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Inleiding

In 1989, na de val van het communisme, werd de muur die Berlijn decennia
lang in oost en west had gedeeld, afgebroken. De hierdoor ontstane lege
ruimte moest worden hersteld om de ‘nieuwe’ hoofdstad van Duitsland als
één geheel te laten functioneren op sociaal, economisch en
stedenbouwkundig gebied. De kritische reconstructie werd als norm gesteld
door de toenmalige stadsbouwmeester Hans Stimmann. De vragen die hierbij
gesteld kunnen worden, zijn: wat is kritische reconstructie en waarom is deze
ontstaan? Wat was de kritiek op deze bouwmethode? En is de kritische
reconstructie een geslaagd project?
Het eerste hoofdstuk behandelt het ontstaan van de kritische reconstructie en
zijn geschiedenis, die terug gaat tot het eind van de jaren 70. De kritische
reconstructie is een reactie op het moderne bouwen in de twintigste eeuw. De
bouwers onder het modernisme hadden kritiek op de negentiende eeuwse
erbarmelijke leefomstandigheden en stelden theorieën op voor een betere
maatschappij voor de burger. De historische stadsstructuur werd echter op
deze wijze doorbroken. Bij nieuwe bouwprojecten werd geen rekening
gehouden met het bestaande stratenpatroon en de omringende gebouwen. De
moderne idealen bleken een averechts effect te hebben doordat de gebouwen
in een isolement kwamen te verkeren en zo ook de bewoners. Rond de jaren
70, realiseerden architecten, historici en bewoners zich dat door deze methode
de natuurlijk gevormde stad werd vernietigd. Een groep architecten
bespraken dit besef in verschillende literatuur en maakten herstelplannen
voor een aantal woonwijken. Zo ontstonden de ideeën om de oorspronkelijke
negentiende eeuwse Europese stad te reconstrueren, maar dan wel kritisch.
Tijdens het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de kritische
reconstructie rezen de volgende vragen: hoe zag de negentiende eeuwse stad
eruit en waaruit blijkt dat de leefomgeving in die tijd ideaal zou zijn voor de
huidige maatschappij? Deze zullen in het hoofdstuk ‘De negentiende eeuwse
stad’ aan de hand van een voorbeeld, de Friedrichstrasse in de oude
binnenstad, worden toegelicht. Voor dit voorbeeld is gekozen omdat de straat
na de afbraak van de muur naar de regels van de kritische reconstructie is
hersteld. In het hoofdstuk ‘Kritische reconstructie in Mitte’ blijkt of het project
al dan niet is geslaagd en de situatie uit de negentiende eeuw heeft kunnen
evenaren of misschien zelfs overtreffen.
De kritische reconstructie is niet zonder slag of stoot verwezenlijkt. Uit de
hoek van de ‘modernisten’ was veel kritiek op de plannen van de
‘traditionalisten’. Begin jaren 90 barstte de Berliner Architekturstreit los
waarbij het toekomstige gezicht van Berlijn centraal stond met daarin de
discussie waarom de kritische reconstructie juist wel of juist niet toegepast
moest worden. Zoals zo vaak bij publieke discussies liepen de emoties al snel
hoog op wat begrijpelijk is, gezien het turbulente verleden van de Duitse
staat. Het hoofdstuk ‘Kritiek op de kritische reconstructie’ behandelt hoe deze
strijd verliep. Een punt van discussie van de kant van de architecten die tegen
waren, was onder andere dat de bouwmethode de creativiteit van de
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architecten in de weg stond. Uit het laatste hoofdstuk blijkt of dit argument
juist is.
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Wat is kritische reconstructie?

“Unsere Städte sind stärker von Architekten als von Bomben ruiniert. Die Bombe
zerstört schlimmsten Falles bis zum Grunde, der Architekt von Grund auf. Die
Vernichtung unterscheidet sich von der Zerstörung wie der Nihilismus von der
Anarchie”.

Ernst Jünger 19841

Het nieuwe bouwen
Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld onder de geallieerden.
De Russen kregen het oostelijk deel toebedeeld en de Fransen, Engelsen en
Amerikanen het westelijk deel. Deze verdeling gold ook voor Berlijn, de
hoofdstad van Duitsland. In 1961 bouwden de Russen een muur rond West-
Berlijn om het vluchten van de ‘communisten’ naar het betere westen van de
‘kapitalisten’ tegen te houden. Sindsdien was West-Duitsland door het IJzeren
Gordijn afgesloten van de communistische oostbloklanden.

1. Oost-West verdeling Duitsland en Berlijn

Vanaf de jaren 50 beleefde zowel Oost- als West-Duitsland een economische
opbloei. In de architectuur kwam dit tot uiting in het bouwen naar de
maatstaven van het modernisme. Voorbeelden van nieuwbouwwijken in
Berlijn zijn het Märkisches Viertel en Gropiusstadt (Britz-Buckow-Rudow)
gerealiseerd tussen 1962 en 1974 in het westen en in het oosten de Karl-Marx-
Allee (voorheen Stalinallee), gerealiseerd tussen 1950 en 1965.

                                                  
1 Stimmann-Kieren 2005, 20.
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2. Märkisches Viertel, Gropiusstadt en Karl-Marx-Allee

Met het moderne bouwen werd het historische stratenpatroon doorbroken en
ook de voor de stad zo typerende architectuur. Op de kaart uit 1940
(afbeelding 3) is een duidelijk blokkenpatroon zichtbaar en in 1989
(afbeelding 4) is deze dichtheid opengebroken. Geheel ten oosten rond de
Karl-Marx-Allee (rechtsboven op de kaart) is dit het meest duidelijk zichtbaar.
De typerende bouwblokken stammen uit de negentiende eeuw, gerealiseerd
tussen 1860 en 1914, en staan bekend onder de naam Mietskasernen. De naam
huurkazernes is ontleend an het feit dat het overgrote deel van de woningen
in de stad wordt verhuurd. In 1930 wordt door de auteur Werner Hegemann
in zijn publicatie Das steinere Berlin gesproken over de grootste huurstad van
de wereld. 50 jaar later, eind jaren 80 stond het percentage huurwoningen op
negentig procent.2 De blokken worden gekenmerkt door afgesloten
straatgevels en binnenhoven. Aan het begin van de twintigste eeuw hadden
ze een slecht imago vanwege de erbarmelijke omstandigheden waaronder de
mensen leefden. Men had te weinig ruimte en de toelating van licht en frisse
lucht was miniem. De architecten die in de jaren 20, na de Eerste
Wereldoorlog tot de modernen werden gerekend, hadden forse kritiek op
deze huurwoningen. In die jaren ontstonden de theorieën voor betere
woonomstandigheden waarbij men in een open ruimte moest wonen met veel

                                                  
2 Kleihues 1987, 272.
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groen, een goede lichtdoorlatendheid van de woning met een circulatie van
frisse lucht.3 Daarbij moesten woningen in plaats van in het benauwde
stadscentrum aan de rand van de stad worden gepland.

3. Berlijn in 1940

                                                  
3 Scheer-Kleihues-Kahlfeldt 2000, 286.
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4. Berlijn in 1989 met de voormalige muur in rood aangegeven



14

5. Mietskasernen

IBA
De afkeer van de dichtbebouwde stad in de jaren van de economische opbloei
na de Tweede Wereldoorlog was een herhaling van de jaren van de
economische opbloei na de Eerste Wereldoorlog. Zoals men na de Eerste
Wereldoorlog de sporen van het wilhelmistische tijdperk wilde uitwissen,
wilde men na de Tweede Wereldoorlog de herinneringen aan het nationaal-
socialistische Duitsland wegvagen met als doel, een nieuwe rechtvaardige
maatschappij. Bij dit streven moet worden opgemerkt dat de burgers van
joodse komaf, die voor de oorlog zo’n grote rol speelden op het vlak van
economie en cultuur, verdreven of vermoord waren. In andere Duitse steden
als München, Düsseldorf en Münster kampte men met een minder beladen
verleden en wilden de burgers de stad uit hun herinnering weer terug.4

In de jaren 70 kwam een groep architecten in West-Berlijn tot inzicht. Het
bleek dat de moderne bouwers na de Tweede Wereldoorlog meer van de stad
hadden verwoest dan de bombardementen tijdens deze oorlog hadden
aangericht.5 Niet alleen architecten maar ook historici en het publiek werden
zich door deze vernietigingen meer bewust van de waarde van historisch
erfgoed. De publicaties die hier een belangrijke rol bij speelden waren Die
gemordete Stadt uit 1964 door Wolf Jobst Siedler en het in meerdere
vertalingen verschenen L’architettura della città uit 1966 door Aldo Rossi. De
teloorgang van de Europese stad stond in deze uitgaven centraal.6

In zijn algemeenheid wordt de historische Europese stad gekenmerkt door
een hoge dichtheid van gebouwen met een afwisseling van functies en
beperkte ruimte voor het verkeer. Hierdoor wordt een levendigheid
gecreëerd maar kunnen ook ongezonde omstandigheden ontstaan. De
modernen in de jaren 20 wilden de stad ontdoen van deze ‘ziekte’. Dit zou
gerealiseerd moeten worden door een open structuur, het scheiden van
functies en ruimte voor het vervoer, de auto. Deze gedachte werd voortgezet
in de jaren 50. De moderne idealen klonken veelbelovend maar het
tegenovergestelde bleek waar. Er ontstonden monotone wijken waarbij door
de openheid en scheiding de gebouwen geen relatie hadden tot elkaar en zo
in een isolement raakten. Het zo snel en goedkoop mogelijk bouwen als
                                                  
4 Kähler 1995, 102.
5 Hulsman 1998 B, 6.
6 Lampugnani-Nagel 2000, 130.
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gevolg van het woningtekort in de jaren 60 en 70 maakte de omgeving er niet
aantrekkelijker op.
Het was een schokkende ontdekking dat de natuurlijk gevormde stad met
zijn straten, bouwblokken en wijken, door de modernen in zowel Oost- als
West-Berlijn, zonder aarzeling werd vernietigd.7 Gebouwen die niet gesloopt
werden, werden zelfs van hun ornamenten ontdaan. De modernen hadden
het liefst de hele negentiende eeuwse stad met zijn rechte blokkenpatroon
willen ‘uitgummen’ om vervolgens opnieuw te beginnen.8 Een voorbeeld is
het plan uit 1929 van architect Ludwig Hilberseimer voor een wijk, links
gelegen van de Friedrichstrasse (afbeelding 7). De eerste wrijvingen tussen
politici en planners enerzijds en de Berlijnse bevolking anderzijds, ontstonden
aan het eind van de jaren 60 waarbij door architectuurstudenten van de TU in
Berlijn, de moderne wijk Märkisches Viertel kritisch werd geanalyseerd. Ze
protesteerden bovendien tegen de afbraak van wijken in stadsdelen Wedding
en Kreuzberg. In de jaren 70 kwam het onder de burgers tot protestacties
tegen de verdere bouw van autobanen.9

6. Ramlerstraße in West-Berlijn in de periode 1905-1918 en circa 1988

De architecten, waaronder Josef Paul Kleihues († 2004), vonden dat er direct
maatregelen moesten worden getroffen om deze bouwmethode een halt toe te
roepen. Protest tegen de vernielingen die de bouwers onder het modernisme
hadden aangericht, uitte zich in herstelplannen van woonwijken in stadsdelen
als Charlottenburg en Kreuzberg en mede door verschillende publicaties en
artikelen in vakliteratuur. Over het moderne bouwen en de houding die
architecten zich moeten aanmeten, zegt Kleihues in een krantenartikel uit
1998 het volgende: “architecten moeten niet in de pas willen lopen met de
dynamische economisch-politieke processen. Die veranderen zo snel, dat kun
je als architect met je onroerend goed toch niet bijbenen. Integendeel, we
moeten mensen rustige plekken bieden waar ze tot zichzelf kunnen komen en
waar ze Heimat-gevoelens kunnen ontwikkelen. Stedenbouw moet de
prioriteit hebben boven architectuur. Na de Tweede Wereldoorlog werd de
bouwpraktijk zo dat iedere architect kon bepalen hoe hij bouwde: de ene keer
wat hoger, de andere keer wat smaller, dieper, langer. Dat beschouw ik als
een misverstand. Als men zich zo in de maatschappij zou gedragen, dan zou
die onleefbaar worden. Tucht is iets verschrikkelijks, maar zelfdiscipline is de
                                                  
7 Ladd 1997, 231.
8 Remarque 2006, 115.
9 Stimmann-Kieren, 485.
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voorwaarde voor tolerantie. Als architecten wat meer zelfdiscipline hadden,
zouden ze zich vaker afvragen wat ze de maatschappij eigenlijk mogen
aandoen. Het is te gemakkelijk om een bonte jas aan te doen, op tafel te gaan
staan en zo de aandacht te trekken”.10 Wat Kleihues wil zeggen is dat de
bouwers onder het modernisme, architectuur eigenlijk als een modeobject
zien. Mode draait om smaak en is maar van tijdelijke aard. Mensen moeten
zich prettig voelen in hun omgeving en dat werkt niet in een stad die steeds
aan veranderingen onderhevig is. Architectuur is geen vormen kunst maar
een sociale kunst. Architectuur moet vertrouwd zijn en dus tijdloos. Het
modernisme zou je kunnen zeggen, heeft de rode draad, de verdere
ontwikkeling van de traditie van waaruit een stad groeit, doorbroken. Zoals
Aldo Rossi in zijn publicatie L’architettura della città zegt, dat de historische
stadsstructuur een permanente factor, het geheugen van de stad is en als basis
dient voor de verdere ontwikkelingen in een stad.
De nieuwe architectuur zou moeten bijdragen aan herstel van de
oorspronkelijk stad. Deze stad is het Berlijn van voor de Eerste Wereldoorlog,
de negentiende eeuwse stad. Volgens Kleihues vertegenwoordigde deze het
ideale verleden zonder dictaturen, oorlogen en de experimenten van het
modernisme.11 Maar door deze stellingname wordt een groot deel van de
twintigste eeuwse geschiedenis genegeerd.

7. Plan uit 1929 van Ludwig Hilberseimer

De verschillende gezichten van de architectuur in Berlijn in de twintigste
eeuw ontstonden volgens de heersende politieke ideeën. Voor het koninkrijk
Duitsland dat duurde tot 1918 was dit de classicistische stijl, het moderne
bouwen stond voor de Weimar republiek, de welvarende periode tot 1933 en
ten tijde van het Derde Rijk greep men opnieuw terug naar de klassieken. Ten
tijde van de Koude Oorlog keerde het moderne bouwen terug. Over de
veranderingen in Duitsland kwam in 1910 kunstcriticus Karl Scheffler al
ironisch genoeg met de uitspraak dat Duitsland gedoemd is “immerfort zu
werden und niemals zu sein!”.12

Kleihues en zijn metgezellen wilden eigenlijk terugkeren naar de tijd voordat
Berlijn politieke vormen aannam. De tijd dat Duitsland één land werd in 1871.
                                                  
10 Hulsman 1998 B, 6.
11 Ladd 1997, 109.
12 Stimmann-Kieren 2005, 52.
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Maar het negeren van al de verschillende bouwfases schoot, heel begrijpelijk,
bij velen in het verkeerde keelgat. De ideeën werden afgeschilderd als
nostalgisch en bekrompen. Men vergat daarbij echter dat deze methoden ook
in voorgenoemde perioden al werden toegepast, dat men met een schone lei
wilde beginnen.13 In het Derde Rijk zijn bijvoorbeeld wijken gesloopt om baan
te maken voor de beruchte noord-zuid as, ontworpen door Albert Speer. Wat
ook meespeelde is dat rond de jaren 80 het postmodernisme, gepaard gaande
met nostalgie, opkwam. Dit kwam voor architecten als Kleihues op een
verkeerd moment aangezien het woord ‘nostalgie’ in deze moderne tijden
vaak een negatieve lading heeft.
Kleihues was in 1977 de eerste die na de oorlog een gesloten bouwblok naar
voorbeeld van de Mietskaserne durfde te realiseren.14 Dit was Block 270 aan
de Vinetaplatz (afbeelding 8). De uitvoering was ‘gezonder’ dan de
negentiende eeuwse bouwblokken. Aan de binnenzijde van het bouwblok
bevonden zich geen benauwde woningen waar vroeger de minder bedeelden
woonden, maar een binnentuin. Deze bevolkingsgroep werd toentertijd ook
‘verstopt’ in woningen in de kelder en onder het dak.15

In de jaren 80 leidde Kleihues de Internationale Bauausstellung (IBA). Het
IBA kwam van 1979 tot en met 1987 met ideeën voor een reconstructie van het
vooroorlogse Berlijn. Het doel was herstel van het karakter van de oude stad
naar Europese maatstaven.16 Dit moest bereikt worden met reconstructies
maar wel met het oog op de tegenwoordige tijd. Er moest kritisch gekeken
worden naar het verleden: wat kan deze betekenen voor de toekomst? Hoe
kunnen traditie en moderne vindingen tot één gesmeed worden? Kleihues
streefde naar een dialoog tussen nieuwe en bestaande gebouwen. Moderne
architectuur moest bijdragen aan een herstel van het oorspronkelijke
stadsbeeld. Een analyse van de historische ontwikkeling van de plek zou
daarbij het startpunt zijn. Een reconstructie van de historische stad betekende
niet dat de bouwwerken die de oude stadsstructuur negeerden, werden
gesloopt maar deze zouden worden ingevoegd in de ‘nieuwe’ stad. Deze
ideeën werden duidelijk naar buiten gebracht om opmerkingen als
‘conservatief’ en ‘nostalgisch’ in de kiem te smoren. De kritische reconstructie
was geboren. Block 270 van Kleihues is op deze latere officiële theorieën
gebaseerd en daarmee dus het eerste gerealiseerde bouwblok in de gedachten
van de kritische reconstructie.
Het IBA was in de jaren 80 wereldwijd bekend door zijn vernieuwende kijk
en aandacht voor de historische stad. Deze bekendheid ontstond ook doordat
Kleihues buitenlandse architecten uitnodigde om mee te denken en eventueel
in Berlijn te bouwen. Ook modernistische architecten als Daniel Libeskind, die
er zelf andere ideeën op nahielden. In deze periode ontstond er internationaal
een besef van de waarde van de natuurlijk gegroeide stad. Deze structuur
moest niet worden doorbroken maar juist verder worden ontwikkeld.17

                                                  
13 Ladd 1997, 110.
14 Scheer-Kleihues-Kahlfeldt 2000, 325.
15 Haubrich-Hoffmann-Meuser 2006, 55.
16 Ladd 1997, 231.
17 Haubrich-Hoffmann-Meuser 2006, 221.
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Onder het IBA zijn in Berlijn een groot aantal nieuwbouw- (Neubau-IBA) en
stadsvernieuwingsprojecten (IBA-Alt) georganiseerd. De eerste bestond uit de
restauratie van Klausener Platz en Vinetaplatz.

8. Woningblok aan de Vinetaplatz door Josef Paul Kleihues

De renovatieprojecten werden door veel bewoners verwelkomd. Hun wensen
waren namelijk voor het IBA van groot belang voor de ontwikkeling van deze
projecten. Door het slopen van woningen werden bewoners uit hun
vertrouwde omgeving ‘gepest’ naar nieuwe vaak duurdere woningen door de
hoge kosten die slopen en opnieuw bouwen met zich meebrengen.18 Het IBA
probeerde verder gaande sloop tegen te gaan. Men kon hierdoor in zijn eigen
betaalbare buurt blijven wonen. Deze positieve benadering maakte het niet
vanzelfsprekend dat alles op rolletjes zou lopen aangezien er erg veel
woonblokken waren vervallen en het repareren hiervan met de huidige
nieuwe eisen, veel tijd en ook geld kostte. In de jaren 80 kreeg het IBA echter
steeds meer erkenning voor het restaureren van de Mietskasernen. Voordat
met de restauratiewerkzaamheden werd begonnen, werden er
informatieavonden georganiseerd voor de bewoners waarin zij hun eigen
wensen naar voren konden brengen en werd er duidelijkheid gegeven over
de werkzaamheden. Ook werd er informatie verspreid over het zelf klussen
in huis dat voor de bewoners extra kosten zou besparen. De bewoner hoefde
zo zijn vertrouwde omgeving niet te verlaten zoals tijdens de jaren 60 toen
werd beweerd dat nieuwbouw goedkoper zou zijn dan herstel. In het
algemeen bestond in Oost-Berlijn het idee dat het slopen van historische
gebouwen een verbetering zou zijn omdat zo elke herinnering aan het
kapitalistische westen werd weggevaagd. In de jaren 70 bleek echter uit
rapporten dat restauratie een betere optie zou zijn dan sloop omdat
nieuwbouw meer geld kost. Zo konden voor één nieuw blok drie blokken
gerestaureerd worden.19 Doordat men zich steeds meer bewust werd van het
verlies van historisch erfgoed, werd in de jaren 80 ook in het minder
welvarend Oost-Berlijn gerestaureerd. Dit gebeurde vooral in het centrum
met als bijvoorbeeld het wijkje Nikolaiviertel en de Gendarmenmarkt met de
Französischer en Deutscher Dom. Het IBA kreeg veel steun als reactie op de
sociale problemen in de stad die steeds vaker het nieuws haalden. Hieruit
                                                  
18 Kleihues 1987, 230.
19 Scheer-Kleihues-Kahlfeldt 2000, 334.
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bleek dat het ‘nieuwe leven’ van de modernen niet goed was uitgedacht.
Buiten de stadsvernieuwingsgebieden ging het bouwen van grootschalige
projecten echter gewoon door waarbij met de historische stadsstructuur geen
rekening werd gehouden. Dankzij het IBA werd ook het publiek bij de
architectuur en nieuwe ontwikkelingen betrokken en ontstonden er
architectuurgaleries en verschillende exposities in musea.

Kritische reconstructie na de Koude Oorlog
Na de val van het communisme en de daarmee gepaard gaande afbraak van
de muur in 1989, kreeg de kritische reconstructie meer bekendheid. Degene
die de traditie voortzette was Hans Stimmann, in 1991 verkozen tot
stadsbouwmeester van Berlijn. In de vijf jaren daarvoor had hij in Lübeck een
soortgelijke functie bekleed. Om zijn plannen ook in werkelijkheid te kunnen
realiseren kreeg hij als Senatsbaudirektor de status van staatssecretaris. Uit de
volgende uitspraak blijkt waarom Stimmann pleit voor de Europese stad:
“ons uitgangspunt is de Europese stad. Die wordt gekenmerkt door spanning
tussen de gemeenschap en de burgers, tussen conventie en vrijheid. In de
straat treffen deze twee polen elkaar. In de Europese stad gaven
huizenbezitters in de façades van hun gebouwen uitdrukking aan hun
individualiteit. Maar tegelijkertijd hielden ze zich aan bepaalde conventies
zoals bouwhoogte en rooilijnen, aan een bouwtraditie kortom die aangaf dat
er ondanks alle verschillen het gevoel bestond dat men deel uitmaakte van
een gemeenschap. In Berlijn bestaat die bouwtraditie uit het purisme, het
rationalisme van de Verlichting, zoals zo goed is te zien in het werk van Karl
Friedrich Schinkel, en uit het gebruik van lokale materialen als zandsteen en
pleisterwerk”.20 Een eigen identiteit zou dus volgens Stimmann gerealiseerd
worden door een hereniging van de Pruisische klassieke orde van de architect
Karl Friedrich Schinkel en de gebouwen onder de kritische reconstructie met
het natuurlijke en sobere materiaal steen voor de gevels. Wat opmerkelijk aan
de uitspraak van Stimmann is, is dat het werk van Schinkel naast zijn invloed
op de negentiende eeuwse Mietskasernen ook voor ‘beruchte’ architecten van
opeenvolgende generaties als voorbeeld heeft gediend: Mies van der Rohe,
Hitlers architect Albert Speer en de ontwerpers van de Karl-Marx-Allee. Ook
is het zo dat Schinkel in zijn tijd, begin negentiende eeuw, vernieuwend was
door het doorbreken van de achttiende eeuwse eenheid. Dit is in tegenstelling
tot de kritische reconstructie die terugblikt naar het verleden.21 Waarschijnlijk
is Hans Stimmann door zijn praktische ideeën tot stadsbouwmeester
verkozen omdat in het verleden nieuwe ideeën zeer radicale gevolgen hadden
en de Duitsers in dit opzicht genoeg tumult hadden meegemaakt. Na de val
van het communisme pleitten de meeste architecten dan ook voor een
krachtige en oplettende bouwmeester die tevens verhindert dat de
internationale investeerders het voor het zeggen krijgen. Dat daarmee nog
niet is gezegd dat deze architecten sobere of geen radicale ideeën hadden,
blijkt wel uit de verscheidenheid van de plannen voor het nieuwe centrum.
Deze werden in 1991 gepresenteerd op de tentoonstelling ‘Berlin Morgen.

                                                  
20 Hulsman 1995 B, 1.
21 Ladd 1997, 232.
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Ideen für das Herz einer Groszstadt’ in het Deutsches Architekturmuseum in
Frankfurt am Main. De Duitse architect Oswald Mathias Ungers, uit hetzelfde
straatje als Kleihues, zegt over het nieuwe centrum, het ‘hart’, dat het een
illusie is dat de stad in haar historische vorm kan worden hersteld. Hij bepleit
het ‘humanistische, pluralistische idee van een stadsarchipel’, máár wel met
moderne architectuur.22 Ook van internationale architecten waren er
fantasievolle plannen te zien, van bijvoorbeeld de Frans-Zwitserse Bernard
Tschumi, de Italiaan Mario Bellini en de Amerikanen Denise Scott Brown en
Robert Venturi.

   
9. Stadsplannen door Oswald Mathias Ungers en architectenbureau Coop Himmelblau

                                                  
22 Beunders-Otten 1991, 1-2.
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10. Stadsplannen door Bernard Tschumi en Denise Scott Brown en Robert Venturi

Stimmann was huiverig ten opzichte van deze grootse visies omdat de
architectonische geschiedenis van Berlijn rampzalig was verlopen door de
snelle veroudering van utopieën. Er waren veel dringende zaken aan de orde
zoals het renoveren van woningen. Ook zou er dat jaar, op 1 juli 1991 een
massale werkloosheid ontstaan doordat de arbeidscontracten van de Oost-
Berlijners afliepen. Grootse plannen zouden alleen nog meer onrust
veroorzaken in het arme Berlijn. Stimmann was daarom niet erg blij met de
architectuurmanifestaties als in Frankfurt am Main. In een krantenartikel van
oktober 1995 staat dat er totaal 270 bouwprojecten zijn in Berlijn die een
investering vergen van 50 miljard mark (25 miljard euro).23 Dit gaat de
financiële draagkracht van de overheid ver te boven en dus moet Hans
Stimmann wel in zee gaan met kapitaalkrachtige ondernemingen. Hij zegt
hierover: “we leven in een laatkapitalistische tijd die wordt gekenmerkt door
hoge kapitaalconcentraties. De middenstand is verdwenen, individuele
bouwers die allemaal een klein deel van een stratenblok voor hun rekening
nemen bestaan niet meer. We moeten wel in zee gaan met
projectontwikkelaars en andere grote investeerders als Sony en Daimler-Benz,
en zij hebben belang bij zoveel mogelijk anonieme, aan willekeurige klanten
te verhuren ruimtes. Maar we hebben de macht van de vergunning”.24 Met
deze investeerders moet een compromis worden gesloten waarbij ten gunste
van de gemeente Berlijn de kritische reconstructie zou worden voortgezet.
Om dit in werkelijkheid te verwezenlijken probeert Stimmann de
investeerders dan ook te laten samenwerken met ‘normale’ architecten als
Josef Paul Kleihues, Hans Kollhoff en Jürgen Sawade. Na de verkiezingen in
1995 kreeg Hans Stimmann de functie van staatssecretaris van
stedenbouwkundige ontwikkelingen. In 1996 werd onder zijn initiatief
Planwerk Innenstadt gestart waar, zoals bij de kritische reconstructie, de
fouten van de naoorlogse jaren zo mogelijk werden rechtgezet. Deze ideeën
zullen tot in ieder geval 2020 worden voortgezet.25

                                                  
23 Hulsman 1995 B, 1.
24 Hulsman 1995 B, 1.
25 Stimmann-Kieren 2005, 62.
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Regels
Om het karakter van de Europese stad te doen herleven werden een aantal
regels opgesteld. Vanuit stedenbouwkundig perspectief gezien moest volgens
het IBA het oorspronkelijke stadspatroon zo mogelijk worden hersteld. Na
1989, werd dit idee voortgezet, met Hans Stimmann aan het roer.
Veranderingen werden alleen toegestaan als dit een verbetering zou zijn.
Volgens het IBA was een mix van functies van groot belang om een levendige
omgeving te creëren.26 Dit in tegenstelling tot de modernisten die de functies
gescheiden hielden. Dit uitgangspunt zou gerealiseerd moeten worden door
in een bouwblok niet alleen woningen te plaatsen maar ook winkels en/of
kantoren. Zo zou een blok automatisch meerdere entrees herbergen met als
gevolg ook meer beweging creëren. Om een blok een gevarieerder beeld te
geven werd er onder leiding van Hans Stimmann naar gestreefd om meerdere
architecten bij het ontwerp te betrekken. Tot dusverre was de realiteit dat na
de Tweede Wereldoorlog onder invloed van architecten, planners en politici
in Berlijn het kleinschalige privé-eigendom werd opgeheven en omgezet naar
gemeentelijk eigendom. Dit had tot gevolg dat meerdere percelen werden
samengevoegd waarop één gebouw kwam te staan met als gevolg een
eentonig beeld. Dit probleem zou opgelost kunnen worden aan de hand van
de ‘stekkerdoosmethode’. Deze methode deed na de afbraak van de muur zijn
intrede: een projectontwikkelaar krijgt een blok toegewezen en laat een
coördinerend architect een globaal ontwerp maken. De verschillende functies
van het blok als woningen, kantoren, winkels en hotel worden vervolgens
ontworpen door afzonderlijke architecten. Zo ontstaat een gedifferentieerd
beeld.27 Een voorbeeld is een gedeelte van de Potsdamer Platz waarbij de
stedenbouwkundige opzet van de Italiaanse architect Renzo Piano door
architecten als de Japanner Arato Isozaki en Hans Kollhoff zijn ingevuld. De
straten zijn hier veelal volgens het vooroorlogse stratenpatroon aangelegd.
Josef Paul Kleihues streefde voor 1989 al naar variatie in het stadsbeeld door
verschillende ‘soorten’ architecten bij het bouwen te betrekken.

                                                  
26 Ladd 1997, 229.
27 Hulsman 1995 B, 1.
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11. Kantoorgebouwen door Hans Kollhoff en Arato Isozaki op de Potsdamer Platz

Voor een levendiger omgeving zou het stadsleven zich niet alleen verstopt in
gebouwen moeten afspelen, maar ook daarbuiten. Volgens het IBA speelt de
openbare ruimte een belangrijke rol bij een prettig leefgevoel. Een straat
binnen de stad zou net als een gebouw meerdere functies moeten hebben.
Deze moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn zodat men zich veilig
voelt in tegenstelling tot de anonieme grauwe autowegen van de modernen.
Het behoud en de aanleg van pleinen, tuinen en parken is bij het creëren van
een levendige omgeving ook van belang. De interactie die men wil realiseren
door een gebouw verschillende functies te geven, is voor buiten net zo
belangrijk. Een relatie tussen binnen en buiten zou gerealiseerd worden door
het gebruik van veel ramen. Na de eenwording van Berlijn ging voor de
gevels de voorkeur uit naar duurzame materialen als natuur- en baksteen
zoals bij hun historische voorgangers. De versieringen die de façades van de
negentiende eeuw kenmerkten zouden achterwege worden gelaten. Dit geeft
Berlijn wel een strenger karakter.



24

De negentiende eeuwse stad

“Jetzt sehen Sie mal rechts und links. Das ist die grosse Friedrichsstrasse. Wenn man
diese betrachtet, kann man sich die Idee der Unendlichkeit veranschaulichen. Lasst
uns hier nicht zu lange stehenbleiben. Hier bekommt man den Schnupfen. Es weht
ein fataler Zugwind zwischen dem Hallischen und dem Oranienburger Tore“.

Heinrich Heine 182228

Door het IBA, de bedenkers van de kritische reconstructie, werd de
negentiende eeuwse stad als uitgangspunt genomen voor restauraties en
nieuwe bouwprojecten in de stad Berlijn. Meteen rijzen dan de vragen: hoe
zag deze stad er eigenlijk uit en waarom zag het IBA dit als een ideaalbeeld?
Op de laatste vraag is in voorgaand hoofdstuk al antwoord gegeven. Volgens
het IBA vertegenwoordigt de negentiende eeuw het ideale verleden zonder
dictaturen, oorlogen en experimenten van het modernisme zoals te lezen is op
pagina 16. Hieruit ontstaat het gevoel dat men toentertijd het idee moet
hebben gehad deel uit te maken van één gemeenschap, mede door regels die
waren opgesteld voor de architectuur. De gebouwen vormden door de regels
een eenheid maar hadden vanwege de verschillende gebruiksfuncties geen
monotone uitstraling. Met als gevolg dat de stad tot leven werd gebracht.
Maar waaruit blijkt dat voorgenoemde argumenten in die periode inderdaad
ook als positief werden ervaren?
Een voorbeeld van een straat waar de kritische reconstructie is toegepast, is
de Friedrichstrasse in het hart van het oude centrum. Gezien de ligging is het
interessant om uit te zoeken hoe deze straat er in de negentiende eeuw uitzag
en hoe het leven zich hier afspeelde. Dit houdt in dat het naast de architectuur
ook belangrijk is om te weten hoe men het wonen, werken en recreëren in
deze straat heeft beleefd. Een prettige beleving van de omgeving is, zoals in
voorgaand hoofdstuk is beschreven, van groot belang voor het goed
functioneren van een stad. Daarnaast is het interessant om na te gaan of de
veranderingen in de twintigste eeuw waar het IBA zo kritisch over is, ook van
negatieve invloed zijn geweest op de Friedrichstrasse.
Dit hoofdstuk behandelt het bestaan van de Friedrichstrasse tot de vorming
van de huidige Bondsrepubliek Duitsland. In het hoofdstuk ‘Kritische
reconstructie in Mitte’ zal de nieuwe Friedrichstrasse van na de afbraak van
de muur in 1989 worden behandeld.

                                                  
28 Heine 1983, 25.
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12. Omstreeks 1701, voor de aanleg van Friedrichstadt

Friedrichstrasse tot eenwording Duitsland in 1871
De Friedrichstrasse is de hoofdstraat van Friedrichstadt, de grootste
stadsuitbreiding uit 1688. In 1709 werd deze stad en vier andere steden
Berlijn, Cölln (beiden uit circa 1200), Friedrichswerder (1662) en
Dorotheenstadt (1674) samengevoegd tot de stad Berlijn.29 De Friedrichstrasse
heeft zijn oorsprong in Dorotheenstadt en is verlengd vanaf Behrenstrasse
naar het zuiden. Zie afbeelding 16 of 40 voor de ligging van voorgenoemde
straat. De Friedrichstrasse heeft een lengte van drie kilometer van de
Oranienburger Tor tot de Halleschem Tor. Dit is ook de noord-zuid lengte
van de stad Berlijn. De afstand oost-west was in het midden van de achttiende
eeuw nog vier kilometer.30

13. Berlijn in 1737, noord = zuid

In Friedrichstadt woonde in de achttiende eeuw de middenklasse in
gebouwen van overwegend twee bouwlagen. Het stratenpatroon bestond uit
brede wegen begrensd met rechthoekige blokken. In een adresboek uit 1799
wordt bij de Friedrichstrasse, heel ongebruikelijk, het aantal etages vermeld.
                                                  
29 Ladd 1997, 49.
30 Hoppe 1999, 44.
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In dit jaar telden 10 gebouwen vijf bouwlagen, 75 vier bouwlagen, 125 drie
bouwlagen en 23 gebouwen twee bouwlagen.31 In de straat werd zowel
gewoond als verschillende ambachten beoefend. In de periode 1800 tot 1900
woonden er ook militairen in kazernes, bekende intellectuelen en dichters
zoals de stichter van de Universiteit in Berlijn, Wilhelm von Humboldt van
1809 tot 1819 en Heinrich Heine tijdens een kort verblijf in Berlijn in 1829.32

Naast de noodzakelijke levensbehoeften als voedsel en kleding kon men in de
Friedrichstrasse en in de nabije omgeving op de Unter den Linden, ook
terecht voor vermaak in de vele cafés. Dat de stad inwoners aantrok blijkt uit
het aantal bewoners dat in 1840 is toegenomen tot 400.000. In 1816 stond het
inwoneraantal nog op 200.000. In de volgende decennia nam de
bevolkingsdichtheid in de straat toe.

14. Friedrichstrasse omstreeks 1735 en 1870

15. Friedrichstrasse in 1865, op de hoek van Jägerstrasse

Friedrichstrasse tot de Eerste Wereldoorlog
Met de eenwording van Duitsland in 1871 werd Berlijn de hoofdstad van het
keizerrijk. De stad werd het centrum van handel en trok ondernemers aan. Zo
kwamen in de Friedrichstrasse steeds meer bedrijven en winkels. Aan de
noordkant van de Friedrichstrasse en aangrenzend vestigden zich veel
banken en verzekeringsmaatschappijen uit binnen- en buitenland. Rond de

                                                  
31 Hoppe 1999, 20.
32 Hoppe 1999, 25.
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eeuwwisseling waren aan de zuidkant kantoren van dag- en weekbladen te
vinden rond Jerusalemer-, Koch- en Zimmerstrasse.33 Bijzondere gebouwen
waren de passage (Kaisergalerie) ter hoogte van Behrenstrasse, bouwklaar in
1873, waar zich de luxere winkels en eet- en drinkgelegenheden bevonden
(afbeelding 19). In 1886 werden drie markthallen in directe omgeving
geopend en één in de Friedrichstrasse. In die periode ontstond ook de
opkomst van de bioscoop en vestigden zich theaters in de straat. De vele
uitgaansgelegenheden in de stad trok ook prostituees naar het gebied die ‘s
avonds deel uitmaakten van het straatbeeld (afbeelding 20). Dat er veel
bedrijvigheid naar de Friedrichstrasse trok kwam ook door zijn gunstige
ligging: de straat stond haaks midden in het statige Unter den Linden. Met al
deze activiteiten groeide ook de infrastructuur. Het begon met de komst van
fabrieken rond 1800 waarbij wonen en werken op dezelfde plek niet meer
vanzelfsprekend was. De groeiende infrastructuur met onder andere de bouw
van treinstations trok rond de eeuwwisseling steeds meer toeristen aan. Voor
deze doelgroep werden in het centrum vele hotels gebouwd. In 1880 was
inmiddels het inwoneraantal van Berlijn in veertig jaar verdubbeld naar 1.1
miljoen.

16. Friedrichstrasse in 1914

                                                  
33 Hoppe 1999, 51.
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17. Rijk gedecoreerde architectuur omstreeks 1885, op de hoek van Kochstrasse en de
      Kronenstrasse in  1899

18. De levendige Friedrichstrasse in 1903

De economische ontwikkelingen waren te danken aan de schadevergoeding
die Frankrijk na de Frans-Duitse oorlog aan Duitsland moest betalen.34 Dit
was ook zichtbaar in de architectuur. Bijna alle huizen werden vervangen
door gebouwen van vier à vijf bouwlagen, vaak rijk gedecoreerd. Er werd niet
bespaard op luxe materialen als marmer, zandsteen en stucwerk. De
gebouwen in de hoofdstraten Unter den Linden, Leipziger Strasse en de

                                                  
34 Hoppe 1999, 48.
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Friedrichstrasse in hartje centrum, waren het meest indrukwekkend. Deze
gebouwen hadden eenzelfde groot formaat als de nieuwe woongebouwen, de
Mietskasernen elders in de stad. De hoogte was afhankelijk van de
straatbreedte maar had een maximum van tweeëntwintig meter, ongeveer
zeven bouwlagen. Het toepassen van meer dan vijf bouwlagen zagen de
negentiende eeuwse bouwmeesters daarentegen als licht- en lucht
belemmerend.35

19. In 1909 met de Kaisergalerie op de hoek van Behrenstrasse en interieur omstreeks 1895

20. Het nachtleven in 1914, geschilderd door Ernst Ludwig Kirchner en in 1938

Friedrichstrasse tot de val van het communisme
Na het verlies van de Eerste Wereldoorlog trad de keizer af en werd
Duitsland een republiek. De heersende bourgeoisie die het stadsleven
grotendeels bepaalde, viel hierdoor ook weg. Door de economische terugval
ontstond na de oorlog een schimmige sfeer. Met veel bedrijfjes ging het slecht
en ze werden met sluiting bedreigd. Het enige lichtpuntje vormden eind jaren
                                                  
35 Ladd 1997, 109.
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20 de vele filmfirma’s. En in 1936 stonden er acht bioscopen in de
Friedrichstrasse.
In 1933 kwamen de nationaal-socialisten aan de macht. In het stadsdeel Mitte
was toentertijd tien procent van de bevolking joods. Veel van hen waren
succesvolle ondernemers. De joodse firma’s werden door de nazi’s verdreven.
Met hun vertrek werd de sfeer er in deze periode niet beter op. Nog slechter
werd het door de schade van de bombardementen tijdens de Tweede
Wereldoorlog: de Friedrichstrasse was de langste ruïnestraat. Voor de oorlog
in 1939 telde de stad 4.3 miljoen inwoners en dit aantal daalde in 1945 naar 2.8
miljoen. Tijdens het Derde Rijk werden in de Friedrichstrasse vier nieuwe
gebouwen neergezet, waaronder Haus der Schweiz uit 1936 en nog twee tot
op heden bestaande (afbeelding 21). Dit zijn daarentegen geen typisch streng
ogende nazi-gebouwen.

21. Haus der Schweiz door Ernst Meier-Appenzell en Haus Friedrichstadt

Na de Tweede Wereldoorlog behoorde de noordkant van de Friedrichstrasse
toe aan de Russen en de zuidkant aan de Amerikanen. De grens ter hoogte
van Kochstrasse stond onder de West-Berlijners bekend als Checkpoint
Charlie. De splitsing werd pas fysiek zichtbaar met de bouw van de muur in
1961. Vanaf de jaren 20 bestond op die plek al een onzichtbare grens doordat
de Friedrichstrasse was opgedeeld in de stadsdelen Mitte en Kreuzberg. De
tweede grensovergang in de Friedrichstrasse was het treinstation.
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22. Het geruïneerde Berlijn in 1945, in zwart aangegeven

23. De geruïneerde Friedrichstrasse in 1945 en in 1952 op de hoek van Behrenstrasse

24. Friedrichstrasse in 1961 op de hoek van Behrenstrasse en ter hoogte van Checkpoint
      Charlie
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25. Bouwput in 1965 ter hoogte van Unter den Linden en op de hoek van Französische Strasse
      in 1982

Vlak na de oorlog was er al weer enige levendigheid te bespeuren in de
Friedrichstrasse met het gebruik van de Admiralspalast ter hoogte van
Georgenstrasse als politieke verzamelplek en als theater. In een Oost-Berlijnse
krant uit 1950 staan de plannen voor het centrum van het nieuwe Berlijn. De
Friedrichstrasse moet zijn functie als winkelstraat behouden en deelsgewijs
worden verbreed. Ook wordt opgemerkt dat nieuwbouw in Berlijn niet
binnen vijf jaar maar ook niet binnen tien jaar gerealiseerd kan worden.36 Dat
er in de opvolgende jaren niets gebeurde is dus niet verwonderlijk. Het
verbreden van straten door de naoorlogse planners stond hoog op de agenda
blijkt ook uit het vakblad Deutsche Architektur uit 1955: de smalle
Friedrichstrasse van voor de oorlog, de welbekende amusementsstraat van
het burgerlijk-wilhelmistische tijdperk zou tot het verleden behoren. De straat
moest deelsgewijs naar 66 meter worden verbreed en door bekende Duitse
architecten in ere worden hersteld.37 In 1958 werd dit wederom door Oost-
Berlijnse planners aangekaart. Naast de ‘noodzaak’ voor het verbreden van de
straat zijn er voor de Friedrichstrasse ook bouwplannen gemaakt zoals
bijvoorbeeld een nieuw treinstation, een glasoverdekte passage, hoogbouw en
een voetgangersboulevard. Maar ook hier is niets van verwezenlijkt. Dit
waren overigens plannen uit 1957/1958 naar aanleiding van een prijsvraag,
georganiseerd in West-Berlijn. De initiatiefnemers hadden in deze periode
nog de hoop dat oost en west gezamenlijk de stad weer konden opbouwen.
Pas met drie grote bouwprojecten ter hoogte van Unter den Linden werd de
straat plaatselijk verbreed naar 60 meter. Deze gebouwen waren in 1966
gebruiksklaar. In de jaren 70 zijn alleen aan de noordkant boven Unter den
Linden twee gebouwen gerealiseerd.38

                                                  
36 Hoppe 1999, 109.
37 Hoppe 1999, 111.
38 Hoppe 1999, 113.
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26. Friedrichstadt-Passagen en Haus der Unterhaltung, beiden afgebroken

In 1984 kondigde het staatshoofd van de DDR, Erich Honecker aan dat de
Friedrichstrasse de aantrekkelijkste winkelstraat van de hoofdstad moest
worden. Van de elf geplande gebouwen waren twee met de val van het
communisme nog niet gereed. Eén gebouw wel en deze is in de periode
volgend op het herenigde Duitsland afgebroken, evenals de twee nog niet
gereedzijnde gebouwen. Van de overige gebouwen is de bouw nooit gestart.
Een onvolledig gebouw was de Friedrichstadt-Passagen, dat het grootste
winkelcentrum van de DDR moest worden en het gebied tussen Französische
Strasse en Mohrenstrasse in beslag nam. Het betonnen geraamte is in 1992
afgebroken omdat het niet voldeed aan de westerse normen.39 Zo waren er te
weinig parkeerplekken en waren bijvoorbeeld de verdiepinghoogtes in het
gebouw te klein. Nog bestaande gebouwen uit de DDR tijd zijn het in 1984
gerealiseerde voormalige theater Friedrichstadtpalast, het voormalige ‘Haus
der Sowjetischen Kultur und Wissenschaft’ en het Grand Hotel uit 1987 op de
hoek van Unter den Linden (afbeeldingen 27 en 28).

27. Friedrichstadtpalast door Walter Schwarz

                                                  
39 Buijtendorp 1991, 19.
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28. Haus der Sowjetischen Kultur und Wissenschaften, door Karl-Ernst Swora en het Grand
      Hotel, door Takeshi Inoue

Het IBA heeft tijdens de deling in Kreuzberg werkzaamheden verricht en ook
in het gedeelte van de Friedrichstrasse die in deze wijk ligt. Met een
mengeling van wonen, werken en winkels probeerden de planners het
vooroorlogse stadsleven te reconstrueren. Voorbeelden van nieuwbouw zijn
de gebouwen van de Nederlander Rem Koolhaas en het tegenoverliggende
gebouw van de Amerikaan Peter Eisenman op de hoek van Kochstrasse
(afbeeldingen 29 en 30).
Maar zoals in de publicatie Die Friedrichstrasse staat, mist de straat in de
twintigste eeuw de levendigheid die het vooroorlogse straatbeeld zo
kenmerkte.40 Deze levendigheid was een gevolg van de hoge dichtheid van de
gebouwen met hun verschillende gebruiksfuncties. De eerste terugloop van
dit beeld vond al in de jaren 20 plaats door de populariteit van de
winkelstraat Kurfürstendamm in West-Berlijn.41 Het ‘einde’ van de
Friedrichstrasse was de komst van de Tweede Wereldoorlog met aansluitend
de splitsing van Berlijn.

29. Wooncomplex Haus am Checkpoint      30. Wooncomplex door Peter Eisenman
      Charlie door Rem Koolhaas                            en Jaquelin Robertson

                                                  
40 Hoppe 1999, 117.
41 Oswalt 2000, 83.
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Na hereniging Duitsland en Berlijn?...
Uit bovenstaande tekst blijkt dat de Friedrichstrasse een veelbewogen
geschiedenis heeft. Met de eenwording van Duitsland in 1871, beleefde de
straat zijn hoogtepunt tot aan het aftreden van de keizer aan het eind van de
Eerste Wereldoorlog. Na die tijd ging het steeds verder bergafwaarts,
veroorzaakt door de machtsveranderingen en de aangerichte schade in de
Tweede Wereldoorlog. De teloorgang van de Friedrichstrasse kan naar mijn
mening niet geheel worden toegeschreven aan de gevolgen van de oorlog. De
straat had vanaf eind jaren 40 in zijn geheel opnieuw gereconstrueerd kunnen
worden. Maar de stadsplanning wordt voor een groot deel beïnvloed door de
specifieke ideeën van het politieke gezag van dat moment. Uiteraard speelt
ook de welvaart een grote rol, maar deze is niet altijd doorslaggevend gezien
de periode van onderdrukking tijdens het Derde Rijk. Aan de afbeeldingen
alleen al is af te lezen hoe de sfeer in de jaren veranderde. De drukte op straat
is een bewijs van de vele activiteiten in de gebouwen. De negentiende eeuwse
architectuur in de Friedrichstrasse is te vergelijken met Parijs. Deze stad
wordt over het algemeen omschreven als zijnde ‘prachtig’. Het is uiteraard
een persoonlijke kwestie maar ‘mooie’ architectuur draagt naar mijn mening
ook bij aan een prettige beleving van de omgeving. Dit blijkt ook uit
verschillende literatuur. De DDR instanties hebben na de onderdrukking en
de bombardementen, de leegte van beleving en architectuur niet kunnen
opvullen.
Of de kritische reconstructie onder de huidige vrije westerse democratie, de
Friedrichstrasse, na de val van het communisme, positief heeft beïnvloed,
wordt beschreven in het hoofdstuk ‘Kritische reconstructie in Mitte’.



36

Kritiek op de kritische reconstructie

Berliner Architekturstreit
Met de val van het communisme in 1989 kwam Duitsland veelvuldig in de
media, zowel nationaal en internationaal. In de architectuur ging de interesse
uit naar de ‘nieuwe’ hoofdstad Berlijn. De stad was door de overheersing van
twee machtssystemen uit elkaar gescheurd. De bouw van de muur in 1961
dwong de twee stadshelften er definitief toe hun eigen weg te gaan. Pas op 20
juni 1991 werd het officiële startsein gegeven voor de architectonische
ontwikkelingen van de stad Berlijn als eenheid. Na een meerderheid van
stemmen werd besloten dat de regering van Bonn naar Berlijn zou
verhuizen.42 Waar de muur had gestaan was nu een no-man’s-land, een leeg
gebied. En omdat de muur door het midden van Berlijn liep, moest hier het
centrum komen. Dit bood uiteraard veel interessante mogelijkheden. Het
besluit van de stadsplanners onder leiding van Senatsbaudirektor Hans
Stimmann, om tot een kritische reconstructie van de stad te komen,
voortbordurend op het IBA, werd in de bouwwereld niet goed ontvangen. De
eerste gedachte van veel architecten moet haast wel zijn geweest: nu is er een
interessant tijdperk aangebroken waarbij het bouwen veel mogelijkheden
biedt en bestaat er een aankomende metropool die de kans heeft om de stad
van de toekomst te worden en nu wil men teruggrijpen naar de
bouwmethodes uit het jaar 0!!!. Dat deze gedachte min of meer op waarheid
berust blijkt wel uit de Berliner Architekturstreit die begin jaren 90 losbarstte.
Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog veel discussies gevoerd. Het
ging hierbij vooral over het herdenken van slachtoffers: wie moesten herdacht
worden, waar en hoe? Het waren beladen onderwerpen en de emoties liepen
dan ook hoog op. Dat was ook het geval bij de Architekturstreit en de kritiek
was dan ook niet altijd even terecht. De Berliner Architekturstreit was het
debat tussen politici, architecten en financiers over het toekomstige gezicht
van Berlijn.43 Aan het nieuwe Berlijn werkten architecten mee van over de
hele wereld. Onder andere waren het de Engelsman Sir Norman Foster voor
de verbouwing van de Rijksdag, de Japanner Arata Isozaki en de Italiaan
Renzo Piano voor de Potsdamer Platz, de Amerikanen Philip Johnson voor de
Friedrichstrasse en Frank Gehry voor de Pariser Platz. Degenen die begin
jaren 90 niet op de lijst voorkomen zijn de radicale avantgardisten als de
Nederlandse architect Rem Koolhaas en de Pools-Amerikaanse architect
Daniel Libeskind. Dat deze twee architecten in de Berliner Architekturstreit
het hardst hebben geschreeuwd is niet verwonderlijk. Interessant is om de
voor- en tegenstanders van de kritische reconstructie naast elkaar te zetten en
te concluderen wie er ‘gelijk’ heeft, wie zijn argumenten het beste kan
onderbouwen.

                                                  
42 Scheer-Kleihues-Kahlfeldt 2000, 24.
43 Hulsman 1995 B, 1.
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De nazi’s hebben gewonnen
In oktober 1991 kwam de jury bestaande uit politici, architecten en critici
bijeen om een stedenbouwkundig ontwerp te kiezen voor de nog lege
Potsdamer Platz. Rem Koolhaas was één van de juryleden. Toen duidelijk
werd dat dit nieuwe centrum volgens het gedachtengoed van de kritische
reconstructie gebouwd moest worden, kreeg Koolhaas onenigheid met Hans
Stimmann waarna hij vervolgens boos wegliep uit de vergadering. Koolhaas

publiceerde diezelfde maand een open brief
waarin de volgende woorden zijn denkbeeld
over een traditioneel Berlijn zeer duidelijk
maken. Door het teruggrijpen op de klassieke
vormen van de negentiende eeuw krijgt Berlijn
een “kleinburgerlijk, ouderwets, reactionair,
onrealistisch, banaal, provinciaal en vooral
amateuristisch stadsbeeld”. In het Duitse
dagblad de Frankfurter Allgemeine Zeitung is deze
brief op 16 oktober 1991 gepubliceerd (afbeelding

39). Koolhaas vond dat Berlijn precies op dat moment hoofdstad was
geworden waarop het in politiek, ideologisch en artistiek opzicht het minst in
staat was deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.44 De plannen van het
nieuwe bouwen waren een verschrikkelijke verspilling met betrekking tot een
unieke bouwsituatie in het twintigste eeuwse Europa. Rem Koolhaas wilde
hier niets mee te maken hebben en heeft tien jaar lang dan ook geen voet in
Berlijn gezet.

Daniel Libeskind, de andere meest beruchte
tegenstander, vertelde in elk interview dat Berlijn de
enige stad is waar hij als jood wordt tegengewerkt.
Door deze uitspraak werd automatisch het nazi-
verleden weer opgerakeld: “er is niet alleen een
revisionistische tendens gaande met de holocaust.
Van historici en wetenschappers horen we ineens dat
de holocaust eigenlijk niet heeft plaatsgevonden. Er
is ook zo'n verschijnsel in de architectuur en
stedenbouw. Er is een tendens, geloof het of niet, om
de nazi-architectuur, van 1933 tot 1945, te

herwaarderen. Ze kijken terug op die tijd en zeggen dat er eigenlijk niks mis
was met die periode. Sommige gebouwen waren misschien wat te groot,
zeggen ze dan. Dat is een beangstigende trend”.45 En: “de architectuur is
vandaag de dag in Berlijn aan een onwaarschijnlijke mate van reglementering
en controle onderworpen. (...) De huidige criteria van de stedenbouwkundige
dienst zijn niet zomaar richtlijnen, maar autoritaire en repressieve edicten. (...)
In bepaalde kringen in Berlijn heerst een lelijke atmosfeer. Ze herinnert aan de
pathologie van een tijd die het begrip ‘ontaarde kunst’ heeft voortgebracht”.46

Libeskind refereert hierbij naar het Derde Rijk. Hij realiseerde zich schijnbaar

                                                  
44 Waard 1998 A, 7.
45 Hulsman 1995 B, 1.
46 Remarque 2006, 118.
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niet dat de nazi’s teruggrepen naar de klassieken en dat hun bouwstijl dus
niet erg origineel was maar slechts strenger uitgevoerd en inderdaad, vaak
erg groot van formaat. In de twintigste eeuw was Berlijn voortdurend
onderhevig geweest aan verandering, vernietiging, hernieuwing en
experimenten en wat Berlijn volgens Libeskind zo interessant maakt zijn de
verschillende schaalgroottes, vormen en ruimtes die daardoor zijn ontstaan.
De regels van de kritische reconstructie zouden aan deze diversiteit een einde
maken en de stad een eentonig karakter geven. Een geschiedenis van een
halve eeuw zou zo gewist worden.47 Ook hij wilde niets met dit nieuwe Berlijn
te maken hebben en verhuisde zijn kantoor van Berlijn naar Los Angeles.
Libeskind ging schijnbaar voorbij aan het feit dat ook de modernen van de
jaren 20 en jaren 50 geen rekening hielden met de architectuur die in de loop
van de tijd was ontstaan en deze dus moeiteloos uitwisten.

Andere tegenstanders zijn de architect van de nieuwe
kanselarij, Axel Schultes en de hieronder genoemde
critici Tilmann Buddensieg, Kristin Feireiss en
Heinrich Klotz. Axel Schultes vindt dat het beleid van
behoud en herstel de creativiteit wegneemt van de
ontwerpers. Zijn kritiek was dat de stad een
defensieve houding aanneemt: “Berlijn vervalt in een
gemakkelijk dogmatisme, waarbij nieuwe gedachten
minder belangrijk zijn dan vertrouwde uiterlijke
kenmerken, bijvoorbeeld het gebruik van steen en het
handhaven van de traditionele bouwhoogte van
tweeëntwintig meter”. In een lezing voor de

Amerikaanse Cornell University, eind 1994, sprak hij over “de vermoeide
nalatenschap van Schinkel, Peter Behrens en Mies van der Rohe (...) die de
Duitse benepenheid voortzet in naam van de zogenaamde identiteit”.48

De kunsthistoricus en publicist prof. Tilmann Buddensieg vindt dat het
stadsbestuur maar een benepen beeld van de toekomst voor ogen staat. Over
de Pariser Platz zegt hij: “voor de nieuwe gebouwen op de Pariser Platz zijn
al zo veel regels vastgelegd, dat de vrijheid van de architecten enorm wordt
beperkt. De Amerikaanse ambassade had Frank Gehry gevraagd een plan te
maken, maar hij heeft geweigerd. Dat zou Mies van der Rohe ook hebben
gedaan! Op deze manier beperk je de architectuur tot het niveau van degenen
die bereid zijn zich bij voorbaat bij de regels neer te leggen”. De losse
stadsstructuur van Berlijn, gecombineerd met de vele gaten die door de
geschiedenis zijn gevallen, bieden geweldige mogelijkheden voor creativiteit,
vindt Buddensieg: “deze stad is minder dan de meeste in Europa behept met
bestaande structuren; het zijn niet meer dan archipels. Er is dus behoefte aan
moderne oplossingen, maar wat je krijgt is namaak oudheid”.49

                                                  
47 Ladd 1997, 233.
48 Metz 1995, 2.
49 Metz 1995, 2.
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Kristin Feireiss, voormalig directeur van het
Neder lands  Archi tec tuur inst i tuut  (Nai ) ,
architectuurcriticus en grondlegger van meerdere
architectuurgaleries in Berlijn zegt over de kritische
reconstructie: “Berlijn had enorme kansen. Zoals New
York de stad van de twintigste eeuw is, had Berlijn de
stad van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.
Maar die kans is niet benut. Belangrijkste oorzaak
hiervan is dat sinds de val van de muur en het
faillissement van de socialistische utopie het begrip
‘visie’ een scheldwoord is geworden in Duitsland.
Men schuwt het experiment en de nadruk is op

conservatisme komen te liggen. Stimmann heeft natuurlijk niet helemaal
ongelijk met zijn pleidooi voor aangename straten met heel gewone
gebruiksarchitectuur. Maar dat wil niet zeggen dat er geen plaats is voor
hedendaagse architectuur en materiaalgebruik. Architectuur moet toch
uitdrukking zijn van haar tijd. Een stenen Berlijn, wil Stimmann, maar steen is
nog nooit zo flinterdun geweest als op de gebouwen aan de Friedrichstrasse:
het is werkelijk alleen façade-architectuur. Maar nog erger is dat het debat zo
gepolariseerd is: Kollhoff of Libeskind, tot deze tegenstelling is het debat
gereduceerd en alles tussen deze twee uitersten, die niet meer met elkaar
spreken, is weggevallen”.50

Heinrich Klotz, kunsthistoricus en voormalig directeur
van het Deutsches Architekturmuseum betreurt de
kritische reconstructie. Berlijn wordt monotoon, vreest
hij en ook vele anderen. Complexiteit en pluralisme, bij
uitstek kenmerken van deze tijd, worden verdrongen
door een geforceerde ‘nieuwe eenvoud’. Het nieuwe
Berlijn wordt niet een stad van de eenentwintigste
eeuw, maar een negentiende-eeuws Pruisisch
‘Teutonia’ van steen. En wie in Duitsland Pruisen en
steen zegt, bedoelt eigenlijk: ‘fascistoïde’.51 Zo zegt

Klotz het volgende over het werk van Hans Kollhoff: “Kollhoff begon als
modernist, maar begeeft zich nu op het terrein van de tektoniek. Architectuur
moet weer dragen, zwaarheid moet weer tot uitdrukking komen en het
zogenaamde ‘karakter’ moet weer aanwezig zijn. Dat betekent dat uiteindelijk
macht weer zichtbaar moet zijn. De misschien overdreven nadruk op
lichtheid van de modernen wordt hier volstrekt overgecompenseerd. Het
getuigt van een grote hulpeloosheid”.
Een geheel ander argument van critici dat betrekking heeft op het bouwen na
de val van het communisme, is dat de naoorlogse bouwplannen de Oost-
Duitse architectuur afwijzen. Zo lijkt het of de Koude Oorlog nooit heeft
bestaan en de westerlingen altijd de overwinnaar zijn geweest.52 Voorlopig zal
het verleden een grote invloed hebben op het heden en de toekomst wat ook

                                                  
50 Hulsman 1996 A, 7.
51 Hulsman 1995 B, 1.
52 Ladd 1997, 233.
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blijkt uit het argument dat Duitsland bang is om zijn eigen weg te volgen, om
beslissingen te nemen. Mede doordat het land na de Tweede Wereldoorlog
nauwlettend door de buitenlandse politiek en media in de gaten wordt
gehouden.53 Maar men is zich er bewust van dat, gezien het turbulente
verleden, machtsmisbruik moet worden voorkomen. Ik vind het wel
begrijpelijk dat de Duitsers voorzichtig zijn juist door dit nog zo recente
verleden en doordat de bouwexperimenten in het verleden veelal tot
catastrofen hebben geleid: de sloop van hele wijken voor de hoofdstad van
Germania door de nazi’s en de bouw van monotone wijken. Dat inwoners
van Berlijn en Duitsland zich na de eenwording terughoudend opstellen bij
een teveel aan veranderingen en een rustig en geregeld leven willen leiden,
vind ik wel begrijpelijk. Op langere termijn en na het wegvallen van de
oorlogsgeneratie zal deze houding ongetwijfeld versoepelen.

Stedenbouw boven architectuur
Het felle commentaar van de tegenstanders van de
kritische reconstructie ging niet aan bouwmeester
Hans Stimmann en zijn medewerkers voorbij. De
Architektenstreit is volgens Hans Kollhoff, één van
de belangrijkste architecten van het nieuwe Berlijn,
uiteindelijk terug te voeren op het debat tussen
traditionalisten en modernisten, dat deze eeuw al
twee keer eerder is gevoerd: “de eerste keer ontstond
het debat aan het einde van de jaren twintig toen de
Weissenhofsiedlung in Stuttgart werd opgeleverd
met gebouwen van Le Corbusier, Mies van der Rohe

en J.J.P. Oud. Traditionalisten leverden toen kritiek op de wens van de
modernisten om volledig te breken met de geschiedenis, om alle bestaande
bouwtradities overboord te gooien en het ‘was ist’ te intensiveren. In de
discussies over architectuur in Darmstadt werd dit debat in de jaren vijftig
herhaald. Architecten als Rudolf Schwartz vroegen zich toen af of de drang
om na het Derde Rijk helemaal opnieuw te beginnen niet te ver was
doorgeschoten. En nu, aan het einde van de twintigste eeuw, zijn we weer
aangekomen op een punt dat veel architecten vinden dat de woning en de
stad opnieuw moeten worden uitgevonden, omdat deze tijd van ‘virtual
reality’, mobiliteit en complexiteitstheorieën een geheel nieuw denken over de
stad vereist. En iedereen die een band zoekt met een traditie of een regionale
architectuur, wordt tot reactionair of erger nog, nazi, bestempeld”. Maar een
nazi voelt Kollhoff zich niet: “Daniel Libeskind is buitengewoon onoprecht
wanneer hij door de wereld trekt en overal verkondigt dat Berlijn de enige
stad is waar hij als jood geen kans krijgt. Libeskind is naar Berlijn gekomen en
mocht meteen deelnemen aan allerlei meervoudige opdrachten. Zijn
ontwerpen waren vaak onuitvoerbaar, maar steeds werd hij weer
uitgenodigd. Nu bouwt hij hier het Joods Museum en het is belangrijk om
eens vast te stellen dat Berlijn de enige stad ter wereld is waar hij überhaupt
een gebouw kan realiseren. Kortgeleden heeft hij bovendien een prijsvraag
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gewonnen voor woningen aan de Landesberger Allee, die ook uitgevoerd
gaan worden. Dat is een reusachtig succes voor iemand die pas vijf à zeven
jaar een praktijk in Berlijn heeft. De eerste vijf jaar na mijn terugkeer uit de
Verenigde Staten heb ik in Berlijn, niets, maar dan ook helemaal niets
gebouwd. Dat is normaal hier. Nergens anders op de wereld krijgen
buitenlandse architecten zoveel kans als in Berlijn. Berlijn wordt het
architectuurmuseum van het einde van de twintigste eeuw, daarover bestaat
geen twijfel”.54

Ook Josef Paul Kleihues zegt dat de modernisten bij
het nieuwe Berlijn worden betrokken. Zo heeft Rem
Koolhaas in opdracht van het IBA in 1980 Haus am
Checkpoint Charlie in de Friedrichstrasse
gerealiseerd. “We nodigen ze uit om hier te komen
bouwen en dan krijgen we te horen dat zij de enige
echte modernen zijn en dat wij de bouw van de stad
van de eenentwintigste eeuw verhinderen. Terwijl er
geen stad op aarde is waar buitenlandse architecten
zo veel en zo experimenteel hebben mogen werken.
Maar wat mij vooral heeft gekwetst in deze strijd, is

dat tegenstanders doen alsof zij het morele gelijk aan hun kant hebben. Ze
doen alsof zij precies weten wat moreel, politiek en ethisch juist is. Alsof wij
de slechte jongens zijn, alleen omdat we iets willen dat aan de Europese stad
herinnert en vinden dat we met steen net zo goed modern kunnen bouwen als
met glas. De bewering dat glas democratisch is en steen autoritair, vind ik
onzinnig”.55 Dat Kleihues vindt dat de modernisten hun standpunten niet
goed kunnen onderbouwen blijkt ook uit de volgende uitspraak: “bovendien:
wat is nu precies de stad van de eenentwintigste eeuw? Ik heb in de jaren
tachtig eens met Koolhaas een bezoek gebracht aan La Défense, de
kantorenwijk in Parijs. Hij dweepte daarmee, en daar begreep ik niets van.
Uiteindelijk kon hij me toch niet uitleggen waarom La Défense meer
kwaliteiten had dan oude Parijse wijken als Le Marais of Saint Germain des
Prés”.

Hans Stimmann heeft zich in de Berliner
Architekturstreit ook niet omver laten praten. Het
verwijt van nationaal-socialistische sympathieën
door Daniel Libeskind moet hij zich wel erg hebben
aangetrokken aangezien hij een linkse sociaal-
democraat is die streeft naar een zorgvuldige
planning van de stad. Dit is de stad in zijn geheel en
dus niet alleen het type architectuur. Een goede
samenleving heeft een veel hogere prioriteit dan
alleen het materiaal van de gevels waar de
modernisten zich het meest druk om lijken te maken.
De Europese stad is volgens Stimmann hierop het

antwoord. Over het commentaar op deze stad zegt hij: “misschien is het idee
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van de Europese stad inderdaad achterhaald door de economische
verhoudingen die op zichzelf staande winkel-, sport- en vrijetijdscentra
dicteren. Ik zie ook wel de tendens in onze samenleving tot een toenemend
individualisme en tot steeds autistischere gebouwen. Maar die beschouw ik
als fataal. Wanneer het individu zichzelf niet meer ziet als deel van een
gemeenschap, dan is dat het einde van de politiek en van de Europese stad”.56

Het nieuwe Berlijn zou volgens hem misschien wel de laatste kans zijn om de
stedenbouw niet zonder meer over te laten aan de projectontwikkelaars en
het kapitaal.
Uit de volgende uitspraak blijkt waarom Stimmann pleit voor de Europese
stad: “ons uitgangspunt is de Europese stad. Die wordt gekenmerkt door
spanning tussen de gemeenschap en de burgers, tussen conventie en vrijheid.
In de straat treffen deze twee polen elkaar. In de Europese stad gaven
huizenbezitters in de façades van hun gebouwen uitdrukking aan hun
individualiteit. Maar tegelijkertijd hielden ze zich aan bepaalde conventies
zoals bouwhoogte en rooilijnen, aan een bouwtraditie kortom die aangaf dat
er ondanks alle verschillen het gevoel bestond dat men deel uitmaakte van
een gemeenschap. In Berlijn bestaat die bouwtraditie uit het purisme, het
rationalisme van de Verlichting, zoals zo goed is te zien in het werk van Karl
Friedrich Schinkel, en uit het gebruik van lokale materialen als zandsteen en
pleisterwerk. Deze kenmerken moeten worden uitgebuit in het nieuwe
Berlijn. Ik denk dat steden in de concurrentie tussen de metropolen alleen een
kans hebben als ze een eigen profiel hebben. Men moet weten dat men in
Berlijn is als men uit het vliegtuig stapt. Als we alles laten volbouwen door
een architect als Helmut Jahn, gaat Berlijn lijken op een willekeurige Oost-
Aziatische stad”. Stimmann stelt dus vast dat steden over de hele wereld
steeds meer op elkaar gaan lijken. Hans Kollhoff deelt deze mening ook. Hij
zegt: “vaak wordt me gezegd dat het uitgangspunt van de Europese stad
achterhaald is. Tokio en Hongkong zijn de toekomst, zeggen veel collega's
van me, zo moeten onze steden worden. Maar dit is typisch zo’n intellectuele
hypothese die veronderstelt dat er een nieuwe ‘international style’ van
stedenbouw kan bestaan. De Tokio-aanhangers verlustigen zich in ‘was ist’ en
vragen zich niet meer af ‘was sein soll’. Tokio en Hongkong kunnen niet
zomaar naar Europa worden verplaatst. Hier ontbreekt de Japanse cultuur.
De ongelooflijke dichtheid van Tokio is alleen mogelijk door de grote
discipline van de bevolking. Weliswaar is die ook in Japan aan het afnemen,
maar een Tokio met Europese bewoners zou een regelrechte ramp worden.
Het zou leiden tot moord en doodslag. Men kan bij stedenbouw niet afzien
van conventies die door de eeuwen heen zijn ontstaan”. Dat de planning van
de modernen door het negeren van de conventies geen structuur kent, blijkt
uit de opmerking van Hans Stimmann: “de Europese stad wordt in het nauw
gebracht door de oprukkende periferie. Als je bijvoorbeeld Parijs of Rome
binnenrijdt, dan zie je een exploderende stad: hier een autobaan, daar een
winkelcentrum, even verderop een kantoorgebouw of een sportcentrum en
weer iets verder een rare woonwijk. En dat allemaal zonder enige samenhang.
Dat vind ik verkeerd. Ik stel vast dat het gebeurt, maar anders dan mijn
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vriend Rem Koolhaas verheerlijk ik de periferie niet. Natuurlijk is de periferie
fascinerend, ik maak op vakanties ook prachtige foto's van over elkaar heen
schietende snelwegen. Maar ik wil er niet wonen”.57

Dat er zo weinig avantgardisten in Berlijn werken, heeft volgens Stimmann te
maken met hun opvattingen over ontwerpen: “het twintigste-eeuwse
modernisme heeft het gebouw tot een sculptuur gemaakt die men van alle
vier kanten moet kunnen zien. Tot onze eeuw waren alleen belangrijke
gebouwen als kerken en paleizen losstaande objecten. De rest, woningen en
kantoren, was verankerd in een stedenbouwkundige context. Volgens onze
opvattingen kun je woningen niet als objecten bouwen. Wie geen gebouwen
met één of, als je het geluk hebt om op een hoek te bouwen, twee façades wil
bouwen, heeft dan ook weinig kans in Berlijn. Wij willen in Berlijn geen
optelsom van objecten met interessante, scheve vormen, zo maak je geen
stad”. Dat het traditionalisme niet meer zou passen bij het begin van de
eenentwintigste eeuw, het tijdperk van wereldwijde modernisering, zegt
Hans Kollhoff: “ach, hedendaags is wat nu gebeurt, dus ook onze gebouwen.
Was de architectuur van de renaissance ‘unzeitgemäss’ omdat die zich
baseerde op de bouwkunst van de oude Romeinen? Of was Karl Friedrich
Schinkel reactionair omdat hij classicist en neogoticus was? Nee, Schinkels
Altes Museum in Berlijn was een modern gebouw. Net zo min als Schinkel
zijn wij stilistisch gefixeerd. In onze wolkenkrabber op de Potsdamer Platz
kun je elementen aanwijzen uit de Noord-Duitse baksteengotiek, het oeuvre
van Schinkel, het Duitse expressionisme en uit oude Amerikaanse
wolkenkrabbers. Toch bestond de toren nog niet; hij is werkelijk nieuw”.58

Hans Kollhoff is van mening dat men niet de periode van na de Tweede
Wereldoorlog kan herhalen: “er heerst een grote onzekerheid. Zowel in Oost-
als in West-Berlijn heeft men veel van wat na de Tweede Wereldoorlog nog
intact was, alsnog afgebroken.Dat was niet helemaal onbegrijpelijk: de ruïnes,
ook de onschuldige, werden geïdentificeerd met het rijk waarvan zoveel
verschrikking en vernietiging was uitgegaan. Pas nu beseft men dat veel van
de stad toen alsnog verloren is gegaan. Het Berlijn zoals het nu is, kan niet het
naoorlogse Berlijn worden. Die weidse, ruïneuze landschappen zijn misschien
voor iemand van buiten Berlijn spannend en fascinerend. Daarvan ben ik me
bewust en het zou zelfs kunnen leiden tot een nieuwe visie op de stad. Maar
daar is men bang voor. Zo’n visie wordt niet gesteund door de politiek”.
Stimmann is ook van mening dat na de Tweede Wereldoorlog in Berlijn en in
veel andere Duitse steden een te radicale poging is gedaan om met de
conventies te breken. “Ik weet dat ik me niet geliefd maak als ik zeg dat het
plan van Hans Scharoun, onze grootste naoorlogse architect die onder meer
de Philharmonie hier ontwierp, een ramp is geweest”, zegt Stimmann.
“Pleinen en straten moesten verdwijnen, vond hij. In zijn plan zou Berlijn één
groot groengebied worden met grote flats op pootjes, parkeergarages en
winkelcentra, doorsneden door autowegen. Zijn ‘Stadtlandschaft’ is
weliswaar niet uitgevoerd, maar heeft zowel in West- als in Oost-Berlijn een
grote invloed gehad. In hun omgang met de stad zijn de naoorlogse planners
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meedogenloos geweest, meedogenlozer nog dan de nazi's”.59

Het debat op zijn eind...
De Berliner Architekturstreit was een discussie tussen de ‘traditionalisten’ en
de ‘modernisten’. Tussen 1993 en 1995 beleefde het debat zijn hoogtepunt.60

De strijd werd gepubliceerd in verschillende Duitse dagbladen als Die Zeit,
Der Spiegel en Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Einfach schwierig. Eine deutsche
Architekturdebatte van Gert Kähler uit 1995 geven verschillende auteurs als
architecten en architectuurcritici zowel positieve als negatieve reacties op het
toepassen van een sobere bouwstijl, ook wel Neue Einfachkeit genoemd. Gek
genoeg kwam dit onderwerp niet ter sprake in vakliteratuur, met
uitzondering van Arch+. De theorie van de architectuur werd schijnbaar niet
erg serieus genomen. Het is daarom niet verwonderlijk dat het debat
langzaam verflauwde omdat de deelnemers het de rug toekeerden. De twee
groepen, de modernisten en de traditionalisten, zouden waarschijnlijk nooit
tot een overeenstemming zijn gekomen. Het kan ook haast niet anders omdat
de modernen het verleden met zijn bouwtheorieën resoluut verwerpt. Om
deze reden zouden ze niet met de traditionalisten kunnen samenwerken. Wat
opvalt is dat de moderne architecten hysterisch reageren door bijvoorbeeld de
traditionalisten uit te maken voor het beladen woord nazi’s. Dan wordt elke
verdere poging tot toenadering wel erg moeilijk. De gemaakte fout bij het
architectuurdebat was dat het bij de modernisten alleen maar ging over het
design, het uiterlijk van de gebouwen. Bijvoorbeeld dat het gebruik van glas
democratisch is en het gebruik van steen autoritair. Deze opmerking raakt
kant nog wal aangezien het gebruik van steen al tot een eeuwenoude traditie
behoord. De materialen glas, staal en beton die door de modernen worden
‘opgehemeld’ zou je daarentegen ook als conservatief kunnen zien omdat het
gebruik van deze materialen al aan het begin van de twintigste eeuw zijn
intrede deed. Het gevolg van deze scheldpartijen en de kortzichtige aandacht
voor alleen het uiterlijk van gebouwen van de kritische reconstructie leidde
tot een vergaande polarisatie in het debat zodat tegenargumenten geen vorm
konden krijgen en een constructieve discussie al bij voorbaat leek uitgesteld.
Kristin Feireiss zegt dit met haar opmerking dat het debat gepolariseerd is
met aan de ene kant de ‘nostalgische’ Hans Kollhoff en aan de andere zijde de
‘futuristische’ Daniel Libeskind.
In de publicatie Von der Architektur-zur Stadtdebatte. Die Diskussion um das
Planwerk Innenstadt staat de opmerkelijke bewering dat men uit de dagbladen
de indruk krijgt dat het geluk van de samenleving afhangt van de keuze
tussen de negentiende eeuwse stad met ‘fascistisch’ steen of de metropool van
de eenentwintigste eeuw met ‘democratisch’ glas. 61 Hieruit blijkt ook dat de
discussie over de materialen te ver is doorgeschoten en dat het hier
uiteindelijk helemaal niet om draait in de vorming van een stad.
Architectuurcriticus Dieter Hoffmann-Axthelm merkt dit op in zijn artikel in
Einfach schwierig. Eine deutsche Architekturdebatte: “der ‘Berliner
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Architektenstreit’ ist ein typisches Architektenmißverständnis – der zur
modernen Architektur unverbrüchlich zugehörige Reflex, Gesellschaftsfragen
mit Designantworten zu verwechseln”.62 Zo zijn er meer critici die dit
standpunt onderschrijven, zoals Dietmar Steiner die zijn artikel in de laatst
genoemde publicatie beëindigt met de volgende zin: “wir warten auf
architektonische Antworten, die sich vom ästhetischen Glasperlenspiel
herabbewegen auf die Ebene der tatsächlichen sozialen, urbanen und
ökologischen Konflikte”.
Het argument van de tegenstanders dat Berlijn monotoon wordt doordat
‘sobere’ architecten meer bouwopdrachten krijgen wil nog niet zeggen dat
alles er hetzelfde uit gaat zien omdat elke architect zijn eigen opvattingen
heeft. De Friedrichstrasse is hier een goed voorbeeld van. De traditionele
planners streven naar een samenhang van gebouwen en communicatie tussen
de verschillende onderdelen van een stad. De modernisten trekken zich juist
niets aan van de genius loci (de omgeving) met als gevolg een stad die niet een
eenheid is maar uit losstaande gebouwen bestaat waardoor het een identiteit
mist. Het resultaat, een stad bestaande uit fragmenten, is goed te zien op
topografische kaarten (zie ook afbeeldingen 3 en 4). Onduidelijk is wat de
privé en openbare ruimtes zijn. Maar de relatie en communicatie tussen deze
twee factoren zijn juist typerend voor de Europese stad en voor mensen
prettiger om in te leven dan in het niemandsland van de modernen.
Maatschappelijke problemen werden door de modernen in de discussies niet
aangehaald. De voorstanders van de kritische reconstructie doen dit wel, zij
kijken verder dan alleen de vorm. De stenen regels zijn overigens op
aandringen van Hans Kollhoff en met enige weerstand van Hans Stimmann
doorgevoerd.63 De voorkeur gaat uit naar steen omdat dit eeuwenoude
bouwmateriaal bewezen heeft dat het de tijd kan doorstaan. Het opstellen van
regels voor het materiaal vond Kleihues te ver gaan. Hij ergerde zich eraan
dat dit onderwerp het grootste deel van het debat bepaalde terwijl veel
belangrijkere zaken aan de orde waren dan de inrichting. Hoe bijvoorbeeld
het bouwen de samenleving op een positieve manier kan beïnvloeden. Dat de
toekomst positief wordt beleefd, ondanks het traditionele bouwen, blijkt uit
de opmerking van Kleihues dat na de verhuizing van regering en parlement,
Berlijn naast Londen, Parijs en Madrid, de vierde metropool wordt van
Europa. Het was overigens een misverstand dat de strenge regels voor de
Pariser Platz waar pleisterwerk of natuursteen als eis waren gesteld, ook
golden voor de hele binnenstad.64 Zo blijkt ook weer dat de communicatie
tussen de verschillende partijen die betrekking hebben op het bouwen, slecht
verliep en men dus langs elkaar heen praatte. Hierdoor kan uit de
architectuurstrijd geen serieuze conclusie worden getrokken.
Ik wil daarom dit hoofdstuk afsluiten met het volgende: daar waar gebouwd
wordt, ontstaan discussies. Onenigheid tussen de ‘traditionalisten’ en de
‘modernisten’ blijft bestaan, zeker in de stad Berlijn die voorlopig nog niet ‘af’
is.
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39. ‘Moordplannen’ van de traditionalisten
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Kritische reconstructie in Mitte

Na de afbraak van de muur in 1989 werd door stadsbouwmeester Hans
Stimmann het startsein gegeven voor de kritische reconstructie van het
historische centrum van de ‘nieuwe’ hoofdstad Berlijn. Het desbetreffende
gebied ligt tussen de Oranienburger Tor in het noorden tot aan de
Kochstrasse in het zuiden en van de Pariser Platz in het westen tot de
Alexanderplatz in het oosten (afbeelding 40).65 Volgens de ‘traditionele’
stadsplanners hadden de heersende bouwpraktijken na de Tweede
Wereldoorlog veel van de stad verpest. Kritische reconstructie, het herstellen
van straten, pleinen en de aangrenzende bebouwing moest deze ‘vernietiging’
ongedaan maken.

40. Het huidige stratenpatroon

De Pariser Platz, Gendarmenmarkt en de Friedrichstrasse zijn voorbeelden
waar de kritische reconstructie is toegepast. Deze zijn prominente plekken in
Berlijn. Door de begrenzing van de Brandenburger Tor markeert het plein, de
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Pariser Platz, het begin of eind van Unter den Linden. Aan het plein ligt het
hotel Adlon, het duurste hotel van Berlijn. Dit is overigens niet kritisch
gereconstrueerd, maar een letterlijke kopie van zijn voorganger. Reconstructie
op de Pariser Platz is tot stand gekomen door voor de bebouwing het formaat
van de gebouwen van vóór de Tweede Wereldoorlog toe te passen. Deze
gebouwen stamden uit 1840.66 De Gendarmenmarkt is volgens velen het
mooiste plein van Berlijn met twee neo-klassieke achttiende eeuwse kerken,
de Französischer en de Deutscher Dom. Verder grenst aan het plein het
Schauspielhaus van de bekende architect Karl Friedrich Schinkel.
Voorgenoemde gebouwen zijn in de jaren 80 hersteld door de communisten.
Rond het plein is de kritische reconstructie toegepast met de maximale
bouwhoogte van tweeëntwintig meter. Het derde voorbeeld, de
Friedrichstrasse, is een bekende winkelstraat met warenhuizen en duurdere
winkels.

41. Pariser Platz en Gendarmenmarkt

In het hoofdstuk ‘De negentiende eeuwse stad’ is de geschiedenis van de
Friedrichstrasse behandeld. Hierin wordt uitgelegd wat er zich in deze straat
afspeelde in de negentiende eeuw, de periode die als uitgangspunt wordt
genomen voor de kritische reconstructie. Aan de hand van de tekst en het
beeldmateriaal wordt duidelijk hoe de architectuur, de bewoners, de
bedrijvigheid en de sfeer in deze periode waren. In dit hoofdstuk ‘Kritische
reconstructie in Mitte’ wordt duidelijk of, naar mijn mening, het toepassen
van de kritische reconstructie in de Friedrichstrasse, dit beeld heeft kunnen
evenaren of zelfs overtreffen in de architectuur en heel belangrijk... in de
beleving.

Friedrichstrasse na de val van het communisme
De Friedrichstrasse ligt in de historische wijk Friedrichstadt, nu vooral
bekend onder stadsdeel Mitte. Voorheen lag de straat centraal in het centrum
van Berlijn maar de splitsing van de stad na de Tweede Wereldoorlog bracht
hier verandering in. De Friedrichstrasse werd letterlijk doorbroken omdat de
muur de straat kruiste en daardoor functioneerde de straat niet meer als één
geheel. Na het verdwijnen van de muur was het nog maar de vraag of de
eenheid op sociaal, economisch en stedenbouwkundig vlak weer hersteld kon
worden. Vragen die dan ook gesteld werden bij de nieuwbouw in Dorotheen-
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(aan de noordkant van Friedrichstadt) en Friedrichstadt waren: zal het gebied
in de toekomst ook kantoren, banken, regeringsgebouwen, hotels en
warenhuizen huisvesten? Zal als maatstaf de historische plattegrond en
bouwhoogtes aangehouden worden of net als in de Leipziger Strasse en bij
het station in de Friedrichstrasse, hoogbouw als de norm gelden?67 Over de
antwoorden op beide vragen hoefde men niet lang na te denken want het
historische centrum werd, ondanks de splitsing die bijna een halve eeuw
duurde, nog steeds als een waardevol gebied beschouwd. Friedrichstadt, het
oude commerciële centrum stond dan ook bovenaan de lijst van de
herstelplannen.68

Regels voor nieuwbouw in Friedrichstadt
In het hoofdstuk ‘Wat is kritische reconstructie?’ staan onder het kopje
‘regels’, de regels die nodig zijn om de kritische reconstructie te doen slagen.
Naast deze voorschriften werd er ook nagedacht over de schaalgrootte. De
straten in het oude centrum, verbreed naar zestig meter, moesten worden
hersteld naar hun vooroorlogse breedte van veertien meter.69 De nieuwe
bouwblokken mochten maximaal een hoogte hebben van tweeëntwintig
meter boven het straatniveau en dertig meter met een terug gelegen
bovenverdieping.70 De gevels van de bebouwing zouden ononderbroken op
elkaar aansluiten, met de bestaande gebouwen daarin opgenomen. Dit om het
vooroorlogse gesloten stratenblok te herstellen. Hans Stimmann wilde twintig
procent van de binnenstad bestemd hebben voor woningen om te voorkomen
dat er alleen winkels en kantoren ondergebracht zouden worden met als
gevolg dat de straat ’s avonds een uitgestorven beeld zou vertonen. Zijn
voorkeur ging uit naar het materiaal steen voor de gevels en hij zag liever
rechtlijnige dan gebogen vormen.71 De stenen regel gold alleen als eis voor de
Pariser Platz. Deze regels waren tijdens de splitsing aan de zuidkant van
Friedrichstadt reeds toegepast door het IBA.
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42. Friedrichstrasse in aanbouw

De nieuwe Friedrichstrasse
Op afbeelding 42 is op het bord te lezen: vijf jaar na de afbraak van de muur
ontstaat hier één van de aantrekkelijkste handelsplekken van Europa met
kantoren, winkels, restaurants, woningen en cultuur. De foto is in januari
1996 genomen. In een krant uit hetzelfde jaar staat dat de Friedrichstrasse de
duurste straat van Duitsland is met een investering van miljarden euro’s.72 De
verhuizing van de regering van Bonn naar Berlijn riep hoge verwachtingen
op. Of dit ook terecht was, moet nog blijken...
Het straatbeeld zal anders zijn dan de situatie van voor de Tweede
Wereldoorlog omdat op het oppervlak tussen twee straten één bouwblok zal
komen te staan en niet zoals vroeger toen dit gebied was opgedeeld in
percelen en er zo verschillende façades ontstonden. Zoals in het hoofdstuk
‘Wat is kritische reconstructie?’ staat, wordt er niet in minder dan één
bouwblok geïnvesteerd. Om een eentonig beeld te voorkomen zou de
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stekkerdoosmethode de oplossing zijn. In de Friedrichstrasse is dit meerdere
malen toegepast voor een bouwblok. Dit zijn onder andere Kontorhaus Mitte
tussen Mohren- en Kronenstrasse en Hofgarten tussen Behrenstrasse en
Französische Strasse. Verschillende architecten van naam hebben hieraan
meegewerkt, onder andere Hans Kollhoff, Vittorio Magnago Lampugnani,
Jürgen Sawade en Josef Paul Kleihues, die beide bouwblokken kreeg
toegewezen. Op het oppervlak tussen de Friedrich-, Behren-,
Charlottenstrasse en Französische Strasse stonden vier bestaande gebouwen
waarvan drie aan de Friedrichstrasse en één aan de Französische Strasse. De
nieuwbouwblokken, gereed in 1996, moesten worden ingepast tussen de
bestaande gebouwen uit circa 1900. De voorwaarden naast de bekende
‘bouwhoogteregel’ waren, dat er geen historiserende façades geplaatst
mochten worden en dat de gebouwen trapsgewijs moesten aflopen. Elke zijde
van het blok kreeg een architect toegewezen. Het hotel aan de
Charlottenstrasse is van Kleihues en het appartementencomplex aan de
Behrenstrasse is ontworpen door de Zwitser Max Dudler (afbeelding 43). De
kantoorgebouwen met winkels aan de Französische Strasse en de
Friedrichstrasse zijn van respectievelijk Jürgen Sawade en Hans Kollhoff
(afbeelding 44). Tijdens de bouw werd het bestaande gebouw, ingeklemd
tussen het complex van Hans Kollhoff, zo beschadigd dat besloten werd het
gebouw af te breken en te vervangen door een kopie (tweede gebouw links
van het midden op afbeelding 44).73 Het bleef bij deze enkele uitzondering in
de Friedrichstrasse.

43. Donker gebouw links, door Max Dudler en het hotel, door Josef Paul Kleihues
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44. Donker gebouw rechts, door Jürgen Sawade en het
      hoekgebouw, door Hans Kollhoff, met ingeklemde ‘kopie’

Friedrichstadtpassagen
De eerste en ook de grootste bouwopdracht in de Friedrichstrasse na de val
van het communisme waren de nieuwe winkelpassages. Deze moesten het
topstuk worden van de straat. Er werd een internationale prijsvraag
uitgeschreven waarbij Josef Paul Kleihues als juryvoorzitter ervoor ijverde dat
verschillende architecten de opdracht kregen om zo tot een gevarieerd
straatbeeld te komen. De winnaars van het driedelige winkelcentrum waren
de Fransman Jean Nouvel, Pei Cobb Freed & Partners uit New York en de
Duitser Oswald Mathias Ungers.74 Ook deze befaamde architecten moesten
zich houden aan de regels van de kritische reconstructie. Wat niet tot het
pakket van eisen behoorde, zoals een stenen gevel, werd moeiteloos van de
tekenaarstafel gegooid zoals duidelijk wordt bij het warenhuis van Jean
Nouvel. Hij paste het open materiaal glas toe voor de gevels. Ook voor de
‘Quartiers’ was een verscheidenheid aan gebruiksfuncties vereist. Naast
winkels kwamen er kantoren en woningen. De kosten bedroegen 1.4 miljard
mark (0.7 miljard euro), tien keer zoveel als het onvoltooide winkelcentrum
van de communisten.75 Dit winkelcentrum met dezelfde naam, Friedrichstadt-
Passagen, stond op de exacte plek tussen Französische Strasse en
Mohrenstrasse waar Quartier 205, 206 en 207 gebouwd zouden worden en
moest dus zo snel mogelijk worden afgebroken. In hetzelfde jaar, in oktober
1992 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe Friedrichstadtpassagen. Een
met glasoverdekte passage zoals de vooroorlogse Kaisergalerie is het niet, het
is meer een luxe uitvoering van een winkelcentrum, maar dan ondergronds
omdat de gebouwen bovengronds de wegen niet mochten kruizen. Het
gebouw van Ungers loopt als enigste door naar de Charlottenstrasse,
evenwijdig aan de Friedrichstrasse. Over dit gebouw ben ik meer dan eens de
opmerking tegengekomen dat het gebouw door zijn grootte monotoon is
(afbeelding 45). Het gebouw van het architectenbureau uit New York is
bijzonder door de uitstekende onderdelen in de gevel en het gebouw van Jean
Nouvel door zijn afzonderlijke glazen ontwerp. Een ‘positieve’ indruk van
een gebouw bij nacht is niet onbelangrijk en beide gebouwen zijn ’s nachts
dan ook mooi verlicht (afbeelding 47).
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45. Quartiers 207 en 205, door Jean Nouvel en Oswald Mathias Ungers

46. Quartier 206 met modern luxe interieur, door Pei Cobb Freed & Partners



54

47. Friedrichstadtpassagen met het vallen van de avond

Voor de Friedrichstrasse bestond geen totaalplan. Uit de geschiedenis van
Berlijn blijkt dat er nooit totaalplannen zijn uitgevoerd maar dat door de snel
wisselende ideeën en de politieke veranderingen stukje bij beetje werd
gebouwd. De bouwblokken in de straat werden in het nieuwe Berlijn los van
elkaar ontworpen. Zonder de strikte regels zou de Friedrichstrasse uit losse
fragmenten bestaan en zijn eenheid missen.
Al snel bleek dat voor veel gebouwen geen huurders of kopers waren. In 1997
ging de eerste verhuurder failliet door leegstand.76 De tekst op het bord van
afbeelding 42 bleek iets te positief uit te pakken. Of de huidige situatie begin
eenentwintigste eeuw nog steeds zo troosteloos is...

Resultaat kritische reconstructie
De grote vraag is of de kritische reconstructie met zijn regels is verwezenlijkt
en hoe het resultaat is geworden. Uit eigen onderzoek in de Friedrichstrasse
blijkt dat de gebouwen grotendeels bestaan uit zeven bouwlagen (zes
verdiepingen). Zeven maal drie meter als gemiddelde bouwhoogte genomen
is eenentwintig meter. Aan een maximale bouwhoogte van tweeëntwintig
meter hebben de architecten zich dus gehouden. Volgens de richtlijnen
moeten er naast winkels en bedrijven ook hotels en een percentage van
twintig procent voor woningen een bestemming krijgen. In de straat zijn een
aantal hotels zoals het duurdere Westin Grand (afbeelding 28). Er werd naar
gestreefd om niet alle woningen op de bovenverdiepingen te verstoppen
maar zoals bij het Hofgarten, in één bouwblok verschillende functies onder te
brengen in afzonderlijke gebouwen.77 In werkelijkheid blijken de woningen
wel te zijn verspreid over de bovenste verdiepingen. Op een woensdagavond
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in september heb ik rond tien uur ’s avonds in de straat rondgekeken. Op de
begane grond bevinden zich winkels en enkele eetgelegenheden. De verlichte
verdiepingen zijn, aan de tl-buizen te zien, kantoren. Meerdere gebouwen
hebben een terug gelegen bovenverdieping met woningen. Het percentage
van twintig procent lijkt niet te zijn gehaald in de Friedrichstrasse. In The
Companion Guide to Berlin van Brian Ladd staat dat de projectontwikkelaars
het aantal woningen zo klein mogelijk en onzichtbaar probeerden te houden
maar dat er zich wel bovenop de meeste nieuwe gebouwen appartementen
bevinden.78 Het is begrijpelijk dat alleen bovenin de gebouwen woningen
liggen gezien de geluidsoverlast. De Friedrichstrasse is overdag en ’s avonds
druk met mensen en autoverkeer. Overdag het winkelende publiek en
kantoorlui, ’s avonds kantoorlui die hebben overgewerkt en wat in de buurt
hebben gegeten en mensen die op hun gemak door de straat wandelen op
weg naar hun bestemming.
De voorkeur ging uit naar een gevelmateriaal van steen. De meeste gebouwen
zijn in dit materiaal verwezenlijkt. De verschillende type stenen en kleuren
maken de straat levendig (afbeelding 48). Dit wordt ook bereikt door de
verschillen in ontwerp. Een ander belangrijk onderdeel waren de
raampartijen. Deze moesten traditioneel langwerpig zijn en dit resulteert in
veel glas. Het is een logische eis omdat de producten zo het beste aan het
winkelende publiek getoond kunnen worden. Met grote raampartijen wordt
letterlijk en figuurlijk een openheid gecreëerd die een uitnodigende werking
heeft in tegenstelling tot dichte muren. Als ik in de Friedrichstrasse liep of
fietste werd mijn aandacht dan ook steeds naar de etalages getrokken.

                                                  
78 Ladd 2004, 99.
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48. Enkele impressies van de Friedrichstrasse

Kritische reconstructie geslaagd in de architectuur en...
Naar mijn mening is de Friedrichstrasse, ondanks de realisatie in vierkante
blokken met constante bouwhoogtes en het gebruik van veel steen, een
geslaagd project van de kritische reconstructie. De architecten hebben naar
mijn mening genoeg ruimte voor eigen ideeën en hierdoor is een dynamische
en tevens overzichtelijke straat ontstaan. Zoals Hans Kollhoff het formuleert:
“Berlijn heeft een heroïsche prestatie geleverd. De Pariser Platz, de Potsdamer
Platz, de Friedrichstrasse, het zijn geslaagde grootstedelijke ruimtes. De
Friedrichstrasse had na de val van de muur alles in zich om een stedelijke
woestenij te worden, maar het is nu een fatsoenlijke stadsstraat”.79 En The
Companion Guide to Berlin van Brian Ladd vermeldt dat het nieuwe Berlijn niet
nostalgisch is geworden: rechthoekige vormen hebben de overhand, zonder
overdreven decoratie. Het zal op velen monotoon overkomen maar het moet
gezegd worden dat men het voor elkaar heeft gespeeld om het geteisterde
centrum van Berlijn in een normale Europese stad om te zetten. Dat mag de
Berlijners niet misgund worden na tientallen jaren van ontwrichting.80 In het
hoofdstuk ‘De negentiende eeuwse stad’ heb ik de opmerking gemaakt dat de
negentiende eeuwse architectuur te vergelijken is met Parijs. De bouwers
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onder de kritische reconstructie kunnen weliswaar niet aan de Parijse pracht
tippen maar de architectuur in de Friedrichstrasse is met de tijd mee
verandert en is nu dus modern, eigentijds.

... de beleving?
Naast de architectuur is de beleving van de omgeving ook van belang voor
een goed functionerende stad. In een artikel in het dagblad NRC Handelsblad
van juni 1998 staat het volgende: de richtlijnen van de kritische reconstructie,
die bijvoorbeeld twintig procent woningen in de nieuwbouwblokken
verplicht stellen, hebben niet kunnen voorkomen dat de straat een tamelijk
bloedeloze indruk maakt en slechts een heel vage echo is van het bruisende
leven dat van de vooroorlogse Friedrichstrasse foto’s spat.81 In de periode ‘98
stonden veel panden leeg maar sinds die tijd is er in die situatie verbetering
gekomen. Naar het zuiden toe zijn nog enkele verdiepingen te huur. Bruisend
als voor de oorlog is de Friedrichstrasse inderdaad niet. Het mist de
levendigheid van een uitgaanscentrum wat het nu niet meer is. Het was ook
niet de bedoeling om het drukke vooroorlogse uitgaansgebied te
reconstrueren. Het doel was een elegante winkelstraat.82 Hans Kollhoff merkt
dit ook op in het hier eerder genoemde artikel (noot 79): “dat het er niet zo
druk is als gehoopt, heeft te maken met de economische recessie en met het
feit dat deze beroemde straat voor de oorlog niet zozeer een winkelstraat was
als wel een uitgaansstraat”. De gezelligheid die cafés met zich meebrengen, is
nu te vinden in de oudere en trendy wijken als Prenzlauer Berg in voormalig
Oost-Berlijn. Mensen met hogere inkomens brengen hun vrije tijd door op het
statige Unter den Linden en de Pariser Platz. De Friedrichstrasse heeft altijd
baat gehad bij zijn gunstige ligging ten opzichte van voorgenoemde plekken.
Er zijn dan ook chique winkels neergestreken en voor de woningen worden
hoge prijzen gevraagd. Dit is in tegenstelling tot de negentiende eeuw toen
ook de middenklasse, ambachtslieden en militairen deel uitmaakten van het
gebied. Daardoor had de straat meer diversiteit. Het straatbeeld wordt nu
gekenmerkt door het winkelend publiek en kantoorlui die werkzaam zijn in
onder andere banken, advocatenkantoren en verzekeringsmaatschappijen.
Het straatbeeld oogt daardoor formeler en het is dan begrijpelijk dat met het
rumoerige verleden in het achterhoofd, de straat als monotoon wordt gezien.
Als Berlijn geen hoofdstad was geworden dan was de Friedrichstrasse
hoogstwaarschijnlijk wel bloedeloos, leeg geweest en hadden de vele
kantoren hun onderkomen in een andere stad. Het enige teken van
geschiedenis is overigens te vinden in de drukte op de plek van de
voormalige grensovergang Checkpoint Charlie.
De stedenbouwkundigen en architecten hebben hun best gedaan. Het is aan
de (toekomstige) eigenaren van de panden om de Friedrichstrasse zijn ‘vorm’
te geven. Omdat de gebeurtenissen nog vrij recent zijn is het op dit moment
nog moeilijk te zeggen of de architectuur met zijn gebruikers de
Friedrichstrasse ten goede komt. Het lijkt in elk geval de goede kant op te
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gaan door de afgenomen leegstand van gebouwen of verdiepingen. De tijd
zal het leren...
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De strengheid doorbroken

De regels van de kritische reconstructie geven sterk de indruk dat de
architecten die bouwden onder dit motto nauwelijks een eigen inbreng
hadden. Door in de Friedrichstrasse te kijken blijkt deze indruk niet helemaal
te kloppen. Een goed voorbeeld is het al eerder genoemde Quartier 207
waarbij de architect Jean Nouvel geen rekening hield met de steenvaste regels
door een geheel glazen gevel toe te passen. In het NRC Handelsblad uit 1991
wordt vermeld dat het gebied rond de Friedrichstrasse volgens Nouvel: “een
iconografie van de consumptiemaatschappij” moet worden, een verzameling
“levendige plekken voor de spraaklustigen, voor de eeuwig hongerigen en de
eeuwig dorstigen, de winkelaars en de voyeurs, voor alle goede en slechte
gekheden van een metropool”.83 De uitspraak is in zijn ontwerp terug te
vinden door het zien en gezien worden dat een geheel glazen ‘voyeuristisch’
gebouw oproept. Hij wordt dan ook wel de profeet van de ‘dematerialisering’
genoemd.84 Ook Günter Behnisch trok zich niet veel aan van de stenen regel
met de uitbreiding van de Akademie der Künste aan de Pariser Platz. De
realisatie van dit soort gebouwen ging uiteraard niet zonder slag of stoot.
Günter Behnisch had de term kritische reconstructie letterlijk genomen door
het volume te reconstrueren naar zijn historische voorganger en het kritische
onderdeel, de ‘vrijheid’ van de architect, is terug te vinden in het materiaal.
Dit ging in tegen de stenen regels van de verhouding 50:50 van wand en
(raam-) opening. De vertegenwoordigers van de vereniging Historisch Berlijn
hadden sterke kritiek op het gebouw van glas. In de zomer van 1996 nam de
toenmalige bondskanselier Roman Herzog het op voor Behnisch met het
argument dat zijn ontwerp de functie van het gebouw op de juiste manier
benadrukt.85

49. Akademie der Künste door Günter Behnisch

Het bankgebouw aan dit plein is van de Amerikaanse architect Frank O.
Gehry. Van de gewelfde vormen die hij gewoonlijk toepast is niets terug te
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85 Haberlik-Zohlen 2001, 18-19.
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vinden, tot men het gebouw betreedt waar duidelijk wordt dat ook hier geen
traditionele architect aan het werk is geweest.

50. DZ Bank AG door Frank O. Gehry

Variatie in architectuur was zeker van belang ondanks de vele regels. Men
wilde zeker niet opnieuw naoorlogse eentonige wijken creëren. Zo heeft Josef
Paul Kleihues de toegewezen blokken in de Friedrichstrasse door
verschillende architecten laten ontwerpen. Een mooi voorbeeld van variatie is
het gebouw op de hoek van de Zimmer- en Charlottenstrasse van de Italiaan
Aldo Rossi († 1997). De vier wanden van het blok zijn verdeeld in
verschillende façades met elk hun eigen kleur. Het is ondanks deze variatie
een typisch Berlijns blok door de toepassing van binnenhoven bekend van de
Mietskasernen.

51. ‘Mietskasernen’ door Aldo Rossi

Deze getoonde vrijheid legde de critici nog enigszins het zwijgen op. En
dissidenten als Rem Koolhaas en Daniel Libeskind kregen eveneens een
bouwopdracht en zo heeft Libeskind toch nog zijn agressie los kunnen laten
in Berlijn met zijn deconstructivistische Joods Museum. Libeskind kreeg
overigens voor het ontwerp van het museum geheel de vrijheid in
tegenstelling tot de andere hier genoemde gebouwen. De strikte regels blijken
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uiteindelijk toch een positieve uitwerking te hebben op de architecten van de
avant-garde en hun bouwprojecten.

52. Nederlandse Ambassade, door Rem Koolhaas en het Joods Museum, door Daniel
      Libeskind
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Conclusie

Na de steeds wisselende politieke machten in Duitsland in de twintigste eeuw
met de daarbij behorende architectuur, zou men kunnen verwachten dat met
de nieuwe Bondsrepubliek weer een nieuwe ‘excentrieke’
architectuurstroming ontstaat die vorm kan geven aan de nieuwe
maatschappij. Dit gebeurde echter niet. Rond de jaren 70 kwamen een aantal
architecten, historici en het publiek tot het besef wat de utopieën uit het
verleden in de stad hadden aangericht. De historische stad werd met deze
geïdealiseerde bouwplannen genegeerd en vervolgens weggevaagd. Toen de
stad na de afbraak van de muur weer een eenheid moest worden, werd
ditmaal een nuchter en veilig standpunt ingenomen. In verschillende
literatuur staat vermeld dat de Duitsers na alle tumult in de afgelopen
decennia eindelijk eens een rustig bestaan wilden hebben met zekerheid voor
de toekomst. Men kan ze hierin geen ongelijk geven.
Volgens een groep architecten, waaronder Josef Paul Kleihues, zou het
negentiende eeuwse stadsbeeld aan deze wensen voldoen. De architectuur, de
relatie met de openbare ruimte en een afwisseling van functies zou voor de
burger de meest prettige leefomgeving creëren. Dat een tegenovergestelde
opvatting averechts werkte, blijkt uit de plannen van de modernen in de
decennia na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De ‘traditionalisten’ wilden
niet dat deze fout opnieuw zou worden gemaakt. Uiteraard waren de
‘modernisten’ tegen deze plannen die zij als conservatief bestempelden. Hun
reacties waren erg fel omdat zij het nazi-verleden erbij betrokken en meestal
nogal ondoordacht omdat zij vaak niet verder keken dan het uiterlijk van de
gebouwen.
Het reconstrueren van de historische stadsstructuur van de Europese stad
werd ondanks alle kritiek doorgevoerd maar vanuit een kritisch oogpunt
omdat men wel het besef had, dat de negentiende eeuw niet in zijn geheel
kon worden nagebootst. Dit blijkt uit de bekende Friedrichstrasse: in het
verleden een winkelstraat met een bruisend nachtleven, maar een
uitgaanscentrum zou hier heden ten dage niet meer op zijn plek zijn. Over de
huidige Friedrichstrasse kan, dunkt mij, ieder tevreden zijn. Op de bovenste
verdiepingen zijn de woningen verwijderd van de drukte op straat. De
winkels op de begane grond met de grote glaspuien trekken de aandacht van
de voorbijgangers. De werknemers in de kantoren op de verdiepingen
ondervinden geen hinder van het publiek op straat. Daarbij is ook aandacht
besteed aan de architectuur door afwisseling in ontwerp, materiaal en kleur.
Of is het vice versa?
Sinds de negentiende eeuw is er veel veranderd. Er hebben nieuwe
ontwikkelingen plaatsgevonden, zowel negatieve als ook positieve. De
bouwers in de stad Berlijn zullen, door rekening te houden met deze
ontwikkelingen en door open te staan voor nieuwe ideeën, de basis leggen
om samen met de bewoners de Europese stad van de toekomst te creëren,
waarbij een ieder de stad als prettig, veilig en zeker ervaart.
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