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Verdriet en Vorm vanuit een Hoger Standpunt

Een boek dat ik steeds blijf bekijken is Georg Gerster, The Past from Above, Getty

Publications, Los Angeles, 2005. Het bevat luchtfoto's van archeologische sites

wereldwijd, van steden in de wildernis tot constructies in het water. Hier is een

voorbeeld: Palmyra, Syrische woestijn en Grieks-Romeinse cultuurwereld, grote

bloei onder vorstin Zenobia tot 273 B.C.– toen keizer Aurelianus aan haar rijk een

eind maakte (maar Sijbolt kent zijn klassieke geschiedenis vast beter dan ik):

Palmyra ken ik niet uit eigen aanschouwing. Als student heb ik wel, dank zij de gulle

zomervakanties van de UvA, vele ruïnesteden weten te vinden. Ik herinner me een

ochtend in Timgad in 1970. De avond tevoren gelift naar de nabijgelegen stad

Constantine. Algerijnen stopten op hun lege en hete wegen – en 'Johan Cruyff' was

in de Sahara een begrip, tot in oases met slechts één TV. Dan naar het politiebureau,

want destijds hielp de gendarmerie je aan een slaapplaats: het werd een politieschool.

(Wat is er 'in godsnaam' gebeurd sinds die tijd?) Een vroege bus, en zomaar ineens

een klassieke Romeinse stadsaanleg, de gebruikelijke wegkruisingen, poorten,

forum, thans in een woestenij, voorheen een bloeiend landbouwgebied. Timgad was

de realiteit van Noord-Afrika voor vele eeuwen, nu resteerde een lege vorm.

Griekse en Romeinse ruïnes hebben rechte vormen, maar juist daarom boeien ook

ronde. Gerster's boek toont een 'imperial sanctuary' in Takht-i-Suleiman, Iran, 5e-7e

eeuw. Zo'n einddatum spreekt. Het Byzantijnse rijk en de Sassanieden hadden

elkaar in eeuwen van wederzijdse strijd uitgeput, en Perzië stortte in tegen een veel

gevaarlijker vijand van buiten de bestaande kaders, en wel de islam:
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Ik heb gemengde gevoelens bij zulke foto's. Droefheid spreekt vanzelf: de

vergankelijkheid van alles wat de bewoners dreef, en wat hun leven 'eeuwige' zin gaf

tot en met hun godsdienst. Die melancholie is welbekend. Maar mijn sterkere gevoel

is anders, en betreft schoonheid. De vormen van deze steden zijn mooi en hun

ligging in het lanschap is heroïsch. Ik ervaar een strenge elegantie, alsof de ruïnes

zijn ontstaan door een proces van wiskundige abstractie dat toevallige eigenschappen

verwijdert tot de essentialia overblijven. Nu weet ik dat dit betwistbaar is. De steden

lagen niet in kale landschappen – dan waren ze niet levensvatbaar geweest – maar in

groene heuvels met water. En het verdwijnen van die natuurkleuren uit de foto is als

het verdwijnen van de verf op Griekse beelden. En toch, is de kale vorm de essentie?

Soms voel ik mij schuldig over deze gevoelens. Moet 'de mens' niet centraal staan,

en de ideeën die wij storten in het wereldcultuurfonds? Wat is een gebouw waard

vergeleken bij een wiskundige stelling, een gedicht, of het First Amendment? In mijn

werk stel ik menselijke interactie, logische denkwijzen, en gedragspatronen centraal.

Maar toch, fysieke schoonheid spreekt mij steeds meer aan.

Luchtfoto's vergroten onze wereld van twee tot drie dimensies. De consequenties

zijn welbekend, van archeologische ontdekkingen tot oorlogstechnieken. Deze

wiskundige ervaring heeft zelfs transcendente aspecten, getuige de boeken van De

Saint Exupéry. Deze luchtvaartpionier vond boven de Sahara en Andes een

levensvisie vanuit een nieuwe manier van kijken naar de aarde. Mij boeit met name

het spel van tijd en ruimte. Ruimte creëert tijd. Luchtfoto's geven ruimte, maar
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scheppen ook een verruiming van de tijd. Ineens ervaren we een groter bereik van

gebeurtenissen als gelijktijdig. Rondom de Nederlandse polder zien we de stromen

van economisch transport of migratie, en onze hachelijke positie daarbinnen. Maar

evenzeer creëert tijd ruimte. De historische dimensie van Gerster's foto's verandert

ook mijn idee over welke geografische gemeenschap de mijne is of zou moeten zijn.

Na deze bekentenis over 'vorm boven mens' geef ik nu maar mijn favoriete foto uit

The Past From Above. Het is de graftempel van de vrouwelijke farao (een fenomeen

waar ons CvB nog niet aan toe is) Hatsjepsoet in Deir el-Bahri in Zuid-Egypte:

Er schijnt eeuwen aan gebouwd te zijn vanaf 2000 voor Christus, dus velen moeten

haar visie hebben gedeeld. Wat mij treft is weer de schoonheid, het contrast tussen

de tempels, het ongenaakbare gebergte – met de oneindige Lybische woestijn

erachter – en de strakblauwe meedogenloze lucht. Doorzagen Hatsjepsoet en haar

architecten die driedimensionale structuur?  Of zocht zij juist toevlucht diep in het

gesteente?  Ik weet het niet. Wel ben ik met deze foto terug in mijn persoonlijke

geschiedenis. Want ook deze streek heb ik bezocht als student. Achter de heuvelrug

ligt het Dal der Koningen, waar ik een dag bleef dolen, een zonnesteek opliep en het

bewustzijn verloor. Even dacht ik dat mijn leven daar zou eindigen, en weer

ondervond ik droefheid en schoonheid. Als het dan toch moest: te jong, and all that

..., waar dan mooier dan hier?

Maar nu Sijbolt. Het bovenstaande zijn slechts mijn persoonlijke gedachten en

gevoelens. Maar droefheid en schoonheid zijn 'in the mind of the beholder'. Een

ander, hoe klassiek gevormd ook, kan heel andere reacties hebben. Dus kijk zelf!
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Ik besluit met een pleidooi. Bouwheren moeten bouwen, niet alleen vanuit het

efemere 'gebruikersplan', maar ook vanuit de structuur die zij achterlaten. Hier heb ik

mijn twijfels over de UvA. Toen het Science Park Watergraafsmeer werd gebouwd

zag ik een unieke wiskundige kans. Een holle polder omzetten in iets bols, en wel

een heuvel met uitzicht over Amsterdam, en de halve cirkels van de grachten. Ik

vermoed dat dit een van de beroemdste stadsgezichten van Europa zou zijn

geworden. Op de heuvel, glanzend in de zon en alom zichtbaar, lagen dan de tempels

der wetenschap. Binnen in uiteraard, kunstig beveiligd door 'Noorda's Vloek' (magie

komt altijd van pas) de sarcofagen van onze grootste denkers – en wie weet: onze

meest memorabele bestuurders. En de assen van de WCW constructie zouden op

mysterieuze manieren wiskundig zijn verbonden met de eigen geometrie van

Amsterdam. Natuurlijk is zo'n denktrant on-Nederlands. Groningen hád tot de 17e

eeuw zo'n heuvel, de Zonneberg, maar ze is afgegraven uit benepen militaire

voorzorg. Ik pleit daarentegen voor bouwen dat uitnodigt tot 'groots en meeslepend

leven'  en daarna tot sterven in stijl van een cultuur.

Johan van Benthem


