
O P E R A E N A R C H I T E C T U U R 

De nieuwe Munt, 
een coupletje voor de architect? 
De Griekse tempel doet het na 2500 
jaar nog altijd goed, Ictinus en Cal-
licrates, architecten van het Parthe-
non, zullen dit wel nooit gedacht 
hebben. Zowat 50 jaar geleden leek 
het er eventjes op dat de moderne 
concepten van het Bauhaus eens en 
voorgoed dit burgerlijke model met 
zuil en al de grond zouden inboren. 
Midden jaren zeventig evenwel stak 
diezelfde tempel terug haar eerste 
kapiteeltje op. 

Maar deze gebeurtenis is eerder te 
lezen als een leuk citaat dan als een 
ideologische daad, eerder als een 
pose dan als een stuk dramatiek. 
Post-modernistisch heet het. Niet 
toevallig toch dat de keizerlijke 
schrijver Marcus Vitruvius Polio in 
de 1ste eeuw n.c. zijn De Architec-
tura Libri Decem beschouwt als een 
ode aan de Griekse tempelverfij-
ning. Was die immers niet de godde-
lijke perfectie, langs formules in 
steen gezet? 

Geen wonder dat zowat 2500 jaar 
later de renaissancemeesters als Do-
nato Bramante, Michelangelo, An-
drea Palladio en Giacomo da Vig-
nola dit goddelijk spoor decoderen 
en de tempel tot onbetwistbaar ar-
chetype promoveren van de archi-
tectuur. Zij interpreteerden het hele 
gamma tempels, van de eenvoudige 
Griekse anten-, de prostylos-, de 
amphiprostylos tot en met de ronde 
Philippeiontempel van Olympia. De 
renaissance heeft de tempel, tot de 
laatste triglief, als een geestelijke 
bouwdoos in type-onderdelen ont-
manteld. De ontdekking van Ameri-
ka en van de wetten der ruimte te-
kenden slechts lichte wijzigingen in 
de tempelorde. De correcte con-
structie van het ionische volutekapi-
teeltje behandeld in de historische 
libri en traités, heeft de architec-
tuurwereld meer kopbrekers be-
zorgd dan de gehele grammatica 
van het modernisme. 

Grootmeester Alberti luidde mee 
de volle renaissance in door eenvou-
dig een tempelgevel te schuiven voor 
het oude basilicale kerkmodel van 
de S. Andrea in Mantua (1472). 

Donato Bramante interesseert 
zich in de ronde Vesta-tempel en 

ontwerpt de kapel van S. Pietro in 
Montorio als twee tempeltjes boven 
elkaar (1502). Giacomo da Vignola 
geeft, begeleid door zijn Ie cinque 
ordini de Katholieke Kerk na de op-
doffer van de reformatie een onfeil-
baar image met een tempelmodel 
dat elke latere barokkerk zich zal 
herinneren; de Gesukerk in Rome 
(1500). 

Andrea Palladio zet de tempelre-
gels op hun kop met I quattro libri 
dell' Architettura en toont in Vicen-
za een villa als een centrale koepel 
met een tempel in elk der 4 wind-
richtingen, de villa rotonda (1550). 
(tek. 1) 

Het is duidelijk een herinnering 
aan het illustere Romeinse bouw-
werk waar in 25 v.c. de Etruskische 
Agrippatempel gecombineerd werd 
met de 43 m-bolkoepel van Keizer 
Hadrianus (120 n.c). (tek. 2) Tijdens 
de volle barok wordt de tempel in de 
grootste vrijheid geïnterpreteerd 
door bouwmeesters als Bernini en 
Borromini. Het was te verwachten 
dat dergelijke vrijheden zouden lei-
den tot felle reacties. 

De franse jezuïet Marc Antoine 
Laugier zou dan ook tijdens de Ver-
lichting de tempel uitpuren en hem 
de rationele filosofische fundamen-
ten verschaffen, als een soort pas-
poort van de onbetwistbare en abso-
lute principes van waarheid en 
schoonheid (Essai sur l'architectu-
re, 1753). Het leek zowat een evolu-
tieleer van de architectuur waar 
Laugier de rationele evolutie van 
kolom tot schuilhut en van hut tot 
tempel toont. 

De oorspronkelijke Munt van ar-
chitect Damesme heeft hier veel mee 
te maken; het dateert uit een perio-
de waar tempels enerzijds refereer-
den aan hun oude sobere en correcte 
Griekse origines, maar anderzijds 
streefden naar eenvoud van opbouw 
en vorm. 

Kijk even naar de grote invloed 
o.a. in onze streken van theoreticus 
Jean Nicolas Durand, die rond 1806 
in Parijs orakelt met zijn Précis des 
leçons d'architecture données à 
l'Ecole Polytechnique dat gebou-
wen op rationele rasters moeten ge-
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