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maakt macht, maar dle
çfffOnAcffT
u m¡cht l¡ v¡ok heel gcvaarliJk, het ts
de macht dle toù nivellering, tot eenvorntghctd kan lelden. I¡r de wonlng- an
It¿deåouw l¡. d¡t duidelllk te zien.
Ea¡¡om ls heù goed dat er wéér een stlchüng lr opgerlcht dle ulch tot doel rtelü,

b¡¿r een experimentcls wonlngbouw te
¡t¡eVen. WIJ hebben lm¡riers al de Súicl¿trtr,g Nleuue Wñnoonrlen eir ook de
StteÍ¿'{,4g âtchitecten Reseo¡ch (SAR).
llu ls cr de gütchtlng EL?erlrnentele Wo-

rlngbottu b(Jgekomen, en dat dle drle ln
hct g€heel nlet neer ee¡r fusie streven

btJ voorloplg rrordt gestreefd nåar het
opz,ettên en ont¡r'ikkelen van zoveel mo-

antleren sldan. Ooh Ite g?ootta xan lcatners efl woonballtons üordt dlrs zell bc-

ln bfvoorbeeld de auto-indus-

Onze huizen zools we,die kennen, pa,rcen

gel{Jk proefmodellen. Vergelijhbaar met
de research

trle. Dat lc dus een kostbare zaak,

dib

dat een aantal grote industrleën in

de

&lleen maar uitgevoerd k¿n worden om-

stichting participeert. Industrieën die er
uitera¿rd brood in zien, wat ik allermlnst
erg vind (gegèven onze maatschappelijke
verhoudingen) omdst a,lle verbeteringen
geld kosüen, en Je dat gelé moet halen
wa¡r het voorhanden is, en dat lukt als
de geldgevers weten dat ze uiteindeltjk

paatd,.

blt het maatschappeliJk bestel v¡in vandaag, met zfin vaste l:lrdelùrg van werkeo

en vrt€ tl'd, von gezlnsverhoudingen,
van hiërarchie, en huis en maatschappij
staan in voortdurende wisselwerklng.

Veranderingen zün niet mogeliJk, en zelfs

een geleidelijke evolutie

ts d¿t rñaar

nauwel{ks. In de huizen die llertzbergei
3aat bouwen (in DeUt) kúnnen geuinnen
wonen volgens bet geijkte patroon, mear
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een maand
fiNGEVEER
v

geleden

heeft de Sowjet-componlst Ðmitr[
Sjostakowltsj een oproep gedaan aa,n
alle componlsten van de wereld (en
ln het bljzonder aan de Engelse com-

pørlst Benjamtn Brtü€n) 'hun stem
te oerhelÍen wor het leveø en d'e
de Gr.leùse

ñ¡t tet¡

ander¡

l¡

dsn semenwerllng),

&¡g op heü c€rste geztoht onverstandlg
llllen, m¡a¡ tel blt na,der lnzlen ¡lleen
n¿a¡ gelukkig mogen \rorden genocmd.
Eoe meer lnstelllngen en personen aan
het werE ga&n om do monotonle en de
onvrllheld vaJr het wonen te doorbreken,
hoe mcer oplosslngen er gevonden künnen
worden en hoe meer diver¡ltelt er f,an
lomen. Het 'st¿delfJk d¡k'vrn PLet BIom
l¡ vcrrukkelitk, maa¡ heel Nederland door
Blom volgebouwd ltikt me n¡¡ü griezelig.
Boon, oøtt,

Klingeren, IIertztitger, Klun-

tter, h.et z(in allemåal archltecten die

beel geprononceerde ideeën hebben over

hct wonen

in huis en fn de stad,

maar

elleen als ze ellemaal wat doen, en llelst

ro verschlllend mogelük, fs er ook winst
op lâ,ngere termlln te verwâ,cht€n.
Hct neersl¡chtige karakte¡ van de hedendaagse vollshuisvesti¡g

¡ard. Er

ts van

tweeërlel

ls de gelükvormtgheid van

de

en de wüken, met de scheiva,n functles die de stad dreigt te
deslntggreren, en er is de gelükvormlgheld van de woningen, die elke indivldualiteit dreigt te verstikken. De Stlchtlng
woonlblokken

d¡u

Experlmentele Woningbouw wil beide
¡ieÀtes te lijf gaan, waarbij men met het
rfzonderUjke hub \tril beginnen, eD w&&r-

méér terugkrfgen dan ze .lnvesleren. Zo
ligt dat.
Het eerste obj€ct van de stichting ls een

woningbouwplan van Hetmen Hertzberger, de rn&n van het Amsterdemso studentenhuls aen de lÃ/eesperstraat. llel
worilòn aaht prototypen 7)o,n een üoonhuís d,at hi.i het Wpe'd,ia,goon' heelt genoemil, uøt wijüel letteruik d,e essentie
Dar het pIø,rL o.a,ûd,ulitt, uant het ziin
huiaen rnet een lngebouwite d,ingono,le
samenhang, Døt wil zeggen: er is een
open kcrn, uJaÍtraørl peersziJrls alle oertrekken liggen, oiø balkons in oerbiniling
met ilie kern. Je zou d,us kunnen zeggen
d,at het hele haís een glote 'lDoorlko'mt'
is, z¿t het dnn flLet oerschllletd,e nioea'us.
Alle 'lcø.ners' (¿Ielen oan het geheel) ziin
gewküaørilig; d,e beuoners kle¿en zell
uøsî ze uillen lezen, u)aør ze uillen slapen, eten, uerken, tü. ki,jken en kaarten.
De pld,ats Ðo,n ¿Ie üa.rt'd,en bepalerl ze zell,
en d.øønnee d,e møte þøtu elks pri.uanE.
Hertzberger noernt het een ko,rlcf,s net

een inÐulpdkket; de optelsom Ðan d.ie
tuee leþett het huis. Maat d,an een huis
wøarln itre bewoners üerlæIijk orij zijn
ornd,a,t inileling en gebruik aøn d,e agen
behoelten en ¿le eigen uoonuensen ooliloen. Wie nerkt da.t hij oerke¿riI heelt
gekozefl,.køn naar belieùeL oørL het oer-

het hoeft nlet. Omdat ze, gemeten naar
doorÞnee woonoomfort van vandaag,

het

overgeconditioneerd zlJn, kunnen alle
kamers evengoed w@nkamqrs ztjn als

(of

tegeUik), tunnen olle
kamers totaål ven elkaar geisoleerd z1in,
cf ten dele afzonderl,Jk en tendele via de
belkons, ln verblhding staån met elkaer,
of zælfs
slle \rsnden wegblflven
- waar
rulmtelllk
compteet l¡ elkoar overgea¡r.
-Individualiteiù
en gemeenschap kunnen
hier op elke gewenste wiJze tot hun recht
komen, evolueren, verand€ren, al naar
gelang do elgen persoonlükhettl en al
naar gelang de plaats in de mea,tscheppelfike ordening (en die ordenlng zélf).
IIet is een vriJ .ontwerp voo,r wfe mensen!
slaapkamers

Uiteraard zullen de hulzen, omdat het
proefmodellen zün, onbetaalbôar zltn

voor de volkshuisvestlng. D€ bedoellng is

voorlopig slechts, ze i¡r het gebruik te
toetsen, en van daaruit te zoeken na,e¡ een
definitieve vorm die via haalbare vereenvoudigingen en massafallrrlcage tot een
voor ieder beschikbare woning kan lelden.

Op de implicati€s daarven kom
voerig terug als de huizen

enkele maanden
zullen staan.

ter

af

ik ull-

z{Jn, en dan
bezichtlgi¡rg open
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Theotlorakís', zo stå.at ln de þrlef te
lezen, 'is, na ¿n ile geûongenß te llebben gezeten en te ziJn uerbunnen, ln
pon cancentratiekarnp opg esloten. HiJ
Itjdt aøn t.b.c. en üolgens de jongste
berichten is de ziekte øcuut gewurd,en,
Zijn leoen ls nu ln ga)o,a,r; In diezelfde tiJd heeft mtnis!€,r .Luns v€r-

kla¿rd,

uit

te

beitrouwba.re bronnen ver-

hebben, dat Theodorakis
nlet ziek zou zün. Iloe dan ook (Theodorakis leldt volgens niet minder betrouwbare lnformaties niet aan t.b.c.
nornen

maa.r nog steeds aan een màagzlekte,

die hij al lang voor de staatsgreep
had), de oproep van Sjostakowltsj
geeft te denken, nlet ln de laatste
plaats omdat ook hierult een ln de
laatste jaren toenemend politiek engagement van musicl bl{kt.
Men zou de oproep van SJostakowltsJ gemakkelilk van de h¡nd kunnen wtjzen door

tê

de

ze8gen: Bemoel Je eerst eenr met
Russisohe kunstenaÂrs

die tùrans i:r

Siber.lsohe concet¡tra.t'iekømpen opgedloten ziJn en w'ier dektes, hong'er en elþnde r¡iet mind€r afschuweliJk dJn d.a,u dle
van ællega fheodoralds. Mfjru l¡:ziems is
dlt voor de hand llggende argument nlet
juist, vooral omdat men da,armee zonder
m€'Br een k-geliJk-tæken ueù tussen fæcisrne en st¡a,linisme,
- een bulrtengewoon
gsr¡ea,¡lljfirc zeaL. OnJulsü.trs
dlt argument
ntëü ln dÞ tû€/tsùe plÊot^s ook dær het felt,

d&t SjostakowitsJ tsee keer ernstÍg
conflict ls gereekt met de officiële f

ln de USSR, orndat h{ een r
tegenwoordig:or va;n Wester8 fo¡û¡ali¡
tiJkoers

grlûæst rau zlln. Het bêroemde

-

op

:

tl,a,tief van Ehdqnorw tot stand gekoq
'þeßluit' r¡Àn 1948, w&o"ún &'d.ecod

-te, lor?nolistisfhd

mudek var¡ hei

\rrE6

'werd -vc'riloonrd; ì,€rTfeer ey.lÈ¡1glù6r n¿r,er
wefkêri van'kameraad' SJostarkoq¡itsJ.
In plm,t6 van morele a,rgum€nten l:
het mij nu,t'ttger, die p'olttieke lca¡nt van

oproep r¡a,n Sjostakowitsj goed te bel
ken, een oproep, die men in een bre
verband moet zien, wat Ja,n Blokker
het kerstnummer van de Volkskra,Dt
dus formuleerdei 'Vietnarn gaf,t in Dl(
tnen op, Alrika word,t ook met, d,e
zunrter en Theû.orakis noe:t een ber
d,oen op hct uerelilgeueten on, Russis

sehliiÙøs uit geüa.ngenschap te aeîlos
(of omgekeerd, møar het goot orn

pritwipe)', .Ðit wereldomvaüt€ride
maa&t

kg

ml. de humanitaire prûlest€n

een zuiv€tr pleonasrne: het gaa,t niet r
regeringetn, die

om een beroep orp

r

ideologie en prektijk aI lang hebben
weøern, døt zij voor dergþUjke prot€s
oog en oor sluitÆn, ma,a,r het g¡et oûn
concrebe ste,uxl voor

al

degenen, dle

r

de grootste offers e¿¿ einil proberen
ma,ken øan d,eze regeringen en ayster,

die de

oorzaøle

van de ellende

I

waartegen honderd protesten niets kun:
uitriiohben. Aot¡ieve steun aøn de Grir
veræt€orgenlsa.ties is een beter mtt

om Theodorskis (en wat hiJ

repres

be€rt) definitief te benr.iJden, dan een
roep op de fasclstische Junta.

Deze junta b,€€ft trouwerìs al een ti.
geleden oyerwog€ût (ma¿r ze heeft
id€e blijkbaÂr weer laten vallen) Il
dpmakis vrtJ tre taten, en dit orn een e
voudtlge rBden: d€ protesten hebben I
op deøe Griekse compontst toeepspitst,
als syrnbool voo,r de slaohtoffeN va,n
regibe w€rd Þesolrcurrd. De vriJlaùing

