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elk ensemble van gebouwen kan ons inspireren hoe de samenleving vorm te geven

Saline royal Arc-et-Senans

Salins-les-Bains, Frankrijk
Claude-Nicolas Ledoux, 1779

Het centraal-perspectief controleert de scenografie, geeft inzicht en overzicht,
heeft één verdwijnpunt, maar is vooral bedoeld om niet te ontsnappen.

1. poortgebouw Bâtiment de Garde

pekelstroom

2. poortgebouw zonder timpaan

>

zuilen van directeurswoning

3. de entreehal met zoutgrot

> hoofdgestel van directeurswoning

Het lijkt een schuur waaraan een buitenproportionele tempel is geplakt. De
ornamenten met gaten in de muur waar een zoute pekelstroom uit stroomt
onthullen de functie van het complex (1). Dit is het poortgebouw van de
koninklijke zoutziederij.
Naderbij gekomen met het monumentale poortgebouw vol in beeld zien
we een ruimte met een poort en met achter die poort een doorgang met
zicht op nóg een zuilenrij (2).
Als we op de drempel staan zien we door de poort een timpaan en een
fries boven de zuilenrij en begrijpen dat de zuilenrij bij nóg een gebouw
hoort (3).
De ruimte achter de drempel zelf is als een grot en is een verbeelding van
een zoutmijn. In de grot moet je wachten tot de bewakers je toegang
willen geven tot het complex. En als je hier bent aangekomen zie je de
verderop gelegen directeurswoning in volle glorie (4).
We zijn in Frankrijk. Het complex is een neo-klassiek ontwerp van
Ledoux. Het centraal-perspectief beheerst de toegang en focust op de
directeurswoning. De directeur beheerst het complex als een gevangenis /
panopticum. Op de productie van het uitermate kostbare zout heerste
Lodewijk XVI met een monopolie. Binnen tien jaar na de bouw van deze
Saline royal werd het monopolie verbroken door de Franse Revolutie.

de directeurswoning
4. toegang tot bewakingssluis

> de directeurswoning volledig
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boven het uitgevoerde deel, onder het oorspronkelijke ontwerp

1. Bâtiment du Garde

2. la Maison du Directeur

Van het oorspronkelijke ontwerp is de zuidelijke halve cirkel uitgevoerd.
Aan de tweede helft is niet meer toegekomen.
Het zout wordt aangelengd met water tot een vloeibare pekel die
door een houten pijp wordt aangevoerd en in kookketels gestort. De
pekel wordt verhit met het hout uit de omliggende bossen, gezuiverd
en ingekookt tot kristallen. De arbeiders woonden binnen de streng
bewaakte muren. Naast de directeurswoning staan de zoutketels en in
de halve cirkel ligt de zoutopslag en arbeiderswoningen met daarachter
moestuinen.

Jan Gossaert, Sint Lucas tekent
de Heilige Maagd, 1520

Johannes Vredeman de Vries, Perspective, 1605

Taj Hahal, Agra, India, 1650, door het poortgebouw

David Hockney, Trees at
NGofV Melbourne, 2007-2016

© Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur - www.quadrat.nl

