Blomlezing
woonvisie van architect Piet Blom
Gerdien Duijst

Inleiding
Deze bloemlezing staat in het teken van architect Piet Blom (1934 - 1999). In 1959 studeerde hij af aan de Amsterdamse Academie
van Bouwkunst als student van Aldo van Eyck.
Blom had een sterke visie op de maatschappij
en de manier waarop samenleven vorm moest
krijgen. Omdat hij vasthield aan zijn principes
zijn er maar weinig projecten daadwerkelijk
gebouwd. De belangrijkste woongebouwen uit
zijn oeuvre zijn: De Kasbah te Hengelo, de kubuswoningen en het Speelhuis te Helmond, het
Blaakse Bos, de Spaanse kade en de Schreierstoren te Rotterdam en de Gesloten Stad en het
Russische Paleisje te Amersfoort.
De Blomlezing is opgebouwd uit een viertal
artikelen. In het eerste artikel wordt ingegaan
op de persoon en het karakter van Blom. Het
tweede heeft het Structuralisme als thema.
Hierin komt het ontstaan, de bouwpraktijk en
het theoretisch kader van de stroming aan bod
en wordt ingegaan op de rol die Blom hierin
speelde. In het derde artikel wordt de woonvisie van Blom in de praktijk besproken, aan de
hand van het studieproject ‘De steden zullen
dorpsgewijs bewoond worden’. Tot slot wordt de

vraag behandeld hoe we moeten kijken naar het
werk van Blom. Hierin wordt ook de kritiek op
Bloms werk besproken.
De centrale vraag zal zijn hoe we de door Blom
ontworpen woonomgevingen, en de daarmee
samenhangende woonvisie, goed op waarde
kunnen schatten.
Deze bundel is bedoeld ter verwerking van de
theorie die is gelezen voor het vak Architectuurtheorie van de master architectuurgeschiedenis van de VU Amsterdam onder begeleiding
van de heer J. E. Bosma. Er is gekozen voor
deze vorm omdat het mogelijk een goed format
is voor het afstuderen, een verwerking meerwaarde heeft boven simpelweg samenvatten en
omdat deze opzet beter leek te passen bij het
werk van Blom.
Gerdien Duijst
februari 2012
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Vloeken in de kerk

over architect Piet Blom

Dromen over wonen in bomen getuigt van een
creatieve geest. De man die deze droom in steen
weet uit te voeren in hartje Rotterdam is een genie. Piet Blom’s Blaakse Bos werd dan ook wereldberoemd. Blom zelf stond binnen een jaar
weer in de rij voor een uitkering. Wie is deze
man van grote hoogten en diepe dalen?
Al in zijn opleiding bleek Piet Blom een uiterst
begenadigd architectuurstudent. Zijn docenten
loofden zijn ruimtelijk inzicht en zijn visie op
architectuur. Er is eens over hem gezegd dat hij
iets in de ruimte kon laten zien, terwijl hij het
in het in een plat vlak nog niet eens getekend
had. Met een van zijn docenten, architect Aldo
van Eyck, ontstond een bijzonder band. Het is
veelzeggend dat deze wereldberoemde architect
op een congres het werk van zijn student presenteerde als het antwoord op zijn eigen architectuurvragen.
Al in zijn vroege jeugd in de Jordaan werd de
basis gelegd voor Blom’s visie op architectuur.
Hij hield van de buurt met zijn hoge dichtheid
waarin wonen en werken in elkaar overvloeiden.
Blom wilde sociale architectuur maken die berust op gelijkwaardigheid. Een diversiteit van
functies en doelgroepen die samensmolten tot
een stad. Wonen op een stedelijk dak noemde
hij dat. Vrijstaande woningen beschouwde hij
dan ook als asociaal gegeven binnen de stad en
opdrachten daarvoor weigerde hij steevast.
Blom beleefde elk ontwerpproces zo intens dat
het alle aandacht opzoog. Hij wilde ook alles
zelf doen en kón dat ook. Als alleskunner was
hij zowel een kundig constructeur als een fraai
vormgever. Zijn kracht lag vooral in de vertaling
van ingewikkelde ruimtelijkheid in het platte

vlak, waardoor een complex ontwerp snel en gedegen uitgewerkt kon worden.
Taal en musiceren waren passies van Blom. Beide zijn vormen van communicatie waarvan een
enorme kracht uitgaat en die ordening in zich
dragen en altijd tot het hart spreken. Zo bewonderde hij Bach om zijn complexe fuga’s en hield
hij ervan om al zijn tekeningen te voorzien van
verhalen over gebruik. Daarnaast wist Blom tijdens presentaties zijn publiek in vervoering te
brengen over zijn ontwerpen. Taal en muziek
waren zo voorbeelden van de vertaling van emotie naar concrete producten.
Wonen en werken deed Blom in een verbouwde kerk. Daar zal het niet rustig aan toegegaan
zijn, want Blom was een man met manisch veel
emotie die moeite had met compromissen. Om
die reden ontstonden er regelmatig vroegtijdig
conflicten die de bouw van veel ontwerpen tegenhield. Blom weigerde dan om water bij de
wijn te doen en zo de door de opdrachtgever
voorgestelde veranderingen door te voeren.
Maar ook vaak genoeg was hij zeer verbolgen en
stampvoette weg om dan een week later enthousiast terug te komen met een nieuw plan. Zijn
levensstijl zorgde voor veel hoofdpijn en depressies en leidde tot het uiteenvallen van zijn gezin.
Als een kind keek Blom naar de wereld en ontwierp ook zo. Uivormige torens, kubuswoningen en kasteelgebouwen waren bedoeld om een
stad op te vrolijken en minder serieus te maken.
Blom had kinderlijk plezier in iets heel erg goed
te kunnen. Een genie met kinderlijke emoties.
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voorbeeld van een functionalische wijk

principe van een bloemkoolwijk

blomlezing

Structuralisme

over de taal van de architectuur

Ook al heeft het woord structuur een materialistische oorsprong en noemden de Romeinen
hun metselaar structor, is het een misvatting te
denken dat het bij Structuralisme gaat over de
zichtbare structuur. Het begrip Structuralisme
is het beste uit te leggen aan de hand van taal.
Als wij spreken of schrijven dan voelen we ons
vrij om zelf te formuleren en zo uiting te geven
aan onze gedachten. Toch is taal opgebouwd uit
structuren en gebonden aan vele regels. Werkwoorden bijvoorbeeld, zijn volgens een bepaald
stramien opgebouwd en zinnen bestaan uit
vaste onderdelen. Pas in samenhang krijgen
woorden hun volle waarde. Terwijl wij formuleren, gebruiken we al deze structuur onbewust
en onbegrensd. Net als wij structuur gebruiken
in de taal, zo streefden structuralisten naar het
gebruik van structuur in de architectuur.
Ontstaan van het structuralisme
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er
sprake van grote woningnood. Ondanks uitgebreide subsidies van de overheid werden er
in de eerste wederopbouwjaren relatief weinig
nieuwe woningen gebouwd door een tekort aan
geschoolde arbeiderskrachten, financiële middelen en materiaal. Hierdoor ontstond vraag
naar geïndustrialiseerde en rationele bouwmethoden om de bouwsnelheid omhoog te brengen. Deze standaardisatieslag sloot naadloos aan
bij het gedachtengoed van de modernisten van
CIAM die streefden naar licht, lucht en ruimte.
Het resulteerde in grootschalige woningbouwplannen zoals de Bijlmer, waarin rechthoekige bouwblokken vrij in het groen stonden.
Veel steden kregen een dergelijke uitbreiding.
De jaren die volgde waren jaren van voortgang,
door ruimere bestedingsmogelijkheden en de
opkomst van de auto. Ook op maatschappelijk
terrein veranderde veel. De mondige mens ging

alles ter discussie stellen: de kerk, het milieu, het
onderwijs, de rechten van de vrouw, enz. Ook op
de naoorlogse wijken ontstond kritiek die zich
voornamelijk richtte op kilheid van de architectuur, de grootschalige opzet, de gelijkvormigheid
van de woningen en de dominante rol van de auto.
Een tegenreactie van architecten volgde: Het
verhaal van de andere gedachte, gepubliceerd in
het architectuurblad Forum pleitte voor een
koerswijziging. Geleidelijk was ook in de architectenwereld het besef ontstaan dat er in
de woningbouw veranderingen noodzakelijk
waren. Toen eind jaren vijftig een nieuwe Forumredactie werd samengesteld met onder
meer Jaap Bakema, Aldo van Eyck en Herman Hertzberger was er een podium ontstaan
om na te gaan denken over een nieuwe koers.
De Forumredactie vond elkaar in een streven
naar meer humane architectuur waarin aan het
individu en zijn gevoel recht werd gedaan. De
Forumgedachte was geen afgerond betoog en de
deelnemende architecten hadden uiteenlopende
motieven voor het streven naar humaniteit. Wel
werd de groep architecten rond het tijdschrift
geassocieerd met het structuralisme, een stroming die het menselijke in de architectuur als
uitganspunt nam en waarin onderlinge relaties
en individuele herkenbaarheid sleutelbegrippen
vormden.
Bloemkoolwijken bouwpraktijk
Geleidelijk aan veranderde ook in de praktijk de
manier van bouwen. Het antwoord op de kritiek van de zakelijke functionele wijken, werden
de bloemkoolwijken.1 Met de bloemkoolwijken greep men terug op de wortels van de Nederlandse als een langzaam gegroeide en door
1

De term bloemkoolwijken wordt gelanceerd in het
gelijknamige boek. Martijn Ubink en Thijs van der
Steeg, 2009
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Kasbah te Hengelo

blomlezing

individuen opgebouwde samenleving. De eerste
samenlevingsvorm in Nederland was die van
een groepering van boeren. Naar deze ‘spontane
burgelijkheid’ verlangde men terug en zag men
hét alternatief tegen het functionalisme.
Een doorgesneden bloemkool toont een ingewikkelde structuur van vertakkingen die beginnen bij de stam en uitlopen in de roosjes. Zo
ziet de bloemkoolwijk er ook uit: een brede toegangsweg mond uit in een groepen huizen rond
pleintjes, het welbekende woonerf. Dit type
wijken zijn in heel Nederland tot het eind van
de jaren tachtig gebouwd. De wijken kenmerken zich door individueel herkenbare woningen,
autovrije zones, maar bovenal door grillige en
onregelmatige verkavelingsvormen, verspringende rooilijnen en bouwhoogte en allerlei
variaties in aanbouwingen en overbouwingen.
Het draait om kleinschaligheid, het stimuleren
van ontmoeting en de vrijheid om aan de eigen
woonomgeving vorm te geven. Verrassen is het
motto en variaties in allerlei soorten en maten
zijn het middel om de wijken levendig en gezellig te maken.
Binnen deze bloemkoolbeweging is ook een experimentele tak te onderscheiden. Het door minister Schut opgestelde stimuleringsprogramma
voor experimentele woningbouw in de sociale
huursector is belangrijk voor de daadwerkelijk
veranderingen in de bouwpraktijk. De Kasbah
van Piet Blom in Hengelo is een van deze projecten. Door overheidssteun is het mogelijk geworden dit experiment van het wonen mogelijk
te maken. De betekenis van deze projecten is
enerzijds beperkt vanwege de geringe omvang,
slechts één procent van het totaal, anderzijds
hadden de woningbouwprojecten een groot
uitstralingseffect en zijn specifieke aspecten
veelvuldig overgenomen in gewone projecten.
Voorbeelden hiervan zijn compacte verkavelingen, hoge dichtheden door dubbelgrondgebruik
en de menging van verschillende woningtypen.
Eind jaren tachtig komt de roep om versobering in de woningbouw. De ongebreidelde

variatie was ‘de nieuwe eentonigheid’ geworden.2
De structuralisten bouwen mee in deze beweging, maar gaan hun eigen weg. Binnen de beweging is onderscheid te maken tussen twee opvattingen: de opvatting van het structuralisme
als artistieke aanpak en die van structuralisme
als analyse methode. De eerste methode past
vooral goed in de tijd van de bloemkoolwijken
en de experimenten daarbinnen waarin het sociale aspect centraal stond. Voor de tweede is een
meer theoretisch kader rond het structuralisme
gewenst.
Theoretisch kader
De term Structuralisme stamt uit de jaren twintig en had tot doel om een wetenschappelijke
methode te introduceren in humane wetenschappen. Vakgebieden als Culturele Antropologie en Taalkunde gingen opzoek naar het
objectieve in hun vak, naar de onbewuste onderliggende structuur. Toen het Structuralisme in
de jaren zestig goed geworteld was in de Humane Wetenschappen, ontstond zij tien jaar later
ook in de architectuur al was er geen sprake van
onderlinge relaties.
Structuralisme in de architectuur streeft ook
naar verwetenschappelijking en om die reden
is er veel geschreven over structuur en de definitie van structuralisme. Deze definitie is niet
eenduidig. Gemeenschappelijke elementen zijn
cohesie door structuur, democratisch leven, het
ontbreken van hiërarchie en de wederkerige afhankelijkheid tussen individu en gemeenschap.
Eenduidiger is de opponent: de functionele zakelijkheid.
Volgens Herman Hertzberger, die tot de structuralisten gerekend wordt, is structuur cohesie.3
Arnaud Beerends, beeldend kunstenaar en redacteur van het blad TABK4 die de term voor
het eerst uitwerkt omschrijft structuralisme als

2
3
4

Wytze Patijn in Bloemkoolwijken. Martijn Ubink
en Thijs van der Steeg, 2009, p 35
Tomas Valena en Tom Avermaete, 2011, p 168
Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunst
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De ark van Noach
het project dat Aldo van Eyck presenteerde
op een CIAM congres
blomlezing

een principe van ordening waarin vorm wordt gegeven aan de structuur van democratisch leven.5
Lüchinger die het boek Structuralism in Architecture and Planning schreef, definieert structuralisme aan de hand van die dualiteit: ‘mijn
definitie van structuralisme is gebaseerd op een
twee-componenten architectuur, waarbij de structuur autonoom is en de elementen variabel.’ 6
Hertberger gaat hierop door en vergelijkt structuur met een straat die blijft terwijl de gebouwen er langs verdwijnen of transformeren in de
loop van de tijd. Alles verandert, maar de structuur, hoe je het in hoofdlijnen herinnert, blijft.
En bij die langzame transformatie blijft het
principe van wederzijdse afhankelijkheid van
het individu en de gemeenschap centraal staan.
Dat is het hart van het structuralisme volgens
Hertzberger.7
Het structuralisme is geen school en ook geen
stroming. In essentie is het een activiteit,8 omdat
niet objecten centraal staan maar hun onderlinge samenhang. Geen enkele architect noemt
zichzelf structuralist. Het is voornamelijk een
later, soms ongewild, opgeplakt etiket om ook
de geschiedenis van de architectuur te ordenen.
De omgang met structuur in de architectuur
was voor de verschillende architecten zo uiteenlopend en resulteerde in zo verschillende gebouwen dat er van een ideologie geen sprake kan
zijn. Met diverse motieven streefden zij wel het
zelfde ideaal na: een verzet tegen de functionele
architectuur en een roep om humane architectuur.

5
6
7
8

TomasValena en Tom Avermaete, 2011, p 180
TomasValena en Tom Avermaete, 2011, p 92
TomasValena en Tom Avermaete, 2011, p 170
Roland Barthes in:TomasValena en Tom Avermaete, 2011, p 22

Piet Blom
Blom’s verhouding met het structuralisme was
ambivalent. Aan de ene kant was hij de eerste
die in de architectuurwereld de term Structuralisme lanceerde op zijn tentoonstelling ‘Struktuur’ uit 1965.9 Haaks hierop staat de opmerking
van Blom dat hij vooral bezig was om zijn eigen
idealen na te streven.10 Toch sloten zijn idealen
goed aan bij de discussie van dat moment. Toeval volgens Blom: ‘mijn verhaal bleek op de een
of andere wijze aan te sluiten bij de discussie die
Aldo op dat moment in de architectenwereld aan
het voeren was.’ 11 Tegelijkertijd kan wel gesteld
worden dat zijn ontwerpen voldoen aan de kwalificatie van structuralisme door de verborgen
structuur en de aandacht voor de mensen. Aldo
van Eyck presenteerde zelfs werk van Blom op
een CIAM congres als verwezelijking van zijn
eigen ideeën. Voor Blom was het denken in
structuren niet meer dan een middel om vorm
te geven aan complexiteit om zo bundeling van
functies mogelijk te maken.12
Einde van een tijdperk
Het structuralisme verloor eind jaren zeventig
haar leidende rol door de komst van het postmodernisme. De belangrijkste kritiek richtte
zich tegen het gebrek aan hiërarchie, de dominantie van de primaire structuur en het algemene karakter van de plannen van het structuralisme. Het postmodernisme bracht een nieuwe
tijd waarin individualiteit opnieuw vorm kreeg
en waar het gevoel van plaats, context en historie terugkeerde. Maar het structuralisme is nog
niet verdwenen en treft men ook vandaag nog
aan. De zoektocht naar onderliggende structuren om vorm te geven aan humane, levendige
architectuur is blijven bestaan.

9
10
11
12

Een uitspraak van Tom Avermaete in: Tomas
Valena en Tom Avermaete, 2011, p 126
Piet Blom in Fascisme in een Sneeuwvlok:
Aldo van Eyck, 1986, p 87
idem
idem, p 86
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Heilige Huisjes

woonvisie in de praktijk

Dromen hebben doorgaans dit met elkaar gemeen, dat ze zich bezighouden met het verlangen en niet met de vervulling. Voor velen zal het
decor van die droom de omgeving uit hun jeugd
zijn. Het pleintje waar je lekker kon rondfietsen,
de bakker op de hoek, het parkje waar boomhutten gebouwd konden worden. Dat zijn de
plekken waar het meest intens geleefd is. Het
bijzondere aan Piet Blom is, dat hij het decor
van zijn dromen wist te vertalen naar concrete
ruimtelijkheid. Het Blaakse Bos is een treffend
voorbeeld. Immers klinkt het verhaal over een
architect die een bos met boomhutten wil maken
op het meest drukke stukje van Rotterdam niet
als een sprookje in de oren? Wanneer het toch
daadwerkelijk gerealiseerd wordt en foto’s in de
publiciteit verschijnen, ziet men dat de architect
in vorm heel letterlijk bomen heeft gemaakt: gekantelde kubussen op stammen. Maar als men
daadwerkelijk het Blaakse Bos aanschouwt dan
weet men dat het geen sprookje is en ook geen
flauwe imitatie: het ís een bos. Pieter Feenstra
merkt in Archis treffend op: ‘Feitelijk vragen
zijn vormen erom om de ogen te sluiten zodat men
des te beter ziet waar het om gaat; namelijk de beleving van licht en ruimte op een welbewuste plaats.
Dan onthult zich ook een naakte realiteit.’ 1
De aanblik van de complexe structuur van gekantelde kubussen overdondert. De kwaliteit
ervan kan niet meer ontkent worden, de essentie
nog wel. Men moet door de ruimtelijk complexe
bomen het bos willen zien, want dan ziet men
heel concreet Piet Bloms visie op het wonen:
de Jordanese vervlechting van functies op laagbouwniveau die een enorme dichtheid genereert. De route door het Bos zorgt voor een aaneenschakeling van verrassingen. Opeenvolgende
scenes van smalle trappetjes, een kapper, een
1

Pieter Feenstra, 1994, p 15

woningtoegang, een hooggelegen keukenraam,
een hellingbaan en buitenbar begeleiden de oversteek van de Blaak, over een drukke verkeersweg,
naar de Oude Haven. De hoogteverschillen maken het geheel stedelijk, de diverse doorkijkjes leggen een visuele verbinding met de stad.
Van alles is ook het tegenovergestelde te vinden,
dat is de paradox van Piet. Want naast menging
is er ook een strikte scheiding. Het gebouw legt
op geen enkele wijze een relatie met haar omgeving waardoor het Bos een gesloten stad wordt.
De zich repeterende structuur van kubussen ervaart men van binnenuit als doolhof, de binnenruimte roept zowel het besloten dorpsgevoel op
als de stedelijke stad. Blom herkent zich niet in
de paradoxen van zijn werk. Het was voor hem
niet én én. Niet mengen én scheiden, vakmanschap én fantasie, ordening én chaos, repetitie
én variatie. Het gaat samen, hand in hand, en
kan niet zonder elkaar.
Blom geloofde in zijn droom. Zijn leven stond
in het teken van het verwezenlijken daarvan, hij
zette er alles voor aan de kant. ‘Architect zijn kun
je alleen maar voor honderd procent zijn; dit vak
kost je al je tijd.’ 2 Die extreme toewijding voor
het vak zien we onder architecten maar weinig.
Dat kan alleen als je er heilig van overtuigd bent
dat architectuur een middel is in de verwezenlijking van de hemel op aarde.

2

Paul Groenendijk, 1993, p 35
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Het Blaakse Bos

Blom in beeld
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Het spel in beeld

De steden zullen dorpsgewijs bewoond worden

‘Het kan niet anders of hieruit zal een menswaardige
habitat voorkomen. Een die meer zal lijken op een geordende kasbah dan men vandaag zal willen geloven.’
Aldo van Eyck over het project in Forum nr. 4, 1960

Op papier zijn de plannen van Blom nauwelijks
te doorgronden. Zonder het fenomale ruimtelijke inzicht waarmee Blom begiftigd was, is
moeilijk scherp te krijgen wat Blom beoogde.
Aan de hand van het project ‘De steden zullen
dorpsgewijs bewoond worden’ dat in 1959 in het

blad Forum werd gepubliceerd wil ik doordringen tot de essentie van het werk. De ogenschijnlijke chaos wil ik schil voor schil ontdoen
van complexiteit om de verborgen structuur
zichtbaar te maken. Elke analysetekening moet
helpen om de visie van Blom om het wonen inzichtelijker te maken. Tegelijkertijd zijn chaos
en ordening het spel waar Blom ruimtelijk mee
speelt. Aldo van Eyck noemde deze ambivalentie de geordende kasbah. Hoe verliep dat spel van
chaos en orde, wat is de rol van structuur en hoe
ontstaat chaos. Het spel in beeld.

blomlezing

15

plattegrond getekend door Piet Blom
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begane grond situatie

het plan is opgebouwd uit
repeterende
eenheden

blomlezing

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

1. basiselement
2. opdeling stramien van tien
woningen en een
buitenruimte
project in het
platte vlak

3. variatie in
platte vlak.
Dit stramien is
de basis waaruit
gevarieerd kan
worden.
roze = woningen
groen = buitenruimte
4 . v a r i a t i e v e rticaal.
In de buitenruimte worden
hoogteverschillen aangebracht.

elke eenheid
is weer opgebouwd uit een
viertal elementen. Ze zijn aan
elkaar verbonden door twee ,
zwarte, luchtbruggen

looproutes en ontmoeting
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Homo ludens

kritiek op de macht van de architectuur

Blom bouwde voor de spelende mens. Gebouwen vormen het decor voor het toneel dat leven
heet. Architectuur was voor Blom een middel
- evenals structuur, materialisatie en vorm - om
zijn visie op het samenleven te realiseren. Dit
veronderstelt dat architectuur een machtig middel is. Dit geloof wordt Blom het meeste verweten. Volgens architectuurcriticus Bernard
Hulsman geloofde Blom zelfs het meeste van
alle Nederlandse architecten in de macht van de
architectuur. Zo vind hij de Kasbah ‘een verbazend naïef idee’1 om dwangmatig een vorm van
vrij leven op te leggen. Blom herkent dit op een
gegeven moment ook: ‘Ik heb me met het wonen
bezig gehouden in de veronderstelling dat het iets
warms was, iets animaal dat de grondstof moest
zijn van het stedelijk leven. Maar dat is me niet gelukt. Wonen is ook in mijn handen functionalistisch,
koud, ambtelijk gebleven. Het wonen lijdt onder het
krachtenspel van macht en geld, het wordt gemanipuleerd als inzet van politieke doelstellingen. Ik zie
nu wel in dat wat ik wilde doen, deze vervlechting
van stedelijke functies inderdaad nauw gelieerd
is met macht.’ 2 Daarnaast wordt Blom veel bekritiseerd om zijn universele aanpak en slechte
aansluiting op de omgeving. Men spreekt van
kunstgetto’s die vervreemd zijn van de stad.
Umberto Barbieri, architect en hoogleraar aan
de TU Delft, vind Bloms aanpak van de ruimtelijke problematiek ‘ondoelmatig en te algemeen’. 3
Deze kritiek is terecht. Van het wonen zoals
Blom dat voor ogen had, is weinig terecht gekomen. De vele hoekjes en onoverzichtelijke situaties blijken voornamelijk verboden activiteiten
aan te trekken, de bankjes van openluchttheaters nodigen alleen hangjongeren uit, blijkbaar
de meest speelse bevolkingsgroep van ons land.
1
2
3

Bernard Hulsman, 1998, p 18
Aldo van Eyck, 1986, p 88
Pieter Feenstra, 1994, p14

Toch is niet alles gezegd als het werk hiermee
afgeschreven wordt. Met deze vorm van kritiek
onderscheidt de criticus zich nauwelijks. Ze onderscheidt zich volgens Geert Bekaert ‘juist van
het vulgaire oordeel, dat evengoed van een poetsvrouw als een hoogleraar kan zijn, door het feit dat
ze geen toepassing is van een vooropgestelde, bewust
of onbewuste, opvatting, maar dat ze de theoretische uitgangspunten gedurig met de feitelijkheid
van het werk confronteert.’ 4Als we het werk van
Blom alleen bekijken met onze eigen opvatting
als referentiekader, missen we de rijkdom van
het werk. Het is als een toneelspeler die weigert
zich aan zijn decor aan te passen. Evenals als bij
musiceren kan men het werk alleen doorgronden als het spel hem ernst is. Laten we dat dan
ook eens doen, laten we het spel met volle overtuiging spelen.
We nemen dan allereerst waar dat Blom een
gesloten stad maakt. Paradoxaal genoeg precies
tegengesteld aan zijn visie op een open samenleving. Maar een stad is in feite altijd gesloten,
omdat juist de geslotenheid voorwaarde is om
openheid en vrijheid binnen haar grenzen tot
stand te brengen. Ook een spel kan alleen in
een veilige, begrensde context plaatsvinden zodat men de spelregels in de hand kan houden.
Het spel kent twee belangrijke spelelementen:
ontmoeting en verbazing. De decors moeten zo
gepositioneerd zijn dat ze ontmoetingen met
mensen uit alle lagen van de bevolking stimuleren. Daarnaast moet het decor verrassen en
verbazen, zoals een kind zich eindeloos kan vergapen aan dingen die hij nog niet snapt. Creativiteit en ontmoeting vinden plaats binnen een
afbakening. Het is juist de beperking die prikkelt en inspireert. Daarnaast wordt een relatie
aangegaan met de stad, zij het in één richting.
4

Geert Bekaert, 2009, p 109
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Doorkijkjes van het decor bieden een geregisseerd kijkje op de stad.

kijken: zijn wij wel geschikte spelers? Spelen wij
überhaupt nog wel?

Het toneel van Blom, datgene dat overblijft
binnen het decor, is speels. Het werkt zoals bedoeld. Zo overdonderd de Blaakse brug door
complexiteit, verlaagd het project ‘De steden zullen dorpsgewijs bewoond worden’ de drempel voor
ontmoeting door de groepering van woningen,
en zijn de doorkijkjes op Rotterdam van grote
schoonheid. Enerzijds zijn ze erg algemeen en
zou elke willekeurige stad geprojecteerd kunnen
worden, anderzijds fixeren ze het gebouw wel in
een omgeving.

Kijk maar eens om u heen en u weet het ook.
Ziet u nog wel eens kinderen verstoppertje spelen? Nergens. Kinderen gaan rechtstreeks naar
school afgezet met de auto. Het laten verrassen, ontdekken en oneindig lummelen is niet
van deze tijd. Niet voor kinderen, maar ook
niet voor volwassen. Dingen moeten nuttig zijn,
snel consumeerbaar. Die vluchtigheid en doelgerichtheid die streeft naar perfectie vaagt het
spelelement weg. Het krachtige uit een spel is
dat het nu juist níet gaat om de gebrekkige werkelijkheid, maar om dat wat het voorstelt. Een
stokpaardje is voor een kind een echt paard, ook
al weet hij tegelijkertijd ook dat het niet zo is.
Maar dat maakt voor het spel niet uit. Dat paradoxale lijkt ook bij Blom terug te keren. Alleen
als we meespelen gaat zijn werk leven.

Het vakmanschap van Blom en zijn ruimtelijke
denkkracht zijn van een dergelijk hoog niveau
dat hij het juiste decor weet te maken voor zijn
spel. Het is fenomenaal en tegelijkertijd ook
moeilijk onder woorden te brengen. Een voorval
rond de brand van het Speelhuis is karakteristiek: ‘Een groot verlies voor Helmond’ stamelde
de burgemeester. Een omwonende beaamt dit
even later. Als de verslaggever doorvraagt wat er
nu zo bijzonder was aan het gebouw blijft het
stil. ’Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest’. Het is
bijna of ook hier Piet Blom ons van woorden
zou moeten voorzien. Alsof improviseren op het
toneel niet is toegestaan.
Maar wie wil er spelen in het spel van Blom.
Het is moeilijk om in deze tijd bewoners te
vinden die speels willen leven. Het onlangs geopende jeugdhostel in het Blaakse Bos is wél
een geslaagd voorbeeld. De gasten brengen
levendigheid, de te huren fietsen voor de deur
zorgen voor een natuurlijke chaos, bankjes en
plantenbakken op de brug nodigen tot ontmoeting. Het is wonderlijk, maar zodra mensen ten
tonele verschijnen begint het decor te leven. Het
kan dus wel. Wanneer men Piet Blom’s werk
beoordeelt vanuit het oogpunt van de huidige
maatschappij, is de terechte conclusie dat het
niet werkt. Maar men kan er ook anders naar

En dat past niet in onze tijdgeest die meer op
het individu dan op de gemeenschap is gericht.
Met het verdwijnen van de kerk als het vanzelfsprekend ontmoetingspunt, verdwijnt ook de
ontmoeting tussen de verschillende lagen van
de bevolking steeds meer. Mensen trekken zich
steeds verder terug in hun eigen kring.
Zou meer spelen gezond zijn voor onze samenleving? De gebouwen van Blom herinneren ons
er pijnlijk aan hoe mooi het spel zou kunnen
zijn. Hoe ideaal echt samen leven zou zijn. Maar
is het wel aan de architect om gedrag te willen
veranderen? Het antwoord is nee, want voor een
spel moeten er wel spelers zijn. Een gedwongen
spel kan nooit speels zijn.
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