Deze mindmap bestaat naast informatie
uit citaten, begrippen, verwijzingen en een
concluderende vraagstelling. Idealiter leest de
lezer tegen de klok in, te beginnen aan de
bovenkant van de linker kolom.
Harmen van der Wilt

In de tekst De Milde Raderen van de Reciprociteit houdt Van Eyck een vurig pleidooi om door middel van de reciprociteit tot een
architectuur te komen die niet langer een dualistisch wereldbeeld representeert waarin alles of-of is, maar een architectuur van
het en-en. Hij spreekt over de reciprociteit als het medicijn van de relativiteit. Een deel van de methode bestaat uit het inzetten
van tweelingfenomenen. De architect beoogt in zijn werk het idee van de relativiteit toe te laten, zoals dit toentertijd al wel in
de wetenschap en in de kunsten gebeurde.
Maar is het wel mogelijk om het idee van de relativiteit in een gestolde vorm te gieten? Wordt bijvoorbeeld, de relativiteit
geen geweld aan gedaan door hetgeen het programma eist of de gebruiker nodig heeft? En raakt de reciprociteit alleen aan de
ruimtelijke ervaring, of is deze bijvoorbeeld ook ingebed in het programmatische van het Burgerweeshuis?
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In de stad van nu is alles te groot en te klein,
te ver en te dichtbij, te veel en te weinig, te
veel en te weinig anders, te veel en te weinig
hetzelfde.

Architectuur en stedenbouw, moedwillig
gesplitst, worden steeds heviger geteisterd
door een rechtlijnige en mechanische
conceptie van wat geheel en onderdeel,
eenheid en verscheidenheid, groot en klein,
veel en weinig, eenvoud en complexiteit, het
constante en ‘t veranderlijke, geslotenheid
en openheid, binnen en buiten, individu
en gemeenschap, als samenhangende
tweelingfenomenen betekenen.

(medicijn van de) relativiteit
gelijkwaardig en wederkerig
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Eenheid en veelheid, eenheid en
verscheidenheid zijn ambivalent; eenheid
en veelheid zijn elkaars spiegelbeeld;
verscheidenheid het spiegelbeeld van
eenheid door veelheid, veelheid door
eenheid.
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reciprociteit

61, pp. 56-58

e

Eenheid door verscheidenheid benaderen
en vice versa. Dit is te bereiken door zowel
binnen als buiten één enkele bouworde
streng door te voeren. Speelsheid komt
voort uit steeds wisselende aspecten;
wisselend uitzicht, doorzicht, inkijk. Bij
elkaar gehouden door gelijkheid, verschillend
doordat zij voortdurend ten opzichte van
elkaar verschillen. Zoals bij oude stadjes als
Santorini en Assisi: een veelheid aan variaties
binnen eenzelfde bouworde.
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Het in beweging zetten van de milde raderen
van de reciprociteit: Het is een beweging,
waarin het gemoed zich thuis voelt, omdat
het een beweging in evenwicht is, een
beweging waarin het enkelvoudige de
verloren rust ontdekt, het meervoudige de
nog niet ontdekte harmonie in beweging zal
vinden. Een oud verhaal opnieuw verteld.

betekenisnetwerk

ciprociteit
en-en ipv of-of

tweelingfenomenen

Op het moment van schrijven (begin jaren
‘60) stelt Van Eyck dat de laatste driekwart
eeuw het creatieve denken er op gericht is
geweest om de muren tussen onverenigbare
polariteiten af te breken. In de dichtkunst,
in de fysica, schilderkunst, antropologie,
architectuur, psycholoog, filosofie en muziek.
Ook in de wetenschap werden ruimte en tijd
verzoend, alsook energie en materie, rust en
beweging, macro- en microkosmos, bewust
zijn en onderbewust zijn. Dit alles onder
invloed en erkenning van de relativiteit. In de
kunst werden verwante polariteiten eveneens
in een hogere dimensie opgevangen, beeld,
ruimte en tijd met elkaar verzoend.
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Noodzaak om de werkelijke betrekkingen
veelheid-eenheid, eenheid-verscheidenheid,
onderdeel-geheel, groot-klein, veel-weinig,
binnen-buiten, gesloten-open, bewegingrust, constant-veranderlijk, individugemeenschappelijk, etc. voort te zetten.

De hiernaast genoemde duofenomenen
zijn elkaar kwijtgeraakt tot zij uiteenvielen
tot een verstikkend stelsel conflicterende
polariteiten en valse alternatieven.Van Eyck’s
afkeer van een dualistisch wereldbeeld
is zodanig dat hij, om de suggestie van
dualisme te vermijden, in het vervolg steeds
spreekt van tweelingfenomenen in plaats van
duofenomenen.
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Door erkenning van heilzame werking van
de reciprociteit een plek of een tros plekken
tot stand brengen waar de gespleten
tweelingfenomenen een kans krijgen zich te
herstellen. Een tros plekken die met diegenen
die er verblijven gemeen hebben dat zij zowel
in- als uitademen.
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wanneer de ambivalentie van de
tweelingfenomenen niet erkend wordt zullen
deze gespletenheid en verabsolutering,
frustratie, isolering en vervreemding
veroorzaken.

