
Drie generaties 
Voor mij lijkt de vijftiende eeuw nog maar 

pas voorbij: architecten die op papier tekenden, 

voor hun werk betaald kregen in de vorm van 

een afgesproken bedrag in contanten, die ideale 

vormen en theorieen bedachten en daar ook 

naar bouwden ... en die leefden en werkten in 

steden. A Is je in Florence of Urbino bent, 

lijkt het helemaal niet zo lang geleden. 

Via deze drie mannen verliep de hoofdstroom 

van de renaissance; drie generaties besloeg 

het proces waarin een taal uitgevonden en 

uiteindelijk gemeengoed werd, een taal waarvan 

de intenties volstrekt nieuw waren. Een stijl 

die nog altijd iets in ons losmaakt. Een met linten 

en bloemen versierde, maar toch ordelijke 

en cerebrale stijl die zich bewust was van zijn 

verantwoordelijkheden. 

Peter Smithson 

Three generations 

For me the fourteen hundreds seem only 

yesterday- architects drawing on paper, 

being paid for their work in negotiable cash, 

inventing ideal forms and theories and 

building towards them ••• living and working 

in cities. In Florence or Urbino it really 

doesn't feel a long time ago at all. 

Through these three men ran the main

stream of the Renaissance; three generations 

for the invention and the spread into ordinary 

use of a language whose intentions were 

wholly new. A style which releases something 

within us still. A flower-garlanded and 

beribboned style; yet ordered, cerebral, 

and conscious of its responsibilities. 

Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano, Rimini, 1450 



De drie generaties grondleggers van de renaissance-architectuur waren: 

Eerste generatie 

Brunelleschi 

(1377 -1446 ) 

Tweede generatie 

Alberti 

(1404 -14 72 ) 

Derde generatie 

Francesco di Giorgio 

(1439-1501 ) 

Werken 

Vondelingentehuis 1419-1424 

Pazzi-kapel1429-1442 

Palazzo Rucellai 1446 

San Sepolcro Rucellai 1457-1467 

( in de San Pancrazio, 

bij de Via della Spada) 

Mondavio 1482 

Sassocorvaro 1478 

Peri ode 

Jaren twintig van de vijftiende eeuw 

Jaren vijftig en zestig van 

de vijftiende eeuw 

Jaren zeventig en tachtig van 

de vijftiende eeuw 

The three founding generations of renaissance architecture were: 

First generation 

Brunelleschi 

( 1377 -1446) 

Second generation 

Alberti 

(1404-1472) 

Third generation 

Francesco di Giorgio 

(1439-1501) 

Work 

Foundling Hospital 1419-1424 

Pazzi Chapel 1429-1442 

Period 

The fourteen twenties 

Palazzo Rucellai 1446 The fourteen fifties and sixties 

San Sepolcro Rucellai 1457-146 7 

{in San Pancrazio, 

off the Via della Spada) 

Mondavio 1482 The fourteen seventies and eighties 

Sassocorvaro 1478 
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Ook wij kenden een authentiek begin, zoals 

we ons nog levendig kunnen herinneren: de stijl 

van de jaren twintig, van de Esprit Nouveau. 

Uitgaande van dat begin ziet mijn generatie zich 

als een derde generatie, net zoals Francesco di 

Giorgio. Een andere derde generatie. 

De grondleggers van de Moderne Beweging 

werden allen geboren in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw- Walter Gropius in 1883, Mies van der 

Rohe in 1886 en Le Corbusier in 1887- en hun stijl 

kwam in de jaren twintig van deze eeuw tot bloei. 

De parallel tussen deze bloei en die van de vroege 

renaissance I ijkt onweerstaanbaar: Pazzi-kapel 

1429- de jaren twintig van de vijftiende eeuw. Villa 

Savoye 1929- de jaren twintig van de twintigste 

eeuw. 

De generatie die met deze stijl opgroeide 

zag het Iicht in de eerste jaren van deze eeuw: 

Jean Prouve in 1901, Charles Eames in 1907. 

Zij zijn de tweede generatie. De parallel met hun 

werk: Palazzo Rucellai 1446- de jaren veertig 

van de vijftiende eeuw. Santa Monica House 

1948- de jaren veertig van de twintigste eeuw. 

Mijn eigen generatie, de derde generatie, groeide 

Within living memory we also had an 

authentic beginning. The style of the 1920s: 

of the Esprit Nouveau. And from that 

beginning my generation think of ourselves as 

being a third generation; like Francesco di 

Giorgio. Another third generation. 

The founding generation of the Modern 

Movement were all born in the 1880s -Walter 

Gropius (1883), Mies van de Rohe (1886), 

Le Corbusier ( 1887)- and their style flowered 

in the 1920s. The parallel of that flowering with 

the early Renaissance seems irresistable: 

Pazzi Chapel 1429- the fourteen twenties. 

Villa Savoye 1929- the nineteen twenties. 

The generation who grew up with this style 

were born in the 1900s- Jean Preuve (1901), 

Charles Eames ( 1907)- are the second 

generation. The work in parallel: Palazzo 

Rucellai 1446- the fourteen forties. Santa 

Monica House 1948- the nineteen forties. 

My own generation, the third generation, grew 

up to being working architects in an astonished 

daze with the originality, the daring, and the 

technical virtuosity of Jean Preuve and the 

Brunelleschi, Pazzi-kapel f Pazzi Chapel, 

Florence, 1429-1442 

t Charles & Ray Eames, Eames House, 

Santa Monica, California, 1949 

� Le Corbusier & Pierre Jeanneret, 

Vi II a Savoye, 1929-1931 



op tot volwassen architecten in een soort waas, 

verbluft als wij waren door de originaliteit, de durf 

en de technische virtuositeit van Jean Prouve en 

de Eames. A Is we de generatieparallel 

doortrekken is ons eigen werk, dat momenteel, 

in de jaren tachtig, wordt uitgevoerd, te verge I ijken 

met Francesco di Giorgio's fort in Mondavio uit 

de jaren tachtig van de vijftiende eeuw (1482). 

Laat ik, als u meent dat deze parallel len en 

verge I ijkingen te fantasievol zijn, een citaat 

aanhalen uit Leon Battista Alberti's Della pittura. 

Eerst spreekt de vertaler over Alberti: 'Tegen 1434 

lag Alberti qua kennis van literatuur en filosofie 

waarschijnlijk op gelijk niveau met elke andere 

jonge humanist. Zijn artistieke kennis zal wei 

beperkt zijn geweest tot een redelijk beg rip van 

de Noord-ltaliaanse kunst, een bekendheid met 

de kunst van Frankrijk en de Lage Landen en 

een levendige belangstelling voor de Romeinse 

oudheid, opgewekt door zijn verbinding aan de 

Curie vanaf 1431. Met een dergelijke achtergrond 

kon Alberti niet anders dan verbouwereerd zijn 

geweest toen hij in het gevolg van paus Eugenius 

VI in 1434 Florence binnenkwam. Brunelleschi 

Eames. Our work, now under construction in 

the nineteen eighties, is, in this continuing 

parallel, to be seen in generation-time with 

Francesco di Giorgio's fort at Mondavio from 

the fourteen eighties ( 1482). 

In case you feel these comparisons and 

parallels are over-fanciful let me quote from 

Leon Battista Alberti's Della pittura. The trans

lator first talks himself about Alberti: 'By 1434 

Alberti's literary and philosophical knowledge 

probably compared well with that of any young 

humanist. His artistic knowledge may have 

been limited to a reasonable understanding of 

the art of northern Italy, an acquaintance with 

the art of France and the Low Countries, 

and a lively interest in Roman antiquity 

aroused by his attachment to the Curia in 

Rome from 1431. With such a background 

Alberti could not fail to be astounded on 

entering Florence with the suite of pope 

Eugene IV in 1434. Brunelleschi was just closing 

the dome of the Cathedral, while the Sagrestia 

Vecchia of S. Lorenzo was finished and the 

nave of the church probably was well under 

' 
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stond op het punt de koepel van de kathedraal te 

sluiten, terwijl de Sagrestia Vecchia van de San 

Lorenzo voltooid was en de bouw van het schip 

waarschijnlijk in volle gang was. Donatello was 

bijna klaar met zijn sculptuur voor de fac;ade van 

de kathedraal en de nissen van de Orsanmichele 

en was begonnen aan zijn Cantoria. Ghiberti's 

eerste deuren waren reeds in het Baptisterium 

aangebracht en het werk aan de tweede deuren 

was in gang gezet. Zowel Masaccio als Nanni di 

Banco waren gestorven, maar hun werk in 

Florence was nog vers en nieuw. Alberti vie I 

midden in een artistieke revolutie. De sterke en 

onmiddellijke indruk die deze op hem maakte is 

over a I in Della pittura voelbaar en leeft nog voort 

in het vee I later verschenen De re aedi{icatoria. 
Alberti bleef zijn Ieven lang enthousiast en 

optimistisch over de prestaties van de nieuwe tijd. 

Hij richtte zijn energie niet zozeer op het zoeken 

naar nieuwe kennis ten behoeve van een kleine 

kring mede-humanisten alswel op het toegankelijk 

maken van de kennis die door de humanisten was 

vergaard voor een breder publiek. Wat hij deed 

was het populariseren van hun werk in de gunstige 

construction. Donatello had completed much 

of his sculpture for the fa�ade of the cathedral 

and the niches of Orsanmichele and had begun 

work on his Cantoria. Ghiberti's first doors 

for the Baptistry were already in place and the 

second doors were in progress. Both Masaccio 

and Nanni di Banco were dead but their works 

were fresh and new in Florence. Alberti had 

stepped into an artistic revolution. Its powerful 

and instantaneous impact is felt throughout 

Della pittura and lingers on in the much later 

De re aedificatoria. 
Alberti's enthusiasm and his optimism for 

the accomplishments of the new age continued 

throughout his life. His energies were rarely 

directed towards uncovering new knowledge 

for a restricted group of fellow humanists, 

but rather towards making the knowledge 

acquired by the humanists available to a wider 

audience. In the ameliorative sense of the 

word, he was a popularizer. Della pittura 
partakes of this tendency in Alberti's work. 

His aim in this treatise is one of making the 

new humanist art of Florence understandable 

Francesco di Giorgio, San Bernardino, Urbino 

Capella Rucellai, Florence, 1446 

86 

Beaudoin & Lods met I with Bodianski & Prouve, 

Maison du Peuple, Parijs I Paris, 1938 



betekenis van het woo rd. In Della pittura komt 

deze tendens in Alberti's werk duidelijk naar 

voren. In deze verhandeling stelt hij zich ten doel 

de nieuwe humanistische kunst van Florence 

begrijpelijk en aantrekkelijk te maken voor een 

grotere groep kunstenaars en opdrachtgevers. 

Zoals zoveel van zijn andere werken is Della pittura 

niet uitsluitend gebaseerd op bronnen uit de 

Qudheid. Zijn citaten van Griekse en Romeinse 

auteurs dienen om het onderwerp te verlevendigen 

en aan te geven dat er historische precedenten 

bestonden voor de ideeen die hij naar voren 

bracht. De werkelijke basis van Alberti's 

geschriften ligt in de praktijk. Della pittura is 

gebouwd met de middelen, de intenties en de 

resultaten van de kunst van Brunelleschi, 

Donatello en Masaccio.' 

Alberti zelf zegt in zijn voorwoord: 'Sindsdien 

ben ik teruggebracht naar hier [naar Florence]

van de lange ballingschap waarin wij, Alberti's, 

oud zijn geworden- naar deze, onze stad, 

getooid als geen andere. lk ben gaan begrijpen 

dat er in velen, maar vooral in u, Filippo, en in 

onze goede vriend Donato de beeldhouwer 

and desirable for a larger group of artists and 

patrons. Like many of his other works, Della 
pittura is not based solely on citations drawn 

from antique texts. Greek and Roman authors 

are used to give variety to the subject matter 

and to establish precedents for the suggestions 

advanced. T he real basis for all Alberti's 

writings lies in practice. Della pittura is built on 

the means, the aims and the results of the art 

of Brunelleschi, Donatello and Masaccio.' 

Alberti himself says in his prologue: 

'Since then, I have been brought back here 

(to Florence) -from the long exile in which 

we Alberti have grown old- into this our city, 

adorned above all others. I have come to 

understand that in many men, but especially in 

you, Filippo, and in our close friend Donato 

the sculptor and in others like Nencio, 

Luca and Masaccio, there is a genius for 

(accomplishing) every praiseworthy thing ... 

Who could ever be hard or envious enough 

to fail to praise Pippo the architect on seeing 

here such a large structure, rising above 

the skies, ample to cover with its shadow 

en in anderen als Nencio, Luca en Masaccio, 

de begaafdheid schuilt voor (het tot stand brengen 

van) elk lovenswaardig werk ... 

Wie zou ooit zo hard of afgunstig kunnen zijn 

dat hij Pippa de architect niet zou prijzen als hij 

hier dit bouwwerk zag dat boven de hemel 

uitsteekt, groat genoeg om het volk van Toscane in 

zijn schaduw te hullen en gebouwd zonder gebruik 

van een middelpunt of grate hoeveelheden hout? 

Aangezien een werk als dit in onze tijd onmogelijk 

uit te voeren schijnt, was het, als mijn oordeel 

juist is, de Ouden waarschijnlijk onbekend en 

ondenkbaar. Maar er zullen andere plaatsen zijn, 

Filippo, waar je roem zich verspreidt, evenals de 

deugden van onze Donato, en die van de anderen 

die me met hun daden zo behagen.' 

De onmiddellijke bekering van Alberti tot die 

schitterende nieuwe architectuur, en het gevoel 

iets geheel nieuws en bevrijdends te hebben 

ontdekt, waren ook in de late jaren twintig en 

dertig van onze eeuw een algemeen goed. 

Aan een dichtgevroren meer in het afgelegen 

Hamar staat een terracottakleurig huis van 

Arne Korsmo. In zijn in glad cement uitgevoerde 

all the Tuscan people, and constructed without 

the aid of centering or great quantity of wood? 

Since this work seems impossible of execution 

in our time, if I judge rightly, it was probably 

unknown and unthought of among the 

Ancients. But there will be other places, 

Filippo, to tell of your fame, of the virtues of 

our Donato; and of the others who are 

most pleasing to me by their deeds.' 

Instant conversion, such as Alberti's to 

the wonderful new architecture, and the sense 

of discovery and release it brought, 

was common in the late 1920s and '30s. 

By a thick frozen lake in the far-off Hamar 

stands a terra-cotta coloured house by 

Arne Korsmo. It bears on its smooth cement

rendered face every stigmata of the heroic 

period ... a large terrace for sun-bathing ... 

a tall window for a double-height living-

room ... a small balcony with a single door on 

the upper level ... a flat canopy over the front 

door. Its language is touchingly faithful to 

the original. On enquiry, 'Why did Korsmo 

"go modern"?' the simple reply given was 

87 

fac;ade toont het aile kenmerken van het hero'lsche 

tijdperk ... een ruim terras waar je kunt zonne-

baden ... het hoge venster van een twee 

verdiepingen hoge woonkamer ... een klein balkon 

met een enkele deur op de bovenverdieping ... 

een vlakke luifel boven de voordeur. Zijn taal is 

ontroerend trouw aan het origineel. Op de vraag 

waarom Korsmo ineens 'modern ' werd, luidde 

het antwoord eenvoudig: 'Hij had de Weissenhoff 

gezien.' 

Mijn eigen bekering kwam al even plotseling. 

Maar niet door direct contact... het Iicht kwam 

tot me via een 'trattato'.  In de bibliotheek van 

mijn architectuurschool in Newcastle-upon-Tyne 

bevond zich een klein, grijs, groezelig en bijna 

stukgelezen exemplaar van Gropius' The New 

Architecture and the Bauhaus. lk kwam het in mijn 

tweede jaar tegen, in 1941; ik was toen zeventien. 

Plotseling dacht ik absoluut zeker te weten waar 

het in de architectuur allemaal om ging ... en ging 

ik niet meer naar geschiedeniscolleges. 

Wanneer directe communicatie begint, 

ontstaat door wederzijdse achting en een gevoel 

van gemeenschappelijk werk een be'lnvloeding 

'He went to see the Weissenhoff.' 

My own conversion was equally instanta

neous. But not by direct contact ... It reached 

me through a 'trattato'. T here was a small, 

dirty, grey, almost read-out copy of Gropius' 

The New Architecture and the Bauhaus in my 

architecture school's library in Newcastle

upon-Tyne. I found it in my second year when 

I was seventeen in 1941. Suddenly I felt I knew 

absolutely what architecture was all about ... 

and stopped going to history lectures. 

W hen direct communication begins, 

mutual regard and a sense of common-work 

allow influence both ways; the elder using and 

learning and borrowing from the younger-

as well as the other way round- across 

the generations who are at work at the same 

time. Of the three generations since the 1920s 

this can be seen in obvious ways: Le Corbusier, 

Jean Preuve, and Charlotte Perriand worked 

together at the Unite at Marseilles; with the 

young Candilis and Woods as their observers 

and helpers. Later Woods worked with Preuve 

at the Berlin Free University with Manfred 
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in twee richtingen tussen de generaties die 

tegelijkertijd aan het werk zijn, waarbij de oudere 

evengoed dingen gebruikt, leert en leent van de 

jongere als andersom. Bij de drie generaties 

vanaf de jaren twintig is dit duidelijk te zien: 

Le Corbusier, Jean Prouve en Charlotte Perriand 

werkten samen aan de Unite te Marseille, met de 

jonge Candilis en Woods als hun toeschouwers 

en helpers. Later werkte Woods met Prouve aan 

de Freie Universitat van Berlijn, met Manfred 

Schiedhelm als toeschouwer en helper. Wij zelf 

luisteren en kijken heel nauwgezet naar a lies 

dat de Eames hebben gemaakt. We hebben hun 

uitvinding van de 'flat-on' -kleurendocumentatie 

van objecten overgenomen als onderdeel van 

de manier waarop wij nu zelf ook werken. En wij 

voelen het als ons 'natuurlijk recht'- we zijn 

immers zowel leerlingen-bij-volmacht als leden 

van de familie van hen die ontwerpen-door-te

denken-aan-het-maken- dat we de erfenis 

van de gedachten en de manier om dingen samen 

te stellen van Mies van der Rohe opnemen in 

ons geestelijk landschap. De omgekeerde 

be'lnvloeding, van de oudere door de jongere 

Schiedhelm as their observer and helper. 

We ourselves are very attentive listeners and 

watchers of everything that the Eames have 

made. We have taken their invention of the 

'flat-on' colour documentation of objects as 

part of the way we also now work. And we 

feel we have a 'natural right' both as appren

tices-by-proxy, and as being members of the 

family who design-by-thinking-of-the-making, 

to inherit as a landscape of the mind, the 

thoughts and the ways of putting things 

together of Mies van der Rohe. T he influence 

the other way round- from the younger to 

the older- can be seen in Le Corbusier's late 

work, the Venice Hospital. Network plans -

so-called mat-buildings- by the Candilis/ 

Woods office were part of the climate Team I 0 

thinking during the late fifties and sixties- that 

is in Le Corbusier's last working years. 

And it worked in the same way in the three 

founding generations of the Renaissance. 

Art history has built-up over the last thirty 

years the documents and the observations 

necessary to see how Alberti's delicate 

generatie, is te zien in het latere werk van 

Le Corbusier: het Hospitaal in Venetie. Netwerk

plattegronden- de zogenaamde 'mat-buildings'

van het bureau Candilis/Woods maakten 

onderdeel uit van het den ken van Team 10 

gedurende de late jaren vijftig en zestig, oftewel 

de laatste jaren van Le Corbusiers werkzame 

Ieven. 

Voor de drie generaties grondleggers van de 

renaissance werkte het niet anders. Gedurende de 

afgelopen dertig jaar heeft de kunstgeschiedenis 

documenten en beschouwingen opgebouwd 

die nodig zijn om te zien hoe Alberti's verfijnde 

architectuur van de Cappella Rucellai 

overgebracht is naar de etherische architectuur 

van Piero della Francesca's Geseling van Christus. 

Op een dag zal men ook stuiten op een plotsklaps

volslagen-vanzelfsprekende be'lnvloeding 

andersom, van de jongere naar de oudere 

generatie; dat is immers wat we in ons eigen Ieven 

ook zelf hebben zien gebeuren tussen architecten 

die binnen elkaars gehoors-, gezichts-

en leesafstand werken. 

Giancarlo De Carlo zegt altijd dat we in de 



architectuur van Francesco di Giorgio een 

'deformatie van de typologie' aantreffen: zo zijn 

bijvoorbeeld de ideale properties van diens 

schematische doorsnede van de San Bernardino 

niet gevolgd in het bouwwerk zelf. Tach schijnt de 

werkelijkheid ons niet aileen 'volmaakt' toe, ze lijkt 

oak zonder enige onderbreking af te stammen van 

de ideale geometrische properties van de tweede 

generatie grondleggers- dus van Alberti. 

Tach is er een verandering opgetreden: het gebruik 

van dezelfde vormen door Francesco di Giorgio 

is minder streng, meer aangepast aan de 

bijzonderheden van de bouwplaats en het 

bestaande bebouwingsweefsel; tach klinken 

die oude geometrieen er nag altijd in door. 

We kunnen een parallelle verandering 

waarnemen in de opeenvolgende drie generaties 

sinds het hero'fsche tijdperk van de moderne 

architectuur: neem bijvoorbeeld de diagonale 

schoor als architectonisch middel. Deze wordt pas 

laat in de taal van de architectuur opgenomen; 

voorzover wij kunnen nagaan verschijnt hij voor 

het eerst in Mies' 'schets voor een glazen huis 

op een heuvel ca. 1934', opgenomen in 

architecture of the Cappella Rucellai is 

transported into the etherial architecture of 

Piero della Francesca's Flagellation. And some 

day one will become aware of a suddenly

blindingly-obvious example of influence 

working the other way round- from the 

younger to the older; for this is what one has 

experienced in one's own lifetime amongst 

architects working within talking and reading 

and seeing distance of each other. Giancarlo 

De Carlo always says that in Francesco di 

Giorgio's architecture we see a 'deformation 

of the typology': for example the ideal 

proportions of the schematic section of 

San Bernardino are not followed in the real 

building . Yet, the reality seems to be both 

'perfect', and to be descended without 

interruption, from the ideal geometries, of the 

second generation of the founders- that is 

from Alberti. But a change has occurred

Francesco di Giorgio's usages of the same 

forms are less strict, more adapted to terrain 

and to existing built fabric; yet they retain the 

resonances those old geometries set in motion. 
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Mies van der Rohe, Schets voor een glazen huis op een heuvel I 

Sketch for a glass house on a hillside, 1934 

Lucas Headquarters, Solihul, 1979. Prepared for Lucas at Art Net 1975-1976 

Philip Johnsons boek van 1947 (en in onze 

bloedstroom bij het kopen van dat boek in 1949). 

Het thema van de diagonale schoor wordt verder 

ontwikkeld in de studies van Myron Goldsmith 

(Mies' assistent bij de bouw van het Farnsworth 

House), en toegepast in projecten van het bureau 

van S.O.M. uit Chicago (waarin Goldsmith nu 

partner is), het meest opvallend in het Hancock 

Building. 

Tegen het einde van de jaren zestig werd de 

'schoor' in onze eigen architectuur omgevormd van 

een zichtbaar constructief element tot een vakwerk 

met geheel nieuwe betekenissen, die verwezen naar 

de dikte van de huid, een gevoel van bescherming. 

Het gebruik ervan onderzoekt het gevoel van 

privacy, en de fantasieen die een vakwerk oproept. 

De laatste tien jaar verschijnt het vakwerk ineens 

over de hele wereld, van Scandinavie tot Noord

Amerika, in het werk van architecten die geen enkel 

contact met elkaar hebben. Misschien kan men dit 

verschijnsel interpreteren als de ruimtelijke 

tegenhanger van de 'mat-buildings' van het 

voorafgaande decennium. De erfenis blijft bestaan, 

zoals bij Francesco di Giorgio, maar de betekenis 

We can follow a parallel change in the three 

generations since the heroic period of Modern 

Architecture: take for example the diagonal

brace as an architectonic device. It enters the 

language of modern architecture late; by our 

reckoning with Mies' 'sketch for a glass house 

on a hillside c. 1934', published in Philip 

Johnson's book in 1947 (and entering our 

blood-stream with the purchasing of that book 

in 1949). The theme of the diagonal-brace is 

developed in the studies of Myron Goldsmith 

(Mies' assistance on the Farnsworth House), 

and gets realized in projects from the Chicago 

office of S.O.M. (where Goldsmith is now a 

partner)- most strikingly in the Hancock 

Building. 

In our own architecture by the end of the 

'sixties the 'brace' has been transformed from 

an expressed structure into a 'lattice', and had 

taken on entirely new meanings: to do with 

skin-depth, sense of protection; and its use 

exploits the sense of privacy and of phantasy 

that the lattice entrains. In the last decade 

the lattice suddenly appears worldwide-



The Eames' House, Santa Monica, California, 1949 

en het gebruik van de taal veranderen. 

Om deze beschouwing van de parallel len 

tussen de generaties van de renaissance en die 

van de architectuur van onze tijd voort te zetten: 

Alberti hield zich be zig met theorie voordat hij een 

praktizerend architect werd; Francesco di Giorgio 

deed dat tijdens en naderhand, en aile drie de 

moderne generaties volgen het voorbeeld van 

Francesco di Giorgio. 

De architecten van de vroege renaissance 

moesten nogal wat moeite doen om hun 

verhandelingen gepubliceerd te krijgen: het werk 

van Francesco di Giorgio werd pas in 1967 

uitgegeven; Serlio liep jaren met het zijne te 

leuren, en een van de 'Boeken' kwam pas in 1978 

uit. In onze eigen ervaring is er een gat van twintig 

jaar tussen het uitkristall iseren en voltooien van 

het geschreven werk en de uiteindel ijke 

pub I icatie. En zelfs na deze relatief korte 

vertraging komt de verhandeling al opmerkelijk 

traag over; de boodschappen die ze bevat hebben 

zich immers al vliegensvlug door de generaties 

verspreid, langs de ambachtelijke manier waarop 

elke generatie tot de volgende spreekt: via een 

from Scandinavia to North America, and is 

used by architects without any direct contact 

one with another. This phenomenon, perhaps, 

one can interpret as the special counter-part 

of the mat-buildings of the previous decade. 

The inheritance, as with Francesco di Giorgio, 

continues, but the meaning and uses of 

the language change. 

To continue this reflection on parallels 

between the generations of the Renaissance 

and those of the architecture of our period: 

Alberti theorised before he became a practical 

architect; Francesco di Giorgio during and 

after, and all three generations of modern 

architects follow Francesco di Giorgio. 

With what difficulty the architects of the 

early Renaissance published their treatises: 

Franscesco di Giorgio, not until 1967; Serlio 

hawked his around for years and one 'Book' 

had to wait until 1978. Our own experience 

has been of a twenty-year gap from crystali

sation and completion of the written work to 

publication. Even with this relatively short time 

delay, the treatise when published seems 

c 
0 
(/) 

� 
E 

U) 

O'l 

O'l 

� 



enkel halfbegrepen beeld, een halfverstane 

gedachte, een in het voorbijgaan waargenomen 

detail op de bouwplaats of het tekenbord, 

het detail dat in stilte werd bestudeerd en 

overdacht. Maar het traktaat is niet dood. 

De geschreven geschiedenis van reacties en 

speculaties uit het veri eden bl ijft I iggen als 

een nog steeds ingepakt geschenk, klaar om in 

de verre toekomst alsnog ontdekt, uitgepakt, 

bewonderd en opnieuw ge"lnterpreteerd te worden. 

Nog een laatste gedachte over een aspect van 

ons erfgoed van het bestaan waarvan we ons pas 

in de maanden voorafgaand aan het schrijven 

van deze reflexieve genealogie bewust werden: 

dat de erfenis ons grotendeels via de vrouwelijke 

lijn bereikt... Lilly Reich, Charlotte Perriand, 

Ray Eames. Het uitvinden van een nieuw 

ruimtelijke omhulling is immers afhankelijk van 

de afzonderl ijke uitvinding van de objecten en 

versiering van het Ieven daarbinnen. Het is 

afhankelijk van de uitvinding van een manier van 

lopen, een stand van het hoofd, een manier van 

kleden en de tafel dekken, van het neerleggen van 

het boek dat men leest, en alles dat hierbij komt 

kijken; dat alles komt voort uit de vrouwelijke lijn. 

curiously inert; for its messages have already 

passed in an instant across the generations 

in the artisan way each generation speaks to 

the other- through the single image half 

understood, the thought half heard, the 

detail seen in passing on site or drawing

board, the detail studied and reflected on in 

silence. But the treatise is not dead. 

Written history of past responses and past 

speculations remains as a wrapped gift, to 

be discovered, unwrapped, thrilled-over and 

interpreted once again, in the deep future. 

One final thought concerning an aspect of 

our inheritance the existence of which has 

only risen into consciousness during the 

months of the preparation of this reflective 

genealogy: that much of our inheritance 

reaches us through the female line ... Lilly 

Reich, Charlotte Perriand, Ray Eames. For 

the invention of a new spatial container 

needs the separate invention of the objects 

and decoration of the play of life within it. It 

needs the invention of those ways of walking 

Het Rietveld-Schroderhuis is een bewaard 

gebleven still even uit het hero·lsche tijdperk 

waarin de omhulling, en de objecten en houdingen 

die het omhulde, ontstond uit twee afzonderl ijke 

ontwerpimpulsen die samenliepen. Zo ook Walter 

en lse Gropius die samen ontbijten in hun huis in 

Lincoln, Massachusetts, ontworpen aan het eind 

van de jaren dertig: de stijl van de omhulling 

en de stijl van het omhulde zijn onscheidbaar. 

En de Eames, van de volgende generatie. En dan 

uiteindelijk, als bewust eerbetoon aan de 

grondlegsters: het zondagse ontbijt bij ons 

thuis op het platteland. 

Bij de derde generatie bestaat er geen gebouw 

meer zonder vooraf gegeven betekenissen. 

Voor ons, de I eden van die generatie, bevatten 

de meest alledaagse elementen van het gebouwde 

een geschiedenis van betekenissen die behoren 

tot de moderne architectuur zelf. 

Vertaling: Rob Kuitenbrouwer, 

Bookmakers, Nijmegen 

and holding the head, of dressing, and of 

setting the table, and of putting down one's 

book-and all that these involve; and that 

has come from the female line. 

The Rietveld-Schroder House is a still

living survival from the heroic period in 

which the container, and its contained 

objects and attitudes, originated from two 

separate design impulses walking together. 

So too, the Gropiuses at breakfast together 

in their house in Lincoln, Massachusetts; 

designed in the late nineteen thirties: the 

style of the container and the style of the 

contents are inseparable. And the Eames, 

from the next generation. And to the end, in 

conscious homage to the founding mothers 

-Sunday breakfast at our house in the 

country. 

By the third generation nothing built is 

without pre-existing meanings. For us in 

that generation the commonest elements of 

building carry with them a history of 

meanings within modern architecture itself. 
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