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elk ensemble van gebouwen kan ons inspireren hoe de samenleving vorm te geven
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Émile Aillaud, 1960

Zo’n 45 jaar geleden stonden aan de rand van de Péripherique de krottenwijken.
Ze zijn vervangen door de Grand Ensembles van de sociale woningbouw. Veel van
die wijken zijn de no-go area’s van Parijs.

Kattenbroek Amersfoort
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De Grand Ensembles van architect Émile Aillaud kenmerken zich door
hun vrije vorm. Het zijn collages gemaakt met twee bouwtypen in twee
varianten: de ronde en stervormige torengebouwen en de drie/vier lagen
hoge rechte of gebogen portiekflats die tot langere en kortere, getande
of gekromde gebouwen geschakeld worden. Aillaud verzette zich hiermee
tegen de functionele herhalende reeksen van blokken galerijflats die
indertijd gewoon waren. Zijn techniek van collage is handig in de typisch
Parijse situatie, waar de Grand Ensembles gebouwd werden op willekeurig
verworven terreinen tussen de vrijstaande huisjes en kleine groentenvelden
buiten de Péripherique. Een rationele verkaveling zou op zo’n terrein ook
niet eenvouwig geweest zijn.
In de wijken van Aillaud stond de poëzie en het spelende kind centraal.
De collages kenmerken zich niet zozeer door de vormen, maar vooral door
de contravormen: het openbare gebied geënsceneerd tot reeksen van
ruimtesoorten. Daarin verschillen de wijken van Aillaud van bijvoorbeeld
Kattenbroek Amersfoort van Ashok Bhalotra die een collage van vormen is.
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Na de Tweede Wereldoorlog wordt het onrustig in de Franse
kolonieën. Vanaf 1959 krijgen de (midden) Afrikaanse staten een semionafhankelijkheid. In 1954 begint de Algerijnse Onafhankelijksoorlog die
in 1962 leidt tot onafhankelijkheid.
Parijs wordt overstroomd door vluchtelingen, in een periode dat ook het
Franse platteland leegstroomt. In de periferie van de stad groeit het aantal
grotere en kleinere krottenwijken. Een woningbehoefte van drie à vier
miljoen huizen werd berekend. Met volle vaart wordt het programma
voor de Grand Ensembles opgezet met industriële efficiënte en goedkope
bouw. Aillaud verzette zich tegen deze “rijen woonfabrieken”. Vanaf 1960
wordt het beleid omgebogen naar de bouw van de Villes Nouvelles.
In de Grand Ensembles concentreren zich de sociale problemen en hebben
jeugdbendes de macht genomen. In 2005 en 2017 vinden daar de
opstanden plaats.
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