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Le Corbusier en
vele andere
a rc h it e c t e n

bogen zich in
1933 op zee over

de ‘f unctionele
s t a d’. Hun Atlas

is nu eindelijk
u itge ko m e n .
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C2 S t e d e n b o uw

Door Bernard Hulsman

O
p de Middellandse Zee
werd de moderne steden-
bouw geboren, zo gaat het
verhaal. Op 29 juli 1933 gin-
gen tientallen modernisti-
sche architecten, onder

wie Le Corbusier, dé architect van de
20ste eeuw, en Cornelis van Eesteren,
hoofd Stadsontwikkeling van Amsterdam,
in Marseille aan boord van het cruiseschip
Patris II. Tijdens een retourreis van ruim
een maand naar Athene zouden ze er het
vierde van de Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne (CIAM) bijwonen.
Onderwerp van dit nu legendarische con-
gres was de stad van de toekomst: de func-
tionele stad.

Eigenlijk zou de vierde aflevering van
CIAM, in 1928 opgericht als de Internatio-
nale van de modernistische architectuur,
worden gehouden in Moskou, de hoofd-
stad van de Sovjet-Unie. Veel modernisti-
sche architecten hadden grote verwach-
tingen van de eerste socialistische staat ter
wereld met zijn planeconomie. Vooraan-
staande Nieuwe Bouwers, zoals de Duitser
Ernst May en de Nederlander Mart Stam,
trokken zelfs naar de Sovjet-Unie om daar
nieuwe industriesteden te bouwen.

Maar terwijl May en Stam als leden van
de Brigade May in de verre Oeral de staal-
stad Magnitogorsk ontwierpen, nam de ar-
chitectuur in de Sovjet-Unie een onver-
wachte wending. Tot verbijstering van de
modernisten schoof Stalin, de leider van
de socialistische heilstaat, in 1932 het ont-
werp van Le Corbusier voor het immense

Paleis der Sovjets in Moskou bruusk terzij-
de ten gunste van een rijk versierde, eclec-
tische wolkenkrabber die werd gekroond
met een Leninbeeld van zeventig meter.
Uit protest tegen Stalins afwijzing van het
modernisme zegde de Internationale het
congres in Moskou af en huurde een
Grieks schip.
De CIAM-architecten namen 230 grote
kaarten mee aan boord van 34, voorname-
lijk Europese, steden, waaronder Amster-
dam, Den Haag, Parijs, Boedapest en Ge-
nua. Aan de hand hiervan wilden ze tij-
dens de zeereis op ‘wetenschappelijke wij-
ze’ vaststellen aan welke ziekten steden le-

den in het machinetijdperk. Na de diagno-
se op de heenreis naar Athene zou op de
terugreis de kuur voor de zieke steden
worden bepaald. Diagnose en kuur moes-
ten uitmonden in een dik boek, de bijbel
van de moderne stedenbouw.

Deze bijbel is er nooit gekomen. Wel pu-
bliceerde Le Corbusier tien jaar na de zee-
reis de Charte d’ Ath è n e s (1943), een vrij
kort manifest met 95 praktische richtlij-
nen voor de stedenbouw. Le Corbusiers
Charte d’ Athènes voorziet in een rigoureu-
ze operatie op de zieke steden. Van de ou-
de steden zouden alleen de belangrijke,
historische monumenten behouden blij-

ven, zo bepaalt de C h a r te . De rest moest
worden gesloopt ‘zodat er groene ruimtes
rondom de monumenten ontstaan’. Tradi-
tionele straten en pleinen met gesloten ge-
velwanden zijn verboden in de functione-
le stad en het bouwen in ‘stijlen uit het ver-
leden [...] zal er onder geen beding wor-
den getolereerd.’

M i s l u k k i ng
Volgens Le Corbusier was de C h a r te
d’Ath è n e s het resultaat van het weten-
schappelijke onderzoek aan boord van de
Patris II. Stedenbouw is doodsimpel vol-
gens de C h a r te . Slechts vier ‘func ties’

heeft de moderne, functionele stad: ‘wo -
nen, werken, recreëren (in de vrije uren)
en circuleren.’ De zones voor de eerste
drie functies moesten van elkaar worden
gescheiden. Wegen in verschillende soor-
ten en maten, ook strikt van elkaar ge-
scheiden, zouden zorgen voor een effi-
ciënte afwikkeling van de ‘c irculatie’, het
Corbusiaanse woord voor verkeer. Wonen
moest de 20ste-eeuwse mens overal op de
wereld in hoogbouw te midden van open,
groene ruimtes.

Na 1945 zijn overal in Europa woonwij-
ken gebouwd volgens de regels van de
Charte d’Athènes. Zo kregen de grote ste-
den van Frankrijk hun Corbusiaanse banli-
eues. In Nederland werd de Amsterdamse
Bijlmermeer omstreeks 1970 de apotheose
van de functionele stedenbouw. De nieu-
we woonwijk voor 100.000 mensen die
bijna allemaal in eendere galerijflats
moesten wonen, liep uit op de grootste
stedenbouwkundige mislukking in de Ne-
derlandse geschiedenis.

De ark van
Le Corbusier
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Op 29 juli 1933 gingen tientallen modernistische architecten in
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De kuur stond al vast: grootscheepse sloop.

‘We zijn hervormers. O, wat
een schitterende wereld,’ riep
Le Corbusier geëxalteerd

De KvdM-club
schaadt de kleine
boekhandelaar

E
n ineens is er ook een tweedeling in boe-
kenland. Uitgeverij Lebowski, gespeciali-
seerd in het heruitgeven van vergeten klas-

siekers als St o n e r, heeft namelijk een exclusieve
club heeft opgericht van honderd boekhandels
die haar Klassieker van de Maand (KvdM) mogen
verkopen. Ze moeten daar dan wel vijfentwintig
exemplaren van inslaan, wat niet niks is, want het
zijn boeken waarvoor je echt moet kunnen lezen.
En dat betekent in ontlezend Nederland dat ze
maar voor een klein publiek bestemd zijn.
Voor Lebowski is die KvdM-club een gunstige zet,
want op die manier zet je maandelijks 2500 boe-
ken af en is je omzet gegarandeerd. Maar de boek-
handelaar die het lidmaatschap van het eliteclub-
je niet aandurft, is de pineut.
Ik merkte dat in Amsterdam bij mijn favoriete
boekwinkel Schimmelpennink, een revolutio-
nair nest van solidariteit en sigarenrook, dat be-
kendstaat om zijn grote voorraad literaire klas-
siekers. De gelijknamige eigenaar had het dictaat
van Lebowski niet ondertekend en was dus ver-
stoken van de eerste KvdM, de novelle De wande-
ling van Robert Walser. In dit eigenaardige, me-
lancholieke en idiote boek wordt in prachtige zin-
nen een dag uit het leven van een arme schrijver,
een alter ego van de schrijver zelf, beschreven.

„Echt iets voor jou”, zei ik tegen de boekhande-
laar. Meteen ontstak hij in woede, zo boos was hij
over zijn uitsluiting van de KvdM-club. Hij had re-
den genoeg voor die woede, want na de eerste en-
thousiaste recensies van Walsers novelle wilden
verschillende trouwe klanten het boek bij hem
aanschaffen en had hij hen teleur moeten stellen
met een ‘NIET bij ons te koop’.
Toen ik hem vroeg waarom hij, ook gezien de goe-
de smaak van zijn vaste klanten, zelf geen lid van
de KvdM-club was geworden, werd hij nog bozer:
„Ik had best mee kunnen doen, al ben ik er niet
voor uitgenodigd, maar uit principe ben ik tegen
uitsluiting van de kleine boekhandel.”En daar-
mee heeft hij een punt, want juist in die kleine
boekhandels, die zich het niet kunnen permitte-
ren om maandelijks vijfentwintig KvdM’s af te ne-
men, koopt de echte lezer zijn boeken. Daar komt
nog eens bij dat die boekhandels belangrijke ver-
dedigers zijn van de vaste boekenprijs en hoeders
van de goede smaak.

Niets ten nadele van boekenreuzen als Scheltema
en Donner overigens, die ook moeite hebben te
overleven. Maar hoeveel klassiekers, Joseph
Roth, Tsjechov, Tucholsky voorop, heb ik niet als
scholier, toen ik bij Scheltema nog niet naar bin-
nen durfde, in zo’n kleine boekhandel ontdekt.
Was ik nu jong, dan had ik daar misschien ook Ro-
bert Walser kunnen vinden, om na De wandeling
aan zijn internaatroman Jakob von Gunten (1909)
en Geschwister Tanner (1907) te beginnen, boe-
ken die de hele hedendaagse literatuur in een die-
pe schaduw stellen.

Arjen Fortuin is met vakantie
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WA A R D E R I N G

Deelnemers aan de CIAM IV ontspannen zich op de Patris II, augustus 1933. Verschillende congresgangers namen hun vrouwen mee.
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Enrico Chapel e.a.: Atlas of the Functional City.
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De Atlas of the Functional City, over het legendari-

sche vierde CIAM-congres in 1933, is een onthul-

lend boek: het maakt duidelijk dat er niets weten-

schappelijks was aan het onderzoek dat de basis

vormde voor de moderne stedenbouw.

He t
d o o d z i e ke
Parijs kon
genezen door,
op het Louvre
na, de hele
Rive Droite te
slopen
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Tachtig jaar later is het dikke boek over de
functionele stad er alsnog gekomen: in de
Atlas of the Functional City zijn alle behou-
den kaarten bijeengebracht die voor CIAM
IV zijn gemaakt. De vierendertig stadsana-
lyses waar ze bij horen, zijn stuk voor stuk
voorzien van uitgebreide toelichtingen
over de wordingsgeschiedenis. Ze worden
voorafgegaan door zes essays van archi-
tectuurhistorici, onder wie de Nederlan-
ders Vincent van Rossem en Kees Somer,
auteur van de De functionele stad (2007 ).

Maar de bijbel van de moderne steden-
bouw is de Atl a s toch niet geworden. Voor-
al de schrijvers van de essays tonen weinig
ontzag voor CIAM IV. Uit enkele beschou-
wingen komt de Patris II zelfs naar voren
als een narrenschip, waar tientallen mega-
lomane wereldverbeteraars met een heilig
geloof in het heil dat het machinetijdperk
de mensheid zou brengen, blauwdrukken
voor de nieuwe steden maakten.

Onbenul
De Atlas of the Functional City is een ont-
hullend boek. ‘Stedenbouw is een weten-
schap in drie dimensies’, schreef Le Cor-
busier in de Charte d’Ath è n e s . Maar de At -
las laat zien dat er heel weinig weten-
schappelijks was aan het onderzoek tij-
dens de zeereis van CIAM IV. Om te begin-
nen hadden de meeste deelnemende ar-
chitecten geen enkel benul van steden-
bouw, een relatief nieuw vak dat in de
tweede helft van de 19de eeuw was ont-
staan. Cornelis van Eesteren, de geestelij-
ke vader van het Algemeen Uitbreidings-
plan (AUP) van Amsterdam, was een van
de weinige professionele stedenbouwers

op de Patris II. Als invloedrijke voorzitter
van de CIAM had hij de achttien teams van
architecten uit tal van Europese landen en
de Verenigde Staten richtlijnen gegeven
voor hun analyses en kaarten. Belangrijk-
ste uitgangspunt hierbij was dat de stad
niet op traditionele wijze moest worden
beschouwd als een samenstel van straten,
pleinen, gebouwen, parken enzovoorts,
maar van de vier functies wonen, werken,
recreatie en verkeer.

Vooral de Franse schilder Fernand Lé-
ger, die ook de zeereis van Marseille naar
Athene maakte, waarschuwde de congres-
gangers dat de functionele analyses geen
recht deden aan de complexiteit van de
stad. De kaarten lieten volgens Léger ab-
stracte steden zien, schrijft de Franse ar-
chitectuurhistoricus Enrico Chapel in zijn
essay over de cartografie van de vieren-
dertig stadsanalyses. De functionele stad
had veel weg van een ‘kunstmatig univer-
sum, een vrij zwevende satelliet, losgezon-
gen van de werkelijkheid’, vond Léger.
‘Leg je plannen opzij en ga de straten op’,
zo ried hij de architecten een paar maan-
den later aan in een nabeschouwing over
CIAM IV in een Grieks tijdschrift. ‘Ju l l i e
moeten in contact komen met de bewo-
ners, je onderdompelen in de grondstof-
fen, in de modder wandelen, in het stof.’

Maar Le Corbusier vond juist dat de ana-
lyses al veel te complex waren. Hij beval
aan om er ‘door het prisma van de moder-
ne tijd’ naar te kijken, waarmee hij natuur-
lijk zijn eigen bril met het dikke, ronde
montuur bedoelde. Alleen dan waren er
conclusies uit te trekken. ‘We zijn hervor-
mers – dat is wat we moeten zijn. O, wat

een schitterende wereld’, riep hij geëxal-
teerd uit op de Patris II.

Helemaal ongelijk had Le Corbusier
niet. Want hoe eenvoudig de functionele
analyses van de steden ook waren, ze leid-
den niet tot eenduidige kaarten die goed
met elkaar konden worden vergeleken. De
CIAM-architecten waren niet alleen ook
als kaartenmakers volstrekte amateurs,
maar ook maakten ze gebruik van ontoe-
reikende statistische gegevens die zelden
de werkelijkheid weergaven. Bovendien
eisten culturele verschillen hun tol: de ca-
tegorie ‘middle class’ betekende bijvoor-
beeld in de Amerikaanse analyses van De-
troit en Los Angeles iets heel anders dan in
die van de Europese steden. Door alle cul-
turele, cartografische en statistische ver-
schillen vielen er nauwelijks conclusies uit
de kaarten en analyses te trekken.

C o l l age s
Toch zijn de kaarten nog altijd fascine-
rend, merkt de Griekse architectuurhisto-
ricus Sokratis Georgidas op in zijn artikel
‘Function and the Comparative Method’.
Maar de waardering is vooral van estheti-
sche aard: vaak zijn de CIAM IV-kaarten
prachtige, abstracte composities van
kleurvlakken, lijnen en stippen. De analy-
ses omvatten soms ook schitterende colla-
ges van foto’s en teksten. Ironisch genoeg
was schoonheid voor de functionalisten
van CIAM juist iets dat in het tijdperk van
de machine volkomen achterhaald was,
schrijft Georgidas om zich ten slotte af te
vragen ‘of de gekozen vorm van represen-
tatie eigenlijk wel geschikt was voor het
doel dat CIAM IV zichzelf had gesteld.’

Ook CIAM-voorzitter Van Eesteren drong
tijdens de terugreis naar Marseille aan op
duidelijke resultaten. ‘Het is beter dat het
congres een verkeerde resolutie aan-
neemt dan zichzelf verliest in eindeloze
analyse s’, zei hij tijdens de terugreis. To c h
konden de CIAM-architecten het uiteinde-
lijk niet eens worden. Dit kwam mede
doordat de congresgangers een bont ge-
zelschap vormden. Een nieuwe, betere
wereld vol modernistische architectuur
wilden ze allemaal, maar over de manier
waarop die moest worden bereikt, konden
ze het niet eens worden. Vooral de Itali-
aanse delegatie, die bestond uit overtuig-
de fascisten als Giuseppe Terragni en Luigi
Figini, botste met de groep marxistische
CIAM-architecten, onder wie de Brit Wells
C oates.

Tien jaar later kaapte Le Corbusier de
Patris II alsnog door zijn Charte d’Ath è n e s
te presenteren als de wetenschappelijke
uitkomst van CIAM IV. In werkelijkheid
staat de C h a r te geheel los van CIAM IV. Al
lang voor hij aan boord ging van de Patris
II wist Le Corbusier zonder enig weten-
schappelijk onderzoek wat de ernstigste
ziekte was waar steden aan leden: chaos.
En ook wist hij allang wat daar aan te doen
viel. In zijn Plan Voisin uit 1925 liet hij zien
hoe het doodzieke Parijs kon worden ge-
nezen door, op het Louvre na, de hele Rive
Droite te slopen en te bebouwen met hoge
woontorens in een groot park. En zijn Vil le
C o n te m p o ra i n e voor drie miljoen inwo-
ners, uit 1922, was al een complete functi-
onele stad, elf jaar voordat de CIAM-archi-
tecten zich erover bogen op de Middel-
landse Zee.

Detail van de kaart van

Boedapestg e m a a kt

door de Hongaarse

CIAM-groep. De func-

ties wonen, werken,

recreatie en verkeer

hebben verschillende

kleuren gekregen.

Dichtheid van stippen

geven de bevolkings-

dichtheid aan. K A A RT

UIT BESPROKEN BOEK

Le Corbusier voor de kaarten van Amsterdam: ‘Kijk door het prisma van de moderne tijd’.
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