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CcnSïOnt. Gezichl Op i\iew SCDV Cnrsche SeCiOíen
lolo'/iclor E \ieLr'r'/ennuvs

Zools documento X ol liet zien is ste-
denbouw erg populoir onder kunste-
noors en orchitecten, Voor het eerst
sinds defiig joor worden er weer tol
von projecten opgezet en concep-
ten ontwikkeld, opdoï de moderne
stod de eenentwintigste eeuw met
verfrouwen tegemoet kon treden,
Een belongrijk vertegenwoordiger uit
2E Melropolis M l9?9 runrrer I

een vorige golf von oondccht vocr
urbonisotie, in de joren vijfïig en zes-
tig, is Constont met diens New Boby-
lon, Jorenlong kreeg dit visionoire
plon voor een nieuwe mcotschopp:ij
weinig belongstelling, moor met de
recente tenÍoonstelling in Witte de
With begint New Bobylon oon een
tweede leven,
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TwÍnlig joor heeÍl Constont oon New Bcbylon gewerkl. Stel 1e voor:
twintig jocrl Doi is twee decennio Icng fuluristisch ogende bouyrsels
beCenken, schetsen moken en leztngen houden. Voorol veel iezin_
gen, wont er viel heel wct noder te verkloren, ln die twintig joor lilkl
New Bobylon zich niet specloculoÍr te hebben veronderd. Er zijn ui_
lercord wel verschillen iussen de vroegsie onllverpen uit de joren
viiftig en die uit hel begjn vcn de joren :eventig, moor ze liggen
loch heeÍ erg in eikcors verlengde. Sieeds zijn Àel enorme lcbyrinïi_
sche construciies met de cmvong vcn een compiete stcd, sloond
op polen boven de grond en met doorgoons een pÍof dok wcor
vliegluigen op kunnen ronden. constcnt heeÍr ook prottegronden
gemookt, wcorop te zien ts hoe oe zogenoomde secloren ooneen_
geschokeld in het londschcp zouden kcmen te liggen. En hij heeft
veel schersen gemookt vcn de inrerieurs, soms mer een pironesi-
ochtige complexiteit. Hoe overiuigend hel beerd vcn de nieuwe
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stod donUii ol deze impressies ook lijkl, loch blijÍl hel merk'ilooídig

dol een ernslig en erudiel peÍsoon ols Conslont zich twinlig ioor
met zo n op hel oog puberoie science-ÍictionÍontosie heefl 'oezig-

gehouden. Wol heeíl de mon bezield? V/oi wcs lijn Íoscinolie met

deze bouwsels en wot kunnen wij er nu nog von leren?

Spelende mens
De loofsle jcren slonden een oontol moquetles von Conslonts Nelv

Bobylon permonent op zool in het Gemeentemuseum in Den Hoog,

Ïemidden von een oonlol loleÍe schilderiien 'íeíden ze ols oulo'
nome sculpturen geéxposeeÍd, ie bewonderen om hel spel mel

lichl en ruimte en de verrossende doorkiikies. Bli Wilie de Wilh in

Rolterdom koml een heel ondeÍe, niel-sculplurole konl von de mo-

dellen nooÍ voren. De bouwsels worden hieÍ chronologisch gepre'

senteerd, noosl oonveíwonte tekeningen, colloges. leks'len, cifoten

en video's von vroegeÍe lelevisiedocumenloires. ln plools'ron outo-

nome sculpluren vormen de moqueties hier onmiskenboor de

horde keÍn von een gÍools en meeslepend verhool dol Consloni

iwintig joor long de wereld heeÍ1 ingeschreeuwd.

Constont heeÍl mel New Bobylon de revolutie verkondigd. ln

oonsluiiing op de ideolen von de trodilionele ovonl-goÍde wilde hii

rigoreus breken met de bestoonde moolschoppij en de wereld ro-

dicool vernieuwen. Mochines en compulers zouden het dogeliikse

werk overnemen von de mens, woordoor die olle iijd zou krijgen om

zich ie wijden oon een creolleÍ bestoon vol nieuwe ervoringen. De

NewbobylonieÍ wos een spelende mens (homo ludens), in ploois

von werkende mens (homo fober). Men hod hel leven geheel in ei-

gen hond en kon ziln omgeving doornoor plooien. De enorme or-

chilectonische consiructies boden doorloe hel perlecle onderdok.

Ze vormden een olgeheel toegonkellike socioie ruimte die volledig

oonposboor wos, zowel wol belreft de wonden, ols het licht en het

klimool. Een soort gigonlische hoteis zouden ze zijn, woorin de

scheiding tussen openboor en privé vrijwel opgeheven wqs. De

sloopploolsen woren bescheiden von korokter, wonJ het wos de be-

doeling dot de spelende mens niet de veiligheid von de ver-

lrouwde eigen ruÍmle zou koesleren, mooÍ het ovonluur von de on-

verwochle onlmoeling, Conslonl voorzog dqt de Newbobylonièr,

eenmool bevrijd von de werkplichÍ, zou goon dwolen door hel ein-

deloze wereldlvijde nelwerk von sectoren, her en der nieuwe con"
loclen leggend en lijdeliike leeÍsíeÍen inrichlend. Zondeí werk, Íetr.

gie, Íechlen en plichten. Jo zelÍs zonder gezin oÍ enig ondere psr-

soonlijk bezit, zou men zich kunnen oveÍgeven oon een volslrekl nor.

men- en woordevrij besloon, beweeglijk en veÍíossend, creolieí en
riskonl. ln hei New Bobylon von Conslonl wos je bil wijze von sprs-

ken je leven niel zeker en dol wos juisl de oontrekkelijkheid ervon

Anti-Íunclionolislisch
Constonts vergoonde, op morxistische leesl geschoeide somenle-

vingsmodel kon niet worden losgezien von zijn iijd von onlsfoon: dB

wederopbouw in de joren vijÍtig, loen de discussie over de herin-

richling von Nederlond een oonvong nom. ln die joren wos er veel

onvrede over de geesldodende Íuncïionolisïische orchitecluur die

veel steden in de greep hod. De scheiding von werken en wonen,

noor model von Le Corbusiers zonebouw, leidde lot sooie woonen.

ctoves mel longe brede slroten. Een sociole ruimte, woor onimoe-
tingen met onderen mogelijk woren, wos er niet, beholve don het

winkelcentrum en hel recreoliepork. De sponning en de grilligherd,

die de trodiiionele slod zo kenmerken, onlbrok in dil heldere, roiio-

nele onlwerp von de stod. Voorol kunstenoors kwcmen in opstond,

zools AsgeÍ Jorn die een verbeeldingsrijkere oonpok voorsiond en

vio de orchitectuur een bÍede maolschoppelijke revolulie wilde

ontketenen. En er wos de orchiteci Aldo von Eyck, die het strokke

overzichtelijke functionolisme te lijÍ ging met niel-westerse, lobyrinli.

sche woonvormen, Constonl kende beiden nog uit de Cobroliid en

is door hen in de orchitectuur op weg geholpen, nodci hij gedes-

illusioneerd de in zijn ogen vostgelopen schilderkunst vqorwel hcd
gezegd en op zoek ging noor ondere mogelijkheden om zijn poli-

tiek-moolschoppelijke ideolen le verwezenlijken.

Een ondere belongrijke bron von inspitotie zijn de lnlernotionole

Siluolionisten onder leiding von Guy Debord. De Situoiionisten ston-

den een ondere, niet economÍsch ot politiek bepoolde omgong
mel de stod voor, woorin de bestoonde sociole ruimte in de oude
steden op longe dwoollochlen ols het wore heronldekï werd. Des-

oriënïolie wos het lichl-onorchistische uilgongspunt von hun octies,

opdol de mens loskwom von zijn dogelijkse werkrouline en hel on-

verwochle leven, de verrossende ontmoeting een kons zou geven.

Aongezien in New Bobylon veel
themo s url het ocluele orchi-
tectuurdebot',vorden qonge-

sneden, ligï het vergetij(ings-
mcteriool met veel heden-
doogse orchitecïen voor heï

opropen. ldeeen over de com-
pocte stod, interociieve, virtu-

ele orchiÍectuur, flexibele sÍe-

denbouw en de invloed von
ouïomoïisering op het leven
zrjn ollernool ospecten die in

New Bqbylon vertegenwoor-
digd zijn. Een vergelijking von
Constonts plon met ïwee ocïu-
ele monifesten over urbonisme
von MVRDV en Rem Koolhoos is

in dil veroond interessont, Te-

meer orndot menig gebouw

von hen zelfs leïterlijk op secto-
ren uit Nelv Bobylon lijkt.

ln hun recente bundel over
sledenbouw FARMM verwijsl
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Rode secior, I 958, foto HoÍ OuOejcns
Combinotie von secloren, 1971, folo i/icicí E. Nreulvei:Lvs

Uitgoond von het besel dol de omgeving yon invloed is op de psy-

chologische gesleldheid '/on de mens. hielden ze een pleidooi voor
een betere somenwerking vcn cíchilecien en kunslenoors. Er moesl

een slructuuí komen wocrbinnen het leven ols een inlensieve oon-
eenrijging von situolies beieeÍd kon worden. Je zou hei een oplimo-
liseÍing von leeisferen, vcn ombicnces kunnen noemen, met hel

doolhoí ols ulliem model. Consionl sloot zich gedurende enkele 1o-

Íen bij de Situofionrsten oon en '//erd rÍret Deboíd een belgngrilk
woordvoerder ervon. ln l9ó0 stokte de 3crnenweÍking en stople
Constont uit de beweging uil onvrede oyer hel gebrek oon oveÍleg,
Op hun beurt ergerden de Situotionisten zich over de school en hel

Íormooi von Conslonls plonnen. i\'4en vond dcl de orchilectuur niel
goed spoorde met de beweeglijkheid en snoÍchie von hel Siluotio-

nistisch ideool. Eovendien zcgen zij de oude wijken in de slod loch
ols een rijkere bron von rnieíessonte ervoringen,

Propogondo
Het conílicl tussen lheorie en proktijk, iussen ioee en vorm, zools

zich dot tussen Conslont en de Siluotionisten moniÍesteerde en zools

dot ook op ondere momenlen in Conslanls l<unslproktijk de kop op-

sleekt, bemoeilijkl de recepiiegeschiedenis von New Bobylon. Moel
je het nu noor de letÍer (de crchilecïonische voorsteilen zelÍ) beoor-
delen oÍ noor de geesi (hel idee ycn een nieuwe somenleving)?

Voor Constonl lijkt de zcok helder. Hij zegï: New Bobylon is niet

een stedenbouwkundig plcn. mccr eercer een monier von denken,
von zich iels veÍbeelden, von kijken ncct dingen en het leven.' Hei

is kortom een visionoir plcn, precres zocls je dol von een revolutio-
noir kunstenoor ols de voorrnolige Cobrc-schilder mog verwochlen,

Constont is oltild meer kunstenqcr dcn crchjiect gebieven; meer

een visicnoir don iemond Cie geinieresseerd is in proktische oplos-
singen voor bouwkundige píoblemen. Dol ideolisme neemt niel
weg dot Constonl bijzonoer veel condccnt heeÍt gegeven oon de
vorm von de moquettes, op een monier die voor die tijd uniek wos

binnen de orchitectuuÍ. De modellen drenden om het debol te sti-

muleren, ze woren in de ogen von Consiont de ploo'ts woor de po-

lemiek een oonvong nom. De verleidelijke bouwsels gedroegen
zrch ols een soorl fotomodellen, die nel :o goed slechts de droger
zijn von dol woor hel werkeiijk om goot - in dit gevol de wereld-

on iron logic. lt will begi.r enrge oveÍeenkomsten lussen
queslioning these regulctrons. de ccor Koolhoos beschreven
Net ols blj Constonts Ne',v EcDy- urbcne ontuvikkelingen en Con-
lon dient het boek ols hei begin stcnïs concept, ln het belong-
von een polemiek over de be- rijksie essoy uit diï deel, The

stoonde situoïie door exïreme Generic Ciïy (l9951, beschrijÍï
voorstellen te doen, Koolhoas de stod von de toe-

Rem Koolhoos reÍereert nieï kornsï - noor model von Atianto
zo direcÍ oon New Bobylon, en Srngopore - ols een noor
moor ols de belongrilksïe urbo- binÍien gerichte suburbone
nist von Nederlond kun je in diï meïropool, vol von door loop-
verbond niet om hem heen. bruggen met elkoor verbonden
Twinïig joor geleden schÍeef hii woikenkrobbers en dqor tussen-

DelÍrious New York over de ont- dcor lopende verbindingswe-
wikkeling von Monhoïion en in gen. lvlensen zijn er nieï op
I 995 verscheen S,M.l,XL met in sïrcci, Zij leven brnnen, in de
het hooÍdstuk XL een uiige- voiiecig oriiflciele orngevrngen,
breide uiteenzelïing ovej'de i-ne; reï oirium ols de nieuwe
wederopleving von de ciscussie socicle ruirnïe, De steden be-
over urbonisoïie in de joren ne- vinden zrcn in een 'roortdu-
genïig. Uit XL' spreeki niei oi- rence sioct von impermonen-
rect de revolutionoire geest vcn lie, Ir rvordï de hele tiid ge-

New Bobylon, moor ïoch ziln er bcu,,vd en gesloopt, voigens de
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MVRDV explicieï noor Consïont.
ln het boek is een porogroof
gewijd oon New Bobylon, onder
de ïitel Newl New Bobylon'. Ze

doen hier een voorsïel om in

Roïlerdom, in het kodeÍ von de
compqcte sïod, de wolken-
krobbers boven strootniveou
met elkqor te verbinden iot een
netwerk von complexen. Heï is

een wot leïïerlijke verioling von
Constonls plon voor een zwe-
vende sïod, terwijl het nergens
in gooï op het zo belongrijke in-

leroctieve korokter von New Bo-

bv,on en de positie von de
mens erin, Wot dot beireft pos-

sen ondere bijdrqgen in het
boek beler bij Consïonïs ont-
werp en voorol ook fret boek ln
zijn geheel, FARMAX is een op
lol von computersïoïistieken
geboseerde toekomststudie
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noor een totoie herinrichïing
vcn de steceiiike ruimle. De

meest fonïosiische modellen
worden aangedrogen voor een
rigoreuze herinrichting von Ne-

dertond. nocr model von de
Ílexibele compocÍe stod. Dit ol-
les ols oonzet toï een discussie,
en nieï zozeer om direct le re-

oliseren plonnen oon te dro-
gen. 'lf 'progress' remoins the
moin reoson Íor 'reseorch", ïhe
hypoïhesis remoins lhe most ef-
Íective woy ïo deol wiïh ii',
schrijft Winy Moos in de teksi

Dotoscope . Exïropoleren is de
lechniek wccrvon men zich blj

cjeze orchiteciurole reseoÍch
bedienl. ..,ossuming o possible

moximizoïicn 1,,.), society will

be confronied wiïh the lolvs

ond by-iows ihoï it hos set up

ond ihcï ore exïropoloted with



wijde revolulie von de spelende mens Pure propogcndo iieeÍt
Conslonl bedreven, niel olleen mel de bouwsels rncor cok rn lolrijke
inlervrews, lezingen en essoys. Hel brengl Mork Wigley, oÍchrlecluur-
píoÍe55oÍ le Princelon en somensteller von de Roilerdomse lentoon-
slelling en hel begeleidende prochlboek, ertoe nem een hyper'or-
chilecl le noemen. Elke orchrlecl houdl vcn lheorie mocí crj Con-
stonl '/vos het zowol hel heÍe veíhool. Rem Koolhoos mel ziln

evenmrn geíinge pr-beleld is er nrels bij.

Virluele orchitectuur
Ondonks olle oondochl die Conslonl oo. de visuolrseÍrng /cn zjjn

plonnen goÍ. bleven de moqueltes ernslrg lekoít schtelen cls ver-

beelding von het ergenlijke ideool. Hei lyerkelijke New Bcoylon zou

uileindelilk veel beweeglijker en virlueier ziJn don een stoiische mo-
quelte ooit kon loien zien. Hierop hod Conslonl ol in de jcren zestig
iels gevonden. Von verschillende lenloonslellingen mcckte hij een
complete lichtshow en bij elke lezing presenteerde hij een oioseÍie
mel voorbeelden hoe de modellen er in hel echt uii zouden kunnen

zien, kleurig uitgelichl en op ooghoogte. Siluotieschelsen zou le die
dio s kunnen noemen, zools die tot op heden veel in de crchiiec-
tuur worden gebruikl.

ln Rotterdom vormi zo'n dioserie hel hort von de exposrtie. in heï

troppenhuis, tussen de eïoges rn. Hier koml New Booylon hel dichlst
bij zijn uiteindelilke vorm; hier bereiken de voorsiellen hun meest

reèle gedoonle. Op beeldende wijze, mel gekleuíce lomoen en
lichlen wordt onder begeleiding von muziek een sorookjesochïige
weÍeld voorgeloverd die nu nog, zoveel joren loter, zinsbegooche-
lend is. Hier toonl de orchiïectuur von New Bobylon zich vrriueel,
prikkelend en oneindig veelzijdig. Wonneer je een goede jndruk

von New Bobylon zou willen krijgen, is het eigeniijk voldoende om
deze dioshow te bekijken. De echie modellen, die ruimscnoots in

Rotteídom verlegenwoordigd zijn, steken erbij ol ols doodse relic-
ten, siijÍ en gedoteerd.

ln de dio's herken je de hypermoderne virtuele orchitectuur woor
in orchilecluurkringen momenteel zoveel om ie doen is. Hei is een
voÍm von orchitectuur woor het niet goot om de obyeciieve ge-
doonle, de lostbore slruciuur, moor om de visuele verschijnings-
vorm, die elk moment von korokler kon veronderen. AÍchilecluur is

hier beeld oÍ scherm, in plools von objecl. Zij rs mobiel en vluchtig
grools en rnleroctieÍ.

Richtinggevend o, vrijblijvend
Wol rs de belongrijksle belekenis von Nevr Bobyion, woorin is hei
plan het meesl vqn belong gebleken? Het kosl geen moeile de .,,r.

sionoire kwoiileilen von New Eobylon te roemen: het idee von een
virtueie orchiiecluur die steunt op compuiers; het pleidooi voor rn.

leroctieve. flexibele gebouwen; hel plon vooÍ een compocte slcd
die de voortschíjdende urbonisofie von hel lond een holt loe
roept; hef gebouw ols gigontische mulliÍunclioneie lerminol en de
oonpossing von de orchilecluuÍ oon een mobrele somenleving Cie
zich weíeldwijd onlplooif mel behulp von de riocernsle lelecorn-
municolie en middelen von tronsport. Het zijn osoecten von New
Bobylon die inmiddels werkelijkheid lijken te worcen in de plonnen
von veel jonge orchilecten. Op sledenbouwkundig gebied wos
Conslont zonder meer zijn tijd ver vooruit

Tegelijkerlijd blijÍt het ontweÍp op ol deze gebieden eíg open en
voog. Conslont heeÍt slechts conlouren von een nieuwe monier yon

leven willen schelsen zonder concreeï invuiling Cooroon le geven.
Alles log nog open. New Bobylon stond los von ce besioonde we-
Íeld en distonlieerde zich er onverbiddelijk von. iloor zijn welslcgen
wos hel ofhonkelijk von een ingrijpende moolscncppetijke revotulie
en vrijmoking von de mens, Doi extreme gegeven is legelijk de
krocht en de zwokle von het plon. De exiremilerl mockl hel vrijbtil-
vend, zeker in relotie tot de complexe problemciiek woormee de
stedenbouwkundige von vondoog zich geconÍronteerd ziet.

Constonl wos niet de enige die in de joren vijflig en zestig grcot.
scholige orchiieclonische ontwerpen mookie. Hei wos een populoir
ihemo onder oÍchiteclen en kunstenoors, die zich in grote oonlct-
len gingen richïen op Ílexibele mego-orchilecluur, de zogenoomde
megostruclures. Sommigen woren door nel ols Constoni erg vroeg
mee, zools Alisson en Peter Smilhson die ol in de vroege joren viifiig
meï plonnen kwomen voor enorme complexen ,,voorbinnen de be-
woners de deÍinitieve ruimte zelf konden bepolen. Anderen volgden
in de joren zestig, zools de door Rem Koolhoos geroemde Fumihiko

Moki. ln orchiteclonisch opzicht speell New Bobylon temidden von
deze onlwerpen slechls een bescheiden rol, olihons ols je ofgoot

FARIIAX. Pork 'riew. l9?6
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op de studie die Revner Scnncm nccr de iiegcsiructures heefl ge-
mookl (Megosrruciures. Urbcn Íulures al ihe recent posi, Lonoen
197ó). Nerv Bobylon is rn z;n coek niet meel dcn een konttekening
in de geschieceí'is vcn de glgcnliscne flexrcele complexen. N4ccf.

erkent ook Bonncm. de ,vereicr,rrjde oinvcrg vcn Conslonls onilverO
wcs uniek, zo ook hei ccnteriicgence iocrccl-rncotschoppelijke
idee von de i'evo uiie vcn ce :peienoe mens. i'liel voor nieis drce-
gen de provo s Consionl oo i'cnden.

Dii neemi nrel weg Cat Ne!,1 tscbyion veei inoruk heeÍ1 gemcckt
op lol von orchilecien. \rV g e'7 rirjsi er in zijn boek op dot een longe
Poul Virilio, die in die joren ncg orchiiect'tvcs en geen frlosoof. zeer

onder de indruk wcs von Consicnls verzet iegen de besloonde
orde en dot orchiïectenburecu s c s Archigrcm. NATO en OMA Con-
slonts New Bobylon uilgebreio bestudeerd nebben. Woorschijn tjk

ligt de belongrijksïe beïekenis ';on Conslonis oniwerp in hei Íeil dot

ï-io;iff:Ët

nel zo,,vel nccr de ieiler cis nccr Ce geesi le wocrderen is. Het rs

ieer moderne groolscnctige crclrieciuut'en siedenbcuw, mocr ,n

legenslelling 'lcl zo,/eei cnceie cli,vercei't cp dit gebied rnet een
menselijk gezicnl; er spreeki cnnecerlcacse Douv/kundige bÍovoure
uil de plonnen, mocr eyenzeer soc cle levlogenheid. Consionls
voslhouoence geloof n ce yerrncgens .,cr orchitecluuÍ on'l mense-
iijk geluk le siimuleren',veÍ(ï consie(eiirk. :eker in een lijd woorin hei
ioiiliet von stedenbou,,vkiiadiEe p cnnen .jil de voorbiie decennio
con de orde von de dcq is. \lisscr en is rel ook wel daorom dct
New Bobylon voorol onder ce longste gsneraile orchitecten en kun-
sienoors weer oon belongsïelling rtlkt ie '.vrnnen.

verlongens von de gebÍuikers
KCO hOCS OeSC^r: .,-E t1r -re

Ge^er c City r:rocn' e. q? ;:
lijkenis mer het leven in hel
mtnstens zo orïtficieie en veÍc:-
derlljke f,lew Bocylon, Overeer-
komsiig Consïonis yisioen is ihe
Generic Ciïy een siad rneï eer
nQnCC sChe bevol(rng ./CCr .v e

de sloopplooïs von niet erg
gÍooi belong is omdct de uie-
fe c z:j1 e !e'l.t1e v,e'/'errer', s,

en dus de luchihcven piokïlscn
gezien zijn lnu s. Belde sïeden
zijn zonder cenirurn of frieror-
cnie, ledereen ieeit en ,,voonï

lit zelÍvcorz enende secïoren,
vrccrói de notuur cp oÍsicnC
stocï Ofschoon New 3ocvicn
een morxisliscne grondslog
' e2-l er. re Gensr c u -v e3^
iYp sch kcpiloiistlsch prccucï :s,

zijn berde conceolen even
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ioo9vo. ien conz en vcn :eï
',,,eiz ir^ ,,cn ti n be'íonefs 1',,'len

g? ocí' :cI ae mens er ÓeteÍ
::,.,'r:'a2^. ;e'noeo?r , e'
- -cer lccr.!er< georecca..l-
a?eÍc. c'y lt^ 'rcie be"cr
Ceopie ., sc:'rriifl Koolhcos,
Ccnsicri zcl dot helemool be-

Zoi^;el Consionts New tsooy-

9^ q 5 i3C,lL:o j iype' ng '/C.
ihe Generic City irnpl cefen ce
coheÍÍing vcn de slod zools we
cie tci co l'eden kennen, r//ct

!viocn een siod leuk vinden,
hei sïrcclleven, de zicnibore
cvroi-: e( ea openhe d, ï/crci
^c!'c -^e^ /e'p:oo:s' ,'o: ?'
r:et kirr ooïorns.io n digheCen
ice, zcc s regen en winCl. '/eei
ccmri eltoioren von consicnl
er (ccrnccs, zools de in dlt
Írummeí bescroken René

,larjtcri i:t,.. ):c,:;:n .: -,
C.tf ','.r8, ia' -- a.lr,-jii : ii, .
l,rli-'le i ie , .+:S::aer i!: tra_.,
acm li9,l. !ii.: ?rl o.:5i .1.j3:

Bocrnkens, ervcTen ce:e crr:-
..nuurde. cenTrumioze ea
ccoron'r tcenÍite islozel cler-
dekte stod cis een sccrï
dwongbuis en zren hem nre; cls
eer oorojS'Q too, ce neli^.
do:gse grcc'sieoe i \e c'la 9-
motek {vcn overbevcrktnE en
socroie oc i.rleÍslondswrlken'ioi
'/er(eeísc:^gesire . 

"1cc: 
: ),re:

Consïonï ols (oolhccs neooen
geer ^'e'esse ^ ^ë'^c^:^c.
ven \,/on een oudeÍwe1se gfooï-
sÍeoelijke íccode, luisl on cci
die oude i-r^efrcoool zo ztciï-
CCOr n geCreKe s geD;even
'e^ f ci-l.a-. . cr , e? 3'c a :-
men. in aur ogen s Ce ouce
Sicd zelf sc:uld oor cl e el-
ende. Constcni en (co nccs
,/oelen dcn ook wernic vcci
ae. i- ers'::.'ae'c- e e: : i::l
ee^ vc led g oo lë tcgr-ïs;

ia: )' ,1 -,' iEi,'9 ,,rCS rcn : I ira,/.lr-
., 'i -- i--3'alr i-- :ren ílnill.r ile.

. ,', j a. l--r ,:rea';e',cf; r-11! Sotler-
: a t:: a! C ieen zi n I Eillil aíiiarsir!

;?' i-' SCe^C!''C '.{,CO::' be'
3c r ::. -9^de1se. o,e z cn .r
'e9 -r: ces:cc^Je s'ece1 /co'-
ici^ : - J:e/Írccc eg'o.

l; :,^re:-'e,r s t:i oe c9-
l^a' .S:? <.vC,.'e.i grvO-. Le:

'.,c j ll^ rer cc: ctïe vcn :e
3e:'l)^ce it'io'.? liei zo gi.
zeliig ri(en, hei n',ookt',vel veei
duLc: rjk o';er cniwtkkeiingen
C.e J',EZOlin l:OCl' Zgre r le
,rC l^: ,veriel ,;h.É,C Ceg,r.gr
ie bes;emmen. Doï ien slotie is

I )r .t? :9C9ri f c' ceze /ts o-
nc;fe cnc yses jcrenlcng siof icl
Ciscrss:e kunnen ge,ien.

. -- -',s )' -? , :, ): ,'
I.r.:-i .r.-,'.'io- .:t:o.1 ...:

i:-::Í:. ?. j...J- -'jj.-
i'cr 1 ,1. k-aiï9Ídor 1998. SB\l 9!
ó.5: :.ó,c i ó5.iC
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