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Dit dorp bestaat nog, maar Nederland niet meer. 

et dorp is ni~ ver
andf'rd, hel is de 
wereld eromheen, 
Hethecltnog 
steeds die muur 
van hoogrijzend 
groen, een wal te
g ndepolder

wind; daarbinnen moet iedereen 
gelijk Zijn en gelukkig. Ee ni uw 
dorp op nieuw land op het grid van 
een Mondrtaanschllderij - alleen 
moderne archi(ecruuT is niet ge· 
noeg, deze plek moet van mensen 
betere mensen maken. 

Nagelewas ederland. Streng en 
re hr, open en strak, identiek voor 
i ere n_Dezevenwijkjeszoinhet 
land geplot dat ze dezelfdeafsrand 
tOt de winkels hebben_ Voor alle
maal hetmaximale Holl ndse licht, 
voorallemaal een kerken een 
s hooi lakbîj,HetNleuweBouwen 
is geen ba wen, het is de verstoffe
Ii jklng van een ideolOgl e,en van de 
toekomst, samengevat in platte da
ken, rechthoeklge vormen en het 
gemeenschappeli jke plantsoen. 

lWee films maakte l.ouisvan Gas
ter noverNagele,in 1960 en in 
2012; n hij is overleden, benik 
benieuwd naarwat rrestvan het 
laatstgebouwde dorp van de 
Noordoostpolder. een Nederlands 
utopia darook nog eens zestig jaar 
beSldaL Hells bewoond, maar het 
idealisme is ergeweken. 'Jonge 
meDSe willen hiernlerwonen', 
zegt oerbewoner Banholomeus 
BruiJnesteljn, op een bankje voor 
l1e Coöp Compact. waar zijn vrouw 
boodschappen doet 'om die oude 
kruidenier nl Vl'n te hOlJden' - die 
za Ier straks mee stoppen, en een 
nieuwe komt ernlet:een dorp met 
mperl.500 mensen is te klein. 
Jdealen zijn niet bestand tegen 

de mens. Toen was een liJd van pro
gre sievedromene gemee.n
smapszm, nu is het ieder voor Zich 
en eeconomievooronsallen,en 
Utopia een lv-programma van een 
commerciële zender. 'We zijn heel 
hard aan het doorknallen met ons 
hyperindividualisme', zegt PI de 
Bruijn op het verlaten terrasje van 
buurtcentrum Rietvelci 'En toch 
geloof ik dat he:tzin heeft Jdealen 
na (ejagen.' 

Nagele isdirectnadeoorlog 
gemaaktdoordegrote moderms
ten van d ar hitectuuren de stede
bouw: Gerr:il Rietveld, Aldo van 
Eyck, melis van Eestere ,Mien 
Ruys. Die leven nier meer. 'I k ben 
ok niet meer piep', zegt Pide 

Bruijn (74),de m~erarchitect
sredebouwer (Tweede Kamer 
Zuldas, Roombeek) die zich zo ver
bonden voelt met Nagele dathij 111 

de auto Slapt als ik hem vraag voor 
een ontmoeting. Pi probeert de 
neergangvan het dorp te stoppen; 
hij treek er in 2009 neer mertien 
jonge architecten, en dat hee 
gewerkt, eenbeetje.'Het wa in die 
tijd zielige dan nu' - maar hij 

De toekomst, samengevat in 
platte daken en rechte vormen. 

Een nieuw dorp op het grid van 
een Mondriaanschilderij. 

Architect PI de Bruljn: 'En toch 
heeft het zin idealen na te jagen: 

•PI 

maaktzich geen illusie . 
Zelf woonde h1)34 jaar in deBijl

mer, met 'enorme verwachdngen' 
van wat een rueuwewijk sociaal 
kandoen-ookdatismi lukt.Na
gelenoemrhij'deoennoeder'van 
he 'maakbare-samenlevJngsden
ken'; totio de kleinste details van 
het omwerp gaat een overtuiging 
schuil. 'Het is egalitair. fen soort 
socialisme zonder die bedruk
kendegelJjkschakeling, maar wel 
hetafdempèn van verschillen. ~ 
iedereen dezelfde conruties, en 
mensen word n gelu kkig. Dat 
proefje hier op elke straathoek. 
Geen huis is hoger dan een ander. 
Het is die wederopbouwsfeer: 
iedereen een aurootje: 

I agele bestaat nog, NederJan 
niet meer. Als ik 's avonds de illm 
bekijk ul11960, bekijk ikeen prehis
toM :eh land. De trotse vanzelfspre
kendheid van landarbeiders die in 
de laadbak Van een vramlllulo hun 
bochtige dorpen verlaten voor een 
rechthoekig, en daareen huisje 
trefien met stromend water uit de 
kraan. Ze zijn geselecteerd door de 
Rijksdienst, die pre ies weer welke 
mensen daar mOt![en wonen, en 
hoe,en waaro :Zehadden niks', 
ze", Pl, 'zemoesten het samen 
doen: 

Nu is welvaart een gegeven. Iers 
waar je recht op hebt: iedereen twee 
autootjes. Webepal n zelfwel hoe 
wegclukklgworden,ena1sdatge
luk nielsoel komr.11gr het aan een 
ander. Nu tijn de oe bewoners van 
Nagele tachtig, negenug Jaar, 'en 
doodsbang dat er nogmeervoorne
ningen vcrdwiJnen'. Merzijn jonge 
architecten heeft Pi oplossingen be
dacht: NageIe als J.."Un lkolonie, 
waar geen land- maar'kun tarbel
ders'komen wonen. En'en 'So-plus
village' van maken, voor enioren 
die urtde drukle willen, met !well
ness' en een villa voor Henk Krol. 

1aarenthousiast zijnze er nl.ei: 
over bij de gemeente Noordoosl
polder; de meestagrari chevan het 
land. Het liefst maken de boeren 
Nagele tot boerenland, 'ze hebben 
lastvan die kleine rordorp)fs.Als ik 
zeg: kunstenam, dan zeggenzij: 
kssss. De economisch werkelijk. 
heid IS weerbarstig.' 

Acht:erdr Coöp Compacl klussen 
mensen aan hun net gekochte huis. 
Hetzijn Polen, de nieuwe landar
beiders. '8i/lfg', zeggen ze als ik 
vraagwaarom ze naar agele zijn 
gekomen. 

Toine Heijmans 
t .I,eijmans@volkskrant.n l 
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Russische fraude 
OnderPoetin is sport in Ru land opnieuw een wapen 
geworden In de strijd met de 'vijandige' buitenwereld. 

u land heeft, als we he t voormalige hoofd van het 
Russische antidoplng-laboralorium mogen g lo
ven, bij de.Olyl pische Vinterspelen in Sotsji de we
eld opgrote chaal bedrogen Wat een klinkende 

zege voor het land leek -l3 keer goud,1I1ilveren.9 brons 
wasvolgens GIigort Rodtsjenkov het resultaat van een groot
scheepse fraude met bloed monsters. 

De onthullingen van Rodtsjenkovpas en in het beeld dat 
al eerd roprees ultonderzoeken van h t v reld antJdoping
agentschap WADAen de Duitse onderzoeksjoumalist Hajo 
Seppelt: het gaat niet om Individuele gevallen, maat een sys
tematisch programma om de prestaties van Russische spor
ters mer verboden middelen op te krikkel . 

Dat is uiteraard fnuikend voor de sportwereld, maa r nog 
gevaarlijkervoor Rusland zelr. Netals in de Sovjctperiocle i ... 
sport onder de Russische president Po ûn een taalszaakge
worden, een wapen m de strijd met de 'Vijandige' uitenwe-

Id. 

Sportersworden 
gereduceerd totsoldaten 

Daarmee raken de spotters hun vrijheid kwijt:z ij worde 
gereduceerd totsoldaren die, ho dan ook, hu n nd aan de 
overwJnningruoelen helpen. 

Helmeeslsinl terei dathetStaarsd pmgprogramma 
volgens Rodtslenkov onder toeZicht staat van de FSB, d ge
heime ienSl waarPoetin carrière maakte. FSB-agenten re
gelden volgens hem her omwisselen van de bloedmonsters. 
Dat verkl<ld rr ook waclrom deweinige hetrokkenen die hun 
mond durven open te doen over de wan praktijken in deRus
~sche sponwereld naar hc.:l buitenland zijn gevlucht De FSB 
staat erom bekend dat Zij genadeloo I 'ekent met 'verra
der.;' en 'overlopers', zoals Poerins woordvoerder Rodtsjen
kovopenlijk venelde. 

Her Kremlin doel deonthullingens ecvasta falsonder
deel van een sYStematische campagne om Rlliland en PoeUn 
zwartte maken en veel Russen geloven daal heil g in. Vooral 
sinds hel b gin van de cri 1S in Oekraïne is Poetin erin ge
slaagd een oorlog sfetT te creëren waarin Iedere kndek up 
Rusland en zijn beleId al~ landverraad wordt gezien. Kriti
sche med ia worden zo onder druk gez t mt ze de wItte vlag 
hijsen, zoals nu dreigt t gebeuren met RBI<. een van de laaL
te onafhankelijke mediaconcerns in Ru land. 

Zo keert het spook van Je Sovjet-Unie terug. 
BertLanting 

Stekel 

Robot voor het gerecht 
Toppop-presentator Ad 
Visser maakte ooit een LP 
met daarop in het Engels 
de kreet: 'Het gevaar Is 
niet dat robots mensen 
gaan nadoen, maar dat 
mensen robots gaan 
nadoen: 
Dat klinkt mooi, zeker 
In het Engels - maar 
kmpthetook?Totnog 
toe namen robots van 
mensen vooral nlet·crfml
nele handelingen over, z0.

als het assembleren van 
auto's, het vervoeren van 
containers en, in Japan, 
het wassen van bejaarden. 

Helaas bI ~kt een ZWitsers 
kunstenaarscollectief nu 
in het bezit van een robot 
die op Internet vervalste 
paspoorten en ecstasy

pillen aanschaft, 
Rlosofe en columnist 
Marjen Slob stelde in 
de krant van 12 mei 

de vraag wie moet 
worden berecht als m'n 

robottegen de lamp 
loopt. De robot zelf, lijkt 
me. Met een beetje druk 
vertelt die in de rechtszaal 
al bliepend wie de mens Is 
die hij nadoeL 

Olaf Tempelman 
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