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In dit schrijven wordt onder woorden gebracht welke invloed de idee van de 
relativiteit heeft gehad op de architectuur   – en het denken daarover – van 
Aldo van Eyck. Zoals verderop in deze verhandeling zal worden betoogd werd 
het concept van de relativiteit door van Eyck aangewezen als de grondgedachte 
voor zijn architectuur. Het Burgerweeshuis in Amsterdam is op te vatten als de 
gestolde vorm van dit denken. Bij de inzichten die in dit essay naar voren worden 
gebracht leun ik op de inzichten uit het boek Aldo van Eyck - relativiteit en 
verbeelding, een monografie over de architect, opgetekend door Francis Strauven. 
Daarnaast is ook geput uit het boek Aldo van Eyck - Werken, samengesteld door 
Vincent Ligtelijn.
Met name in dit laatst genoemde boek zijn veel teksten van Van Eyck te vinden, 
al dan niet gekoppeld aan specifieke projecten. Mede door deze teksten werd 
mijn fascinatie voor de architect aangewakkerd. Fascinatie in de zin dat ik er 
maar weinig van begreep, maar wel voelde met interessante materie te maken te 
hebben. De teksten van de retorisch sterke Aldo van Eyck bevatten iets van een 
aanstekelijke tijdloze wijsheid. En ook voor zijn gebouwde werken geldt dat je ze 
niet direct doorgrond, dat er verschillende betekenislagen over elkaar heen liggen 
en dat er wordt gerefereerd aan bouwstijlen uit heden en verleden en aan bekende 
en onbekende culturen.

Zürich, omstreeks 1940. Aldo van Eyck bevindt zich in goed gezelschap. 
Gastvrouw Carola Giedion-Welcker brengt de jonge Van Eyck, die tot 1942 
aan de Eidgenössische Technische Hochschule zou studeren, in contact met de 
twintigste-eeuwse avant-garde. Hans Arp, Max Ernst, Constantin Brancusi, 
James Joyce en Paul Klee zijn enkele namen die de door Carola Giedion-Welcker 
geïnitieerde samenkomsten frequenteerden.
Tijdens deze ontmoetingen wordt besproken hoe het heersende oude wereldbeeld 
omver geworpen kan worden en waaruit een nieuw wereldbeeld zou moeten 
bestaan. Dit oude wereldbeeld werd gezien als een ultieme consequentie van 
het dissociërend denken van de zeventiende eeuw; de opsplitsing van subject 
en object, gevoel en ratio, geest en materie, die in de loop van de negentiende 
eeuw gemeengoed waren geworden in zowel wetenschap als de kunst. Op grond 
van de autonome rede werd het subject superieur beschouwd aan de natuur en 
onderwierp en exploiteerde het deze.
Het nieuwe wereldbeeld behelsde een synthese van de wezenlijke componenten 
van het bestaan. Het was erop gericht het wezenlijke terug te vinden. Het wil, 
zoals Klee het uitdrukte, niet langer het zichtbare weergeven, maar zichtbaar 
maken. Daarvoor was het soms nodig om van uiterlijke verschijningsvormen 
abstracties te maken of deze geheel te negeren. En daarvoor was het ook nodig 
dat het subject, het ik, dat sinds de renaissance een centrale plaats innam, 
genezen werd van de ijdele waan de soevereine bekroning van de natuur te 
zijn. Het ik moest gezien gaan worden als een deel van de natuur, een deel dat 
gelijkwaardig is aan andere dingen. Ook de menselijke figuur wordt in de kunst 



teruggebracht tot haar elementaire expressie. Ze wordt een element tussen talloze 
andere mogelijke elementen van het kunstwerk. De voorbij de grenzen van het 
bewustzijn liggende lagen van de mens, de inwendige dynamiek van het ding: ze 
worden in het twintigste-eeuwse avant-garde kunstwerk herboren als delen van 
eenzelfde rijke, complexe werkelijkheid. Het moderne van de eigentijdse kunst 
ligt hierin dat ze doormiddel van haar beeldende taal fundamentele tegendelen 
tot uitdrukking brengt en ze met nieuwe, niet-ondergeschikte verbindingen aan 
elkaar relateert. Sterker nog, het zijn juist deze vaak paradoxale verbindingen 
waarop de eigentijdse kunst zich concentreert.
Ook buiten de kunsten raakte dit nieuwe wereldbeeld in zwang. Paralellen met 
de avant-garde kunstenaars uit de kring rond Carola Giedion-Welcker waren 
er onder andere in de psychologie, fysica en filosofie: de psychische dualiteiten 
gereleveerd in de psychoanalyse, de fundamentele transformatie van de begrippen 
ruimte, tijd, massa en beweging en het concept van ruimte-tijd en de simultane 
beleving van verleden, heden en toekomst in het tijdsconcept van Bergson.
Tegen het einde van zijn tijd in Zürich wees Aldo van Eyck de relativiteit aan als 
de gemeenschappelijke grondslag voor de vernieuwingen in zowel wetenschappen 
als eigentijdse kunsten. Relativiteit was de fundamentele idee dat aan de 
oorsprong ligt voor zowel relativistische fysica als de uiteenlopende stromingen 
van de twintigste-eeuwse avant-garde. Maar minstens zo belangrijk was dat 
Van Eyck haar herkende als hét paradigma waardoor de eigen tijd zich van het 
verleden onderscheidt. Hij zag haar als de meest legitieme basis voor de opbouw 
van een nieuwe eigentijdse cultuur.

Amsterdam, de jaren ‘50. Sinds Van Eyck in 1946 weer naar Nederland 
was gekomen – de Tweede Wereldoorlog was voorbij – woonde hij, met zijn 
echtgenote Hannie van Roojen in Amsterdam. Daar werkte hij van 1946-51 als 
architect-ontwerper op de afdeling Stadsontwikkeling van de dienst Publieke 
Werken. Vanaf 1948 nam hij actief deel aan de Cobra-beweging. Het jaar 
daarvoor was hij al lid geworden van de Nederlandse CIAM-groep ‘de 8 en 
Opbouw’. In 1954 is hij de medeoprichter van Team 10, samen met o.a Bakema. 
Hij heeft dan inmiddels zijn eigen architectenbureau opgericht. Vanaf 1959 is hij 
redacteur van Forum.
Aan zijn actieve deelname aan diverse platforms en groeperingen alsook zijn 
redacteurschap, waarin de toon van zijn stukken veelal polemisch van aard was, 
is af te leiden dat het borrelde in Van Eyck. Borrelde om zijn collega-architecten 
en de hele maatschappij (misschien is hier de wereld zelfs niet overdreven) de 
nieuwe weg te tonen die de architectuur moest inslaan. De architect moest 
ophouden om oplossingen te bedenken voor wat er in de bestaande, gegroeide 
situatie mis dreigde te lopen (hygiëne, bezonning, verkeer) zonder verder acht 
te slaan op de traditionele waarden die ondanks alles altijd in een situatie 
blijven voortbestaan. De architect moest daarentegen gericht zijn op het tot 
stand brengen van een gebouwd milieu waarin de mens – dus zoveel mogelijk 



mensen – zich kan identificeren. Een milieu waarin hij zichzelf, zijn persoonlijke 
en maatschappelijke identiteit weerspiegelt ziet.
De polemiek die Van Eyck in bijvoorbeeld Forum voerde had vermoedelijk een 
oorsprong die tweeledig was. Enerzijds is daar de kring rond Carola Giedion-
Welcker waarover Van Eyck zei  “She [Carola Giedion-Welcker, hvdw] opened 
my windows – and I haven’t closed them since; she tuned my strings – nor did 
they ever require retuning […] Carola Giedion provided nourishment for a 
life time”. Anderzijds is het zijn reislust en verzamelaarsnatuur, die ook in zijn 
Zürische tijd was ontstaan. Een hang naar het elementaire en het verlangen van 
dichtbij kennis te maken met de oerelementen van architectonische taal leidde 
hem al snel naar niet-westerse culturen.
Er bestaat een mooie anekdote die tekenend is voor Aldo van Eyck en zijn werk. 
Tijdens een van zijn reizen door de Sahara, waar je je steeds omringt weet door 
een oneindige horizon - alsof de auto waarin je je bevindt de passerpunt is van 
een langzaam verschuivende cirkel - sprong Aldo uit de auto. Hij verdroeg het 
niet goed zichzelf steeds in een middelpunt te weten. Hij wilde aan de passerpunt 
ontsnappen. Door uit de auto te vluchten, vestigde hij, al was het maar tijdelijk, 
een tweede centrum.
Zowel zijn verblijf in Zürich als zijn reizen naar Noord-Afrika waren een 
zoektocht naar het elementaire. In Zürich zag hij hoe in de kunst werd gezocht 
naar het wezenlijke. Tijdens zijn reizen zag hij hoe het elementaire door de 
tijd zowel in de samenleving als de daaraan beantwoordende manier van leven 
vrijwel onveranderd waren gebleven. Zonder terug te kunnen vallen op zijn 
eigen referentiekader ontdekte Van Eyck dat juist hierdoor andere, minder 
vertrouwde maar daarom niet minder wezenlijke aspecten werden onthuld. 
Dit ‘wonder van het perspectief ’ zoals Van Eyck het noemde, zou een van de 
belangrijkste beweegredenen blijven voor zijn talloze reizen die nog zouden 
volgen. In de barre naaktheid van een geheel andere referentiekader ervaart hij 
dat ruimte, tijd, materie en energie geen afzonderlijke fenomenen zijn, maar zoals 
de relativiteitstheorie al aantoonde, een voortdurende samenhang vormen. De 
wezenlijke kern van iets is niet zonder meer hetgeen constant blijft; het is ‘wat 
constant is en constant verandert’.
In zijn vroege werken experimenteert Van Eyck steeds en op verschillende 
manieren hoe de relativiteit ruimtelijk tot uitdrukking kan worden gebracht. 
Hij legt onderling verschuivende referentiekaders aan, markeert evenwaardige 
standpunten, voegt aan bestaande ruimtelijke hiërarchieën excentrische 
centra toe waardoor hij het bestaande relativeert, en relateert verschillende 
referentiekaders en elementen aan elkaar door niet-ondergeschikte, soms 
paradoxale verbindingen. Hij zoekt een samenhang die niet voortkomt uit 
een dominant principe waaraan de rest ondergeschikt is, maar een samenhang 
die voortkomt uit de onderlinge relaties van de elementen waaruit ze bestaat. 
Die elementen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Ze openen steeds wisselende 
perspectieven, hebben uiteenlopende maten, densiteiten en kleuren.



Rotterdam, 31 december 2015. Gisteren ben ik naar het Burgerweeshuis 
gaan kijken. Ik reis altijd per trein, dus ik had tijd om me in te lezen. Ik loop 
langs het Olympisch Stadion. Tussen de bebouwing door vang ik af en toe een 
glimp op van de koepels waaruit het dak van het Burgerweeshuis is opgebouwd. 
Ik ken het project alleen van foto’s waarop het Burgerweeshuis aan de rand 
van de toenmalige stad vrijstaat op een groot kavel. Er om heen wat lage 
bebouwing. Ik meen me te herinneren op een van de foto’s in de verte, achter 
het Burgerweeshuis een rij bomen te zien, verder niets. Dat is niet meer zo. 
Het Burgerweeshuis is aan drie kanten ingeklemd door bebouwing en aan de 
oostkant door de drukke Amstelveenseweg.
Twee dingen vallen me op als ik voor het eerst oog in oog sta met het 
Burgerweeshuis: de schaal en de kleur. Het gebouw is veel kleinschaliger van 
opzet dan ik me had voorgesteld. En het gebouw heeft veel meer kleur dan 
de veelal zwart-witfoto’s van het gebouw doen vermoeden. Het olijfgroen van 
de architraven en de opliggende dakrand en de roodbruine klinkers waarmee 
sommige delen zijn ingevuld geven het gebouw een vriendelijke uitstraling. 
Een dergelijke uitstraling, waarbij de eerder genoemde kleinschaligheid ook 
een rol speelt, was de uitdrukkelijke wens van Frans van Meurs, directeur en 
opdrachtgever van het Burgerweeshuis.
Ik schrik echter ook van de aanblik van het huidige Burgerweeshuis. Naast 
een atelier van een kunstenaar en een tandartspraktijk – ‘Van een mond die 
lacht, ziet men alle tanden, Victor Hugo’, staat op de verglaasde gevel – lijkt 
het pand totaal in onbruik geraakt. Daarvan getuigen ook de vele posters van 
een leegstandsbeheerder die op de ramen zijn geplakt. ‘Zekerheid door tijdelijk 
beheer’ staat er op. Zekerheid van wat? Tijdelijk voor hoelang? Het stemt me 
verdrietig te zien hoe het het Burgerweeshuis is vergaan. Hoe kan het dat zich 
niemand ontfermt over dit meesterwerk van de naoorlogse architectuur?
Ik merk dat ik gaandeweg genegenheid heb opgevat voor de figuur Aldo van 
Eyck. Ik betrap me op de gedachte dat de staat van het Burgerweeshuis wellicht 
een wraakactie is op de persoon Van Eyck. Hij was nooit te beroerd vijanden 
te maken. Het is alsof de Nederlandse architecten, ik generaliseer hier bewust, 
besloten hebben het project te vergeten omdat het te confronterend is met de 
hedendaagse architectuurpraktijk. Alsof men wegkijkt van ‘het verhaal van de 
andere gedachte’, waarvoor inderdaad enige intelligentie en ontwikkeling vereist 
is.

Otterlo, september 1959. Terwijl in Amsterdam het Burgerweeshuis haar 
voltooiing naderde, werd in het Kroller-Müllermuseum in Otterlo het laatste 
CIAM congres gehouden. Tijdens dat congres lichtte Aldo van Eyck zijn 
‘Otterlo circles’ toe. Dit beeld bestaat uit een tweetal cirkels. In de rechter 
cirkel staat een beeld van een groep dansende Kayapo indianen. De lichamen 
van de groep dansers vormen een spiraalvormige menselijke wand die een 
binnenruimte tot stand brengt. Het gevormde open centrum wordt groter of 



kleiner al naar gelang de spiraal zich onder invloed van het dansritme verwijdt 
of sluit. In de linker cirkel zijn drie beelden geprojecteerd. Het zijn een drietal 
karakteriserende paradigma’s die elk staan voor één van de grote tradities 
binnen het bouwen: de klassieke traditie, de moderne traditie en de traditie 
van het spontane bouwen. Respectievelijk zijn het beelden van de plattegrond 
van het Parthenon op de Akropolis in Athene, het Maison Particulière van 
Van Doesburg en de plattegrond van Pueblo Arroyo in Nieuw-Mexico. Ook 
de waarden waarop Van Eyck doelde met deze beelden heeft hij samenvattend 
omschreven een plek in de cirkel gegeven. Bij het Parthenon staat ‘immutability 
and rest’; bij Maison Particulière ‘change and movement’; bij de plattegrond 
van Pueblo Arroyo ‘vernacular of the heart’. De linker cirkel stelt dus het rijk 
van de architectuur voor, zoals opgevat door Aldo van Eyck. De drie tradities 
zijn niet exclusief opgevat, maar moeten worden verzoend om elkaar te kunnen 
versterken. Maar de architectuur staat niet op zichzelf. Het hangt sterk samen 
met de werkelijkheid van intermenselijke relaties, zoals afgebeeld in de rechter 
cirkel. Beide gebieden hebben een eigen autonomie die niet door elkaar gehaald 
moet worden. De ruimtelijk-formele werkelijkheid van de architectuur en 
de relationele werkelijkheid van het menselijke samenleven moeten duidelijk 
worden onderscheiden om ze goed aan elkaar te kunnen relateren. Tussen 
de twee bestaat geen causaal of deterministisch verband, maar wel een 
wederkerigheid, een wisselwerking. Die wisselwerking wordt tot stand gebracht 
door de architectonische ruimte naar analogie van de menselijke werkelijkheid 
vorm te geven. Het menselijk bestaan bestaat uit dualiteiten als innerlijkheid-
uiterlijkheid, geest-materie, rede-emotie, constant-veranderlijk, individu-
gemeenschap. In een harmonisch bestaan zijn deze dualiteiten niet opgesplitst 
of verzelfstandigd, maar met elkaar verzoend. Analoog hieraan moet de 
architectuur polariteiten als groot-klein, open-gesloten, eenheid-verscheidenheid, 
deel-geheel, binnen-buiten met elkaar verzoenen. ‘Man still breathes in and 
out. Is architecture going to do the same?’ Architectuur was voor Van Eyck niet 
de uitdrukking van de samenleving, maar de contravorm. Ze moet antwoord 
bieden aan de menselijke relaties die ze herbergt, maar kan dat slechts doen met 
haar eigen beeldende middelen, via haar eigen autonomie.

Amsterdam, 1959. Op het moment dat Aldo van Eyck in Otterlo zijn 
‘Otterlo Circles’ presenteert is het Burgerweeshuis zo goed als klaar. En hoewel 
hij zelf het Burgerweeshuis nooit sterk heeft gelieerd aan de ‘Otterlo Circles’, 
bestaat er wel degelijk een verband tussen de twee. In het Burgerweeshuis zijn 
de drie bouwtradities uit de linkercirkel duidelijk aanwezig. De rechtercirkel 
uit zich in de nauwgezette vertaling van het programma waarin om een 
vriendelijk huis werd gevraagd. Het Burgerweeshuis bestaat uit een veelheid 
van onderling verschuivende gebouwdelen. Het is een ‘huis als een kleine stad’. 
Het Burgerweeshuis blijft verre van het klassieke instituutsgebouw met een 
hiërarchische ordening en centrale assen, maar toont zich als een nederzetting 



die zich in alle richtingen ontsluit. Maar naast de precieze vertaling van het 
programma – dat er voor zorgt dat het Burgerweeshuis een vriendelijk, open 
tehuis is geworden – behoudt de architectuur van het Burgerweeshuis zijn eigen 
autonomie. Het is de architectonische contravorm van het programma, zoals 
een fuga van Bach contrapuntisch in elkaar schuift. Overigens schijnt Van 
Eyck tijdens het ontwerpproces veel naar toccata’s en fuga’s van Bach te hebben 
geluisterd. In de plattegrond van het Burgerweeshuis zijn de motieven uit deze 
muziek te herkennen.
Met het Burgerweeshuis ontwikkelt Van Eyck een totaal nieuwe taal. Een 
taal die bestaat uit de versmelting van de drie eerder genoemde bouworden. 
De klassieke traditie, ‘bestendigheid en rust’, toont zich voornamelijk in de 
structurele opzet van het gebouw, gebaseerd op een gelijkmatige geometrie. Deze 
ordening bestaat uit architraven met in het midden een horizontaal uitgespaarde 
gleuf, die op kolommen dan wel op massieve muren rusten. De architraven zijn 
afgedekt met een doorlopende dakrand waarop de koepels van het dak rusten. 
De 336 koepels (328 kleine en 8 grote) waaruit het dak is opgebouwd maken de 
ordening van het geheel op elke plek in het gebouw voelbaar. Op de aslijnen van 
het door de koepels gevormde rooster worden door pijlers en massieve wanden 
in zichzelf besloten ruimten afgebakend. Deze afgebakende ruimten zijn alle 
betrokken op een eigen centrum, veelal bevestigd door de grote koepels. De 
binnenplaats lijkt een eigentijdse versie van een renaissance cortile, een omsloten 
binnentuin. De binnengangen roepen af en toe de herinnering aan Romaanse 
kloostergangen op. De verblijfseenheden aan de zuidkant wekken door hun 
patio’s en loggia’s de indruk van kleine renaissancepaleizen.
Je zou kunnen zeggen dat de bouworde voortkomt uit de klassieke traditie. 
Deze wordt echter onderdeel van en doorkruist door de dynamische ordening 
van de moderne traditie. De eerder genoemde centraliteit die voortkomt uit de 
bouworde wordt in deze traditie tegengesproken, zowel wat betreft de inrichting 
als op het niveau van de totale compositie. Dat uit zich bijvoorbeeld op de 
binnenplaats. De focus daarvan zou je logischerwijs verwachten in de door 
twee lantaarns gemarkeerde zitcirkel. De zitcirkel bevindt zich echter niet in 
het geometrische midden van de binnenplaats, maar is ten opzichte van het 
centrum verschoven. En mocht deze binnenplaats al aangewezen worden als het 
centrum van de nederzetting, dan is dit centrum het vaste punt van waaruit de 
rest centrifugaal uitwaaiert. Zonder vast punt kan er immers geen decentralisatie 
bestaan.
De binnengangen zijn opgevat als straten die zich in zigzagbewegingen 
vertakken. Ze volgen geen bepaalde as door het gebouw maar onttrekken zich 
aan een centraal centrum door hun haakse meanders. Ze zijn asymmetrisch 
en lopen tussen wanden door die open of gesloten zijn, tussen muren of puien, 
tussen transparant glas en translucente bouwstenen.
De verblijfseenheden die aan de binnenstraten liggen worden niet 
samengebonden door een centraal perspectief. Ze verschuiven dynamisch ten 



opzichte van elkaar zoals de elementen van een contracomposititie van Van 
Doesburg. In het Burgerweeshuis zijn dus tegelijkertijd – en belangrijker! – 
de gelijkwaardige ruimteopvattingen statisch en dynamisch aanwezig. Deze 
polariteiten worden niet geneutraliseerd of opgeheven, maar zodanig op elkaar 
afgestemd zodat ze elkaar wederkerig versterken. Gelijkwaardigheid is een 
sleutelbegrip in het Burgerweeshuis. In het bovengenoemde begrippenpaar 
statisch-dynamisch zijn de begrippen niet gelijk aan elkaar, zoals open-gesloten 
ook niet hetzelfde zijn, maar ze zijn wel gelijkwaardig aan elkaar. In de 
documentaire ‘Markant’ uit 1978 zien we Aldo van Eyck in zijn huiskamer aan 
een tafel zitten. Op de tafel liggen wat tekeningen en staat een fruitschaal. Hij 
licht het begrip wederkerigheid desgevraagd nog een keer toe: “[…] Je erkent het 
gelijkwaardige bestaan van verschillende zaken, verschillende denkende mensen. 
Het feit dat grundsätzlich, gewoon als basis bestaat. Ze zijn dus ongelijk, ze 
kunnen ongelijk zijn, maar ze zijn wel gelijkwaardig. Ze staan simultaan naast 
elkaar. Er is nu eenmaal een feit dat die persoon is een vrouw, en die persoon is 
een man, en die is zwart en die is blank en die is zus en die is zo. Dat is gewoon 
een feit. Zoals die sinaasappel naast die peer staat, daar valt niet meer over te 
ouwehoeren! Absoluut twee gelijktijdige realiteiten en dus gelijkwaardig. […]” 
Van Eyck noemde dergelijke begrippenparen tweelingfenomenen. In eerste 
instantie sprak hij van duofenomenen, maar omdat hij iedere schijn van dualiteit 
en de bijbehorende en door hem verfoeide cartesiaanse dwaling wilde vermijden 
spreekt hij steeds van tweelingfenomenen. Ze vormen samen een netwerk van 
basiscomponenten van de architectonische vorm waaruit de taal van het gebouw 
is ontstaan: onderdeel-geheel, groot-klein, binnen-buiten, open-gesloten, eenheid-
verscheidenheid, contractie-expansie, horizontaal-verticaal, constant-veranderlijk. 
In de tweelingfenomenen toont zich wellicht op de meest directe wijze de invloed 
van de relativiteit. Het zijn Van Eyck’s primaire bouwstenen voor de nieuwe 
werkelijkheid.
Tot slot is er nog de derde traditie, de architectuur als spontane vormspraak, 
de ‘vernacular of the heart’, zoals Van Eyck die op zijn reizen naar archaïsche 
culturen heeft gezien. De derde traditie verbindt zich organisch met de twee 
eerder beschreven tradities. In feite is een van de grondprincipes van het 
vernaculaire bouwen verscheidenheid op basis van typologische repetitie. Het 
Burgerweeshuis heeft dan ook wel iets weg van een nederzetting uit een voor ons 
ver en vreemd tijdperk. Een krachtige associatie met een Iraanse karavanserai of 
een Arabisch koepelstadje dringt zich op. Deze associatie komt niet alleen tot 
stand door de biomorfe koepels waaruit het dak is opgebouwd. De vorm van het 
dak vertoont nauwe affiniteiten met de vormwereld van het archaïsche denken en 
grijpt terug op elementaire oervormen. Maar ook de geperforeerde architraaf die 
door de koepel wordt bekroond roept, tezamen met de koepel en de verschillende 
invullingen onder de architraven, wisselende archetypische beelden op. De 
traveeën hebben verschijningsvormen van lichamelijke gestalten of van een 
primitief masker, waarbij de horizontale uitsparing van de architraaf fungeert als 



ooggleuf van dat masker. Deze opgeroepen beelden vormen tegelijkertijd plekken 
met een eigen centrum. Een vrijstaande kolom vestigt een lokaal centrum 
waarop zich een lokaal stuk inrichting ent, of markeert het middelpunt van een 
zithoek. Op een andere plek plant een kolom zich in het midden van een rond 
waterbekken dat weer door een reeks rugleuninkjes wordt omzoomd. En weer 
ergens anders staat een vrijstaande kolom die twee hoekarchitraven draagt en zo 
het centrum van een terras vormt. Dit centrum wordt bevestigd door een in het 
beton gegrifte cirkel, waardoor het slechts voor een deel overdekte terras tot een 
plek wordt. Al deze voorbeelden tonen een doordringing van draagstructuur en 
inrichting die elkaar wederzijds bepalen en versterken. Ze vestigen lokale centra 
en relateren die centra aan hun onmiddellijke omgeving. De vormen waaruit het 
Burgerweeshuis is opgebouwd zijn zeer elementair. Nooit zijn ze expressionistisch 
of alleen maar biomorf, maar altijd opgebouwd uit zuiver geometrische figuren. 
De beschreven beelden die het gebouw oproepen komen altijd voort uit de 
constructieonderdelen van het gebouw. Dus ook als zodanig hebben ze zin.

Aldo van Eyck anno nu. In de geschiedenis van de architectuur is meer dan 
eens gepoogd om mens en universum via de architectuur met elkaar te verzoenen 
of middels architectuur uitdrukking te geven aan het denken van een tijdperk. 
Later werden die dan weer ontkracht of aangevuld met nieuwe ideeën die 
voortkwamen uit het toentertijd gangbare discours.
Je zou Aldo van Eyck in het rijtje kunnen scharen met illustere voorgangers van 
architecten die de mens hielpen om in harmonie met de wereld te leven. Dat 
zijn grote woorden, maar ik denk dat ze te verdedigen zijn. Zoals het Pantheon 
in Rome uitdrukking geeft aan de idee van de relatie tussen het geziene en het 
onzienbare, tussen stervelingen en de ondoorgrondelijke machten buiten hun 
horizon, zo lijkt Aldo van Eyck uitdrukking te willen geven aan het paradigma 
van de twintigste-eeuwse cultuur: de relativiteit. Van Eyck legde het erop aan om 
de architectuur op te vatten in overeenstemming met de kosmische samenhang 
die in zijn tijd door de meest geavanceerde wetenschap en kunst werd onthuld. 
Een samenhang die op zuiver wederkerige relaties berust. 
De relativiteit stond in het begin van de twintigste eeuw in het centrum van de 
wetenschappelijke actualiteit. Ze behoorde niet exclusief toe aan de uit 1905 
stammende relativiteitstheorie van Albert Einstein. Edmund Husserl baseerde 
er voor een deel zijn fenomenologie op. Henri Bergson steunde er op toen hij 
zijn tijdsfilosofie ontwikkelde. In de linguïstiek van Ferdinand de Saussure 
speelt de relativiteit een belangrijke rol. En zoals aan het begin van deze tekst 
beschreven veranderde de hedendaagse beeldende kunst sterk onder invloed 
van de relativiteit. Niet zelden was de relativiteit het onderliggende thema in de 
kunstwerken en was het kunstwerk een beeldende uitdrukking van de relativiteit. 
Het zou op deze plek te ver voeren om tot een nauwgezette beschrijving te 
komen van de veranderingen die in gang werden gezet onder invloed van de 
relativiteit. Voor Aldo van Eyck was het duidelijk, hij verklaarde de relativiteit 



als het grondbeginsel voor zijn architectuur. Bij hem moeten we dat opvatten 
als de complexe samenhang van ruimte, tijd, materie en energie, een eenheid 
die zich noodzakelijkerwijs als verscheidenheid manifesteert. Hun onderlinge 
verband is niet gelegen in een ondergeschiktheid aan een centraal en dominant 
principe maar in hun wederkerige betrekkingen. Een ook die betrekkingen zijn 
gelijkwaardig aan de dingen zelf. Door dit ontwikkelde denkkader was Van Eyck 
in staat om, bijvoorbeeld in het Burgerweeshuis, elementen uit ‘verre en vreemde’ 
culturen, wezenlijke waarden uit heden en verleden en het wereldbeeld van de 
twintigste-eeuwse avant-garde tot synthese te brengen.
Zo bezien is de relativiteit een ongekend inspirerend concept en is het vreemd dat 
deze zienswijze weinig navolging heeft gekregen. Was het verlies van het centrum 
wellicht een reden tot vertwijfeling en angst? Maar dat er geen intrinsiek centrum 
valt aan te wijzen betekent niet dat het hier om een centrumloze werkelijkheid 
gaat. In de opvatting van Van Eyck zijn alle standpunten even legitiem en is elk 
gerechtigd zich als standpunt te beschouwen. Het is een paradoxale maar blije 
visie die voor Van Eyck het wezen van het moderne behelst. De relativiteit op 
deze wijze opgevat vormt voor hem de fundamentele waarde waardoor de eigen 
tijd zich in positieve zin zich van het verleden kan onderscheiden.

In mijn inleiding schreef ik over de aanstekelijke tijdloze wijsheid die uit de 
teksten van Van Eyck spreekt. Tegelijkertijd hebben bepaalde teksten een 
hermetisch karakter. Tijdens het lezen ervan wordt je volledig opgenomen in de 
wereld van Van Eyck, maar heb je de tekst uitgelezen en keer je terug naar het 
alledaagse dan raak je al snel de samenhang kwijt. Tegelijkertijd is het niet zo dat 
het in de realiteit buiten de tekst als haar zeggingskracht verliest. Wat verloren 
lijkt te gaan als Van Eyck niet zelf aan het woord is is de evidentie waarmee de 
verschillende onderdelen van zijn theorie aan elkaar worden gekoppeld. Dat 
neemt niet weg dat zijn teksten voor mij inspirerend werken, al was het maar 
om het totaal andere geluid dat ze voortbrengen in het denken en spreken over 
architectuur. 
Dat andere geluid spreekt ook uit zijn gebouwde werken. Al bij de allereerste 
kennismaking daarmee – ik denk dat dat het Sonsbeekpaviljoen in de 
beeldentuin van het Kröller-Müller Museum was, en ik moet begin twintig zijn 
geweest – merkte ik, op een bijna lichamelijk niveau, dat daar iets bijzonders mee 
aan de hand was. Alsof het ‘medicijn van de reciprociteit’ zijn heilzame werking 
op mij uitoefende. Het eenvoudige gegeven van zowel ronde als rechte vormen, 
openheid en geslotenheid, de uitnodiging tot beweging door het gebouw dat 
voelt als een kleine stad; het zijn allemaal thema’s die rechtstreeks voortkomen 
uit zijn tweelingfenomenen. Want los van de herkomst is het de ruimtelijke opzet 
van zijn gebouwen en de ingezette middelen om die te bereiken dat het meest 
beklijft. De vormtaal van de bouwwerken spreekt tot mijn verbeelding. Daarbij 
is het de vraag, bijvoorbeeld in het geval van het Burgerweeshuis, of het erg is als 
je de hierboven beschreven drie bouworden niet (her)kent. En rijst ook de vraag 



wat er gebeurt als je er voor kiest om je als ontwerper te laten inspireren door een 
specifiek onderdeel en dit vervolgens in je eigen werk inzet. Verliest het dan zijn 
kracht als het niet langer is ingebed in de door Van Eyck gestichte keten waarin 
alles met alles te maken lijkt te hebben? Anders gezegd, waarin alles relatief 
is? Dat denk ik niet. Als ik bijvoorbeeld nog keer aan de tweelingfenomenen 
denk, lijk je die in ieder willekeurig ontwerp in te kunnen zetten. In relatie 
tot de tweelingfenomenen sprak Van Eyck over een betekenisnetwerk 
waaruit volgens hem niets los te maken is zonder betekenis prijs te geven of 
betekenisloos te worden. Dit is het punt waarop zijn theorie als een dogma 
begint te klinken. Bovendien spreekt hij hier de idee van de relativiteit tegen. 
De tweelingfenomenen zijn het onderdeel van zijn theorie waar ik als ontwerper 
het meeste mee kan. Ik ben doorgaans geneigd om het liefst alles vanuit één 
principe te benaderen, of in ieder geval te kiezen voor één dominante binnen 
het ontwerpproces. Maar Van Eyck heeft voor mij overtuigend aangetoond 
dat dat niet is hoe de wereld in elkaar zit en dus ook niet hoe je zou moeten 
of hoeven ontwerpen. Er is geen natuurwet die verbiedt rond en recht te 
combineren, te kiezen voor eenheid én verscheidenheid, of om te zoeken naar 
een juiste balans tussen horizontale en verticale vormen. Het idee dat er binnen 
een architectonisch concept verschillende ideeën naast elkaar mogen bestaan is 
voor mij een bevrijdend idee. De vraag is dan wanneer je de tweelingfenomenen 
gebruikt en hoe je ze inzet. Dat leek bij Van Eyck op basis van zijn intuïtie te 
gaan. De in ruimte vertaalde theorieën lijken niet verder beredeneerd te kunnen 
worden tijdens het ontwerpen. De ontwerper moet dan vertrouwen op zijn gevoel 
en ervaring. Het toont aan dat Aldo van Eyck vooral ook een goed ontwerper 
was, iets wat je bijna zou vergeten als je over zijn werk leest. Dat is voor mij een 
prettig idee om mee te eindigen: ontwerpen blijft een kwestie van onverstoord 
zoeken naar het best mogelijke antwoord. 
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