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torium om een eigen, groots profiel 
te tekenen voor hun nieuwe officiële 
gebouwen. Justitiepaleizen, opera-
gebouwen of stations in Italië, Bel-
gië of Duitsland grijpen wellustig te-
rug naar het Griekse Parthenon, 
naar Egyptische papyruszuilen of 
renaissancerustica, naar Babyloni-
sche majolica of naar Byzantijnse 
koepelconstructies. Zij willen er ge-
woon belangrijk uitzien. 

Joseph Poelaert, ontwerper van 
het latere Justitiepaleis te Brussel 
(1866-83), zal in die geest enkele 
voorzichtige vingeroefeningen ver-
richten bij de verbouwing van de 
Munt in 1856. Deze invloed is te 
herkennen aan de drukke kolonna-
deverdieping op het basisvolume (3 
zijden van het gebouw, uitgezon-
derd aan de kant van het Munt-
plein). (Foto 1) 

Muziektempels 
Dé eeuw van de theaterbouw is de 
19e eeuw. In het Grand théâtre de 
Bordeaux van Victor Louis (1780) 
tekent zich duidelijk de dubbele toe-
gangstempel af van het foyervolu-
me. De theaterzaal sluit in één be-
weging aan bij het volume van de 
toneeltoren en vormt één groot ste-
delijk dak. 

In het Nationaltheater van Ber-
lijn toont ontwerper C.G. Langhans 
in 1800 een kolossale Total-Gestalt, 
zowat 60 op 100 m, waar een tem-
pelportico als decor bijna deze mas-
sa openbreekt. 

Duidelijk in zijn architectonische 
opties is de reeds vernoemde 
K.F. Schinkel die in 1818 een Natio-
nal Theater voor Berlijn tekent die 
de tempel als generator (le parti, zei 
men in Beaux-Arts-middens) han-
teert. (tek. 3) Een reusachtige cen-
trale tempel (weliswaar met inge-
korte kolonnade) draagt een vol-
waardig tympaan en wordt omgord 
door drie andere tempels waarvan 
de ingangstempel de langsas be-
paalt. 

Het is een belangrijk ontwerp 
omdat de architect de bovenbouw 
als volwaardig contrapunt hanteert 

in een welbepaalde (tempel)-thema-
tiek. Dit lijkt architectonisch een-
voudig, maar knappe syntheses lij-
ken altijd zo. Vergelijk even met het 
Théâtre Royal in Luik, in hetzelfde 
jaar ontworpen. Het zaalvolume is 
hier de grote tempel met een ont-
hoofde voortempel als voorgebouw, 
(tek. 4) 

Het is duidelijk dat in deze perio-
de het functionele karakter van een 
gebouw zich niet uitdrukt in de 
compositie (het latere form follows 
functiori), ook al was K.F. Schinkel 
een groot voorstander van deze 
nieuwe architecture pariante. 

In de Opera van Garnier (1875) 
herkent men wel sterk deze geledin-
gen: een krachtige toegangshal met 
2 zijpaviljoenen, de auditorium-
vorm, het kort gestuikt dak van de 
decortoren, een oogverblindend Pa-
villon de l'Empereur en een mon-
sterachtige kroon (die als een impe-
riale metafoor centraal uit het dak 
schiet.) (tek. 5) 

Maar eigenlijk zijn ze een juxta-
positie van totaal gescheiden vor-
men, niet gedicteerd door het form 
follows function-idee, maar wel 
door de fragmentaire perspectivi-
sche beleving van de spectaculaire 
onderdelen vanuit het omringende 
stervormige stratenpatroon. 

Een functionele articulatie ge-
beurt wél heel uitgesproken - had 
het te maken met het feit dat het 
concept niet in de stad was inge-
plant? - in het Festspielhaus van 
Bayreuth in 1872. (tek. 6) Een nietig 
toegangstempeltje flankeert de the-
aterzaal die zich met zijn amphithe-
atervorm in rondingen uitdrukt. De 
toneeltoren profileert zich onge-
complexeerd in een eigen vorm, ook 
al verwijst hij nog voorzichtig naar 
een vage tempel vorm. 

Coupletjes voor 
architecten verzachten 
de kritiek 
De eerste Munt toont een correcte 
en probleemloze opbouw, en haakt 
in op de rationele Durand-concep-

Fotol- concipiëerd worden. Hij stuurt aan 
Foto Paul De Prins op het abstraheren en geometriseren 

van de tempel in eenvoudige basis-
vormen; kubussen, kegels, pris-
ma's, etc. 

De Germaanse versie van dit den-
ken werd later door Karl Friedrich 
Schinkel verwoord in zijn Samm-
lung Architectonische Entwurfe 
(1829). Hij propageert een sobere 
heidense Germaans geïnterpreteerde 
tempel als basisthema voor elk pu-
bliek gebouw. Hij schrikt niet terug 
ze te koppelen, te mengen, te stape-
len. Het witte Muntgebouw uit 1819 
toont ongetwijfeld dit rationele den-
ken, net nog vóór het onweer van 
het eclectisme rond 1830 zal toe-
slaan. Dit wordt de periode waarin 
naties in wording driftig zullen put-
ten uit het gehele architectuurreper-
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