EMILIE G O M A R T

Politisering van de esthetiek
Vorm en beeli in de hedendaagse Nederlandse politiek
van ruim.telijke ordening1
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In .1.939 bracht Waker Benjamin het fascisme in verband met de 'esthetisering van de
politiek'. Dit was een proces waarin met behulp van Innovatieve reproductietechnieken - zoals de dagbladpers, fotografie en film - 'massapublieken' in het leven werden
geroepen, die 'gedachteloos' verschijnselen 'absorbeerden' in plaats van ze 'aandachtig
te observeren' (Benjamin 1939). De afgelopen tijd is dit argument van de 'esthetisering
van de politiek' in Nederland ingezet door critici om de opkomst te duiden van de
populist en politieke dandy Pim Fortuyn, vanaf eind jaren negentig tot aan. zijn
moord in 2002. We hadden hier te maken met een perfect voorbeeld van een. esthetisch
politicus, een ambitieus doch inhoudsloos, leeghoofdig' figuur die maatschappelijk
gezien niets te betekenen had, en zich alleen wist te onderscheiden, door zijn grote
mond en zijn acteertalent (Pels 2003).2 Deze critici gebruiken Benjamins slogan 'de
esthetisering van de politiek' niet om de fascistische, maar de twintigste-eeuwse
democratie te beschrijven. Deze kritiek doet denken aan andere analitici van eigentijdse politiek, zoals Bernard Manin, die stellen dat politieke Inhoud steeds vaker
wordt vervangen, door oppervlakkige en irrelevante overwegingen aangaande persoonlijke stijl en imago (Manin 1997).
Een ander Nederlands politiek verschijnsel, kan onderworpen worden aan een
gelijksoortige kritiek: de ruimtelijke ordening. Deze werd in de jaren zeventig gedomineerd door de geschreven, wetenschappelijke tekst (Faiudi 1994, Van der Cammen
1986, Rijndorp 1998), maar wordt inmiddels overspoeld door architecturale visies,
ontwerpschetsen, visuele 'kwaliteitscataiogi' enzovoort. Aangezien de ruimtelijke
ordening in Nederland sinds het begin van de twintigste eeuw wordt opgevat als een
overheidstaak, als een praktijk die het bevorderen van maatschappelijke rechtvaardigheid tot doel heeft en gericht is op zorgvuldige belangenafweging alsmede het zoeken
naar compromissen die het algemene belang dienen, roept dit de vraag op of de ruimtelijke ordening haar Inhoud heeft verloren. Hebben ook hier esthetische overwegingen de plaats ingenomen van politieke Idealen (WRR 1997)?
Kijken we naar de debatten die ontwerpers en. planologen zelf over dit onderwerp
voeren, dan komen we tot een. heel. andere conclusie. De afgelopen twee decennia,
waarin visueel materiaal steeds vaker werd ingezet om (ruimtelijke) politiek mee te
bedrijven, is de politiek niet van haar Inhoud ontdaan. De politiek van voor 1980, van

voor de mobilisering van beelden, wordt hier juist voor Inhoudsloos gehouden. Het
introduceren van beelden heeft de terugkeer van Inhoud In de politiek juist mogelijk
gemaakt. Intrigerend genoeg wordt hier de democratische politieke praktijk van participatie en onderhandeling leegheid' en 'ondoorzichtigheid' verweten. De poging
om op participatieve besluitvormingsprocessen te ontwerpen leidde in de jaren,
zeventig tot monsterlijke, onsamenhangende compromissen. De nadruk lag op het
proces in plaats van. op de inhoud, op planning in plaats van op het plan. (De Klerk
1983). Na 1980 verwachtte men dat beelden, gegenereerd met behulp van specifieke
ontwerptechnieken, samenhangende compromissen mogelijk zouden maken en bij
zouden dragen aan het ontwikkelen van "realistische en ambitieuze' inhoud.
Ontwerptechnieken, visionaire beelden en. stijlvolle kwaliteitscatalogi zouden het
publiek niet afstompen, ze zouden, er niet toe leiden, dat men de agora van het kritisch
debat zou verlaten. Beelden zouden het debat juist terugbrengen in de politiek, en de
politici en het algemene publiek wakker schudden.
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"Empirisch-filosofische preoccupatie
Benjamins begrip van de 'esthetisering van de politiek' is verbazend slecht toepasbaar
op de Nederlandse ruimtelijke ordening. Hier beschouwde men visuele technieken
uitdrukkelijk niet als een. corrumperende kracht, die de democratie van buitenaf zou
ondermijnen. In plaats daarvan werd in de discussies tussen planologen, ontwerpers
en politici over beelden duidelijk dat zij hun twijfels hadden over de verdiensten van
de klassieke politieke procedures voor publieke participatie, voor de hedendaagse
politiek. Zij kregen aandacht voor de (foucaultiaanse) vormen - men kan ook zeggen
'dispositieven' of'arrangementen' - die worden ingezet om politiek vandaag de dag
mogelijk te maken. Hun perspectief verschoof van een idealistische benadering van
wat politiek is en zou moeten zijn, naar een pragmatische gerichtheid op de effecten
van. klassieke politieke arrangementen, namelijk het democratische forum en. zijn
Nederlandse jaren zeventig-varianten, procedures voor publieke participatie en stakeholderonderhandeiingen. Het is niet zo dat beelden de technieken van participatie
eenvoudigweg vervingen als het geëigende middel om politiek mee te bedrijven of datde ene vorm. in de plaats kwam van de andere. Maar het debat ging in toenemende
mate over 'vormen/ en over de mogelijkheid dat de meest formele vorm onder de
vormen, namelijk het beeld, en de praktijk van het in beeld brengen, wel eens bijzonder geschikt zouden kunnen zijn voor het bedrijven van politiek. Toen het debat uitkwam op de vraag van de rol van beelden, kwamen daarmee ook andere vragen, open
te liggen: wat zijn geschikte en. effectieve wijzen van handelen, en wat zijn de geschikte en effectieve technieken voor het bedrijven van politiek?
In het debat zelf leken politici, planners en. ontwerpers te worstelen met wat we
zouden kunnen, omschrijven als een empirisch-fiiosofische preoccupatie. Dat wil zeggen: zij kregen te maken met de vraag wat er vandaag de dag voor nodig is om 'als een
staat te handelen", alsook met de vraag of zij bereid waren om., bij wijze van experi-
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ment, onorthodoxe technieken als 'het tekenen' te gaan rekenen tot de acceptabele
instrumenten van de moderne staat. Deze em.pIri.sch-filosofi.sche vragen doen. denken
aan een argument van de pragmatische filosoof John Dewey, die erop hamerde dat de
staat zich continu, opnieuw moet uitvinden.. Voor Dewey is de staat het resultaat van
een aaneenschakeling van pogingen om zorg te dragen voor specifieke publieke
behoeften, die in het verleden zijn ontstaan. Wanneer nieuwe problemen zich aandienen, moet de staat zich niet in bochten wringen om middels de oude vormen op de
nieuwe behoeften te reageren. In plaats daarvan dient de staat zich te transformeren
om. op een toepasselijke manier op deze behoeften te kunnen reageren: 'By its nature,
a state is ever something to be scrutinized, investigated, searched for. Almost as soon
as its form is established, it needs to be re-made' (Dewey 1954 [1927]).^
In 1994 nam het nieuwe Paarse kabinet een. standpunt in dat een aantal deweyiaanse termen bevat: de overheid moest opnieuw worden 'uitgevonden' en haar technieken moesten worden, aangepast en uitgebreid (Osborne 1993).4 Paars stelde dat de
vertrekkende christen-democratische regering, ondanks haar pogingen om meer
transparantie te creëren en de democratie uit te breiden, had gefaald in het licht van
een cruciaal criterium: het overheidsbeleid was inefficiënt gebleken op inhoudelijk
niveau. Daarom was het nodig om over te gaan tot deregulering en decentralisatie, en
om de overheid te gaan. 'managen als een. bedrijf (Winsemius 1986"). Er zijn zeker goede
redenen om je te verzetten tegen de verleiding om dit soort beweringen, te interpreteren binnen een groots opgezet filosofisch kader als dat van Dewey. De stelling dat de
overheid 'opnieuw uitgevonden.' moet worden kan, tot op zekere hoogte, eenvoudigweg begrepen, worden als een typisch geval van zelfvergroten.de bravoure waarmee een
aantredende regeringscoalitie afscheid neemt van haar voorganger. Deze retoriek kan
net zo goed gezien worden als een voorbeeld van het soort managementlingo dat
typerend is voor wat in Europa het Nieuw Links van de jaren tachtig en. negentig zou
worden. Sindsdien, hebben zich echter een aantal redenen aangediend die deze vergelijking achteraf alsnog rechtvaardigen. Een aaneenschakeling van gebeurtenissen,
zouden we kunnen zeggen, heeft Nieuw Links uitgedaagd zijn woorden waar te
maken, waarna het een deweyaanse betekenis heeft opgedrongen aan de zinsnede 'het
opnieuw uitvinden van de overheid1 die deze oorspronkelijk niet had.

"Terugvinden van de inhoud
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In de ruimtelijke ordening kwam de kritiek van de Inefficiënte overheid - de aantijging dat ze de controle over de 'inhoud' 1 kwijt was - in aanraking met een parallel
debat dat architecten, en stadsplanologen voerden over het verlies van 'beeld' en Vorm 1
in de Nederlandse stad en het Nederlandse landschap. Dit debat werd gevoerd naar
aanleiding van een toenemend aantal tentoonstellingen, van professionele workshops
en als onderdeel van grootschalige stadsprojecten 5 De betrokken architecten stelden
dat het verlies van vorm in stad en landschap vooral te wijten was aan de verhouding
tussen architect, overheid en planologie (Barbier! 2003), Zo kunnen we zeggen dat

een mogelijk gratuite oproep om de overheid opnieuw uit te vinden onverwacht voorzien werd van een zekere urgentie. Architecten en planners bleken het erover eens te
zijn dat 'politieke inhoud' alleen maar ontwikkeld zou kunnen worden als er ook
meer aandacht gegeven kwam. voor architecturale inhoud, dat wil zeggen, voor vorm
en beeld. Esthetiek wordt toegevoegd aan het scala van politieke technieken, breidt ze
uit en vindt ze zelfs opnieuw uit.
Planologen en ontwerpers hadden inderdaad hoge verwachtingen van de introductie van beelden in de politiek. Pieter Winsemius, minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu, legde, net als hedendaagse critici van de ruimtelijke
ordening, een verband tussen het probleem van het terugvinden van de 'inhoud' en
het probleem van het gezag van de overheid in een democratische samenleving. Hij
dreigde de Rijksplanologische Dienst (RPD) op te heffen omdat deze volgens hem
'zijn legitimiteit kwijtgeraakt was* op het moment dat de dienst de 'eigen' doelen uit
het oog verloor en een louter coördinerende Instantie werd. Overheidsinterventie in
de ruimtelijke ordening kon niet langer worden gerechtvaardigd, tenzij de RPD In
staat zou blijken de eigen doelstellingen te formuleren en zou bewijzen, deze doelstellingen op een efficiënte manier te kunnen realiseren. Rond deze tijd verleende
Winsemius, samen met RPD-directeur J. Witsen, zijn steun aan een nieuw Initiatief
binnen de RPD: het verkennen van het gebruik, van beelden en toekomstscenario's.
Het was hard nodig dat de planologen en politici van. de RPD een Visie' ontwikkelden en volgens Winsemius en Witsen kon Visie' gelijkgesteld worden aan Verbeelding 1 In de figuurlijke én letterlijke zin van het woord.
Zo diende zich, op hetzelfde moment dat de RPD met een legitimiteitprobleem
geconfronteerd werd, een oplossing aan: Verbeeldingsrijke' beelden - die de 'eigen
doelen van de RPD zichtbaar zouden maken - zouden aantonen dat de RPD zowel
gezag als Inspiratie had. Deze beelden zouden mensen op hun beurt Inspireren, ze
zouden zo 'betoverend' zijn dat men ze graag zou willen realiseren. Zulke beelden
zouden de plannen niet alleen zichtbaar maken, zij zouden ook de efficiëntie waarborgen van de handelingen waartoe de plannen moesten aanzetten. Dwang van
bovenaf, of sancties, zouden niet meer nodig zijn, centraal gezag zou niet meer uitgeoefend hoeven te worden. Beelden zouden dienen als 'de instrumenten van het zorgvuldige evenwicht' die Nieuw Links beschreven had, zij zouden helpen om de gedereguleerde, gedecentraliseerde en toch efficiënte staat te realiseren (Faludi en Van der
Veld 1994). Beeld en vorm zouden niet slechts Inhoud In de politiek terugbrengen.
Planologen, politici en architecten betoogden dat de ontwerppraktijk het vermogen
van politici om zich uit te spreken kon helpen vergroten en kon helpen om hun uitspraken te herdefiniëren als 'efficiënt handelen: politici zouden eindelijk spreken
(door middel van beelden), Inspirerend zijn, en daarmee effectief. Beelden zouden niet
alleen het probleem van de 'Inhoud' van politiek oplossen, maar ook een complicatie
die Ik wil aanduiden ais het probleem van 'Intenties' in politiek.
Deze wending in het debat Is cruciaal als we een ander verschil met Benjamins
'esthetische politiek' willen begrijpen. Zoals ik hierboven al heb aangegeven, ging
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Benjamin er vanuit dat de politiek ondermijnd werd door de introductie van praktijken die de democratie vreemd waren (met name film, in opkomst in de jaren dertig),
Het Nederlandse debat was er daarentegen niet op gericht om te bepalen wat de politiek al dan niet eigen was, wat er binnen- of buiten viel In plaats daarvan kreeg men
aandacht voor de meervoudigheid van de vormen die een te verwachten dan wel
onverwachte rol speelden in de totstandkoming van politiek. Wat de deelnemers aan
het debat precies bedoelden met 'politiek', op dit bewuste moment in de Nederlandse
ruimtelijke politiek, wordt in het debat zelf gedefinieerd als 'het hebben van een politieke visie' die zowel gezag heeft als inspireert, iets wat ik heb samengevat als het hebben van 'intentie'. Hieronder zullen we zien dat het debat zijn. eigen term voor deze
nieuwe entiteit ontwikkelde. Hier is het van belang om op te merken dat deze entiteit
een. tentatieve of voorlopige constructie is die via een reeks technieken of arrangementen - in dit geval ontwerptechnieken - vorm krijgt.
Net zoals Foucault het proces van. de formattering van het moderne subject heeft
beschreven, en Latour en Gallon dat van het kapitalistische 'object', zo wordt hier ~~ zo
suggereren de deelnemers aan het debat - 'politieke wil' vormgegeven (door middel
van technieken van participatie, onderhandeling en het verbeelden). Al te vaak verklaren gedesillusioneerde commentatoren het mislukken van een project of een beleidsvoorstel door te verwijzen naar een 'gebrek aan politieke wil' - alsof'wil' iets is wat
voorafgaat aan, en extern is aan, het project in kwestie en de verdediging ervan. De
deelnemers aan het debat vatten politieke wilsvorming, dat wil zeggen het formatteren van de politieke wil, daarentegen niet op als de voorwaarde voor, maar als Iets wat
met behulp van politieke technieken bereikt kan worden. Door te switchen van 'esthetische politiek' naar 'politieke esthetiek' probeer ik de Impact te traceren van een verschuiving in het debat, van de poging in de jaren zeventig om te voldoen aan de klassieke verwachtingen van wat politiek is, naar de aandacht die in de jaren negentig ontstond voor het feit dat wat 'politiek' is varieert door de tijd. Politiek wordt hier iets wat
op een tentatieve manier tot stand wordt gebracht door middel van visuele technieken.
De esthetiek komt eerst - het Is het format; de politiek, zo hoopt men, volgt daaruit.

Chaos
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Bij wijze van samenvatting zouden we kunnen zeggen dat het in de Nederlandse
ruimtelijke politiek vandaag de dag gaat om de politieke 'intentie' - en het tot stand
brengen ervan. Je zou kunnen zeggen dat er een grootschalig experiment gaande is
rond de vraag hoe deze ontwerpbeelden en visuele technieken de politieke 'intentie'
precies zouden kunnen realiseren. Nederland N u Als Ontwerp, een vijfjaar durende
workshop (1983-1989), heeft een generatie ontwerpers getraind in het maken van 'toekomstscenario's' en had als doel. de keuzemogelijkheden van politici in de besluitvorming te Verbreden'7 De vernieuwing van. de Kop van Zuid in Rotterdam, de totstandkoming van. IJburg in Amsterdam en Leidsche Rijn bij Utrecht werden daarentegen opgevat ais een gelegenheid om ontwerptechnieken, (target images, modellen,

structuurplannen, visuele catalogi) niet eenvoudigweg te gebruiken, om het spectrum
aan. keuzemogelijkheden, van de beslissende partijen te verbreden (Bakker 1995).
Tekentechnieken werden geïntroduceerd in politieke menings- en besluitvormingsprocessen zelf, met als doel het verbeteren van de onderhandelingen, door onverwachte verbanden te leggen tussen de verschillende alternatieven.
Terwijl deze concrete projecten nog Hepen, ontspon zich een debat tussen architecten, planologen en politicologen over de vormen van bestuur. In het midden van
de jaren negentig droegen ontwerpers van het bureau H+N+S bij aan de totstandkoming en publicatie van De Nieuwe Kaart van Nederland: een. GIS-kaart van alle
bestaande (natuurlijke en gebouwde) landschapselementen en alle door de overheid
goedgekeurde projecten. De twintig meter lange kaart werd op een. podium, uitgespreid, waarna hij verscheen als een enorm log en onleesbaar ding waar het publiek in
verbijstering van bovenaf op neer kon kijken. Geografen zijn. doorgaans vol minachting over pogingen om grote, volledige kaarten te maken, en vergelijken ze met
Borges' nutteloze kaart met een schaal van 1 op 1 (Turnbul 1993, Wood 1992). In dit
geval was het chaotische karakter van de kaart volgens het publiek en de ontwerpers
echter niet te wijten aan de kaart zelf of aan de onjuiste vooronderstellingen van de
kaartenmaker, maar aan het chaotische karakter van het land. Er werd. over geschreven.
en gesproken als het ultieme bewijs dat de overheid niet in. staat was tot effectief
bestuur - dat wil zeggen tot 'het krijgen, van overzicht, het stellen van prioriteiten en
het aanbrengen van hiërarchie'. Zou De Nieuwe Kaart wel een leesbare vorm hebben
gehad, dan zou daarmee het gezag en de efficiëntie van de overheid zijn aangetoond, zo
stelden de critici. Maar in plaats daarvan vulde de overheid 'de lege vakjes' in, zonder
vooruit te kijken en zonder aandacht voor het resultaat. De architect Riek Bakker schreef:
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'Het is tijd om over te stappen, van compromis- en compensatieplanning (typisch voor
het poldermodel) naar het scheppen en weergeven van duidelijke (politieke, sic) keuzes, en eraan vast te houden: "Dit is wat we willen, dit zijn onze redenen en daarom moet dit gebeuren".

Zo'11 ommekeer is misschien wel het allermoeilijkste om voor elkaar te krijgen in onze
bijna overgedemocratiseerde samenleving... Iemand moet ervoor zorgen dat de ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde richting wordt gestuurd. Dat is de taak van de
opdrachtgever (Bakker 1995, 16).

De overheid heeft haar vermogen, verloren om. te zeggen: 'Dit is wat ik wil'.
Architecten raakten, al doende openlijk betrokken, in een poiitiek-theoretisch debat
over de manieren waarop de overheid haar besturende rol kan uitoefenen. Benjamin
ging er in zijn. 'esthetische politiek' vanuit dat esthetiek de politiek van haar inhoud
ontdoet. Maar in dit geval brengt de esthetiek van ontwerpers de inhoud op een tentatieve wijze terug in de politiek. Hier wordt het ontwerpen in de politiek geïntroduceerd om een probleem te lijf te gaan dat volgens de actoren als het kernprobleem van
een 'overgedemocratiseerde' overheid gezien moet worden: het vermogen om te kunnen zeggen 'dit is wat ik wil' en het concreet tot stand brengen daarvan. Het volgen
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van het debat, van wat mensen zeggen, is een niet geheel bevredigende manier om uit
te vinden wat de relevantie is, en de irrelevantie, van 'esthetische politiek' voor de
hedendaagse Nederlandse ruimtelijke politiek Een etnografische studie kan helpen
om de verwachtingen van wat politiek 'is' verder op losse schroeven te zetten en kan
laten zien dat politiek een empirische onderneming is, namelijk die van het tentatief
tot stand brengen van 'politieke intentie', 'wil' of'opdrachtgeverschap'. Maar eerst wil
ik het theoretische doel van dit project verduidelijken.
De uitdrukking van Benjamin, 'esthetische politiek', ontleent haar evocatieve
kracht aan een schandaal, het schandaal van de kolonisering van de ene sfeer, de politiek, door een andere, in dit geval een (specifieke, moderne) esthetiek. De opmars van
het nationaal-socialisme en het gebruik van visuele propagandatechnieken in die context is de belangrijkste reden, zoals Benjamin in zijn tekst nadrukkelijk stelt, voor zijn
gevoeligheid voor dit schandaal Zij zou misschien ook verduidelijkt kunnen worden
- in het licht van de moderne esthetiek die in deze periode opgang vond ~~ in de vooroorlogse Franse abstracte kunst en het Amerikaanse expressionisme. Deze definieerden zichzelf in de tijd van Benjamin inderdaad als esthetisch en nadrukkelijk als niet
zozeer politiek of historisch (Wood 1999). Al terugkijkend zouden we kunnen zeggen
dat Benjamins uitdrukking leunt op een vervolmaakt onderscheid tussen politiek en
kunst, op een manier die doet denken aan de weberiaanse definitie van de relatie tussen wetenschap en wetenschappelijke expertise. De klassieke taak van experts in het
beleid, volgens Max Weber, is het verschaffen van neutrale wetenschappelijke informatie (die bijvoorbeeld in een laboratorium tot stand is gekomen) die later en in een
ander (politiek) forum door politici zal worden gebruikt in meningsvormingsprocessen (Weber 1994). Webers argument werkt het hobbesiaanse onderscheid tussen
wetenschap en politiek verder uit: wetenschap is neutraal en gebaseerd op feiten, in de
politiek draalt het om incommensurabele, subjectieve waarden.
Op dezelfde wijze ontleent het argument van de verplaatsing van de politiek - dat
wil zeggen, de stelling dat de politiek zich verplaatst heeft naar niet-politieke ruimten zoals het wetenschappelijk laboratorium of de werkplaats van de Ingenieur - zijn
kritische kracht aan de veronderstelling dat er een dramatisch verhaal te vertellen is
als de grenzen van de politiek zo vaag worden, dat zij ook wetenschap en technologie
gaat omvatten (ook al ondermijnt en problematiseert deze stelling het onderscheid in
kwestie). Het onderscheid tussen wetenschap en politiek, en dat tussen kunst en politiek, heeft zo een belangrijke rol gespeeld in de kritiek op en analyse van de rol van
niet-politici in de poliriek. Het debat tussen planologen, politici en ontwerpers in
Nederland wijst er echter op dat deze vragen over scheidslijnen en de zuiverheid van
domeinen die daarmee in stand wordt gehouden ('wat is de rol van ontwerpers in de
politiek', 'wat is de rol van experts in de politiek') ons ervan afhouden de specificiteit
van verschillende gevallen empirisch te vatten. Een andersoortige vragenlijst zal moeten worden aangemaakt om het Nederlandse geval te benaderen, met vragen die hun
kritische en analytische kracht niet ontlenen aan een verondersteld onderscheid tussen, verschillende 'domeinen'.

Toen esthetische technieken voor het maken van vormen en beelden, werden uitgeprobeerd om iets wat werd gedefinieerd als een. verdwenen politiek vermogen tot
opdrachtgeverschap' tot stand te brengen, voltrok zich niet alleen een herdefinitie
van 'de rol van. experts in de politiek'. Er werd ook een begin gemaakt met het verkennen van een alternatieve metataal Als architecten deel gaan nemen aan de politiek,
als zij haar gaan definiëren en haar beginnen te veranderen, wordt er niet alleen een
grens overschreden. In plaats daarvan werd het vanaf dat moment cruciaal om het vermogen te ontwikkelen om niet alleen in termen van onderscheiden te denken, maar
ook in termen van het succesvol tot stand brengen van heterogeniteit. In het wetenschapsonderzoek wordt de autonomie van. wetenschap (objectiviteit) wel. beschreven
als een 'effect' dat wordt bereikt door middel, van heterogene (niet-autonome) 'settings', zoals het laboratorium en publicaties. Wetenschappelijke 'feiten' worden hier
niet als autonome entiteiten beschreven, maar als heterogene actornetwerken', 'mangles' of'quasi-objecten'. De aandacht van de analist richt zich hier niet langer op het
enkelvoudige object, maar op de hele setting, in materiële en sociale zin, die het tot
stand brengt. Bovendien worden de eigenschappen van het object ('reëel bestaand',
'actief) hier gezien als het 'effect van. het hele dispositief dat het object van een kader
voorziet (en niet van eigenschappen die intrinsiek zijn aan het object). Op dezelfde
manier, zo zouden we kunnen zeggen, wekt het Nederlandse debat de suggestie dat
'politiek' (gedefinieerd als opdrachtgeverschap') tentatief tot stand kan worden
gebracht door middel van technieken van vormgeving. Beelden en esthetiek zijn de
sociotechnische 'dispositieven', 'opdrachtgeverschap' Is het effect.
Hoe kunnen we de 'politiek' gaan beschrijven als een. effect dat tot stand wordt
gebracht, in plaats van als een domein of een reeks van vaststaande criteria? In tegenstelling tot de rijkdom aan literatuur over wetenschap en esthetica bestaat er slechts
een kleine hoeveelheid literatuur die een etnografische beschrijving geeft van. de settings waarin 'politiek.' historisch en lokaal tot stand is gebracht. Jean-Philippe
Heurtins (1999) L'espace public parlementaire geeft bijvoorbeeld de debatten weer die in de
negentiende eeuw werden gevoerd over de architectuur van het Franse parlement. In
dit debat werden, materiële overwegingen over het ontwerp van het gebouw gekoppeld aan filosofische overwegingen over hoe dingen, 'openbaar' gemaakt konden of
moesten worden. Sheila Jasanoff heeft laten zien dat beleidsobjecten gedefinieerd
worden in niet-politieke processen, zoals juridische procedures of wetenschappelijke
controverses •- waarbij ze de heterogeniteit van beleidspraktijken benadrukt (Jasanoff
.1990, 2002). (Zoals haar antwoord aan Collins echter duidelijk, maakt, gaat zij uit van
een vaststaande definitie van het soort politiek dat men moet zien te realiseren
(Jasanoff Z003)}.
Het werk van Andrew Barry (2001) betekent een belangrijke aandachtsverschu.1ving. Hij beschrijft niet 'de politiek' maar het moeilijke en riskante werk van het 'politiseren' van een kwestie: iets op tentatieve wijze tot een politieke kwestie maken, op
dezelfde manier waarop, zoals beschreven in de oorspronkelijke STS-iiteratuur, een
bewering op tentatieve wijze gestabiliseerd wordt tot een wetenschappelijk feit.
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Gallons (2004) Interpretatie van Barry onderstreept, meer dan. Barry zelf, dat het argument "alles is politiek' de plank misslaat: gezien de benodigde investeringen is succesvolle politisering zeldzaam.. Gallon benadrukt eveneens de 'demonstraties' die er al
dan niet in slagen om. 'dingen politiek te maken': het succes van de mise en politique
hangt af van zijn mise en controverse scientifique. Experts doen meer dan het leveren, van
objectieve feiten aan de politiek; zij ondermijnen de politiek niet door het proces van
publieke menings- en besluitvorming te onderbreken en de pas af te snijden. In plaats
daarvan zijn het juist die processen, waarin tentatief een. wetenschappelijk feit tot
stand wordt gebracht die een kwestie zouden kunnen politiseren. Deze inzichten zijn.
cruciaal, als we de 'politieke esthetiek' willen begrijpen, niet als een ondermijning of:
kolonisering van het ene domein door een ander, maar als een heterogene praktijk
- waarin naast debat- en. overlegtechnieken ook vormgevingstechnieken een rolspelen - gericht op het bereiken van een. 'effect', namelijk 'opdrachtgeverschap'.

De Stelling van Amsterdam
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Een etnografische casestudy kan misschien beter dan een schetsmatige geschiedenis
laten zien hoe de ontwerppraktijk 'politiek' maakt tot het tentatieve resultaat van
esthetische technieken.
In 2000-2001, gedurende een periode van twaalf maanden, maakte H+N+S een
ontwerp voor de Stelling van Amsterdam, een monument dat op de Unesco-lijst van
Werelderfgoederen staat.^ De stelling werd een object van ontwerp omdat betrokken
actoren een verschuiving hoopten te bewerkstelligen in een ander debat: een breed in
de media uitgemeten, controversieel en uiterst gespannen conflict tussen bewoners,
provincie, betrokken gemeenten en de ministeries van Cultuur en Ruimtelijke
Ordening over de Verantwoordelijkheid' voor een plan voor een nieuwe haven en
snelweg in de Wijkermeer, een gebied waar de stelling doorheen loopt. Dit plan zou
tot gevolg hebben, dat een of meer van de forten van de stelling vernietigd zouden
worden.
Om de Impasse in het debat te doorbreken en de provincie het vermogen terug te
geven om op de kritiek te 'antwoorden', om te 'handelen' en op gezagsvolie en effectieve wijze te zeggen 'wat (de politici van de provincie) willen', stelden de ontwerpers
voor 'de discussie naar een hoger abstractieniveau te tillen, een hoger planologisch
niveau, om zo te kunnen bepalen wat voor een haven het meest geschikt zou zijn voor
de Wijkermeer'. Ze zouden de vraag van de stelling 'in haar geheel' oppakken, in plaats
van zich te beperken tot een discussie over de gevolgen van het afbreken van een van
de forten. Politicus M. legt uit dat de ontwerpers werden geacht een 'robuust politiek
plan' te maken voor het gebied, een plan dat 'ambitieus, realistisch zou zijn en in staat
om steun van bestuurders en van het publiek te krijgen' (M, Interview, september
2001). Het is interessant dat dit ontwerp (dat wil zeggen, het 'robuuste politieke plan')
dat hij van de ontwerpers verwacht In geen van de taxonomieën van de politieke theorievorming past: in welke theorie gaat immers legitimiteit samen met efficiëntie, en

handelen met processen van menings- en besluitvorming? De ontwerpers dienden
deze drievoudige beproeving bovendien te doorstaan met behulp van instrumenten
die politici niet ter beschikking stonden: beelden.

in

o
>

'Wij wilden, ontwerpen zien, wij wilden dat de creativiteit van de ontwerper als een
breekijzer zou fungeren voor de Wijkermeer. Het is Iets heel anders om. niet inspirerende beelden, te werken.. Voorheen hadden wij altijd met woorden gewerkt' (CS,
interview, ju.nl 2.001).
Er werd, kortom, verwacht dat de productie van. beelden door ontwerpers voor elkaar
zou krijgen, wat woorden in de traditionele politieke verhoudingen niet voor elkaar
hadden gekregen, namelijk om op effectieve, realistische en legitieme wijze te zeggen:
'Dit is wat ik wil'. 1 0 In plaats van te betogen dat beelden, dit inderdaad bewerkstelligen, wil ik met behulp van drie schetsen laten zien hoe het ontwerpen een instrument
wordt voor het 'heruitvinden' van een specifieke bestuursvorm. De eerste schets wekt
de indruk dat de esthetische techniek van het tekenen van patronen de politiek feitelijk ontdoet van iedere Inhoud en. controversialiteit - van alles wat 'politiek' is aan de
politiek, In de volgende twee schetsen, zal ik laten zien hoe deze patronen in feite ais
bouwstenen fungeren voor het scheppen van politieke inhoud en een. politieke intentie.
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Illustratie 1: Kaarten naast elkaar gezet, uit de eerste versie van het Hf N+S-rapport
Krisis 20-05 I

De ontwerpers van H+N+S beginnen het ontwerpproces met een retorische en. visuele truc: zij problematiseren het bestaan van de Stelling van Amsterdam. In een eerste,
tussentijds rapport zetten zij van elkaar afwijkende kaarten van de stelling uit ver-

1

schillende bronnen naast elkaar. Het gaat erom bestaande gezichtspunten te problematiseren, om. hun. aanvechtbaarheid aan te tonen. Op deze manier proberen de ontwerpers een eigenzinnig en 'oorspronkelijk' beginpunt voor het ontwerp te construeren.
De volgende stap is om de stelling opnieuw te ontdekken/construeren als een
patroon van punten en lijnen. Landschapsarchitecten zoeken doorgaans naar patronen door horizontale en verticale perspectieven op het landschap te combineren, dat
wil zeggen door topografische kaarten en van ooghoogte genomen foto's van de stelling naast eikaar te leggen (Vroom 1982, Andela 2000).

Fort Kr©fnm^y® ( A H I de H&m)
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Illustratie 2: Het stellingpatroon en een panoramische foto van de Wijkermeer
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Als het landschap als een 'patroon' wordt getekend, dan is de stelling niet meer dan
'dat wat zichtbaar is'. Door de kaart naast de panoramische foto te leggen, ontstaat als
het ware een realistisch effect, net zoals het raster in een perspectieftekening - in de
analyse van Ernst Gombrich - werd gebruikt als een hulpmiddel, dat betekenis uitbant en aan het oog een bepaalde 'onschuld' verleent, het vermogen om dingen onbevooroordeeld te aanschouwen. Kunsthistorica Svetlana Alpers (1983) beschouwt iets
wat lijkt op het 'onschuldige oog' als karakteristiek voor de zeventiende-eeuwse
Nederlandse landschapskunst, een vorm. van representatie die niet op zoek was naar
'diepere betekenissen onder de oppervlakte der dingen'. In de naoorlogse ruilverkavelingen, die cruciaal zijn voor het begrip van de praktijken van hedendaagse landschapsarchitecten, werd het landschap op vergelijkbare wijze benaderd als een 'structuur' die leesbaarder en. duidelijker' moest worden gemaakt. In deze praktijken 'ging'

het landschap nergens 'over'; of als het al over iets ging, d a n g i n g h e t over een patroon,
In het geval van de Stelling van Amsterdam, b e n a d r u k k e n de ontwerpers eveneens d a t
het landschap van de Wijkermeer, h e t o n d e r w e r p van verhitte discussies, louter een
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patroon van. punten, en. lijnen is:

7®

'De Wijkermeerpolder heeft door zijn gefaseerde ontginningsgeschiedenis een vrij
ingewikkeld ruimtelijk patroon: elementen van het getijdelandschap die nog steeds

O

herkenbaar zijn en die zich vermengen met patronen van. de negentiende-eeuwse

m
3.

droogmakerijen. Hierdoor zijn hoekverdraaiingen ontstaan... Te midden van deze verschillende oriëntaties in het landschap vormen de oude zeedijk en de liniedijk van de
Stelling van Amsterdam, nu het oriëntatiepatroon in het landschap' (eerste versie
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Illustratie 3: Het stellingpatroon

O o k de stelling is niet meer d a n een 'regelmatig patroon':
"Wat Interessant is, is niet de historische essentie van de stelling. (Ze) Is Interessant....
vanwege de mathematische regelmatigheid van het systeem. Dat de forten op vaste
afstand van elkaar staan, steeds weer het patroon herhalend...' (YF, Interview 2001).
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Maar wat is het effect van het definiëren van de stelling als een. patroon? Gaat er niet
iets verloren, wanneer de ontwerpers proberen, om. de discussie te transformeren met
behulp van patronen? Wordt 'de politiek' er niet armer van?

Tatronen en de compositie van een intentie
YF, de ontwerper, schetst een patroon (van de stelling) op een transparant vel dat over
diverse topografische kaarten heen ligt. Zij tekent en. onderbreekt dan haar werk,
haalt het vel van de kaarten, bestudeert haar schets en gaat weer verder niet tekenen.
Zij blijft over de kaart gebogen; zij tekent, stopt, buigt haar hoofd en bekijkt het vel
weer van. dichtbij. Wat zoekt zij? Ais het patroon, slechts een patroon is, iets wat men
eenvoudigweg in het landschap of op de kaart kan 'zien', waarom zou je het 'onschuldige' patroon dan uit de 'objectieve' kaart 'tillen'? Wat is het dat zij zoekt in deze vorm
op het transparante vel dat zij losmaakt van de kaart?
Er kan maar één verklaring zijn: er bestaat niet zoiets als zomaar een patroon, Of tenminste, het eenvoudige patroon Is een. techniek, een elementaire bouwsteen die
gebruikt kan worden om. iets anders te construeren. Recente instructieboeken voor
ontwerpstudenten beschrijven het tekenen van patronen als een techniek voor het
ontdekken/construeren van de eigen ontwerpdoelen van de ontwerper.

Illustratie 4: Foto van de Stelling van Amsterdam, gemaakt door YF
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'De eerste stap in het ontwerpen voor een landschap is naar de plek zelf te gaan, van je
fiets te stappen, daar te gaan zitten en je gedachten de vrije loop te laten ... Mogelijk
ben je nog nooit op deze plek geweest, maar vertel me niet datje nog nooit een. tuin,
een dijk, een kinderspeelplaats, een rij bomen hebt gezien? ... Wat Is er bijzonder aan
deze rij? ...Vanaf dat moment moetje foto's, schetsen of aquarellen gaan maken om dit
proces van waarneming vast te leggen en mogelijk te maken en bijgedachten te vormen
die nodig zijn om het gezichtspunt van de ontwerper In beeld te krijgen. Neem niet de
houding aan van Iemand die alles evenredig waardeert....' (Warnau 1988, 23).

Patronen zijn wat de ontwerper tekent als zij daadwerkelijk een subjectieve waarneming probeert vorm te geven; dit is wat ze doet als ze probeert om het landschap en
de doelstellingen van haar eigen interventie in het landschap te beschrijven. Patronen
zetten het proces in beweging van het gelijktijdige ontstaan van Inhoud en. intentie.
In YF's H+N+S-ontwerp was de stelling aanvankelijk 'helemaal niets'. Om 'iets te
worden, moest zij als een patroon worden getekend: de stelling moest zowel worden,
beschreven, als 'ingeschreven' in een strategie gericht op een doel In stafvergaderingen bespreken de ontwerpers in hoeverre de door YF gepresenteerde patronen op een.
effectieve manier een inhoud en intentie articuleren:
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YF: ... Het hele ontwerp zal. worden uitgeprobeerd op het havenontwerp in de
Wijkermeer (want daarover gaat het publieke debat). Het cruciale gebied van het ontwerp is dit gebied (de Wijkermeer), waar de stelling de haven en de snelweg kruist. De
vraag is: wat doen we daar met de stelling, hoe gaan we om met de lijn van de
Stellingdij k, hoe rigoureus moet hij de vorm en ligging van de haven bepalen?
JD: Ok, dat gaat over de haven, maar hoe zit het niet de discussie over het Groene Hart?
Als dat onze ambitie Is (een ambitie die in andere H+N-fS-projecten tot uitdrukking
komt), dan zou de stelling eruit moeten zien als een aaneengesloten netwerk, dan heeft
ze netwerken nodig...
YF: LN stelt voor om te pleiten voor een stelling als onderdeel van. het waterbeleid,
maar nu. kom jij niet het Groene Hart...
JD: Het is iets om. over na te denken. Wij hebben dit idee in. andere projecten naar voren
gebracht, in het openbaar ... Of is het Groene Hart als onderwerp te groot voor de provincie (onze klant)? Het Groene Hart zou ons in staat stellen, om op een kritische
manier te pleiten tegen de snelweg, de haven ...
YF: Het probleem is dat het weghalen van infrastructuur als optie niet aan de orde is ...
JD: Ik zoek naar een hogere verbinding... met het Groene Hart is het nu of nooit... Dit
zou betekenen dat de stelling 'als een geheel' moet worden, gezien (wij kunnen niet
toestaan, dat ze onderdelen ervan zullen vernietigen)... Ik mis een strategie waarbinnen,
je dit (patroon) een plaats geeft, een grotere strategie ... In jouw begeleidende tekst bij
de patronen heb je het over stilte, herkenbaarheid, dat zijn. geen strategieën.. We moeten meer doen dan laten zien. wat de stelling is en laten zien hoe belangrijk ze is ...
DS: We moeten de dingen openleggen ... maar het kan misgaan.
YF (later, als JD weg is): Wij zijn niet ambitieus genoeg volgens JD ... misschien maken
we ons te klein, qua schaal, met ons verhaal over de 'stilte' stelling...
We zien hier dat het patroon onder ontwerpers fungeert als een elementaire bouwsteen voor het definiëren, en evalueren van de Intentie van het ontwerp. Maar pat.ronen dragen niet zomaar bij aan het construeren van de intentie van de ontwerpers. Zij
zijn cruciaal voor de planologen en. de politici die ernaar verwijzen wanneer zij hun
eigen (veranderende en verschuivende) bedoelingen en doelen formuleren. De reactie
van iemand uit het publiek tijdens een presentatie van deze ontwerpen wordt volle-
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dig gestructureerd door deze patronen.
"In. eerste instantie maakte ik me zorgen over het plan van een snelweg die de stelling
kruist... Maar als ik ernaar kijk, zie ik een sll.ni.nie manier om het te doen, omdat de
identiteit van. de Wijkermeer in het patroon aanwezig Is ... hier bevinden, zich natte.
zones en hier doorkruist de nieuwe snelweg het gebied. Waarom zou de stelling niet
door de snelweg gekruist mogen worden? In. het ontwerp gebeurt dit zonder de dynamiek van het gebied te verstoren. Op deze manier wordt de identiteit van de polder
versterkt... het haalt de stelling visueel gezien naar voren ...' (observatie, vergadering
provincieambtenaren, mei 2001).
De patronen gaan dus niet zozeer 'over' standpunten. Zij fungeren eerder als een katalysator die individuele en collectieve uitwerkingen van. het geleidelijk ontstaan van
een 'standpunt', een perspectief of Intentie mogelijk maakt,

Liegende kaarten
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Geografen hebben, kritiek geleverd op kaarten die 'liegen'. Een bekend voorbeeld is de
analyse door Mark Monmonier van de 'leugens' in de Mercator-kaart, die een. zwaar
bevooroordeeld beeld van de wereld geeft, waarin het Westen ais het centrum van de
wereld verschijnt (Monmonier 1991). In dit geval doet het patroon echter iets anders.
Het is geen vehikel voor een al bestaande intentie maar de katalysator van een intentie-in-wording. x x De intentie die in het ontwerp tevoorschijnkomt, kan bovendien
niet aan één bron worden toegeschreven (bijv.'het Westen' of'de ontwerpers').
De patronen nemen niet alleen deel aan het samenstellen van diverse intenties, zij
dragen er ook toe bij dat het ontwerp niet wordt beschouwd ais afkomstig van een enkele ontwerper (auteur). De ontwerpers zijn. niet uitsluitend gepreoccupeerd met hun eigen
ontwerpdoelen. Zoals de hierboven weergegeven discussie tijdens de stafvergadering duidelijk maakt, zijn de ontwerpers niet alleen bezig met de vraag of hun eigen ambitie wel
voldoet, maar ook met de vraag of de cliënten (politici en beleidsmakers) bereid zijn om
dit project te aanvaarden; en met de vraag of en hoe dit project kan. bijdragen, aan bestaande publieke debatten.. Het is paradoxaal dat met het patroon als elementaire bouwsteen
'intentie' onmiddellijk wordt geproblematiseerd: de bron van de intentie, van de politieke wil, wordt tevoorschijn gehaald als zijnde meervoudig. Voorzover deze 'intentie' probeert 'onze ambitie' te verzoenen met wat 'de cliënt bereid is' in overweging te nemen,
alsmede met de eisen van diverse 'lopende publieke debatten', lijkt het erop dat het ontwerp worstelt om. zich de eigenschappen aan te meten die minister Winsemius in de Verbedding' hoopte te vinden: open én ambitieus, gezagsvol én flexibel
Het zou te ver gaan om te beweren dat het ontwerp - en. zijn gebruik van patronen,
van punten en lijnen - feitelijk aan 'politiek' doet en is geslaagd waar anderen, gefaald
hebben, namelijk in het samenstellen van een. politieke wil in een 'overgedemocratiseerde' samenleving. Wel maakt het etnografisch volgen van dit ontwerpproces duide-

lijk dat wat er op het spel stond precies het succesvol tot stand brengen van een 'politiek'
plan (ambitieus, realistisch en legitiem) was. Het is in dit verband zinvol om nog even te
kijken naar één moment waarop deze vraag van het politieke succes van beelden zich
aandiende. In juni 2000 presenteren de ontwerpers een versie van hun project aan een
publiek van vooraanstaande politici die bij het project betrokken zijn, onder de titel 'De
groene contour'. Deze eerste 'conceptversie' was uitgewerkt in. interactie niet diverse
publieken (leken, beleidsmakers, ontwerpers). Geheel tegen, de verwachting in bleek dit
ontwerp een mislukking tijdens de presentatie voor dit nieuwe publiek. Dit gehoor,
zoals de teleurgestelde ontwerpers naderhand vaststellen, bleek 'geschokt' te zijn door
een door YF gepresenteerde schets van de stelling ais een aaneengesloten groene circulaire zone, die globaal rond het stedelijke patroon van Amsterdam was getrokken, (overigens zonder enige poging om de grenzen ervan vast te leggen).
Aan het begin van het ontwerpproces had YF het probleem van het conflict
haven/stelling in de volgende (esthetische) formele termen vertaald:
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'De vraag voor ons is of we toestaan, dat de stelling een losse verzameling punten is, wat
de mogelijkheid zou scheppen dat een. van de veertig forten van de stelling wordt vernietigd omwille van de haven, of dat we zeggen, dat de stelling een integraal geheel Is
dat ook als zodanig moet worden beschermd' (Interview YF, november 2000).
De 'groene contour' was zo'n poging geweest om. de stelling als één geheel op te vatten. Deze contour verwijst naar een specifiek soort patroon dat sinds de jaren zeventig door stadsplanologen en landschapsarchitecten is omschreven als een 'casco' of
'hoofdstructuur'. Een 'casco' is een patroon dat ruimten die door overheidsinstanties
ontworpen en bestuurd mochten of moesten worden onderscheidt van ruimten die
privé zijn en door ontwerpers of de overheid niet nader mogen worden bepaald. De
'groene contour' van H+N+S verwees naar een. recentere versie van het 'casco', zoals
omschreven in een officieel beleidsdocument van de overheid, de Vijfde Nota.
Deze laatste variant werd door liberale politici al beschouwd als 'defensief en een stap
achteruit, omdat men hem als een 'begrenzing' van verdere ontwikkeling zag. 12 YF's
protest tijdens de presentatie dat 'dit maar een schets is, je kunt hem interpreteren zoals
je wilt', en het feit dat zij vasthield aan het idee dat de 'contour' niet naar de Vijfde Nota's
defensieve begrip verwees, dat hij geen rigoureuze band rond de stad vormde, dat de
geschetste cirkel Vaag' en. 'onaf was in plaats van precies en definitief... veranderde niets
aan de reactie van het publiek. De politici wezen de 'groene contour' af als te 'rigoureus'
en het ontwerp als niet 'realistisch'; zij hadden de ontwerpers van H+N-fS ingehuurd
omdat ze hadden gehoopt dat deze ontwerpers konden 'luisteren'; en dit bleek, zo zei een
van de bestuurders, niet het geval te zijn (M, beleidsambtenaar ruimtelijke planning,
interview 2001). Politici stonden vijandig tegenover het ontwerp of in het beste geval,
totaal onverschillig. Net zo belangrijk is het dat op dit moment van het ontwerp gezegd
werd dat het er niet in was geslaagd de drievoudige taak van 'ambitie, realisme en vertrouwen' te verwezenlijken. Het was geen politiek plan, maar 'slechts een ontwerp'.
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Geconfronteerd met deze kritiek, en met het falen, van de poging om politieke wil
tot stand te brengen, geven de ontwerpers het tekenen niet op en grijpen ze niet terug
op meer klassieke technieken voor het samenstellen van een politieke intentie (zoals
debat, onderhandeling en het streven naar compromissen). Integendeel, zij beginnen
opnieuw met schetsen; wanneer de entiteit 'politieke wil' niet totstandkomt om. hun
ontwerpplan, te ondersteunen, dan keren ontwerpers terug naar de tekentafel YF verwacht dan ook dat zij door middel van een andere schets van de stelling, een ander
patroon van punten en lijnen, mogelijk in staat, zal zijn het conflict op te lossen en het
publiek te overtuigen dat het ontwerp toch. een robuust politiek plan zou kunnen
zijn.1-? Ze stelt dat het probleem was dat het ontwerp niet architectonisch genoeg
was'... Hoe architectonischer, hoe politieker het plan mogelijk wordt. Vorm (esthetiek) is het antwoord op de problemen van politiek conflict en politiek falen.
De reactie van YF getuigt van common sense. Ontwerpstudenten leren immers dat
ontwerpen, 'het oplossen van conflicten' is en dat zo'n oplossing het best kan worden
verwezenlijkt door te schetsen ofte tekenen. Het probleem In dit geval is echter niet
de traditionele ontwerptaak om. door middel van vorm strijdige programma's met
elkaar In overeenstemming te brengen. YF richt zich op het falen van de ontwerppraktijk om politiek (of een politieke intentie) tot stand te brengen, door de kritiek
van de politici te vertalen In een vormprobleem: de cirkel van. de groene contour was
'te planologisch', een 'zone' in. plaats van een vorm.; onze ontwerpoplossing ('efficiënt,
realistisch, toegewijd') zou een andere vorm moeten hebben. Zij gaat er vanuit dat een
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Illustratie 5: Ontwerpschets om een drager te vinden

enkele vorm of een. enkel beeld deze politieke verwarring op zal kunnen oplossen: 'Er
bestaat in het ontwerpen, en misschien is dit een beetje naïef, het Idee of de mythe dat
je al tekenend de truc zal vinden dat jou in staat stek om alles bij elkaar te houden, alle
problemen in een keer op te lossen' (YF, Interview 2004).
En omdat zij streeft naar zowel flexibiliteit als continuïteit, begint YF te zoeken
(door meer te schetsen) naar wat de ontwerpers een drager voor de stelling noemden
(Lorzing 1982,44). Idealiter is de drager de grote lijn die zowel, de 'continuïteit van het
landschap' als de inhoud ervan benadrukt, en dus - op kleinere schaal - de lijnen
waaruit het is samengesteld. 'Wij zoeken naar een ruimtelijk concept dat iets te maken
heeft met landgebruik en. dat het mogelijk maakt om de ring te behouden, zonder een
groene contour te hoeven tekenen ...' (idem).
Zij zoekt naar een drager die het 'geheel' van de stelling kan traceren zonder dat
daarbij de rigiditeit van de cirkel weer terugkeert in het ontwerp. 1 ^
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'De drager waar ik uiteindelijk voor kies, Is water. Vanwege de verscheidenheid aan
waterpatronen in Holland (kanalen, sluizen, droogmakerijen, en. andere historisch specifieke polderpatronen, moerassen, meren, enz.) kan deze drager ook op een 'kleinere
schaal' flexibel zijn en een. eigen spectrum aan lijnen, niet zich meebrengen. De stelling
kan. nu als een geheel, worden getekend, doch zonder het dwingende karakter van de
cirkel We moeten de patronen van de stelling in het landschap benadrukken, zichtbaar maken. ...Water is belangrijk omdat het deze nadruk kan leggen ... Water maakt
mensen niet zo defensief... Op deze manier krijg je een cirkel, de herkenbaarheid ...
maar heb je niet een grote, homogene contour. Voor water is het makkelijker pleiten,
het is flexibeler dan groene contouren. Het is niet heilig in Holland. Je kunt ergens
water leggen en het dan. weer weghalen' (YF, interview juli 2001).
Dit nieuwe patroon, dat opgenomen werd In de eindversie van het ontwerp, was een
poging de Intenties van de ontwerpers samen te doen gaan en te verzoenen met die van
hun cliënten en het publiek. Het lot van het project - of het erin slaagde om een
'robuust politiek plan' te zijn en uitdrukking te geven, aan goed 'opdrachtgeverschap'
- vereiste in dit geval, naast de esthetische technieken van de ontwerpers, nog een paar
andere vaardigheden en interventies die ik hier niet zal bespreken. Cruciaal is dat vorm.
en discussies over vorm de aandacht vestigden op de verscheidenheid van deze vaardigheden, formats en architecturen die nodig bleken om aan politiek te doen, en meer in
het bijzonder In dit verband een politieke intentie tot stand te brengen. Esthetische
technieken worden uitgeprobeerd als slechts één techniek binnen het spectrum van
politieke technieken. Intrigerend genoeg is het juist water (en de talloze watertechnieken die daarbij horen) dat - na een halve eeuw minder In beeld, te zijn geweest binnen
de Nederlandse ruimtelijke planning - aan de H+N+S-ontwerpschetsen een zekere
flexibiliteit van lijnen verleent, waarvan de ontwerpers aanvoelden dat zij die nodig
hadden bij hun. inspanningen om politiek te bedrijven met behulp van. esthetiek.
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Illustratie 6: YF's favoriete schets die tevens als basis voor het definitieve ontwerp in het eindrapport zal fungeren

Dat water als drager hier de oplossing bood, toont voor mij op een mooie manier aan
hoe een specifieke ontwerptechniek, toegepast op een bepaald moment, wordt
gebruikt om een van de moeilijkste taken in een 'overgedemocratiseerde' samenleving
te volbrengen: het samenstellen van een politieke wil Het zou verkeerd zijn om de
techniek in kwestie verantwoordelijk te houden voor deze prestatie: deze taak kon
met behulp van een ontwerptechniek volbracht worden, alleen omdat het debat, zoals
we hierboven gezien hebben, 'politieke wil' en 'een goed ontworpen landschap' al bij
elkaar gebracht had.
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Ik wil in het bijzonder Noortje Marres
bedanken, zonder wie deze tekst niet
met zoveel plezier zou zijn geschreven.
Mijn dank gaat ook uit naar professor
Maarten Hajer van de Universiteit van
Amsterdam en de ontwerpers van
H+N+S, Yttje Feddes, Dirk Sijmons, Jan
Dirk Hoekstra en Lodewijk van

Nieuwenhuize, voor hun ondersteuning
en hun bereidwilligheid een. veldonderzoeken in hun midden toe te laten... Deze
tekst is door Ton Brouwers en Noortje
Marres vertaald.
Dit zijn voorbeelden van de stereotypen
die in de media rondgingen in reactie op
publieke optredens van Fortuyn (in Pels
2003).

Ik ben hier dank verschuldigd aan
Bruno La tour en zijn seminars aan het
Centre de Sociologie de Plnnovation,
Ecole des Mines, Frankrijk, die In deze
tekst geïnteresseerd raakte door Marres?
lezing van Dewey en Lippmann (Marres,
te verschijnen).
Hoewel, de technieken aan het begin van.
de jaren tachtig werden geïdentificeerd,
raakt de temi reinvention pas later, aan het
begin van de jaren negentig, In zwang,
mede onder Invloed van studies als die
van D. Osborne en T. Gabler (1993)
Reinventing government, die onmiddellijk
in Nederlandse beleidskringen werd
besproken, en het In brede kring circulerende manuscript van B. Boer en C.
Coen (1994) Reinventing government. Naar
een overheid die werkt
Verschillende gebeurtenissen vormden
de aanleiding voor deze bluf en urgentie
sinds de jaren tachtig. De RPD was actief
betrokken bij debatten en tentoonstellingen die In de landelijke media breed
uitgemeten werden en waar het gebrek
aan 'doelgerichtheid' van de planning
werd gekoppeld aan wat architecten als
amorfe, karakterloze steden en landschappen beschouwden. De vijfjaar
durende workshop en de afsluitende
tentoonstelling In 1989 van Nederland
Nu Als Ontwerp was het belangrijkeen
oorspronkelijke voorbeeld van dit 'articulatiewerk'. In deze workshop werkten
een dozijn architecten samen (de crème
de la crème van het Nederlandse ontwerp, van Rem Koolhaas tot Alle Hosper,
en de toekomstige directie van H+N+S,
Lodewijk van Nieuwenhuize en Dirk
Sijmons) In de ontwikkeling van 'toekomstscenario's', fotocollages of kaarten,
met als doel het Verbreden van het
besluitvormingsgebied' van de politici.
Twee gelijktijdige debatten. Het eerste
over de stad, waarbij de AIR-tentoon-

s teil ing in Rotterdam, die in 1981. door
Caret Weeber georganiseerd werd, een
cruciale positie innam (Barbieri (2003).
Voor de kritiek op de stad, zie het werk
van Weeber, Barbier! in het gezaghebbende tijdschrift Plan aan het begin van
de jaren tachtig. Voor het tweede debat
over het platteland ('het landelijk,
gebied'), zie de Invloedrijke documenten
van de afdeling Staatsbosbeheer van het
Ministerie van Landbouw, Advies
Landschap, dat de ruilverkavelingen op
een dozijn locaties in Nederland vanaf
1.983 heeft geëvalueerd.
Dirk Frieling en. Leen de Klerk, organisatoren van Nederland Nu als Ontwerp,
beschreven dit proces onder meer in het
planologische tijdschrift Blauwe Kamer.
In tegenstelling hiertoe worden wedstrijdontwerpen vaak in perioden van
een tot drie weken gemaakt. De lengte
van het ontwerp Is hier typerend voor
dit specifieke Nederlandse 'gepolitiseerde' ontwerp.
De Stelling van Amsterdam is een op
water gebaseerde verdedigingslinie, een
verzameling dijken, forten en vloedgebieden die zodra het systeem wordt geactiveerd onder water komen te staan en zo
de opmars van de te paard naderende vijand aanzienlijk vertragen. De blauwdruk
ervan werd getekend aan het einde van
de negentiende eeuw, maar Is nooit
gebruikt aangezien de eerstvolgende aanval, van een vijand vanuit de lucht kwam.
De stelling vomit binnen het landschap
geen afzonderlijke structuur: alleen de
forten werden speciaal voor de stelling
gebouwd. Voor het overige maakt het
systeem gebruik van bestaande sluizen
en landbouwdijken Alleen In het westelijke deel van de stelling bevindt zich de
specifiek gebouwde Stellingdijk. Dit
blijkt ook het gedeelte te zijn waar de
stedelijke druk het grootst is.
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io Door al die criteria te combineren, om
deze claim te maken, expliciteren zij wat
In de politieke theorie gescheiden is
gebleven: enerzijds visionair leiderschap
en efficiënt pragmatisme, en. anderzijds
democratische legitimiteit; of, met
andere woorden, enerzijds inhoud (doelen) en middelen, en anderzijds due process. Over de onverenigbaarheid van. politieke handelingstheorieën met politieke
theorieën over democratische meningsen besluitvorming, zie het aanstaande
proefschrift van Marres.
11 In deze veldstudie van. de totstandkoming van een. 'politieke intentie'' werk ik
het type argument dat in de actornetwerktheorie ontwikkeld is voor objecten
en. subjecten verder uit. Voor objecten
zie B. Latour (1999), voor subjecten, zie E.
Gomart en A. Hennion (1999).

12 Voor commentaar op de Vijfde Nota
zie bijvoorbeeld VROM Raad (2.001).
13 Vroom pleit ervoor dat ontwerpers een
duidelijke positie innemen ten opzichte
van de wensen van hun (overheidsjclicnten en dat zij de 'passendheid' van hun
projecten voor het betreffende landschap evalueren..
14 Er wordt hier iets zichtbaar dat typerend,
is voor alle (technische) ontwerpprocessen. Het proces van schetsen kan worden
vergeleken met andere designprocessen.,
waarin men aan het prototype prutst
totdat het in staat is 001 zijn kritische
context te 'absorberen' (e.g. Latours
Aramis). Schetsen is aftasten en uitproberen. Specifiek voor dit geval, is het
gebruik van esthetische vormtcchnieken
ooi de actoren en. landschapselementen
op een. lijn te krijgen.
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