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Na de dood van Sta l in brak in de Sov je tun ie een 
periode van hoop op een betere toekomst aan. 
Er bestond een oprecht ver langen om deze hoop 
z ichtbaar te maken en in beelden en vormen uit 
te drukken. Het t i jdperk van de ru imtevaar t had 
zijn intrede gedaan. Ruimtereizen, maar ook 
betrekkingen met het bu i ten land vormden niet 
langer ver weg gelegen onmogel i jkheden: de 
Sovjetun ie maakte zich op om het t i jdperk van 
het 'ware communisme ' te betreden. De archi-
tec tuur bleef in eerste instant ie achter bij deze 
ontwikkel ingen, hoewel in de fu tu ro log ische 
t rad i t ies van de jaren tw in t i g een vanzelf-
sprekende basis voor het zoeken naar een 
a rch i tec ton isch id ioom voor de toekomst lag. 

In de tweede helf t van de jaren v i j f t ig was 
het overheidsbele id erop ger icht om syste-
mat i sch de zogenaamde 'decorat ieve excessen', 
zoals die zich in de arch i tec tuur van het S ta l in -
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Diagram van de NER (eerste project) 
1. woonsector 
2. educatieve sector 
3. verhoogd openbaar-vervoertraject 
4. ringweg 
5. cultureel centrum 

Uitwerking van het NER-diagram 
1. wooncomplex 
2. winkelcentrum 
3. schoolcomplex 
4. academisch centrum 
5. cultureel centrum 
6. sportcomplex 
7. ringweg 
8. verhoogd openbaar-vervoertraject 



t i jdperk ontwikkeld hadden, te verniet igen. 
Vanuit het vakgebied bekeken is deze breuk met 
het verleden niet minder t rag i sch geweest dan 
de vern iet ig ing van het const ruc t iv isme aan het 
eind van de jaren tw in t ig . De histor iserende 
arch i tectuur van het Sta l in- t i jdperk kende een 
geheel eigen t radi t ie . Deze was diep geworteld 
in de pre-revolut ionaire a rch i tec tuur en ontwik-
kelde zich betrekkel i jk ongestoord gedurende 
het const ruct iv isme in de jaren tw in t ig . In de 
jaren v i j f t ig resul teerde d i t in een indrukwek-
kende vakkennis op het gebied van p la t tegrond-
en gevelcomposi t ie. Er werden regionale archi-
tectuurscholen opger icht met eigen professio-
nele technieken en een eigen arch i tec tuurpro-
duktie. Halverwege de jaren v i j f t ig werd deze 
gehele cu l tuur niet langer gewaardeerd en als 
'schadeli jk ' in de ban gedaan. Niet alleen de 
'decorat ieve excessen', maar de arch i tec tuur 

zelf stond onder zware krit iek. A rch i t ec ten 
werden beschu ld igd van 'het verspi l len van 
geldmiddelen' en de arch i tec tuur werd bestem-
peld tot een 'onbetaalbare luxe'. De pos i t ie van 
de arch i tec tuur als een der kunsten werd aan 
het wankelen gebracht en het recht van de 
arch i tec t op een indiv iduele expressie werd 
ontkend. De arch i tec t was 'de vi jand van de 
arbeidersk lasse, die met zijn es the t ische gri l len 
het volk besteel t ' . De u i tdrukking 'a rch i tec to-
n isch werk' werd ui t het off ic iële vocabula i re 
geschrapt en arch i tec tuurop le id ingen werden 
voor enige t i jd gesloten. De bouwingen ieurs 
namen de plaats in van de archi tecten. 

De voornaamste achtergrond van deze 
ontwikke l ing was de schr i jnende achters tand in 
de won ingbouw. De bevolking was in groten 
getale naar de steden getrokken ten t i jde van de 
industr ia l isat ie na de Tweede Wereldoor log. 

Sovjetunie 
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De woonomstand igheden van veel mensen 
waren zeer s lecht : in de grote, pre-revolut ionaire 
woonhuizen woonde vaak in iedere kamer een 
gezin; daarnaast leefden velen in vocht ige 
kelders en houten barakken. De arch i tec t werd 
verantwoordel i jk gehouden voor deze sociale 
ellende. 

Door de overheid werden r icht l i jnen 
u i tgevaard igd om aan deze toestanden een eind 
te maken. Nieuwe woningen dienden snel, 
goedkoop en industr ieel gebouwd te worden, 
zonder extra geld aan 'verfraai ing' uit te geven. 
De geïndustr ia l iseerde won ingbouw werd de 
basis van een omvangr i jke bouwindustr ie . In het 
hele land verrezen de prototypische, vijf verdie-
pingen tel lende f l a tgebouwen met eenvoudige, 
goedkope prefab-betonnen gevelpanelen. 

De scherpe aanval van de overheid leidde 
tot een grote verwarr ing onder de arch i tec ten 

maar ook in het a rch i tec tuuronderwi js , dat nog 
vol ledig bepaald werd door de arch i tec ten die 
de s ta l in is t ische arch i tec tuur voor tgebracht 
hadden. Deze verwarr ing vormde in het onder-
wi js een voedingsbodem voor het onts taan van 
verschi l lende werkgroepen, die een an twoord 
probeerden te formuleren op de vraag in welke 
r icht ing de arch i tec tuur van de Sov je tun ie zich 
zou moeten ontwikkelen. Een van de meer 
invloedri jke en duurzame van deze groeper ingen 
was de N E R - g r o e p : 1 onts taan uit een samen-
werk ingsverband van een aantal s tudenten van 
het M A r c h l (het Moskouse A rch i t ec tuu r 
Inst i tuut ) , die zich op eigen in i t ia t ie f g ingen 
verdiepen in de westerse a rch i tec tuur en het 
werk van de const ruct iv is ten. Gedurende twaal f 
jaar bleef de groep in een wisselende samenstel-
l ing bestaan, wel iswaar niet verbonden aan 
off iciële instel l ingen, maar wel met goede 
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contacten met enkele invloedri jke personen 
binnen deze instel l ingen. Di t resul teerde in 
presentat ies van hun werk op b innenlandse en 
bui tenlandse tentoonste l l ingen en in pub l ikat ies 
van verschi l lende art ikelen en boeken. 

De NER-groep hield zich in de eerste plaats 
bezig met de actuele vraagstukken der stede-
bouw: het s t ichten van n ieuwe nederzet t ingen 
in het u i tgestrekte grondgebied van de 
Sovjetunie. In de jaren veer t ig en v i j f t ig was aan 
deze grootschal ige s tedebouwkund ige proble-
matiek wein ig aandacht besteed: de NER-g roep 
moest hiervoor teruggr i jpen naar de s tud ies van 
de const ruct iv is ten uit de jaren tw in t ig . De 
s tedebouwkundige concepten van Mi l jut in, 
Och i tov i tch en Sabsowi tch en het werk van 
Ginsburg, Leonidov en Krut ikov vormden model-
len waarop NER voor tbouwde. 

Het eerste project dat de groep presen-

teerde was hun gezamenl i jke afs tudeerpro ject 
voor een stadsmodel voor de commun is t i sche 
stad. Het on twerp werd vergezeld van een ui tge-
breid onderzoek, waarbi j de d iss idente socio-
loog G. Dumentov een belangr i jke rol speelde. 
Op basis van 'een wetenschappel i jke analyse 
van de commun is t i sche levenswijze en na 
onderzoek van actuele ontwikke l ingen in de 
s tedebouw en de bevolk ingspol i t iek werd 
get racht de funct ione le s t ruc tuur van de 
commun is t i sche stedel i jke omgeving te definië-
ren en het gevolg voor de a rch i tec ton ische 
compos i t ie en expressie te bepalen'.2 

In de jaren v i j f t ig en zest ig waren vele stede-
bouwers in de Sov je tun ie van mening dat de 
industr ie tot kern van de n ieuwe steden gemaakt 
moest worden. De NER-g roep leverde hier 
krit iek op en stelde voor om steden en industr ië le 
gebieden vol ledig onafhankel i jk te ontwikkelen. 

Winkelcentrum Cultureel centrum 

2 
Voor de p lanbesch r i j v i ngen is gebru ik t gemaakt van de 
Engelse ver ta l ing van de eerste pub l i ka t ie van de N ER-
groep: A . Gutnov e.a., The Ideal Communist City, New 
York, pp. 117-126. 



In het afs tudeerpro jec t is het model voor een 
stad van 100.000 inwoners nader u i tgewerkt . 
De volgende overwegingen l iggen ten gronds lag 
aan de s t ruc tuur van NER: 
1. gel i jkwaardige woonlocat ies: de sectoren 
l iggen op geli jke afstanden van de omr ingende 
groengebieden en de diverse voorzieningen; 
2. afstanden zijn afgestemd op de voetganger : 
iedere won ing l igt op loopafstand van het 
centrum; 
3. verkeersstromen zijn zoveel mogel i jk geschei -
den: een openbaar-vervoersysteem, dat geen 
gel i jkvloerse kru is ingen kent, verbindt de 
woonsectoren zowel onder l ing als met het 
industr iegebied dat op enkele k i lometers van de 
stad ligt; 
4. groengebieden zijn van grote betekenis: 
iedere sector wordt min imaal aan twee zijden 
begrensd door een open gebied. 

Het schema van de NER bestaat uit een groot 
kwadraat, dat in negen sectoren van gel i jke 
omvang verdeeld is. De vier sectoren in de 
hoeken bevat ten scholen en sportvoorz ieningen; 
h ier tussen zijn de woonsectoren gelegen en in 
het centrale kwadrant bevindt zich het cul turele 
centrum. Een radiale wegenst ruc tuur verbindt 
het hart van iedere sector met het cu l ture le 
centrum; een r ingweg oms lu i t de stad. 

De woonsectoren kennen een hoge d ichtheid: 
per sector zijn 25.000 personen ondergebracht 
in zestien wooncomplexen. Een wooncomplex 
bestaat uit een f l a tgebouw van zeventien lagen 
op pi lot is. Op de begane grond bevinden zich 
enkele voorzieningen en een kleuter- en basiss-
chool met internaat. Naast de wooncomplexen 
vinden we in deze sectoren een winkelcent rum, 
l ichte industr ie en ruimtes voor col lect ieve 
act iv i te i ten. Het winke lcent rum bestaat uit zes 
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pavil joens, die een verhoogd plein omgeven. 
Behalve twee 'winkelpavi l joens' vinden we hier 
een bioscoop, een restaurant, een gebouw van 
het lokale bestuur en een d ienstencentrum. Di t 
wi jkcentrum kan u i tgebreid worden met diverse 
sportvoorzieningen. 

In de educatieve sectoren zi jn de scholen 
voor middelbaar en hoger onderwi js ges i tueerd 
in c i rke lvormige complexen. Centraal l igt het 
academisch centrum: een l ineair gebouw met 
lokalen en werkru imten aan de gevels en een 
bibl iotheek en audi tor ia in het midden. 

Het culturele centrum heef t een opval lende 
plaats in het sociale en ruimtel i jke model. Op de 
begane grond van het cent rum bevindt zich een 
openbare binnenplaats. Deze binnenplaats 
wordt vol ledig omsloten door een gebouw met 
leeszalen, archiefru imte, werkkamers en labora-
toria. Di t gebouw wordt op zijn beur t weer 

omslo ten door een gel i jkvormig groter gebouw 
met vier v leugels waar in zich atel iers, klasloka-
len en andere werkru imtes bevinden. Tussen 
beide gebouwen zijn grotere zel fstandige 
elementen, zoals congreszalen, twee theaters, 
een p lanetar ium en een zwembad geplaatst . 
Iedere zijde van het v ierkante cent rum is 
bestemd voor een van de vier cu l ture le hoofd-
groepen: wetenschap, hobby, kunst en sport . 

Met de centrale plaats van d i t cu l ture le 
centrum t rach t te de NER-g roep een specif iek 
commun is t i sche in terpretat ie van het s tadshar t 
te formuleren. Bovendien werd hiermee krit iek 
geleverd op de Engelse New Towns uit de jaren 
v i j f t ig , die onder de s tedebouwkund igen in de 
Sov je tun ie een grote popu lar i te i t genoten. Het 
model van deze New Towns was gebaseerd op 
de midde leeuwse stad. De directe toepass ing 
van d i t h is tor ische model bleek in de moderne 
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context op grote bezwaren te stu i ten. In de 
middeleeuwse stad werd het cent rum gevormd 
door het marktp le in; in de moderne Engelse stad 
is hier het winkelcentrum ges i tueerd. De 
middeleeuwse markt was echter niet s lechts 
een plek om handel te dri jven, maar veeleer een 
plaats voor on tmoet ing , ver t ier en het u i tw isse-
len van informatie. Het moderne winke lcent rum 
kan deze func t ies niet vervul len. Ook bij andere 
onderdelen van de New Town, die rechtstreeks 
uit het midde leeuwse model afgeleid zijn, zien 
we di t probleem terug. Anon ieme kantoorge-
bouwen moeten de rol van het s tadhuis vervul-
len; moderne scholen bestaan voor een groot 
deel uit een verzameling barakken, en de kerken, 
ooi t een concent ra t iepunt voor al ler le i schone 
kunsten, vervul len nog s lechts een beperkte 
godsd ienst ige funct ie. Het formele gebruik van 
deze elementen heeft iedere diepere betekenis 

verloren: in de New Town kan het cent rum 
daarom niet als het sp i r i tue le concent ra t iepunt 
fungeren. 

Na een u i tgebre ide analyse van de sociale 
problemen van de moderne stad, schoof de 
NER-g roep daarom het cu l ture le centrum naar 
voren, als een plaats waar een vrije u i tw isse l ing 
van in format ie zou kunnen p laatsv inden en waar 
zich de kern van de moderne stad zou bevinden. 
De commun ica t ie in d i t cent rum zou zich op vier 
niveaus moeten afspelen: op het niveau van de 
on tspann ing speel t zij z ich af in cafés en restau-
rants; op het informat ieve niveau in bibl iotheken 
en in format iecentra; een meer intensieve vorm 
van commun ica t ie v indt plaats in werkgroepen, 
waar in over een onderwerp ged iscuss ieerd 
wordt en de hoogste vorm van commun ica t ie is 
te vinden bij d iegenen die zich professioneel 
met een bepaald onderwerp bezighouden. Deze 
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vorm van organisat ie komt overeen met de wijze 
waarop de spor t in de USSR georgan iseerd 
was: spel, t ra in ing, de amateur en de profes-
sional. Binnen de eerder genoemde cu l ture le 
hoofdgroepen kon eenieder zich op zijn eigen 
niveau ontplooien. Het centrum zou aldus als 
een hart het s tadsorgan isme van bloed voorzien 
en de kwal i te i t van het mensel i jk bestaan 
bewaken. Uit het soc io log isch onderzoek dat het 
plan vergezelde, bleek dat het min imale aantal 
inwoners dat nodig was om di t cu l ture le 
centrum te laten funct ioneren, 100.000 bedroeg. 

De presentat ie van het plan leidde tot veel 
d iscussie onder vakgenoten in de USSR. 
Arbe idersc lubs, die enigszins overeenkwamen 
met de bovenbeschreven centra, funct ioneerden 
voor een zeer klein percentage van de bevolking. 
Voor het merendeel van de bevolking waren 
slechts voorzieningen voor de passieve recre-

atie ontwikkeld, zoals televis ie, b ioscopen en 
theaters. De N ER-groep wees er echter op dat 
de gesch iedenis bewees dat ju is t de act ieve 
recreat ie essent iee l was voor een gezonde 
samenleving. Zo waren in het Oude Rome niet 
s lech ts amf i theaters en c i rcussen te vinden 
maar ook thermen, die zich ontwikkelden tot 
'c lubs' , waar mensen een groot deel van de dag 
verbleven. Ook onder de Europese adel was het 
gebruikel i jk een deel van het woonhu is voor 
col lect ief amusement te bestemmen: feesten, 
optredens, concerten, gezamenl i jke 
l i te ra tuurs tud ie enzovoort. In een moderne 
commun is t i sche samenlev ing werd deze t rad i t ie 
voor tgezet in het stelsel van clubs, die zich op 
de sport ieve, intel lectuele, techn ische en andere 
kanten van de on tspann ing r icht ten. 

In de loop van de jaren zest ig werd het 
gemakkel i jker om kennis te nemen van actuele 
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ontwikke l ingen in de westerse arch i tec tuur . 
De invloed hiervan is duidel i jk terug te vinden in 
het project dat de NER-g roep in 1967 op de 
Tr iënnale van Mi laan presenteerde. Di t project 
behelsde niet s lech ts een on twerp voor een 
n ieuwe stad, maar beschouwde deze stad als 
een onlosmakel i jk onderdeel van een groter 
regionaal systeem. In de Sov je tun ie van de jaren 
zest ig was d i t voor s tedebouwkundigen en 
planologen een n ieuwe benader ing. 

Het nederzet t ingensysteem, zoals dat door 
de N E R-g roep ontworpen was, bestond uit 
twee fundamentee l verschi l lende elementen, die 
omschreven werden als de 'appel' en de 's tam' . 
De stad werd opgevat als iets wa t zowel 
kwant i ta t ie f als kwal i tat ie f a fgerond is: de stad 
als een eenheid, een vrucht of 'appel' . De 'appel ' 
groe i t niet en kent ook geen verander ingen. De 
bewoner leef t in een stabiele omgeving, waar 

het verleden levend bl i j f t en niet door de 
toekomst verwoest kan worden. Een conglome-
raat van dergel i jke steden kan naast elkaar 
bestaan, indien elke stad haar eigen arch i tec to-
n isch karakter bewaart . 

In het plan vormde de 's tam' een l ineair 
systeem, waar in wegen, communicat ie l i jnen en 
energ ie t ranspor t opgenomen zijn, te zamen met 
industr iegebieden, t i jdel i jke woongebieden en 
grootstedel i jke voorzieningen. Het is een hoofd-
ader voor de n ieuwe stedel i jke nederzet t ingen: 
een boomstam, waarvan de wor te ls tot diep in 
Siberië en het Verre Oosten weten door te 
dr ingen. We moeten ons deze stam voorstel len 
als een act iv i te i tenzone, vol verander ingen, 
onverwachte ontwikke l ingen, conf ronta t ies en 
str i jd: de plaats waar de po lss lag van het 
moderne leven voelbaar was. S tab i l i te i t ontbrak 
hier; in de stam speelde zich het intense en 
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actieve leven af. De NER-g roep noemde d i t ook 
wel 'het mannel i jke beginsel ' in hun stedel i jke 
concept. Het onderscheid tussen de stabiele 
(vrouwelijke) en dynamische (manneli jke) wereld 
schiep de mogel i jkheid voor de bewoners om in 
het geval van een dreigende ondergang in de 
wereld van de 's tam' terug te keren naar de 
eigen stad, waar een stabiele wereld op hen 
wachtte. Hier kon de bewoner zijn geestel i jke 
evenwicht herwinnen en zich voorbereiden op 
een n ieuwe poging in de dynamische wereld. 

De westerse invloeden spreken duidel i jk uit 
de gehanteerde beeldtaal; de gepubl iceerde 
tekeningen van de 's tam' verwijzen naar de 
stedeli jke fantas ieën van A rch ig ram en in de 
organische model len van de 'appel ' is een 
duideli jke invloed terug te vinden van het werk 
van iemand als Paolo Soleri . In de not ie van 
groei en ontwikke l ing van bouwkund ige syste-

men is duidel i jk het ideeëngoed van de Japanse 
metabol is ten, zoals Kurokawa, te herkennen. 

In het algemeen bli jken de ideeën, zoals de 
N ER-groep die in de USSR naar voren bracht, 
zeker hun sporen te hebben nagelaten. Zowel de 
ideeën over s tabi l i te i t en verander ing, als de 
combinat ie van een l inea i r -dynamisch systeem 
en een bes lo ten-s ta t isch systeem zijn in stede-
bouwkundige plannen en in enkele gebouwen 
terug te vinden. In de Chroets jov-per iode geloof-
den velen binnen de Sov je tun ie in een toekomst 
voor het communisme. Ook het werk van de 
NER-g roep is van d i t geloof vervuld: het t racht 
a rch i tec ton isch u i tdrukking te geven aan een 
soc ia l i s t i sche levenswijze om zich daarmee te 
onderscheiden van de kap i ta l is t ische stad. 
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