerd kan worden waarin een 

al te gemakkelijke vereenzelviging met bestaande modellen 

voorkomen kan worden. Het is dus zaak in te gaan op de orga

nisatie van het stadsplan opdat dit concept zich concreet 

laat begrijpen in dit stadsplan. 

De belangrijkste karakteristiek van het ontwerp is dat het spe

cifiek gedefinieerd stadsplan in zijn bepaalde uitleg van de 

afzonderlijke elementen begrepen kan worden als een rekonstruk

tie van enerzijds de diverse fasen in de stedelijke ontwikke

ling van de stad Padua en anderzijds van bepaalde overgele

verde modellen die de europese stad heeft nagelaten. 

De uitleg van het stadsplan toont daarmee de terughoudendheid 

aan ten aanzien van de projectie van een a-priori model in deze 



concrete situatie van de historiese stad. Hiennee staat dit 

samengestelde stadsplan als een montage van verschillende 

modellen ver af van de planideologie uit de jaren '20, waarin 

a-priori principes van funktionaliteit verankerd in een 

ideologie van de sociale stad, de leidraad vonnden voor het 

introduceren van een totaal plan in d e stad. 

Dit stadsplan onttrekt zich aan een vooraf bepaald geartiku

leerd architektonies idee van de stad. In deze zin is het 

stadsplan te zien als een acceptatie van de stedelijke struc

tuur van Padua en in het bijzonder van de direkte situatie, 

zonder dat er sprake is van een al te eenvoudige aanpassing of 

afleiding hiervan. 

Als reeds is opgemerkt is het juist de rol van de typiese 

stedelijke plannen en modellen die de mogelijkheid bieden mid

dels specifieke bewerkingen, een uiteindelijke organisatie van 

het stadsplan te realiseren die niet direct te herleiden is 

tot een organisatieprincipe of overall-schema. 

zo wordt het gedeelte van het stadsplan op het Forum Boario 

gebied gekarakteriseerd door een strokenorganisatie waarin 

het zoneringsprincipe te herkennen is van bijvoorbeeld de 

Siedlung Westhausen in het nieuwe Frankfurt. Het is niet al

leen het zoneringsprincipe waarin de te plaatsen woonblokken 

op de zon gesitueerd kunnen worden, maar ook versterkt deze 

strokenorganisatie in haar evenwijdige plaatsing aan het 19e 

eeuwse poortgebouw in zekere zin de smalle perceelverkaveling 

van de middeleeuwse structuur aan de Corso Vittorio Emanuelle, 

de zuidelijke uitvalsweg van het centrum. 

En toont het gefragmenteerd toepassen van deze strokenorga

nisa tie voorbij het ronde Montiplein het verschil met een 

ideale planuitleg die per definitie gesloten van aard is, 

zoals in de Siedlung Westhausen. 

Evengoed als de ideale uitleg van de strokenorganisatie in 

de concrete stad mogelijk is op het Forum Boario gebied wordt 

deze ideale uitleg gefragmenteerd voortgezet op het terrein 

van het voonnalige Appianistadion, opdat de dialectiek tussen 

idealiteit en realiteit getoond wordt in de directe ervaring 

met de historiese stad. 



----~------- - - - - ---------------

In deze strokenorganisatie wordt een centrale, overdekte 

straat geintroduceerd dat tezamen met het ronde plein dit 

totale gebied uiteindelijk structureert. Hiermee refereert 

de aanwezigheid van de wel gedefinieerde straat en plein 

aan het barokprincipe in haar vermogen middels assen en cen

trale punten: de middeleeuwse stad te reorganiseren. 

Het voornaamste effect is dat hierdoor de in principe afzon

derlijke stroken in de strokenorganisatie gekoppeld worden 

en als het ware hun stedelijke ruggegraad krijgen. 

Tevens betekent deze ingreep van de straat de herwaardering 

van het neo-klassieke poortgebouw aan het grote plein in 

haar functie van ontsluiting van het erachter liggende gebied. 

Er is sprake van een vitalisering van de bestaande bebouwing. 

Het ronde Montiplein kan gezien worden als centraal punt in 

de wijze waarop de diverse straten vanuit dit plein een van

zelfsprekend vervolg krijgen in de bestaande omgeving. 

Tegelijkertijd kan het plein in de totale reeks pleinen begre

pen worden die het gehele plangebied rijk is. Even verderop 

ligt een halfrond p lein met woonbebouwing ter afsluiting van 

de belangrijkste straat in de Vanzo Garden Suburb, natuurlijk 

het plein Prato della Valle zelf en ook de botaniese tuin uit 

de 17e eeuw ten noorden van Prato della Valle. 

Dit intrinsieke ve.rmogen van het ronde plein een centraal punt 

te vormen organiseert tevens een serie vrijstaande objecten 

- de alleenstaande woningen - in concentriese stroken rondom 

dit plein. Maar wordt dit formeel organisatieprincipe aange

tast in de wijze waarop slechts fragmenten van deze concentrie

se stroken in de organisatie van het gebied zijn opgenomen. 

Een ideaal organisatieprincipe zoals dit door Ebenezer Howard 

ingezet wordt een abstract model op te stellen voor zijn Gar

den Cities of Tomorrow. Hierin wordt door Howard een theorie 

uiteengezet waarin de tuinstad als uiteindelijke oplossing 

kon gelden tussen het conflict van stad en platteland. 

Het is met name de grondspeculatie in de 19e eeuwse stad dat 

door Howard in een collectief systeem van gronduitgifte de 

basis vormt voor de oplossing van de toenmalige stadsproblema

tiek. 

Een tuinstadprincipe dat in haar denkbeeld uitging van de on

middellijke bewerkstelliging van de totale mens, een mens vrij 

van indeling in een kaste op grond van arbeid. 



Zo schijnt de tuinstad met rationele middelen de verschillende 

behoeften van een zich uitbreidende kapitalistiese maatschap

pij en de nostalgie naar gemeenschappen op menselijke schaal 

in zich verenigen. 

Stad en land staan hier niet langer vijandig tegenover elkaar. 

Het is vanuit laatstgenoemd inzicht met haar historiese en 

ideologiese betekenissen te begrijpen dat juist dit organise

rend principe wordt ingezet de vrijstaande objecten te plaat

sen. 

Het is echter niet meer de creatie van een totaal mens maar 

de creatie van een totale stad, waarin de vrijstaande objec

ten een onlosmakelijke plaats krijgen en een directe oppositie 

vormen met de strokenorganisatie. Hierin is het juist de 

koppeling van de afzonderlijke elementen in een groter bouw

vorm die een collectieve woonvorm tracht te bewerkstelligen. 

Het is de dialectiek van individueel en collectief wonen die 

als een tweeeenheid noodzakelijk wordt geacht voor het cre

eren van een stedelijk decor. 

Ik zal dit bij de bespreking van de gebruikte typologieen van 

de woningen vanuit de problematiek van het wonen in de stad 

nogmaals onder de aandacht brengen. 

Tegelijkertijd wordt met de introductie van de vrijstaande ob

jecten het probleem van de groene ruimte, het park zoals dit 

op vele uiteenlopende manieren in de traditie van de europe

se stad terug te vinden is. Het is deze in zekere zin pitto

reske uitleg van het park in dit stadsplan dat niet meer in 

de traditie van een evenwichtig groen ten aanzien van de 

bebouwing, zoals dit in de tuinstad nog het geval kon zijn, 

begrepen kan worden. 

Een evenwichtig groen als de verbeelding van de synthese van 

stad en platteland wordt hier vermeden in de wijze waarop 

juist de tegenstelling tussen deze pittore ske uitleg en een 

streng, geometries ordenend stadsplan wordt versterkt. 

De uitleg van het park, haar routing en het op een natuurlijke 

wijze opnemen van de vrijstaande objecten - zowel nieuwe als 

bestaande - wordt in deze tegenstelling ontdaan van haar his

toriese betekenis van het pittoreske, engelse landschapspark. 

Een landschapspark dat in haar essentie van enscenering van 



van een perfekt natuurlijk landschap de oorspronkelijke staat 

van de mens als primitief wezen syrnboliseert en tegelijkertijd 

in dit estheties decor juist de kwaliteit van de mens aan de 

orde stelt: de perfecte beheersing van deze natuurlijke primi

tiviteit als hoogst bereikbare vorm van cultuur. 

Het is deze interne spanning die opgelost werd in de synthe

se van het natuurlijke park, die nu geaccepteerd en getoond 

wordt als tegenstelling in haar relatie met de geometrie van 

het stadsplan als slechts een middel een stedelijke omgeving 

te maken. 

In zekere zin refereert het opnemen van vrijstaande objecten 

en de uitleg van het park aan het grotendeels uitgevoerde plan 

voor de Vanzo Garden Suburb uit 1924 ten westen van Prato della 

Valle en waarvan belangrijke elementen juist de vrijstaande 

villa's in het groen en de pittoresk aangelegde tuin in de 

zuidpunt van dit plan zijn. 

Het is aldus opnieuw de relatie van concrete ervaring in de 

bestaande stad met de ideale modellen uit de traditie van 

de europese stad die in het plan op elkaar worden betrokken. 

Wellicht ten overvloede toont het model van het gesloten bouw

blok in haar verwijzing naar zowel de gesloten blokbebouwing 

met patio's van het Benedictijnerklooster als naar het princi

pe van de Hofe juist in deze relatie de manier waarop getracht 

is een stadsplan te ontwikkelen dat erop gericht is een kader 

te bieden een nieuw, mentaal beeld te scheppen waarin het ste

delijk leven in al haar tegenspraken zich kan ontplooien. 

Een stadsplan dat zich baseert op het door elkaar heen schuiven 

en confronteren van b e staande, ideale modellen met elkaar. 

De selectiecriteria deze ideale modellen te kiezen worden dan 

gezocht in de bestaande stad en haar morfologiese en typolo

giese kenmerken. Het belangrijkste oogmerk van deze werkwijze 

is dan dat een verschuiving teweeg ge bracht wordt van elemen

taire elementen van de gekozen modellen opdat deze modellen 

ontdaan worden van hun historiese betekenis en vrijkomen voor 

een juist gebruik ervan in een actuele stedebouwkundige ont

werpp roblematiek. Juist in de zin dat menigvuldige relaties 

in het stadsplan gelezen kunnen worden en waarin het niet meer 

gaat om die ene betekenis, die voortkomt uit een of andere 



opvatting van de architekt die voorschrijft wat een stad nu 

uiteindelijk moet zijn. 

Eerder gaat het om een stedelijk decor dat vanuit zowel de 

concrete ervaring van de stad als vanuit de geschiedenis van 

de ideale modellen gevoed wordt en begrepen kan worden als 

een van de mogelijkheden een instrument te vormen waarvan het 

stedelijk leven bezit kan nemen. 

Een stadsplan dat meer een richting aangeeft dan een doel op 

zich vormt en waarin precisie hand in hand gaat met een ze

kere onbestemdheid. 

En het mag duidelijk zijn dat deze organisatie van het stads

plan niet alleen begrepen kan worden vanuit het hanteren 

van overgeleverde tweedimensionale schema's, maar dat het 

uiteindelijke stadsplan juist in haar nauwe relatie met de 

kwaliteit van de bebouwing, met haar architektuur tot stand 

is gebracht. 

"··· om van een mooie stad te spreken is ook spreken over de 

goede architektuur .•• '' zo citeert Rossi Milizia. Een mooie 

stad betekent goede en juiste architektuur en vice versa. 

Het is dus tevens deze complexe relatie van het stadsplan 

en haar architektuur die in een constante wisselwerking tot 

elkaar de compositie van een stedelijke werkelijkheid bepalen. 

Een stedelijkheid waarin het probleem van het wonen in de 

stad een belangrijke plaats inneemt. 

Een stedelijke werkelijkheid die volgens Rossi in haar for

matie en ontwikkeling bepaald wordt door de woongebieden in 

relatie tot specifieke stedelijke artefacten, zoals bijvoor

bee ld Prato della Valle. 

Het is voornamelijk vanuit dit gezichtspunt dat de keuze de 

ontwerpopgave als een completering van het woongebied te 

zien en als zodanig op te lossen gemaakt is. 

Een gebied dat zich door de tijd heen heeft gekarakteriseerd 

als een woongebied waarin het centrum wordt gevormd door 

Prato della Valle. Het is juist in deze relatie van Prato 

dellla Valle met de haar omliggende bebouwing waarin dit 

totale gebied haar stedelijkheid definieert en een onlosma

kelijk deel vormt van de gehele stad Padua. 



Het is dan belangrijk in te gaan op het ontwerp en de relatie 

met de kwestie van het wonen in de stad, deze relatie te onder

vragen opdat een inzicht ontstaat in de wijze waarop de 

architektoniese vorm in samenhang met de typologiese keuzes 

die gemaakt zijn een standpunt innemen in deze problematiek 

van het wonen. 

zoals reeds ter sprake is gekomen bij de beschouwing van het 

stadsplan, refereert de strokenbebouwing en het bouwblok naar 

typiese woonmodellen van de Siedlung en de Hofe zoals deze in 

de jaren '20 ontwikkeld zijn. 

We kunnen ons dus afvragen wat de betrekking is tussen dit 

ontwerp en de ervaring van deze 2 typen woningbouw. 

In Frankfurt is het Ernst May die met het Trabantenprincip 

- een soort satellietsteden verspreidt rondom een kern - een 

radikaal alternatief aanbiedt voor de 19e eeuwse stad. en haar 

woningbouwproblematiek. Het is de Siedlung waarin op basis van 

vooral een omvattend typologies onderzoek van de woning vanuit 

haar programmatiese functies die ze dient te bevatten, dat een 

nieuwe vorm van wonen wordt voorgesteld. 

Een nieuwe vorm van wonen die, vanuit experimenten van stan

daardisatie zoals het systematies invoeren van de Frankfurter 

Kliche, van genormaliseerde bouwtypologieen en bouwsystemen, 

beantwoordt aan een nauwkeurig omschreven architektuurtaal. 

Een ware lopende band op de bouwplaats en een taal die het 

evenbeeld is van die lopende band. Het is de ideologie van de 

Rationalisierung die het beeld van de Siedlungen bepaald en 

waarvan verondersteld werd dat dit uiteindelijk het antwoord 

was op het probleem van de woningbouw. 

In Wenen wordt met het principe van de Hofe niet direct e e n 

andere stad voorgesteld. Veeleer is het Wenen zelf dat als 

model wordt opgevoerd. Het is met name het beheer van de wo

ningen dat beter geregeld moet worden opdat de slechte woon

omstandigheden in de Mietkasernes wordt tegengegaan. 

De bestaande typologie van de Mietkaserne wordt binnen de 

nieuwe, financiele regelingen van de Wohnbausteuer getrans

formeerd tot gedegen, sociale woningbouw. 

De Hofe staan aldus voor het gemeente beleid van Wenen en de 

politiek van de Oostenrijkse sociaal-democratie. 



Taak van de architektuur is dan op een monumentale manier uit

drukking te geven aan deze nieuwe doelstellingen waarin het 

gaat om de arbeidende klasse haar nieuwe syrnbolen te geven. 

zowel bij de Siedlungen in Frankfurt als bij de Hofe in Wenen 

gaat het om deze verhouding van een architektuurtaal en een 

maatschappelijk, politiek programma. Hierin wordt de architek

tuur bestanddeel van de ideologie van een maatschappelijke 

orde waarin haar vormkeuzen uiteindelijk variabelen worden 

van deze ideologie. 

In beide gevallen echter heef t de ontwikkeling van deze woon

modellen, de een door gebruik te maken van een rationaliserings

proces en de ander door de representatieve beelden van een 

nieuwe klasse te maken, een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de problematiek van het wonen in de europese stad. 

Het gaat mij in deze korte uiteenzetting dan ook niet om een 

afwijzen of goedkeuren van deze architektuurmodellen, maar om 

de mechanismes te doorzien op basis waarvan deze architek

tuur modellen konden worden tot wat ze zijn. 

Het is bijvoorbeeld Leon Krier die de grote maat van onder 

andere de Karl Marx Hof kritiseert en zelfs afwijst vanuit een 

mijns inziens te beperkt criterium van de stedelijke morfologie. 

Krier onderkent welsiswaar de toenmalige veranderende omstan

digheden van stedelijk grondgebruik, van nieuwe hygienische 

eisen etcetera, maar is de opvatting toegedaan dat het beant

woorden van architektuur aan deze veranderende voorwaarden 

evengoed gedaan had kunnen worden door kleinere woonblokken te 

maken, die zich op een meer organiese manier hadden gevoegd in 

de bestaande morfologie van de stad Wenen. 

Wat Krier niet wil onderkennen is dat de gigantiese grootte van 

sommige Hofe niet haar primaire criterium in de morfologie van 

de bestaande stad vindt, maar eerder in de wijze waarop het 

indrukwekkende beeld van architektuur een nieuwe, arbeiden-

de klasse diende te representeren. lets, dat met het fragmen

teren van de grote vorm waarschijnlijk niet bereikt had kunnen 

worden. 

Het is in deze zin niet aan de orde de overgeleverde modellen 

af te wijzen wat neerkomt op het afwijzen van de geschiedenis, 

maar juist om deze krities te bezien opdat de hieruit 



ontwikkelde inzichten gebruikt kunnen worden een actueel 

ontwerpprobleern te concipieren. 

Een belangrijk inzicht dat ontstaan is door beide vorrnen van 

stedelijk wonen: de Siedlung en de Hofe te bekijken betreft 

het probleem van de relatie van de afzonderlijke woning en 

de schakeling van deze woningen in een totale bouwvorrn. 

Bij de Siedlung is het vanuit de rationalisering van de en

kelvoudige wooncel die dan geschakeld worden en aldus de 

totale vorrn van de stroken bepalen. 

Bij de Hofe is het representatieve beeld van het bouwblok 

uitgangspunt waarin dan de afzonderlijke wooneenheden ont

wikkeld worden. 

Beide concepties zijn vanuit de geschetste ornstandigheden te 

verklaren als een poging een uiteindelijk vorrn van wonen te 

realiseren die haar belangrijkste criteria heeft in een rnaat

schappelijke opvatting over wonen. 

In het onderhavige ontwerp is getracht deze directe verbin

ding van de ontwikkeling van een architektoniese vorrn vanuit 

een rnaatschappelijk prograrnrna van wonen te verrnijden, opdat 

een architektuur gerealiseerd wordt die juist of ook vanuit 

haar eigen geschiedenis gedacht en gernaakt kan worden. 

Het is dan de dialectiek tussen individuele woning en het 

collectieve woonblok, tussen prive sfeer en publieke sfeer die 

de rnogelijkheden biedt een stedelijk wonen te ensceneren. 

Het is zoals Bahrdt in zijn 'Die Moderne Grossstadt' zegt, 

de stad als een systeern waarin het alledaagse leven de ten

dens vertoont van de polarisatie tussen prive en publiek. 

Hoe intensiever deze polarisatie zich voordoet tussen beide 

sferen, des te stedelijker de stad wordt vanuit dit sociolo

gies standpunt. 

zo wordt het planrnodel van de Siedlung en de Hof op elkaar 

betrokken en het bebouwingsscherna van beide verdicht opdat 

beide planrnodellen ontdaan van hun historiese betekenis, 

aangesproken kunnen worden op hun verrnogen een stedelijke 

kwaliteit te creeren. 



En in de genoemde oppositie van individuele woning en samen

gesteld woonblok, van individueel gebruik en collectief beeld 

is de compositie van de gevels van de strokenbouw geconcipieerd. 

De opbouw van deze gevels verwijst naar de Basilica te Vicenza, 

ontworpen en gebouwd door Palladio in de 2e helft van de 

16e eeuw. 

Het is met name de harmoniese verhouding van de transparante 

gevel met haar vele openingen en het gigantiese overkoepelende 

dak dat begrepen kan worden als een vanzelf sprekende verhouding 

van de individuele bewoner van de stad en zijn plaats in een 

grotere, collectieve orde. 

Het is dit collectieve beeld van de Basilica dat tezamen met 

een individueel beeld van de villa zoals dit in deze gevels 

te zien is op de wijze waarin de beide kolommen tezamen met 

het balkon als een portico gelezen kunnen worden, die de 

formele toetssteen vormen voor de compositie van de totale 

gevel. 

Het is dus zowel vanuit een totale, stedelijke vorm als vanuit 

de individuele eenheid dat de stroken hun uiteindelijke vorm 

krijgen. Een totale vorm die in haar samentstelling niet meer 

vertrekt vanuit een ideaal over individueel wonen of sociale 

woningbouw, maar de noodzaak toont eerder vanuit het eigen 

gebied van de architektuur te vertrekken om via deze omweg 

uiteindelijk een vorm te realiseren die een maatschappelijk 

iets als wonen mogelijk maakt. 

De achterkant van de strokenbouw toont een gesloten gevel 

waartegen de stalen galerijkonstruktie is geplaatst in de 

vorm van torens met daartussen galerijen als bruggen opge

hangen, daarmee letterlijk de symboliese betekenis van 

verbinding en de rol van de techniek hierin representerend. 

Het zijn de individuele woningen uiteindelijk waarin de typo

logiese essentie van de villa doorklinkt in de wijze waarop 

een aantal nevenruimten gerangschikt worden rondom een 2-ver

diepingen hoge, centrale ruimte. Het is deze hoge ruimte die 

niet alleen vanuit het wonen is gedacht maar ook vanuit het 

gebied van de architektuur zelf, alsof het gaat om een con

stante, als iets waaromheen de dingen draaien en uiteindelijk 

hun vorm krijgen. 



Een hoge centrale ruimte die enigzins herinneringen oproept 

aan de wooneenheden zoals deze door LeCorbusier in zijn 

Unite d'Habitation in Marseille zijn toegepast. Ook hier 

zien we een centrale ruimte van 2 verdiepingen hoog die 

gesitueerd is aan de gevelkant. Een continue ruimte die 

door LeCorbusier geconcipieerd werd vanuit een denken over 

ruimte dat haar oorsprong heeft in het verlengde van 

LeCorbusier's opvattingen over de moderne en vooral dynamiese 

mens. Het is de woning die direct verbonden wordt met de 

bewoner, het is de ruimte die direct verbonden wordt met het 

gebruik ervan die het wonen te zeer vastlegt binnen bepaalde 

opvattingen over het moderne leven en dat als criterium gaat 

gelden voor de realisering van de architektoniese vorm. 

Het is juist in de ontwikkeling van deze woningen dat zich 

een soort klassieke persistentie aandient die niet geredu

ceerd kan worden tot een momentane overweging over een of 

ander woonprogramma en zijn bewoner. 

Voor Rossi is dit de typologiese constante die zijn eigen 

rol speelt in de constitutie van het model. Rossi citeert 

Viollet leDuc die in zijn 'Dictionnaire' opmerkt: 

"··· in de architektuur is het juist de woning die het best 

de gewoonten en smaak van een volk karakteriseert. Haar orde 

zowel als haar organisatie verandert slechts over een lange 

tijdspanne ••• " 

Het is het model van de Veneto villa, zoals dit ten tijde van 

de Renaissance ontwikkeld is dat op basis van de organisatie 

in de diverse stedelijke modellen getransformeerd wordt. 

De villa die zich in haar plaatsing in het landschap aandient 

als het alternatief voor het onrustige wonen in de toenmalige 

stad en in haar geometriese uitleg het platteland gaat orga

niseren. 

In het ontwerp wordt de villa, de alleenstaande woning aange

sproken op haar kwaliteit om als deel van een reeks historiese 

modellen de stad te konstrueren. De alleenstaande villa wordt 

een van de mogelijke oplossingen voor de stedelijke woning en 

maakt als zodanig onlosmakelijk deel uit van het ontwerp en 

ook van de concrete geschiedenis van de stad en het wonen in 

die stad. 



------ --- ----- - -----------------

Het is dus telkenmale de formele oppositie van het ideale 

model van de villa en de stedebouwkundige modellen waarin 

de uite indelijke vorm tot stand wordt gebracht. 

Een oppositie die steeds weer op een andere wijze gedacht 

en ontworpen dient te worden met op de achtergrond de 

culturele opposities die zich aandienen in de menigvuldig

heid van de stede lijke werkelijkheid. 

Dit wordt ondermeer duidelijk i n de 1 andere 1 vormen van de 

4 bouwblokken en de ronde pleinbebouwing. 

Allere erst de bouwblokke n. 

De z e worden gekenmerkt door een base ment waarop de stroken

bebouwing van het Forum Boariogebied wordt voortgezet en als 

het ware doodloopt tegen de rug van h e t bouwblok. 

Zo vorme n de vier bouwblokken met de z e typiese ruggen de af

sl ui ting van deze strokenbouw en markeren tegelijkertijd e e n 

scherpe grens met het park. 

Vier ruggen die in hun beeld refereren naar de zwijgende 

woonblokken van Hilberseimer in zijn 1Grossstadtarchitektur 1 

uit 1927 waarin het gaat om de economiese organisatie van de 

wooncel opdat dit optimaal beantwoordt aan de stad, opgevat 

als werkelijke eenheid van de produktiecyclus. 

Voor Hilberseimer bestaat er geen crisis van het architekto

nies object, aldus Tafuri. De enige imperatief die zijn aan

dacht heeft is die welke door de wetten van de organisatie 

van deze cyclus wordt gedikteerd. Dit maakt een reduktie van 

de architektoniese vorm tot het soberste, noodzakelijkste en 

algemeenste noodzakelijk: een beperking tot de geometriese 

kubiese vormen dus; de grondelementen van elke architektuur. 

Het is in zekere zin dit rad ikale beeld dat een sterke tege n

stelling oproept met de strokenbouw. Immers waar de stroken

bouw in haar gevels en de dakbeeindigingen nog de mogelijkheid 

biedt hierin een zeke re individualiteit en daarmee een iden

titeit van de bewoner in de afzonde rlijke woning te lezen, 

is dit niet meer mogelijk in de wand met gaten van de blokken. 

Deze onmoge lijkheid wordt nog eens versterkt door de wij z e 

waarop de rug is opgebouwd uit 2 verschillende kleuren me tsel

steen die in alternerende stroken er voor zorgen dat de 

horizontale rijen gaten dan eens weer in een lichtode, 



dan weer in een donkerrode baan metselwerk worden opgenomen. 

Wellicht kunnen de 4 ruggen haast letterlijk begrepen worden 

als de muur waar de architektuur tegen doodloopt in de bijna 

totale vervreemding die ze oproept met het programma wonen 

dat ze herbergt. 

Maar het is juist deze crisis van architektuur in haar ver

mogen betekenis te geven aan een maatschappelijk iets als 

wonen, dat de mogelijkheid biedt een betekenis-loze archi

tektuur te maken waarin de tegenstellingen niet meer in 

een betekenis-vol object met elkaar worden verzoend, maar 

waar juist de tegenstellingen worden getoond opdat menig

vuldige betekenissen mogelijk worden. 

En vormt het park in haar betekenis van identif icering van 

een natuurlijke staat van de mens een scherp contrast met 

het beeld van de vervreemdende ruggen van deze 4 bouwblokken. 

Het is de tegenstelling van stad en platteland, van radicale 

cultuur en primitieve natuur die niet meer ontkend wordt. 

Een implosie van betekenis is het gevolg. 

Datgene wat rest is de leegte, de stilte van het plein. 

Een groot rond plein dat bepaald wordt door een cirkelvormig 

bouwblok. Een rond woningblok waarin de helft van de woningen 

georienteerd is naar het plein toe, de andere helft van de 

woningen van het plein af. 

De verspringing van de woningen en de galerijen is nagenoeg 

gelegen op de oost-west as van het plein. Optimale bezonning 

is het functionele criterium op basis waarvan de woningen 

aan de zonzijde geplaatst worden. 

Een modern adagium bij uitstek. 

Echter biedt deze organisatie van de woningen en de ontsluiting

en ervan in haar beeld van balkons en galerijen de mogelijkheid 

het plein te zien als een theater, een theater van de stad. 

Aan de ene kant de loges voor de gepriviligeerden, aan de 

andere kant de galerijen voor het gewone volk. Het is de 

tegenstelling van bovenlaag en onderlaag van het stedelijk 

publiek die tegelijkertijd echter de spelers leveren voor 

dit stedelijk decor. 

Een stedelijk decor dat zwijgt als het graf bij afwezigheid 

van haar spelers tot het moment waarop deze bezit nemen van 



het stedelijk toneel en een levendige sfeer ontstaat waarin 

vele mogelijke relaties en betekenissen aan de orde van de 

dag zijn. 

Het is deze, misschien te zwakke metafoor van het theater 

die, uitgebreid over het gehele ontwerp een belangrijke es

sentie van architektuur aan de orde stelt. Dit is namelijk 

haar vermogen een decor, een instrument te vormen waarvan 

het leven bezit kan nemen en niet andersom: dat architektuur 

bezit neemt van en dus een bepaling is van het leven. 

Het is uiteindelijk de ingreep om 2 kleine pleinen te situ

eren tussen het Memmiaeiland en de San Giustina waar j_n het 

denken over het ontwerp zich nogmaals laat verduidelijken. 

2 Pleinen die de onbestemde, als in een trechter weglopende 

ruimte corrigeren en omvormen tot een bepaalde en gestruc

tureerde ruimte. 

Het ene plein bestaat uit een vierkant grasperk waarvan het 

centrum bepaald wordt door het snijpunt van de centrale as 

van de San Giustina door te trekken en de straat die door 

de 4 woonblokken heenloopt. Het grasperk wordt ingebed in 

een verhard oppervlak. 

Het andere plein bestaat uit een vierkant verhard plein en 

is omgeven door een geknipte haag. Dit plein ligt ingebed 

in het groen en de ligging ervan is bepaald door het groene 

plein te spiegelen om de tussenliggende straat. 

In zekere zin kunnen deze 2 pleinen als elkaars contrapunt 

beschouwd worden. Hiermee toont deze ingreep mijns inziens 

een fundamentele kwaliteit waarin het gehele ontwerp gezien 

kan worden. 

Als 2 welbepaalde contravormen spannen deze pleinen het 

oneindige gebied op van de vormeloosheid. 

Hiermee bedoel ik niet het ontbreken van vorm, maar het niet 

vastgelegd zijn op een vorm, het onderkennen dat een onein

dig aantal variaties van vormen mogelijk is. 

En het is juist het probleem van de architekt te komen tot 

een gedef inieeerde vorm, waarvan het Memmiaeiland in haar 

rigide vorm ten aanzien van de grillige pleinwand tot op de 

dag van vandaag getuigt. 



Wellicht zijn beide pleinen in de wijze waarop deze de 

grillige pleinwand completeren, perfect afmaken, als het 

contrapunt van de grote ellips te lezen waaraan slechts het 

inzicht ontspruit dat het in de stad gaat om een evenwicht 

van de tegendelen waarin ratio en irratio elkaar niet langer 

uitsluiten en waarin precisie en onbestemdheid hand in hand 

gaan. 

Binnen het kader van de prijsvraag kan gesteld worden dat het 

juist de constante dialectiek is tussen ideale modellen en 

banale werkelijkheid, tussen historiese reflektie en persoon

lijke inventie waarin de smalle opties van de architektuur 

kunnen worden onderzocht en bepaald. 

In deze voordracht zijn een aantal karakteristiek aangegeven 

waarmee dit ontwerp te begrijpen valt in de wijze waarop ge

tracht is vanuit het eigen veld van de architektuur, haar 

typologieen en de ideologiese betekenissen ervan te komen 

tot een kortsluiting met de actuele ontwerpopgave. 

Een actuele ontwerpopgave die juist in haar 'tijdelijke' 

oplossing van het bepalen van de vorm slechts de mogelijkheid 

biedt steeds weer opnieuw opgelost te worden. 

En hiermee lijkt de bepaling van de rol van architektuur 

binnen een bepaalde maatschappelijke orde steeds weer op

nieuw gedacht en gemaakt te moeten worden. 

Herman Kerkdijk mei 1985 
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