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Raisina Hill

New Delhi, India
Edwin Lutyens en Herbert Baker, 1913
Als een wethouder Hekkink en burgemeester Van der Vaart van het wingewest
Juinen kunnen ook gebouwen steeds voordringen, met dramatische gevolgen.

In 1911 besloot de Britse onderkoning de hoofdstad van hun kolonie
India te verplaatsen naar Delhi. Edwin Lutyens (spreek uit Lutjens) kreeg
de opdracht een plan te maken. Zijn voorstel was vergelijkbaar met de
National Mall in Washington, een ruim 3 kilometer lange as te maken met
monumentale gebouwen erlangs en met aan het eind, aan de voet van
een plateau, het Paleis voor de Onderkoning (Viceroy’s Palace). Het voorstel
kreeg steun van de onderkoning, maar dan moest zijn paleis wel bovenop
het plateau komen te staan (tekening 1 en 2).

tekening 1. Eerste voorstel met as en paleis aan voet van plateau

tekening 2. Paleis verplaatst bovenop het plateau
Lutyens haalde zijn oud collega Herbert Baker over om hem te helpen
met de uitwerking van de overheidsgebouwen. Baker zou de ministeries
ontwerpen, hijzelf het paleis. Niet veel later stelde Baker dat ook de
ministeries (Secretariat Buildings) bovenop het plateau moeten staan:
‘het past toch in deze moderne tijden dat ook de burgerlijke partijen op
gelijkere voet met het koningshuis komen te staan’.
Lutyens vond het maar niks, maar de onderkoning wel. En daarmee
ontstond een groot probleem: het paleis dreigde onzichtbaar te worden
vanaf een groot deel van de monumentale as (tekening 3). Naar verluidt
heeft Lutyens daarop de koepel, die naar eigen zeggen eerst gevormd was
naar het Pantheon in Rome, verhoogd en deze vormgegeven als een Stupa,
een Hindoeïstische tempel (tekening 4).

tekening 3. Ook de ministeries komen bovenop het plateau; het paleis en
de koepel is zijn te laag.

tekening 4. De verhoogde koepel.
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zicht op koepel Viceroy’s Palace tussen de twee Secretariats Buildings (west)

zicht vanaf het plateau Raisina Hill op de as en India Gate aan het eind (oost)

schets van E. Lutyens, 1911

Pantheon Rome, 120 n.C.

Great Stupa, Sanchi, 3de eeuw v.C.

de koepel van Viceroy’s Palace
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