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Duitsers bouwen eeuwig groeiende piramide - 03/09/2007

In de Duitse stad Dessau zijn de plannen voor De Grote Piramide gisteren met een
muziekfestival in de verf gezet. De initiatiefnemers staat niets minder dan het grootste
gebouw ter wereld voor ogen.

In het oude Egypte diende een piramide als graf voor één farao en zijn naasten. Het plan
dat in Dessau, een stad in het oosten van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, op tafel ligt,
wil als laatste rustplaats dienen voor miljoenen mensen van om 't even welke nationaliteit
of religieuze overtuiging. Het bouwproject moet de wat achtergebleven regio in het
voormalige Oost-Duitsland nieuw leven inblazen. Dessau heeft wel iets met architectuur,
want de stad herbergt het wereldberoemde Bauhaus-gebouw, een ontwerp van Walter
Gropius.
Bedoeling is dat mensen van over de hele wereld een steen reserveren, die ooit als een urne
voor hun asse moet dienen. Met die stenen wordt de piramide aangelegd. Hoe groot ze
wordt, valt dus niet te voorspellen. Maar de ambities zijn groot: 'Zelfs als slechts een klein
percentage van alle huidige en toekomstige levenden beslissen tot de aankoop van een
Grote Piramide-steen, zal het monument binnen de kortste keren de piramide van Gizeh in
Egypte overtreffen', luidt het op de website van het project.
Grootste monument ooit
'Over enkele tientallen jaren is dit het grootste monument dat onze beschaving ooit heeft
gebouwd.' Op www.thegreatpyramid.org illustreert een simulatie dat met 10miljoen
bouwstenen-urnen een hoogte van 268meter wordt bereikt. De beroemdste Egyptische
piramide, die van Cheops in Gizeh, is 147meter hoog. De bouw daarvan zou twintig jaar in
beslag hebben genomen.
Jens Thiel, een van de initiatiefnemers, voorspelt dat het bouwwerk in Dessau in dezelfde
tijdspanne ongeveer 150meter hoog zal zijn. Volgens hem moet de aanschaf van een steen
betaalbaar zijn voor elke aardbewoner. 'Een begraafplaats in een van onze betonblokken
zal wellicht 700euro kosten', liet Thiel gisteren in The Sunday Telegraph noteren.
'In Egypte was er slechts plaats voor enkelingen. Bij ons moet iedereen terecht kunnen',
zegt Thiel. Elke steen zou naar schatting één kubieke meter groot zijn.
De Weimar Bauhaus-universiteit zegt dat het project technisch haalbaar is. De lokale
overheid heeft geld opzijgezet om de plannen verder uit te werken. Via een
architectuurwedstrijd wordt nu naar het beste ontwerp gezocht. De internationale jury die
uiteindelijk de winnaar selecteert, wordt voorgezeten door de Nederlandse architect Rem
Koolhaas. De bouw zou volgend jaar al starten.
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