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In dit jaar van 100 jaar Bauhaus viert een van de mooiste iconen die deze kunststroming rijk 
is, z'n 90ste verjaardag: het Barcelona-paviljoen (1929). Dit hoogfenomeen van modernisme 
is ontworpen door autodidactisch architect Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). Feitelijk 
is het een gebouwd gedicht, dat z'n geheimen prijsgeeft aan wie ogen geschonken zijn. Ook 
voor de 21ste-eeuwse ontwerper opent het onweerlegbaar nieuwe horizonten. 
 
Het Barcelona-paviljoen was onderdeel van de Wereldtentoonstelling 1929 (20 mei 2019 - 30 
januari 1930). Opdrachtgever was de Weimarrepubliek die van 1918 tot 1933 een bijzonder 
woelige periode in de Duitse geschiedenis naar volwaardige democratie probeerde te 
kanaliseren. Als paviljoen van Duitsland toonde het strakke lijnenbouwsel het nieuwe gezicht 
van een pacifistische natie na de Eerste Wereldoorlog: modern, progressief, utopisch. Het 
vraagt als mijlpaal in de moderne architectuur bijzondere aandacht, omdat nog geen lustrum 
later de Oostenrijker Hitler het land in trance suste om allesverwoestend door Europa te 
laarzen. 
 
Abstractum van rust en contemplatie 
De opdracht kwam slechts zes maanden voor het begin van de Wereldtentoonstelling, toen 
de Duitse regering ontdekte dat Engeland en Frankrijk zich met een eigen paviljoen zouden 
presenteren. Het Duitse spectaculum diende alleen als ontvangstlocatie voor het Spaanse 
koningspaar Alphonso XIII (1886-1941) en Victoria Eugénie (1887-1969) bij de opening van 
de Duitse expositie. In tegenstelling tot andere landenpaviljoens vatte Mies van der Rohe zijn 
creatie op als een solobouw volgens zijn adagium less is more (minder is meer): een 
abstractum van rust en contemplatie waar men zich even kon onttrekken aan het 
schetterende kabaal van landeninfotainment. Bij het ontwerp werkte hij samen met 
interieurarchitecte Lily Reich (1885-1947) die dertien jaar zijn levenspartner en 
medewerkster was (1925-1938). Zelf had hij een opleiding als metselaar en meubelmaker 
gevolgd; zijn vader was meestersteenhouwer in geboorteplaats Aken, krap 40 km van 
Maastricht. Daarna was hij in de praktijk doorgestegen naar architect. Dat gebeurde in Berlijn 
op het bureau van Peter Behrens, onder andere uitvinder van de huisstijl, die ook Bauhaus-
oprichter Walter Gropius en Le Corbusier tot medewerkers had. 
 
De ultrakorte voorbereidingstijd ten spijt werd het Barcelona-paviljoen een driedimensionaal 
beeldhouwwerk van grote poëtische klasse, ijl, lyrisch, minimalistisch. Bedoeld als tijdelijke 
voorziening werd het niettemin onmiddellijk na de Wereldtentoonstelling afgebroken; voor 
een deel kwamen de materialen circulair avant la lettre terecht in nieuwe gebouwen in 
Duitsland. In tekeningen en foto's leefde het voort in de herinnering van architecten en 
verwierf een aanzwellende roem als subliem voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. In die zin 
kan het, ondanks het bestaanshiaat, zonder enige terughoudendheid 90 jaar bestaansrecht 
opeisen. Een wederontwaken kon niet uitblijven. Volgens een plan van stadsbouwkundige 
Oriol Bohigas is het door de Catalaanse architecten Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici en 
Fernando Ramos tezelfderlocatie gereconstrueerd (1983-1986). Sindsdien is het een 
bedevaartsoord van onsloopbare waarde voor jaarlijks 100.000 architectuurliefhebbers. Elke 
twee jaar wordt er de EU Mies van der Rohe Award voor hedendaagse architectuur 
uitgereikt. 
 
Ingetogen 20ste-eeuws modernisme 
Het bescheiden gebouwtje in Barcelona valt nog meer in de nederigheid, doordat het aan de 
voet ligt van de heuvel Montjuïc én van het Palau Nacional daarbovenop, een 
breedgeschouderd bodybuilderspaleis in Spaans-renaissancistische symmetriestijl (1929). 
Erheen leiden twee reusachtige tredenrijke steentrappartijen met ertussen een bruisende 
waterval die in dikke lagen neerwaarts cascadeert. Het watergeweld gaat over in de Font 
Mágica, een toverfontein van cirkelsgewijs geplaatste spuitmonden die 's avonds massa's 
kameleontisch kleurwater in het luchtdonker omhoogwoelen. Midden op het paleis staat een 
pronkkoepel met links en rechts de epauletten van twee kleinere torens in afnemende 
grootte. In alles wil het pompeum, neergezet voor de Wereldtentoonstelling  
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Tijdens de herbouw werd een verroest kolomstuk van Doorgang naar het interieur. De kruiskolommen zijn niet in de wand 
het oorspronkelijke paviljoen gevonden. Escheriaans opgenomen, maar er haast demonstratief nét buiten opgesteld. 
gezichtsbedrog: het kolomstuk maakt geen deel uit 
van de nieuwe constructie, maar staat los op een 
sokkel (in de souvenirshop). 
 

 

 
 

Plattegrond. Legenda. 
 1. Zijwaarts entreetrapje 8. 'Zitkamer' 
 2. Vijver 9. 'Patio' 
 3. Plein 10. Vijver 
 4. Bank 11. Uitgang 
 5. Twee kantoortjes met toiletten; nu de souvenirshop 12. Doorloop naar plein, souvenirshop of tuin met achteruitgang 
 6. Entree 13. Achteruitgang 
 7. 'Hal' 14. Achtertuin  
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van 1929, aandacht brallen. Sinds 1934 is het Museu Nacional d'Art de Catalunya erin 
gehuisvest. Het Barcelona-paviljoen bevindt zich helemaal rechts uit het blikveld, aan de 
rand van het Parc de Montjuïc achter een langwerpige vijver waarin vier kleinfonteinen hun 
borrelwater een slap metertje van de grond tillen. Groter kan het contrast tussen bonkige 
retrorenaissance en ingetogen 20ste-eeuws modernisme niet zijn. 
 
Juist door de plaatsing aan de parkrand ontsnapt het noord-zuidgeoriënteerde Barcelona-
paviljoen aan het daverende beeldenbombardement van het Palau Nacional en ontplooit het 
zich kalm in eigen universum. Want eenmaal ontwaard, bewijst het zich in stilgetooide 
schoonheid. De vlaggen van Europa en Barcelona banieren aan weerszijden. Als een 
tableau de l'architecture verheft het paviljoen zich iets boven de omgeving op een marmeren 
sokkel van gebroken wit travertijn (Romeins Trevi); door het lage, platte dundak smoort 
horizontaliteit ieder amper aan verticaliteit. Desondanks moet je, verborgen achter een 
zijstuk van de 1,3 m hoge plint, een kort achttreedstrapje op om de paviljoenwereld te 
bereiken; door de lage optredes moet je oppassen niet struikelbenend voorover te storten op 
deze boobytrap. De architectuur richt zich op in een verzameling losse elementen in een mix 
van klassieke en moderne materialen, geheel volgens de beginselen van Bauhaus. Door de 
verschuivingen van wand- en dakelementen zou je er een kubistisch of mondrianesk patroon 
in kunnen vinden, of een horizontale exploded view. 
 
Lussen van langzame tred 
Het dak overdekt voor een deel zowel het in- als exterieur. Asymmetrische losse en vaste 
wandstukken in verschillende kleuren marmer en verschillende soorten glas (helder, melkwit, 
grijs, groen) suggereren ruimtes en de wanddelen laten je soms als ambigue 
richtingaanwijzers heendolen en weerdwalen. De opbouw geeft de ruimtecarrousel een grote 
openheid en de bezoeker een optimale belevingsvrijheid. In de zorgvuldige compositie van 
parallelle en haakse wandvlakken kun je wel zo legitiem een labyrint van verwikkelde ruimtes 
ontdekken of een perpetuum mobile van geweven rechthoeken. Waarom-ook-niet kun je de 
wanddelen wegdenken voor een vrijvertoef in één grote zaal. Ondanks het relatief kleine 
oppervlak van 1.026 m2 ontstaat er zoveel dynamische ruimte, dat het veel groter lijkt dan 
het in werkelijkheid is. Het paviljoen is als een ademende borstkas, afwisselend uitzettend en 
inzakkend. Laat je je bij de rondgang vangen in lussen van langzame tred, een absolute 
aanrader, dan groeien de ervaringen droomachtig uit tot een rijke oogst van ver- en 
nabijgezichten. Als de framing van de Japanse architectuur. 
 
Behalve de plint is ook het linker- en achterdeel van Mies' schepping in hetzelfde travertijn 
uitgevoerd, dat wil zeggen de kortpotige U-vorm van de kopgevel en een lang 
achtergevelstuk dat tot onder het grote platdak rechts schuift. Ertussen vormt een klein 
gebouwtje - in 1929 twee kantoortjes en twee toiletten, en nu de souvenirshop - de 
verbinding. Het winkeltje wordt, in rijm met de grotere variant rechts, afgedekt door een 
overstekend dundakvlak met witte zijkant en smalgrijze daktrim. Van afstand maakt het 
Barcelona-paviljoen een redelijk blonde indruk, en steekt zo prachtig af tegen het 
omringende decor van bladgroen bomenbont en een lange uithaal van het Palau Nacional 
links. Bij nadering vertonen de witte travertijn platen steeds meer zweemstrepen van grijs en 
spatsporen van geel. Bij zonneschijn weerkaatsen de tegels het licht. De voorgevel van het 
rechterdeel kent drie materialiseringen: verdiepingshoge, dunomrande raampanelen van 
helder glas, een raam waarachter een helderrood fluwelen gordijn plooit en een groot vlak 
witgeaderd groen marmer. 
 
Uitgewogen balans 
De stofuitdrukking past bij de opvatting van Bauhaus dat materialen, vormen, texturen en 
kleuren niet slechts naar zichzelf verwijzen, maar ook door hun plaatsing, configuratie en 
versmelting hele andere, nieuwe belevingen oproepen, zowel concreet zintuiglijk als abstract 
geestelijk. Studenten aan de opleiding van het Bauhaus doorliepen ook eerst een Vorkurs, 
tijdens welke ze een veelheid van materialen letterlijk in de praktijk en figuurlijk in de  
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Verschillende materialen in Zicht op het paviljoen vanachter de vijver met bodembedekking van ruwig 
verschillende vormen. geschuurde rolstenen. Doorzicht en reflectie. 
 
 

       
Van onder het overstek: plein met links de vijver en rechtsachter de Uiterste abstractie in travertijn. 
souvenirshop (niet zichtbaar). Lijnenspel in een fuga van diagonalen. 
 
 

 
 De 'zitkamer', gesuggereerd door de staande U- van de 'Duitse 
 vlag' (in een kleurenwisseling van goud-zwart-rood) en de 
 liggende U van Barcelona-stoelen en bijbehorende hockers.  
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fantasie uitzetten op eigenschappen en (nieuwe) toepassingsmogelijkheden. Er ligt tevens 
een verband met het principe van de Klangfarbenmelodie, toegepast door de tijdgenoot-
componisten Schönberg, Webern en Berg, vertegenwoordigers van de revolutionaire 
twaalftoonsmuziek. Ze fragmenteerden een melodie in stukjes van één of enkele noten die 
elk afzonderlijk door een ander instrument of andere instrumentensectie tot klinken werden 
gebracht. De brokkelige opdeling leidde tot een nieuw samensmeltend evenwicht met een 
geheel eigen, aparte klankkleuring van de luisterervaring. Daartegenin ontkende Mies 
nadrukkelijk de invloed van De Stijl op zijn ontwerp. Nu valt verwantschap met de 
Nederlandse kunststroming wel niet te ontkennen, maar juist door de aankledende 
materialisering is het paviljoen inderdaad onvervalst Bauhaus. Beide stromingen formeren de 
delta van het functionalisme (form follows function). Wel is Mies de zuiverste van de 
Bauhäusler: minimalisme in een uitgewogen balans van verhoudingen en materialen, wars 
van maskerende overbodigheid en malverserende ornamentifixatie. In uitersten samengevat, 
Nederland kiest als waterland van helderblauwe luchten voor transparantie, eenvoud en 
proportie. Duitsland opteert als bosland van donkergroene kruinen voor lichtdichtheid, 
complexiteit en zwaarte (Gründlichkeit). 
 
Evengoed is het Barcelona-paviljoen in z'n perfecte schakeling van elementen een 
weergaloos voorbeeld van de vrije ruimte, zoals we dat ook kennen van tijdgenootarchitecten 
als Le Corbusier (Le plan libre). Terugkijkend vanuit nu is het moeilijker te begrijpen, maar in 
1929, toen de bouwbeleving nog grotendeels gewend was aan potdichte ruimtedozen, 
geknepen claustrowanden en eenvormige puntdaken, was dit tentoonstellingsgebouw 
absoluut grensverleggend. De rechtervoorgevel, deels onder en aan de rechterkant deels 
uitstekend uit het overstekende dak, zij hier nog eens opnieuw verwoord in z'n vormen, 
materialiteiten en ervaringsindrukken: staande rechthoeken van glas in dunstalen omlijsting 
(helder, glad, open, verticaal), geplooid gordijn van textiel (rood, ondoorzichtig, zacht, 
verticaal rimpelend), stevige platen van marmer (groen met witte aders, ondoorzichtig, glad, 
massief horizontaal). Het geheel staat op een langestreepsokkel van travertijn (wit-grijs-geel, 
ondoorzichtig, onregelmatig glad, licht maar dicht). Ook geeft de witte adertekening van het 
groene marmer een extra dimensie: als bij de openboekvorm van houtfineer lopen de 
patronen over de platen door, opengeklapt, gespiegeld. En jij - je registreert, orkestreert, 
fantaseert. Adoreert. 
 
Visuele resonanties 
Terug op het enkelstuiktrapje. Bovenaan gaat de blik allereerst in de lengterichting. Je kijkt 
uit over het plein dat aan de linkerkant grotendeels wordt ingenomen door een rechthoekige 
vijver. Hij is randloos doordat de vloerplaten lichtjes boven het water oversteken en zo een 
scherpe scheidslijn versluieren. Het is vooral witachtig travertijn dat het oog raakt: de vloer, 
kopgevel, winkeltje, wandstuk ernaast met prachtig gerekte en gestileerde bank. De strakke 
schikking van travertijn- en marmerplaten volgt een raster van 1,10 x 1,10 m c.q. 1,10 x 2,20 
m, wat het paviljoen een onwillekeurig gevoelde basisstructuur geeft. De bodem van het 
hoekige meertje is bekleed met ruwig geschuurde rolstenen van wit-grijs-gele kleur, als 
ongeveer de travertijntinting. Het water in de vijver is een nieuw element dat verstand en 
emotie aanwakkert: helder, doorzichtig, glad tot licht golvend, vloeibaar. Voorts ondersteunt 
het de zwevende lichtheid van het paviljoen. Niet alleen is het water een materiaal dat 
voortdurend in beweging is, maar óók heeft het de eigenschap van doorzichtigheid en 
weerkaatsing. Al naar de gradatie van rimpeling worden de beelden van het paviljoen, de 
omgeving en de hemel enkelvoudig figuratief of duizendvoudig kubistisch gespiegeld; 
omgekeerd brokkelen de rolstenen tot keistukjes. Wanneer de wind ineens een veld van 
golfjes over het oppervlak strijkt, ontstaan ritmische reflecties van repeterende 
beeldfragmenten. Zo vormen deze visuele resonanties een blinkende vierde dimensie, een 
onverwachte verrijking waarop iedere architect bedacht zou moeten zijn. Steeds verrassend 
als de steeds nieuwe uitkomsten van geworpen dobbelstenen. We komen op dit fenomeen 
nog op terug. 
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Wanddelen onder het overstek: opaak glas en witgeaderd groen marmer. Vormen, 
materialiteiten en ervaringsindrukken: glas (breekbaar, melkkleurig, ondoorzichtig, 
glad) en marmer (massief, groen met witte aders, ondoorzichtig, glad). De weerspie- 
gelingsgraad verschilt. Het opake glas nevelt schijnselcontouren van de omgeving. 
 
 
 

 
 Voor een hogere abstractie zijn de kruiskolommen blind 
 door de vloer gestoken; daaronder zijn ze momentvast 
 aan de onderplaat vastgebout. 
 
 
 

 
Patio met vijver; het water is in zwartglas gevat. Linksachter De Dageraad. Dakdicht 
wordt hier daklicht voor een totaal nieuwe beleving. Navolgenswaardig voorbeeld van 
de interactie tussen beeldhouwkunst en architectuur.  
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Direct na het trapje kun je rechtsom het besloten deel van het paviljoen in. Een dubbel 
raampaneel vormt openslaande deuren. Een los wandstuk van witgebladerd groen marmer, 
half uitstekend op het plein, fungeert als richtingpijl naar rechts. Het interieur toont in één 
oogopslag het complete verblijf van drie ononderbroken vloeiruimtes, losjes van elkaar 
gescheiden en in elkaar overlopend, inclusief langs- en doorlopen. Vaag zijn ze te 
omschrijven als hal, zitkamer en patio. Hun afpalingen met glazen en marmeren 
wandstukken zijn suggestief, nooit exact, altijd verschoven. Nieuwe materialiteiten treden 
tevoorschijn en nodigen uit tot nieuwe observaties. Er zijn drie marmersoorten in aard en 
uitstraling met elkaar te vergelijken: Green Alpine (witgeaderd groen uit de Aosta-vallei in de 
Italiaanse Alpen), Tinos verde antico (witgebladerd zwartachtig groen uit Griekenland - deze 
platen zijn haast schilderijen van voorwereldlijke vegetaties) en Onyx Doré (roestig met een 
gouden afglans uit het Marokkaanse Atlasgebergte). Het gouden wandstuk heeft een 
simpeler tekening van een bijna volledig vierkant op z'n punt met links twee zijhaken als 
halven van grotere vierkanten. Toen Mies de schitterende plaat zag, was hij meteen 
verkocht. Ze definieert nu de zitkamer én de hoogte van het paviljoen: 3,10 m. Daarmee is, 
kun je zeggen, het Onyx Doré de kern van het gebouw, waaromheen de rest orthogonaal is 
gedrapeerd. Vóór deze wand ligt lengtegewijs een stroef zwart tapijt dat overgaat in het rode 
plooigordijn van streelfluweel. Met een beetje goede wil - en die heeft de verbeelding altijd - 
zou je er de Duitse vlag (zwart-rood-geel) in kunnen herkennen, zij het in een andere 
volgorde (goud-zwart-rood) en niet smalbanig onder, maar ongelijk breedstrokig na elkaar in 
staande U-vorm. 
 
Antiek Griekse vouwstoel 
De hal heeft links aan de pleinkant een dubbele wand van melkglas en een achterwand van 
doorzichtig glas waardoorheen je het achterompad kunt zien. Zelfs het opake glas nevelt 
schijnselcontouren van de omgeving, waardoor weer nieuwe associaties aanhaken. Wat de 
zitkamer huiskamerachtig maakt, zijn twee witte stoelen dwars op het zwarte tapijt opzij en 
zes voetenbankjes in dezelfde stijl (Du. hockers): drie voor de gouden wand, drie voor het 
rode gordijn. Ze zijn speciaal door Mies en Lily Reich voor het paviljoen ontworpen, in een 
minimalistische tijdloosheid, waardoor ze nog steeds als Barcelona-stoel worden 
geproduceerd, nu ook in andere kleuren. Als je het stoelenspel van diagonale lijnen strak 
doortrekt, is het een kubus (75 x 75 x 75 cm). De glanzend gepolijste platstalen onderstellen 
bootsen een antiek Griekse vouwstoel na, in bevroren schaarstand. Negen tuiglederen 
banden in zowel de zitting als de rugleuning vormen de doorvalbeveiliging voor twee losse 
witleren kussens, elk gecapitonneerd tot 4 x 5 = 20 vierkantjes. Het zijn weer nieuwe 
materialen, vormen, texturen, en gevoelsbevindingen. De stoelen waren bedoeld als zetels 
voor Alphonso XIII en Victoria Eugénie, maar tijdens de opening van de Duitse expositie 
bleven ze gewoon staan, wellicht omdat de zit ook wel erg laag uitvalt voor de koninklijke 
waardigheid. Ze zouden dan potsierlijk achterover hebben gehangen in Duitsland, in de U-
vormige vlag. 
 
Een strook glaspanelen dwars in de ruimte geeft de scheiding aan tussen zitkamer en patio. 
De hele rechterkant van het paviljoen - de kopgevel met aansluitende zijwanden - is een 
ongelijke U, groter maar smaller dan de tegenovergestelde U-kopgevel. Hij is samengesteld 
uit het eerder geziene groenzwarte marmer met prehistorische herbariumtekeningen. De 
massaliteit van de drie wanden geeft een compleet andere beleving, één van verkwikking en 
troost, van koestering en bescherming. De patio, die het paviljoen beëindigt, beslaat een 
smalle reep travertijn en een tweede rechthoekige vijver over de volle breedte. Dit 
binnenwater ervaart volledig anders dan het buitenwater, al zijn het beide liggende spiegels 
op de omgeving. Deze is kleiner, dwarsgeplaatst, omsloten, glad, met dieper water en met 
zijkanten en een vlakke bodem van diepzwart spiegelglas. Travertijn vloer en dak houden 
exact boven elkaar op bij de grens van land en water, zodat je de strakblauwe hemel en de 
rorschachgroene boomtoppen rondom kunt zien. De intieme sfeer van het paviljoen wordt 
hier wakker gekust: dakdicht wordt daklicht, en de dag breekt er weersgetrouw pril, helder of  



10 
 

    
Het spel van reflecties plaatst architectuur in een andere 50% stoffelijk, 50% onstoffelijk. Opgeteld: een tegelijk kalm  
dimensie: de poëtische ruimte. uitgebalanceerde en uit z'n voegen barstende 100%. 
 
 
 
 

 
 Doorzicht naar de entree met allerlei spiegelingen en weerkaatsingen. De herinnering aan de 
 achtertuin doemt op in het hedenbeeld. 
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schemerend door. Juist in deze omslotenheid is het spel van spiegelingen en 
weerkaatsingen overvloedig in een tegen elkaar opbieden van water, glas en marmer: ik zie,  
ik zie, wat jij ook ziet, maar meer. Bij geval breekt de regen de mozaïeken tot rafelende 
traanbeelden. 
 
Stilte, ruimte, en mystiek 
We raken hier aan een belangrijk ontwerpprincipe van zowel Bauhaus als Mies. Het houdt 
tevens verband met de nadrukkelijke belangstelling voor materialen, hun eigenschappen en 
werkingen. Mies vond de spelingen van weerkaatsingen belangrijker zelfs dan de effecten 
van licht en schaduw. De laatste liggen in waarneming dichter bij de ogen, de eerste 
verderweg, in de poëtische ruimte. In een andere uitspraak zei hij: 'Ik ben voor discipline, 
helderheid en goed vakmanschap. Het moet perfect zijn.' De som van beide opvattingen leidt 
tot dit axioma: door een tot het uiterste doorgevoerde balans ontstaan - dat weten we sinds 
Vermeer - stilte, ruimte, en mystiek. En dat is meteen de kortste en beste omschrijving van 
het Barcelona-paviljoen. Als uitvloeisel hiervan voorzag Mies tijdens zijn Amerikaanse 
periode (vanaf 1938, toen Falschführer Adolf Hitler het kwaad in Duitsland tastbaar begon te 
maken) zijn wolkenkrabbers steevast van glazen gevels. Deze opwindende vinding kreeg bij 
collega's dermate vaak klakkeloze nabootsing, dat zijn kernspreuk zich tegen hemzelf 
keerde: more is less. (Postmodern Amerikaans architect Robert Venturi (1925-2018) hield 
het gekwelder op 'less is a bore') 
 
Linksachter in de binnenvijver staat een bronzen beeldhouwwerk van een vrouwelijk naakt: 
De Dageraad. Hoofd en knieën nijgen licht, de armen maken hoekige haken boven het hoofd 
met tegengesteld gedraaid handen. De jeugdige onschuld is als een frêle oprijzende 
geboorte die aan het levenslicht moet wennen. Schepper is de Duitse beeldhouwer Georg 
Kolbe (1877-1947). Het zachtmoedige beeld in een klassieke, gestileerde stijl wekt organisch 
leven in de omringende abstracte geometrie. Het staat op zichzelf, maar is door de 
multireflecties in het water, het marmer en het glas en door de zichtbaarheid vanuit diverse 
standpunten elders in het paviljoen onlosmakelijk onderdeel van het Gesamtkunstwerk. En 
misschien is het, in die uithoek, ook wel de kern. Stellig is het een navolgenswaardig 
voorbeeld van de interactie tussen beeldhouwkunst en architectuur. 
 
Verchroomd stalen kruiskolommen 
De constructie draagt eveneens bij aan de geheimzinnigheid van het Barcelona-paviljoen. 
Twee rijen van vier slanke verchroomd stalen kruiskolommen dragen het dak; elke kolom is 
een samenstel van vier hoekstalen overtrokken met dun glimchroom. Door hun spiegelende 
uiterlijk staan ze te verijlen. Volgens Bauhaus-opvatting mag de constructie prominent 
worden getoond, reden waarom de kolommen niet in de wanden zijn opgenomen, maar er 
demonstratief nét buiten staan. Als om te zeggen: eigenlijk horen we erin. Ter verhoging van 
de abstractie zijn ze blind door de vloer gestoken; daaronder zijn ze momentvast aan de 
onderplaat vastgebout. Drie paar kruiskolommen (3 x 2) staan buiten de drie 'vertrekken', 
aan de beide uiteinden van het zwartgroene entreemarmer, de glazen achterwand van de 
hal en de glazen afscheiding met de patio. De resterende twee kolommen bevinden zich in 
de vrije ruimte. Eén helpt mee bij de bepaling van de grens tussen hal en zitkamer, de 
andere bevindt zich op het plein iets verder oftewel één tegel uit de lange travertijn 
achtermuur. Het dak rust tevens op de glazen en marmeren wanddelen. Op het oog toont 
het allemaal nogal fragiel. 
 
Het schijnbaar loodzware dak lijkt zichzelf op magische manier zwevend en gewichtloos te 
houden om het beperkt aantal draagelementen van magerkolommen en splinterwanden te 
ontlasten. Elk moment kan het paviljoen tot Groninger scheurbouw beven. Ja, verholen 
constructieoplossingen kunnen onderwerp van langdurige overpeinzing zijn. Maar het 
antwoord is tamelijk banaal en niet geheel des Bauhauses: onder de twee marmeren 
wanddelen gaat een staalconstructie met rechthoekkolommen schuil, waarop aan 
weerszijden 30 mm dikke marmerplaten blind zijn bevestigd. Ze fungeren dus tevens als  
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 Aan de achterkant zijn diverse routes te volgen, met elk hun eigen 
 concrete en droomachtige impressies. 

 

  
 Pad met driesprong naar het plein, souvenirshop en achtertuin. 

 

                  
 Nogmaals de driesprong. De hiërarchie van keuzes is  Blik vanaf de souvenirshop op De Dageraad, in 
 hier een andere.  een halve tunnelvisie. 
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stabiliteitswanden. En het dak is geen betonnen plaat, maar een lichte staalconstructie van I-
liggers ingevuld met hout en voorzien van een dunne afsluitende betonplaat met daktrim, van 
onder en opzij wit geschilderd. Tezamen met de uitgeplaatste kruiskolommen zet de 
bedrieglijke opbouw je dus op het verkeerde been, is de eindoverpeinzing. 
 
Doorgaande verkenning en herkenning 
We verlaten het Barcelona-paviljoen aan de achterkant. Als je je ter hoogte van het 
vrouwbeeld omdraait, kijk je door een tweede stel openslaande glaspanelen helemaal tot 
aan het winkeltje aan het eind. Het gezichtsveld is niet meer dan een smalle strook, een pars 
pro totische perceptie van het paviljoen door een koker van vrijwel uitsluitend travertijn. 
Omgekeerd heb je, staande bij de souvenirshop, een halve tunnelvisie op het beeld. Zo 
blijven je ogen op avontuur heen en weer schieten. Ga je de glasdeuren door, dan verbreedt 
de blik zich naar rechts tot een panorama van een natuurrijke binnentuin met een pad naar 
een buitentrap Barcelona weer in; de uitweg is stoffig van het verloren steenslag. Nog iets 
verder komt links het pleinzicht erbij, dat weer verdwijnt als je je weg vervolgt achter de 
travertijn achterwand met bank. Maar je kunt er ook voorlangs. En zo kun je in kronkels en 
kringelingen de binnen- en buitenruimtes blijven verkennen en herkennen. 
 
Alle duurzaam is dierbaar. 100 jaar Bauhaus en 90 Barcelona-paviljoen hebben tot op 
vandaag onuitwisbare sporen in de architectuur nagelaten. Als tegenbeweging heeft met 
name het postmodernisme - een retroductie van alle stijlen goed - de gebouwde omgeving in 
de laatste decenniadrama's tot vormvervuilingen versampeld (zo de wind waait, waait m'n 
plasje). Allerkant is ook de architect vrijwel ontwerpdood gemaakt. Hoogstens mag hij als 
gevelaar z'n kunsten tonen of - nog kostenefficiënter - klonen. O tempora, o mores! De 
overheid heeft het mecenaat van het algemeen belang verkwanseld, zodat het triumviraat 
van projectontwikkelaar, opdrachtgever en aannemer de dictatuur aan zich heeft getrokken. 
Bijgevolg leiden de resultaten van 'sober en doelmatig' ontwerpen tot een groeiende 
onwetendheid van de wereld. 
 
Een nieuwe stroming 
Niettemin. In het seizoen van met elkaar op BIM gaan. In het seizoen van klimaatvast 
ontwerpen. In het seizoen van geavanceerde computerprogramma's, CNC-machines en 
parametrische experimenteerlust. In het seizoen van biominnen, biobasen en bioprinten. In 
het seizoen van circulair less is encore (minder is weer). In dát seizoen is het hoognodig dat 
architecten zich weer gaan herijken aan hun uitgangspunten, bedoelingen en 
grensoverschrijdingen. Ontwerpen is visie en vooruitzien, bouwkunst is de wereld nieuw 
laten zien. Daarbij kunnen ongetwijfeld ook reuzen van honderd jaar geleden als Mies van 
der Rohe en Le Corbusier nog immer een voorsprong geven. Niet dat dit een pleidooi is voor 
Bauhaus 2.0 of De Stijl 2.0, maar wel dat de hedendaagse architectuur in een nieuwe 
stroming weer mag hervinden wat iedereen diep vanbinnen voelt, maar wat ondersneeuw is 
gegaan: waarheid. Dan raak je aan het mysterie dat Mies in opperste vorm in het Barcelona-
paviljoen levend heeft gemaakt: balans in beweging. 
 
 
Amsterdam, maandag 7 oktober 2019; aangepast 23 oktober 2020 
Hans de Groot, Taalkwadratuur 
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 Vlakverdelingen van cultuur en natuur in licht-schaduw: streng tegenover vrij. De mens zoekt zich een (uit)weg. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zicht vanuit het paviljoen op de binnentuin en de achteruitgang. 


