FILOSOFIE VAN DE STAD

Archïtektuur en stadsleven
Heinz Paetzold

i.
In de heersende traditie van de westerse filosofie werd voetstoots aangenomen dat humaniteit louter in de stad kon opbloeien. Zo brengt Socrates in
Plato's Phaedro, op een plek net buiten de stad, opmerketijke zaken ter
sprake; niet de flora en de fauna van het land, maar alleen de mensen in de
stad kunnen hem leren naar de waarheid te zoeken. En ook voor Aristoteles
was de stad meer dan zomaar een lokale gemeenschap. Zeker, de stad dient
de mens te beschermen en de handel te bevorderen, maar in wezen is het
stadsleven toegesneden op het idee van 'het goede leven' (1). Wat een mens
werkeüjk is, büjkt volgens Aristoteles in de praktijk van het aUedaagse leven
met zijn riten, normen en waarden, huiseüjke beslommeringen, vriend- en
nabuurschap, met zijn kultus en zijn hoogtijdagen. De plek waar zulke dingen mogelijk zijn, is de stad.
In de progressieve tradities van de westerse filosofie werd, hoe verschillend ook, de vooronderstelling dat de menseüjke humaniteit zich in een stedelijke levensvorm aandient en vervolmaakt, eigenlijk voortdurend beaamt.
Dat geldt voor de humanisten in de Renaissance even zo goed als voor de
Encyklopedisten, voor Kant, Hegel en ook Marx. Marx bijvoorbeeld zag
weliswaar dat de stad bij de gratie van haar overwicht op het land bestond en
dat het winstoogmerk van het kapitaal de ontmenselijking van het stadsleven
bespoedigde. Maar niettemin zou zijns inziens de 'kolossale opeenhoping
van waren' die het resultaat was van het moderne kapitaüsme, kunnen worden toegeëigend door de vrije, gesocialiseerde mens. De stad was voorbestemd de plek te zijn waar het proletariaat en dus de mensheid zich zou
emanciperen. De tegenstelüng tussen stad en land, die de heersende arbeidsdeüng in stand hield, zou ongedaan worden gemaakt op basis van de stedelijke rijkdom en door toedoen van de 'totale individuen' die alleen de stad
had weten voort te brengen (2).
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Naast deze beide tradities üet zich evenwel steeds weer een maatschappelijke en kultuurkritiese denkstijl gelden waarin de kwestie anders werd
benaderd. Volstrekt verschiUende auteurs staan hier bijeen. Nietzsche laat
Zarathustra, pendant van Socrates bij Plata, rijn gal over de stad uitspuwen.
Haar aanblik doet hem walgen. Wat hem betreft mocht een vuurkolom de
stad in as leggen. Enkel hoog in de bergen of diep in het woud kan de vernieuwing van de mens plaatsvinden. In Nietzsche's spoor bewegen zich ook
Spengler, Klages en Heidegger. De zijnsverlatenheid van de moderne civilisatie worden wij slechts gewaar op Veldwegen' die de stad mijden. Hier alleen valt een 'ommekeer' te verwachten, dat wil zeggen, de herijking van de
civiüsatie.
Onlangs heeft Ton Lemaire deze kritiek op de stedeüjke levensvorm opnieuw geformuleerd (3). Tengevolge van de huidige ekologiesse katastrofe
en de poütieke krises doen utopiese krachten opgeld waarin de herinnering
doorwerkt aan de paleolithiese en neoüthiese pre-stedelijke gemeenschappen. Daarmee worden levensvormen bedoeld, die geen sociale hiërarchiën
kenden en die in een symbiotiese eenheid met 'moeder aarde' stonden. Deze
onderstroom van de traditie werd in de negentiende eeuw vooral bij monde
van Wüliam Morris en Henri David Thoreau verwoord. Eerstgenoemde
projekteerde in zijn roman News from Nowhere het tegenbeeld van de door
de industrie geteisterde stad. De utopiese stad wortelt in het ambacht Stad
en land staan in een kringloop. Kernbegrippen zijn: beheerste groei, verantwoorde omgang met de natuur. Bij Thoreau paart zich de deugd van de civiele ongehoorzaamheid aan een speurtocht naar de Indiaanse kuituur die
door de amerikaanse civiüsatie werd overweldigd. Enkel een bescheiden leven in de zelfkant van de stedelijke beschaving en een 'wild' denken kunnen
verhoeden dat de mens niet een stom 'werktuig van onze werktuigen' wordt
(4).
Lemaire gaat op dit stramien verder. Omdat zo'n denkpatroon evenwel
de teleurgestelde stadsmens eigen was en zodoende niet voüedig ontsteeg
aan het stedeüjke gezichtsveld, is vandaag de dag een nadere toespitsing
vereist, wil men kommunale demokratie en natuurlijke symbiose in één
verband denken. De herinnering aan vormen van sociale getijkheid en natuurlijke symbiose die in de Urban Revolution (Gordon Chüde) hadden
verstoord, moet thans vergezeld gaan van een radikale kritiek op rationaliteit.
Murray Bookchüis begrip van symbiotic rationality verleent hier hand- en
spandiensten. Bookchin beoogt een "participation of human mind in the
larger subjectivity of nature" (5). Haar Ecology of Freedom (1980) en
Carolyn Merchants The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific
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Revolution (1982) ontmaskerden het inwendige verband tussen antinatuurlijke rationaliteit, patriarchale overheersing en sociale macht. Beide
schrijfsters houden de hoop levend dat de herinnering aan de neo-lithiese
gemeenschapsvorm voldoende veerkracht biedt om van de rationaliteitskritiek te kunnen belanden in een eko-socialistiese, respektieveüjk eko~
anarchistiese maatschappij.
Dit alles wü niet zeggen dat het westerse marxisme van een Bloch,
Adorno, Horkheimer, Benjamin of Marcuse zich doof hield voor kritiek op
het soort marxisme dat alles van de industriële ontwikkeling meende te kunnen verwachten. Daarbij spelde Marx' hint een rol van een 'Resurrektion der
Natur', die bij benadering overeenkomt met een daadwerkelijk 'Humanismus der Natur' en een 'Naturalismus der Menschen'. Lemake ging deze
zelfkritiek niet ver genoeg; ook deze maatschappeüjke kritiek en dito praktijken stoelden op het stedelijke. De stad is evenwel een 'ekologies monstrum' (6). Zij moet verdwijnen. Om in nauw kontakt met de aarde te kunnen leven is verzaking van de verstedelijking geboden. Kulturele decentratisatie, sociale gelijkheid en ekologies gedrag horen thuis op het platteland,
in gemeenschapsvormen ver van de metropolen vandaan. De 'geesten van
het land' moeten tegen 'de goden van de stad' (7) worden ingezet om een
streekeigen geografie op mythiese grondslag aan het woord te laten.

II.
Tegenwoordig kunnen wij niet langer enkel het spoor van de immanente
kritiek volgen, zoals Habermas dat wü, We moeten, om met Foucault te
spreken, ook een kritiek 'van buiten af uitoefenen. Emancipatoriese praktijken hebben enkel kans van slagen wanneer wij de voordelen van de immanente kritiek, die bestaande instituties als doelwit heeft, weten te verbinden met de blik van buiten af op het katastrofale (8). Vanuit het eerste perspektief wil ik nu eerst herinneren aan enige stadia in de kultuurgeschiedenis
van de stad.
In navolging van Lewis Mumford (9), Heide Berndt (10) en Murray
Bookchin (11) dient men de oorsprong van de stad te verklaren als een
'implosie' van sociotechniese stxukturen die in het neolithiese dorp waren
ontstaan. De egalitaire raad van dorpsoudsten maakte plaats voor het martiale
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koningsschap (12). Daardoor ontstond een strikte maatschappetijke hiërarchie en een vaste arbeidsdeling; de archaïese stad werd zo de bakermat van
de esoteriese kennis die binnen de tempelruimte werd bedreven (schrijfvaardigheid, wiskunde, notarietechmeken) (13). De dragers van dit ideologiese
weten waren de priesters die eveneens de macht van koning veüigstelden.
In de oudste steden, die rondom een tempelkomplex op een verhoogde
citadel waren gebouwd, werd de psychiese participatie aan de macht met behulp van esthetische illusies die de kunst voortbracht, afgedwongen. De
enorme muren die de archaïese mesopotamiese stad omsloten, schiepen een
beheersbare stedeüjke binnenruimte en boden bescherming tegen de vijand
buiten. De sociale hiërarchie was verankerd in een strakke scheiding van het
sakrale en het profane leven. De citadel of de zückurat was een monumentaal
uitvergroot huis. De veelal onopgesmukte huizen waren eromheen opgebouwd (14).
De citadel was het centrum waarin de instituties van het leger en de lijfwacht waren gehuisvest. Bovendien bundelde zij het gerecht, de school en
de bibliotheek maar ook de technologie, de burokratie en het theater. Het
koningsschap was onbetwistbaar de oorsprong van aUe macht en geweld, en
dus de instantie die armoede en rijkdom beklonk. Feesten tieten de mensen
de onderünge maatschappelijke band telkens opnieuw beleven. Zodoende
werd de starre hiërarchie voor de mensen telkens opnieuw akseptabel gemaakt (15). Een andere ülusionaire identifikatie met de macht boden de
krijgstochten die de koning ondernam (16).
Lemaire c.s. hebben de neiging om de latere ontwikkeling van de steden
slechts te verklaren in termen van een verfijning van dit roofzuchtige, patriarchale uitbuitingsmechanisme. De kultuurgeschiedenis is evenwel veelzijdiger. Ik wijs op twee perioden.
De antieke Griekse polis markeerde een duideüjke breuk met de despotiese en autokratiese machtstaat van de archaïese stad Natuurlijk, de demokratie was niet meer dan rudimentair. Volgens Wycherly telde Athene zelfs
in haar bloeitijd niet meer dan 40.000 bewoners die het volle burgerrecht van
de potis genoten, tegen 100.000 slaven en 150.000 vrije, maar poütiek onmondige vrouwen, gedomicüieerde vreemdeüngen (de zogeheten metoiken)
en kinderen (17). Niettemin leefde in de potis het instituut van de dorpsoudsten voort. Het gemeenschappelijk overleg werd een groot goed geacht
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tetijke scheiding van agora en tempel gaf het onderscheid weer tussen het
profane en het sakrale. De agora was de plek van politieke en gerechtelijke
samenkomst en diende tegelijkertijd als markt. Hier werd vrijuit 'geredekaveld' (Mumford). Het skala van aktiviteiten die de vrijen ontplooiden - politieke, artistieke, wetenschappelijke en ambachtelijke bedrijvigheden - was
een bron van inspiratie bij aüe sociale ontwerpen van de utopiese stad die
later kwamen, niet alleen bij Thomas Morus, Tomasso Campaneüa en
Francis Bacon, maar evenzogoed nog bij Marx en Engels.
De middeleeuwse stad dankte haar bestaansvorm aan het streven van de
burgerij zich een eigen positie te bevechten ten overstaan van de adel en de
klerus (18). De spiritualiteit was niet alleen de godsdienstige drijfveer van de
gildevorming, maar begunstigde ook de stichting van nieuwe instellingen
van charitatieve aard: vondelingenhuizen, oudeliedenhuizen, armenhuizen
en gasthuizen. Het christelijke arbeidsethos vrijwaarde de stad van de slaven-ekonomie.
Aüe vrijheden van de stad, zoals de stapelrechten, de burgerrechten, de
jurisdiktie en het muntrecht, waren van de adel afgedwongen en werden
bindend vastgelegd. Naast de gilden en de kerk was ook de koopliedenstand
onderdeel van het maatschappelijk netwerk. De handel bond de middeleeuwse stad aan haar landelijke omgeving vast. De natuur was er niet alleen
in de hoven en de gaarden nadrukkelijk aanwezig. Tijdens de dagelijkse
gang door de stad werden de primaire üchamelijke waarnemingsvermogens
gestimuleerd. De kronkelige, opeengepakte straten en de asymmetriese, volgebouwde pleinen prikkelden de zinnen evenzeer als de kleurrijke markten
het zicht, het gehoor en de reukzin. Deze 'synesthesie' van de stad was op
haar beurt verweven met de alledaagse bedrijvigheid en de godsdienstige
kultus.
Het natuurlijke was in de middeleeuwse stad alom op de achtergrond
present. Het maatschappelijke verband voegde zich naar konkrete gemeenschappen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het famüiale huishouden. Ateüer
en negotie waren nog niet uit de woonsfeer verdwenen. Dat funktionele
onderscheid tekende zich pas af met de opkomst van de massaproduktie (19)
- in Vlaanderen sedert de veertiende eeuw. Het familiale huishouden omvatte
ook de gezellen en de werklieden. Vrouwen konden in ieder geval ook in de
handel aktief zijn. Het gebrek aan architektonies onderscheid binnenshuis
werd in de openbaarheid gekompenseerd. De badhuizen boden eveneens
openbare gelegenheid voor een vrije gedachtenwisseling. De openbare
bronnen, de koöperatieve watervoorziening, paarden hygiëne aan esthetiek;
dikwijls waren het fraaie bouwsels en plaatsen van maatschappelijk verkeer.
De mensen leefden als naburen. Tegelijkertijd ontleenden zij hun maatschappelijke identiteit aan de wijken en distrikten waarin ze huisden.
18 ibid., p.295ff
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Tenslotte is voor de ontwikkeüng van de stad in de middeleeuwen een
vorm van organiese planning kenmerkend (20). Daarmee wordt een synthese bedoeld tussen de ontvankeüjkheid voor de bestaande morfologie en
de weloverwogen opzet van het geheel. De geslotenheid van de middeleeuwse stad is niet toevalüg maar opzetteüjk, zonder evenwel het eindprodukt te zijn van een ontwerp op de tekentafel.

III.
Met de voorbeelden van de antieke polis en de middeleeuwse stad heb ik
wülen aantonen dat er in ieder geval ten dele suksesvoüe realisaties van
stedeüjk leven in de geschiedenis zijn aan te wijzen. Ik ben echter niet van
mening dat de historiese terugblik in één klap de problematiek van het moderne stadsleven oplost. Wil men de krisis peüen waarin de hedendaagse
urbaniteit verkeert, dan is een analyse geboden van de wijze waarop de pioniers van het 'Nieuwe Bouwen' in de twintiger jaren van onze eeuw faalden.
Waarom werd de pretentie om architektuur en urbaniteit te verstrengelen,
niet door de klassieke avant-garde waargemaakt, terwijl zij toch als geen
ander besefte hoe nauw stad en architektuur bijeenhoorden? Ik koncenteer
mij op de stadskonceptie van Le Corbusier (21).
De klassieke, twintigste-eeuwse avant-gardisten wilden architektuur en
urbaniteit verenigen door de architektuur in te passen in een technologies
gevormde wereld: architektuur als een moment van de produktieketen (22).
Het is de pioniers van het 'Nieuwe Bouwen' evenwel enkel gelukt aparte
woonwijken als prototypes te reaüseren, die aan de stadsrand waren gelegen
en daardoor het totale beeld van de stad niet wijzigden. Men denke in dit
verband aan Betondorp in Amsterdam, Jarrestad in Hamburg, SiemensstadSiedlung in Berüjn, ontworpen door Otto Bartning en Hugo Hiring, en Mart
Stams Hellerhof-Siedlung in Frankfort. Stedebouwkundigen van socialistiesen huize stonden achter deze projekten: Ernst May in Berlijn, Fritz Schumacher in Hamburg en Cor van Eesteren in Amsterdam.
De architektuur viel uiteen: enerzijds de utopies gebouwde wijken aan de
stadsrand, anderzijds het expressieve bouwen op markante plekken in het
midden van de stad, Einsteintoren van Mendelsohn in Berlijn bijvoorbeeld,
of Hogers Chili-huis en de Sprinkenhof in Hamburg, of Hertleins Siemensgebouw in Berlijn. Van een dialoog tussen het procesmatige dat de pioniers
20 ibid., p.351ff - vgl. Vittorio Magnagno tampugnani: Architektur ais Kultur. Die Ideen
und die Formen, Köln 1986, p.63-76
21 vgl. Manfredo Tafuri: Der 'Raum' und die 'Sachen': Stadt, town-design und Architektur,
in: Konzept2. Stadtbitd? hg A. Carlint/B. Schneider, Tubingen 1976, p.19-50. -ders.:
Kaphaiismus und Architektur von Corbusiers 'Utopia'zur Trabantenstadt, Hamburg
1977 - Analysen zum Planen und Bauen 9
22 Manfredo Tafuri: Der 'Raum' und die 'Sachen', p.35

van het 'Nieuwe Bouwen' beoogden en het expressieve bouwen was, wellicht met uitzondering van de Amsterdamse School, geen sprake. In de
Spaamdammerbuurt en in Oud Zuid althans strookte het expressieve bouwen met de weloverwogen opzet van de stedelijke kontekst
De uitzonderüjke positie van Le Corbusier blijkt uit het feit dat hij zich
als architekt bezighield met het probleem van de stad als geheel (23). Om
daadwerkelijke invloed te krijgen op de planning opereert Le Corbusier op
drie nivo's. In de eerste plaats benadert hij de bouwers met zelfontworpen
bouwtypologieën. Dat zijn stedebouwkundige elementen die op lokatie kunnen worden uitgetest Goede voorbeelden zijn de Domino-cel, de Immeublevüla, de Vüle pour trois millions d'habitants en het Plan Voisin voor Parijs.
In de tweede plaats verwierf Le Corbusier zich politiek aanzien door de oprichting van de CIAM (Congres International d'Architecture Moderne) in
1928. Bouwprogramma en stadsplanning dienen met maatschappelijke reorganisatie samen te gaan. In de derde plaats presenteert Le Corbusier projekten in de vorm van formele oplossingen die het pubüek tot aktieve kennisname zouden nopen. Zijn Obus-plan voor Algiers bijvoorbeeld gaat het
konstruktivistiese kader te buiten. De kasbah, de bestaande morfologiese
struktuur van de stad, wordt gerespekteerd evenals de landschappelijke
karakteristiek, de heuvel van het fort rEmpereur en de baai, ofschoon de
betekenis van de lokatie semanties wordt gerevolutioneerd (24). De technologiese en kommunikatieve infrastruktuur wordt opgezet zonder dat het
konsistente 'stadsbeeld' wordt prijsgegeven. De surreële, typies burgelijke
fortifikaties op de heuvel staan in kontrast met de blokken arbeiderswoningen in het dal. Op deze wijze dacht Le Corbusier de maatschappelijke dynamiek in stand te kunnen houden.
Tafuri verklaart Le Corbusiers falen in termen van de sedert 1930 gewijzigde maatschappelijke planningsprocedures. De keynesiaanse politiek ter
beteugeling van de ekonomiese cykli, de internationalisering van het kapitaal, alsmede het eerste vijfjarenplan in de Sovjet-Unie wijzigden de maatschappelijke planning grondig (25).

IV.
De argumenten die in de loop der tijd zijn ingebracht tegen het strikte formalisme, dat Le Corbusier hoe dan ook voor ogen stond, hoef ik hier niet te
herhalen. In plaats daarvan doe ik een poging het falen van de avantgardisten
en van de internationale stijl op een filosofies nivo te analyseren. Daarbij
23 Manfredo Tafuri: Kapïtalismus und Arch'rtektur van Corbusiers 'Utopia* zur
Trabantenstadt, p.94ff
24 Manfredo Tafuri: Die 'Raum' und die 'Sachen', p.40
25 Manfredo Tafuri: Kapitalismus und Archüektur von Corbusiers 'Utopia' zur
Trabantenstadt, p.100f
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maak ik gebruik van twee kernbegrippen: het participatoriese touwen en het
programma van het kritiese regionalisme.
Het participatoriese bouwen streeft naar een nieuwe verbinding van
architektuur en stadsontwikkeüng. Wij allen, zo luidt het uitgangspunt zijn
wat het beeld van een stad of een wijk betreft leken en experts tegelijk. Het
dageüjks leven heeft ons geleerd hoe ons door de stad te bewegen. Wij zijn
vaardig genoeg om ons prakties te oriënteren. Zodoende zijn wij met het
stadsleven vergroeid. Tegelijkertijd verbeelden wij ons evenwel hoe een
straat hoe een kompleks van straten en pleinen, van plantsoenen en doorgaande wegen eruit behoort te zien. Benjamin merkte al op dat wij de architektuur alleen maar in het voorbijgaan waarnemen. Zij is als het ware een
permanente couüsse van onze alledaagsheid. Enkel als toeristen nemen wij
een bedachtzamer houding op enige afstand van onze direkte omgeving in.
Het participatoriese bouwen werkt op basis van het principe dat de architektuur op de 'sociale projekten' van buurtbewoners moet passen. Lucien
Kroll (26) was van mening dat architekten de taak hadden deze sociale projekten te koppelen aan techniese deskundigheid. De architekt dient de kollektieve fantasie van de buurtbewoners op zich te laten inwerken (27). De
stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt, een amsterdamse arbeiderswijk, werd
door kunstenaars in gang gezet. Zij waren het, die kinderen vroegen tekeningen te maken van hun omgeving. Toen deze kindertekeningen werden
tentoongesteld, gingen de volwassenen hun buurt door de ogen van kinderen zien wier fantasie per definitie niet in de planning was opgenomen. De
aktiegroep van kunstenaars in de Kinkerbuurt had, interessant genoeg, al in
een bijzonder vroeg stadium een idee over de buurtsanering ontwikkeld, dat
later in de officiële planning van de gemeente werd opgenomen. Ik doel hier
op het model van de 'doorschuiving' die het mensen mogelijk maakte om in
hun eigen buurt te büjven wonen. Verder bezorgden de kunstenaars hun
buurt ook nog eens een eigen buurtkrant (28).
De stad is een histories weefsel dat door naamlozen is gevormd. In het
alledaagse bestaan blijft de verhouding van het individu tot het kollektief
onuitgesproken (29). Architekten als Krier en Culot proberen te breken met
het profijtbeginsel van het kapitalisties industriaüsme, dat de geschiedenis
monddood maakt. Het historisme van postmoderne architekten citeert de
geschiedenis wülekeurig en frustreert zodoende de koüektieve herinnering
(30).
26 tucien Kroll: Stadtteilplanung mit den Bewohnern, in: G.R. Blomeyer/B. Tietze (Hg): In
Opposition zur Moderne, Braunschweig 1980, p. 161
27 Heide Berndt: Die Natur der Stadt, p.207
28 Rob Heukels/Annerie Smolders; De wedergeboorte van een buurt Twaalf jaar
stadsvernieuwing in de Amsterdamse Kinkerbuurt. Gorinchem 1983, p.15-17
29 Agnes Heller: Das Alltagsleben. Versuch einer Erklarung der individuellen
Reproduktion. Red. H. Joas, Frankfurt/Main 1981
30 Maurice Culot/Leon Krier: Der einzige Weg der Arch'rtektur, in: G.R. Blomeyer/B.
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De praktijk van het participatoriese bouwen in de stad maakt een einde
aan voorstelüngen omtrent maatschappelijke megasubjekten. Bij de stadsvernieuwing in de amsterdamse Küikerbuurt in de zeventiger jaren ging het
feiteüjk om een gezamenüjke planning van de werkzaamheden, waarvoor
nieuwe overlegorganen werden geschapen. Anders dan in de Bondsrepubliek, waar de burgers enkel in hoorzittingen en voorlichtingbijeenkomsten
voor hun belangen konden opkomen (31), kan in Nederland het gedecentreerde subjekt 'buurt' zijn eigen plan trekken. Gaat het om belangrijke
architektoniese projekten, dan kiest de buurt zijn eigen arehitekt uit (32).
Uiteraard ligt in een kapitaüstiese maatschappij steeds weer het gevaar op de
loer dat meer effektieve demokratie door repressieve tolerantie van het
systeem ongedaan wordt gemaakt. Het is dan ook dienstig de stadsvernieuwing ter sprake te brengen binnen de pragmatiese kontekst van machtsverhoudingen.
Zo'n twintig jaar geleden maakte Jürgen Habermas een onderscheid tussen drie modellen van besluitvorming (33). Hij ontkoppelde het technokratiese model van het decisionistiese dat teruging op Weber en Hobbes, om
vervolgens deze twee modellen tegenover een pragmaties model te zetten.
Het decisionisme veronderstelt een scherp onderscheid tussen techniese en
politieke kwesties. Het techniese behelst analyses van middelen, het politieke van doelen die niet op rationele wijze kunnen worden verantwoord. Het
technokratiese model vooronderstelt een technies vooruitgangsmechanisme
waaraan mensen zich niet kunnen onttrekken. Het rekent bovendien met enig
verband tussen scientistiese en praktiese rationaliteit Tegenover deze modellen staat het pragmatiese dat een niet-principiële maar wel een temporele
oplossing vooronderstelt van de tegenstellingen tussen techniese besüssingen en poütieke belangen. Dat kan in een demokraties leerproces dat kommunikatieve vaardigheden aankweekt.
Het pragmatiese model laat zich moeiteloos toepassen op de idee van het
participatoriese bouwen. Het gaat hier niet om oplossingen van principiële
aard. Machtskonfükten worden niet voor eens en altijd beslecht. De wetmatige ontwikkeling van het kapitalisme schept de randvoorwaarden van een
machtsverhouding waaraan principieel niet valt te ontkomen. Toch is het niet
ondenkbaar dat verschillende belangen een tijdlang in evenwicht geraken.
Het strijdige belang van architekten,rijksoverheid,gemeente, politieke partijen en zelfstandige aktiegroepen van wijkbewoners vraagt om subversieve
praktijken. Omdat het buurtbelang uiteenwaaiert in esthetiese, ekonomiese,
Tietze(Hg), s.129
31 Hermann Korte: Stadssoziobgie. Forschungsprobleme und Forschungsergebnisse
der70er Jahre, Darmstadt 1986, p.26ff
32 Rob Heikels/Annerie Smolders, p.74f, 79-81. - vgl. UHa Schreiben Modelle für
humanes Wohnen. Moderne Stadsarchltektur in den Niederlanden, Köln 1982
33 Jürgen Habermas: Verwissenschaftliche Politik und öffentliche Meinung, in: Technik
und Wissenschaft als 'Ideologie', Frankfurt/Main 1968, p.120-145
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politieke en techniese aspekten, ontstaan er tijdelijke koalities. Het gaat niet
om de 'ideale' stad, maar eerder om de realisatie van stedelijk leven op menselijke schaal. Tijdens de renovatie van de Kinkerbuurt en de Dapperbuurt in
Amsterdam hadden aktiegroepen die het autoverkeer rigoreus wilden weren,
bestist mogelijkheden. Bij dit alles speelden momenten van sociaal-kulturele
en maatschappelijke 'gelijktijdigheid' (Bloch) een rol van belang. Zo is de
straat in Amsterdam bijvoorbeeld nog niet kompleet vergeven van de autoneurose die zoveel andere landen teistert. De fiets is voor jong en oud een
akseptabel vervoersmiddel. Daarbij komt het feit dat de destruktie van het
stedelijk leven enigzins binnen de perken is gebleven zodat de mensen in het
leven van alledag nog altijd aan den lijve flarden van reëel gelukte urbaniteit
kunnen ervaren. Tenslotte dient men zich rekenschap te geven van het tolerante ktimaat door de eeuwen heen in Nederland. Weüswaar leidt dat vaak
tot 'chaotiese' taferelen als het op formele beslissingen aankomt maar het
heeft tenminste het voordeel dat 'radikale' stemmen gehoor wordt verleend.
Anarchistiese krakers ontmoeten zodoende veel meer begrip dan enkel in
eigen kring (34). Mijn stelling luidt: dergelijke kulturele en poütieke 'ongetijktijdigheden' zijn momenteel misschien invalslijnen voor emancipatoriese
praktijken.
Eén punt mag niet onvermeld blijven. De socioloog Hermann Korte heeft
er terecht op gewezen dat participatories bouwen slechts dan een emancipatories effekt sorteert, wanneer het het domein van de sociale infrastruktuur
van de stad raakt (35). Stadsvernieuwing tekent niet enkel het architektoniese aanzien van een stad. Het gaat ook en vooral om de planning van kulturele en sociale basisvoorzieningen: scholen, mediese centra, ouderenhuisvesting, kinderopvang, bedrijven, winkels en groenvoorzieningen. De problemen zijn hier overkomelijk, mits verschillende belangen geüjkeüjk worden gewogen. Amsterdam kent bovendien sedert de Stijl en de Amsterdamse
School een levende traditie op het gebied van sociaal bewust bouwen. Tot
op heden heeft dit bouwen het niet nagelaten bij de vormgeving van prominente lokaties, maar bekommerde het zich even goed om de struktuur van
het stedelijke weefsel. Men denke aan Aldo van Eyk, Herman Hertzberger
of Theo Bosch, architekten die het niet in de laatste plaats te doen is om rekreatieve voorzieningen binnen en buiten (36).

V.
De mislukte poging van de klassieke avantgarde om architektuur en urbaniteit samen te smeden, dwingt ons ertoe het stedelijke leven geheel opnieuw
34 Rob Heukels/Annerie Smolders, p.54f, 59, 61 ff
35 Hermann Korte: Stadssoztologie, p.63ff
36 Vgl. Michael Andritzky/Klaus Sp'rtzer (Hg): Grun in der Stadt, Reinbek 1981
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op begrip te brengen. Onder de kop 'participatories bouwen' besprak ik
deels architektoniese koncepten, deels Amsterdamse ervaringen met stadsvernieuwing. Op dit moment is defilosofiesevraag aan de orde of de invalslijn van het wonen nieuwe perspektieven biedt. De late Heidegger trekt
uit het fiasko van de metafysika de konklusie, alle hoop te verwachten van
een filosofie die op het verschijnsel van het alledaagse leven stoelt en die in
deze sfeer het wonen als de dimensie bij uitstek van het menselijke zijn verstaat. Daarmee heb je uiteraard nog geen filosofie van de stad, maar misschien wel een aanzet daartoe. Heideggers denken kan pas krities worden
toegespitst, als men het herleest met Framptons koncept van 'krities regionalisme' in gedachten.
In zijn befaamde opstel 'Bauen Wohnen Denken' redeneert Heidegger
voor wat ons onderwerp aangaat als volgt. Metafysika legt het verband tussen bouwen en wonen enkel in het licht van de verhouding tussen doel en
middel. Het bouwen is hulpmiddel voor het verder niet-doordachte wonen.
Le Corbusier bleef schatplichtig aan de metafysika in de opzet, stad en wonen als een bedienbaar apparaat te hanteren. Deze metafysiese valkuü ontloopt men indien men bouwen en wonen als elementen van het zijn van de
mensen begrijpt.
Heideggers metafysiese 'couppoging' doet een aanspraak op de geldigheid van de regel dat de taal de 'behuizing van het zijn' is. De geschiedenis
van de taal werpt licht op de kwestie dat het bouwen oorspronkelijk een
dubbele betekenis had: de zorgvuldige omgang met de natuur (colere) en het
oprichten van bouwwerken (aedificare). De taalgeschiedenis suggereert
bovendien dat zijn, bouwen en wonen een gemeenschappelijk semantiese
wortel hebben. De semantiese evolutie weerspiegelt feitelijk de geschiedenis
van de zijnsverlatenheid. Doordat wij ons de oorspronkelijke betekenis te
binnen brengen, zijn wij in ieder geval nog in staat de samenhang van bouwen, wonen en zijn te denken (37).
Andermaal staat Heideggers talige herinneringsvermogen borg voor een
interpretatie van het wonen als een omheinde, vrije en duurzame verblijfsmogeüjkheid van de mens op aarde. Deze gedachtengang laat zich gemakkelijk aanvullen met overwegingen van Maurice Merleau-Ponty en Gaston
Bachelard. Zo stelt Merleau-Ponty bijvoorbeeld dat het lichaam in ruimte en
tijd huist. Zelfs zijn wetenschapskritiek wordt in de sfeer van het wonen uitgeoefent: "De wetenschap manipuleert de dingen in plaats van ze te bewonen" (38). Zo'n uitspraak strookt met Heideggers opvatting dat wonen een
behoedzame, omzichtige omgang met de natuur inhoudt (39).
Het zijn van de mensen is verstrengeld met de kwaliteit van het natuur37 Martin Heidegger: Bauen Wohnen Denken, in: Vortrage und Aufsatze, Pfullingen 1959,
p.148
38 Zitiert bei Otto Friedrich Bolinow: Mensch und Raum, Stuttgart 1976, p.278
39 Martin Heidegger, p. 149
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tijke leven op aarde. Dat doet denken aan Marx' steUing dat de mens een
natuurlijk wezen is dat zijn levenskracht in- en uitademt. Het menselijk leven
is verknocht met het ritme der tijden, de keer van dag en nacht het verloop
van de jaargetijden. Het menselijk zijn heeft evenwel ook een band met het
bovenmenselijke, oftewel - öm in traditionele termen te spreken - met het
goddelijke. En als sterveling, tenslotte, leeft de mens met zijn dood voor
ogen. Heideggers terminologie van 'het gevieren' vat ik op als een poging
om de levensvoorwaarden van het menselijk bestaan af te perken: de eenvoud van stervelingen, goddelijken, hemel en aarde noemde hij het 'gevieren', en het wonen is de zijnswijze van de stervelingen in dit 'gevieren'.
Heidegger poogde het specifieke van het menselijke wonen op aarde aan
te geven door middel van een analyse van twee bouwsels die onlosmakelijk
zijn verbonden met de menselijke handel en wandel: de brug en de hofstede.
De brug slaat de verbinding tussen de oevers van een rivier, er ontstaat een
landschap. De brug tekent de mensen een typiek van bewegingen voor. Ik
waag de steüing te poneren dat geslaagde bruggen ons lijfelijk de overgang
doen ervaren van de ene naar de andere oever. Daarvan üjken me de Magere
Brug in Amsterdam en de brug bij Mostar uitgesproken voorbeelden: op het
midden, waar deze bruggen op hun hoogst zijn, beseffen wij ons pas goed
dat wij ons tussen de oevers bevinden.
Bruggen zijn unieke lokaties omdat zij de gewaarwording opleveren van
de nabijheid en de distantie van plekken. Nu zijn plekken, fenomenologies
bezien, ruimtelijke konstellaties van bepaalde proporties. Zij leggen de
speelruimte vast van menselijk handelen. Zij kunnen uiteraard metriek en
numeriek worden beschreven, maar in dat geval wordt de konkreet beleefde
ruimte verontachtzaamd. Heideggers uitspraak "de verhouding tussen mens
en ruimte is niets anders dan een wezenüjk gedacht wonen" (40) moet worden gelezen in het ücht van Bachelards fenomenologie. Kleine kinderen
treden voor het eerst in kontakt met de wereld in de intieme sfeer van plaatjes, doosjes, hoeken en gaten thuis, schelpen (41).
Het touwen als een zijnswijze van de mens die in het wonen wortelt,
brengt een typiek van plekken tot stand waardoor wij ons van ruimten vergewissen; het bouwen doet zich voor als een "stichten en voegen van
ruimten" (42). Bij het daadwerkelijke bouwen wordt gebruik gemaakt van
homogene ruimtestrukturen zoals die in de geometrie zijn geformaüseerd,
maar tegelijkertijd worden deze strukturen overstegen doordat er plekken (en
dus leefwereld) worden gerealiseerd. Architektuur kan noch als techniek,
noch als bouwkunst noch als een kombinatie van beiden worden opgevat
Heideggers verondersteüing dat de architektuur in het wonen wortelt, houdt
de opgave in om de leefwereld te rekonstrueren; en dan kan nader worden
40 ibid., p.158
41 Gaston Bachelard: Poetik des Raumes, München 1975
42 Martin Heidegger, p. 159
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toespitst op de stedeüjke leefwereld
De zijnswijze van de mens als het bewonen van de aarde heeft Heidegger
met behulp van de Schwardzwald-hofstede aanschouwelijk gemaakt Daarmee pretendeerde hij per se niet een histories bedreigde bouwwijze nostalgies te restaureren. Mijns inziens staan Heideggers analyses van de brug en
van de Schwardzwald-hofstede veeleer in de üjn van Ernst Blochs leer van
de archetypen. Daarbij gaat het om beelden die onze fantasie struktureren.
De Schwardzwald-hofstede drukt haar gehechtheid aan de streek uit door de
manier waarop zij in de aarde is verankerd. De tigging tegen de bergheüing
biedt beschutting tegen het onweer, de sneeuw en de regen die hier kunnen
huishouden. De indeling van het huis verwijst naar de levenscyklus van de
mens, kindertijd, volwassenheid en levenseinde. In een aparte hoek, de
'Herrgottswinkel', wordt de kultus van krucifix en madonna bedreven.

VI.
Het ambivalente aan Heidegger wordt pas te baat genomen in een architektoniese konceptie die men, met een term van Kenneth Frampton uit 1986,
wel 'krities regionalisme' kan noemen. Deze konceptie is gemeengoed voor
architekten als Ralph Erskine, Aldo van Eyck, Herman Hertzberger, Alvar
Aalto, Jörn Utzon en anderen.
Het krities regionalisme wordt beheerst door de gedachte, om in stand te
houden wat een streek aan eigen archtektuur kent, zonder de ogen gesloten
te houden voor de hang van de civüisatie naar universaliteit Daarbij speelt
de kwaliteit van de üchtval ter plekke een rol, evenals het morfologiese aanzien van de bouw alsmede de bijzondere tektoniek. Het gaat niet aan verdwenen 'architektoniese talen' domweg te citeren of argeloos voor standaard
uit te geven; daarin verschüt krities regionalisme nu juist van het populisme
van een Venturi of het barokke historisme è. la Hollein of Boffil. Het populisme onderschrijft de status quo, waar het kritiekloos gangbare ideeën omtrent touwen herhaalt (Venturi's 'Strip of Las Vegas' bijvoorbeeld). Het
krities regionalisme wü daarentegen het unieke van een plaats behoeden,
zonder de wijk te nemen voor de mondiale kuituur waarnaar moderniteit
tendeert. Maar het volgt deze tendens niet bündeüngs; het tracht veeleer de
verzwegen helft van de moderniteit recht te laten wedervaren. Het krities
regionalisme 'dekonstrueert' de mondiale kuituur niet puur eklekties; het
geeft blijk van het inzicht dat wij momenteel de beschaving wel op dogmatisme weten te betrappen, maar dat daarmee aan het skepticisme nog geen
paal en perk zijn gesteld.
Ik wil de inzet van het krities regionalisme aan de hand van drie voorbeelden uit de architektoniese praktijk verduidetijken. Een overtuigend
voorbeeld is de Bagsvaeder kerk vlak bij Kopenhagen, in 1976 getouwd
door Jöm Utzon. Hier is met behulp van de modernste technieken een uit16

gelezen lokatie tot stand gekomen. Utzon werkt met prefab betonsegmenten
die plasties worden toegepast Deze op zich universele methode tekent een
bijzondere ruimte uit die door oprijzende schalen wordt overdekt. Nu is het
betonnen ribgewelf geen bekende konstruktie; maar Utzon maakt van deze
techniek gebruik om een fantastiese vormgeving te realiseren. Het interieur
doet denken aan het dak van een chinese pagode (43). Dit exotisme bemoeilijkt een eenduidige interpretatie van de reügieuze symboliek; het kan worden
opgevat als een spel met het onvermogen om in de huidige tijd van sekularisering godsdienstige symboliek en sakrale ruimteüjkheid op een authentieke
manier onder woorden te brengen. Toch is de spirituele atmosfeer van
Utzon's touwwerk onmiskenbaar.
Het touwen van het kritiese regionatisme is direkter op de natuur gericht
dan het touwen van de klassieke avantgarde indertijd. De topografiese mimiek van de streek die de vorm van de ramen verraadt, is een organies element van het touwprogram-ma. Dit touwen wordt niet beheerst door enig
technies profijtbeginsel, maar door het doel, de streek architektonies te artikuleren. Frampton heeft het in dit verband over een 'streekbewuste poëtika'
van de museale tentoonstellingsruimte. Over het algemeen wordt in de museum-architektuur de plaatselijke atmosfeer genegeerd (44). Maar juist dat
moet nu, volgens het kritiese regionaüsme,worden benadrukt: uitgekiende
kapvensters bezorgen de tentoonstellingsruimte een natuurlijke lichtval die
naargelang de weersgetseldheid, een jaarlijkse cyklus doorloopt (45).
De kracht van het krities regionatisme schuüt evenwel niet in het scenografiese dat bij veel postmoderne architekten (Hollein, Moore) de hoofdmoot
uitmaakt, maar in het tektoniese. Met andere woorden, het gaat vooral om de
wijze waarop materiaal, vakmanschap en massa interfereren. In de omgang
met het materiaal en de bouwmassa is reeds expressiviteit in het geding. Expressiviteit is niet een kwestie van het allerindividueelste verbindingsvermogen van de ontwerper, maar van iets dat aan gene zijde van de architektoniese immanentie haast utopies lukt (46).
Het kritiese regionatisme maakt eveneens een einde aan de dominantie
van de visuele waarneming. Het belang van de tastzin bij het beleven van
touwwerken werd al door Benjamin onderkend. Al va Aalto's raadhuis van
Saynatsalo in Finland (1949-1952) kan enkel worden betreden via een bakstenen hoofdtrap die de bezoeker doet beseffen dat hij omhoog gaat. De
vochtigheidsgraad en de warmtewerking van het metselwerk worden op de
43 Kenneth Frampton: Kritischer Regbnatismus. Thesen zu einer Architektur des
Widerstandes, in: A. Huyssen/K.R. Scherpe (Hg): Postmoderne. Zeichen eines
kulturellen Wandels, Reinbek 1986, p.162
44 Vrttorio Magnagno Lampugnani: Architektur als Kultur. Die Ideen und die Formen, Köin
1986, p.45-62
45 Kenneth Frampton: kritischer Regionalismus, p.167
46 Theodor W. Adorno: Funktionaiismus heute, in: Ohne Leitbild, Parva Aesthetika,
Frankfurt/Main 1968, p.119

17

trap lichamelijk even duidelijk waargenomen als het geluid van de voetstappen. Het lichaam wordt bij zijn opwaartse gang door de afzonderlijke traptreden afgeremd in zijn kinetiese aandrift De ruwte en de koude van het
bakstenen materiaal worden duidelijk gesignaleerd. De persoonlijke gewaarwording van deze opgang staat in schril kontrast met het betreden van de
raadszaal. Hier hebben geluid, geur en tekstuur een precies omgekeerde uitwerking: de gepolitoerde, zwevende dekvloer beneemt de bezoeker zowat
het evenwicht.
Een dergelijke versterking van de haptiese en faeiale waarnemingsvormen van bouwsels betekent een breuk met het geometriese standaard-perspektief. Deze blikrichting was sedert de Renaissance de dominante uitdrukking van het autonome burgerüjke subjekt Het heldere en distinktieve perspektief ontzegde de reuk, het gehoor en de tastzin enig recht op bestaan.
Dat zijn echter precies de drie zintuiglijke modi die ons konfronteren met de
materialiteit van de wereld. Het krities regionalisme benadrukt de tektoniese
lading, de massa en de kompaktheid van touwwerken. Deze materiële kwaliteiten worden niet door visuele kunstgrepen verdonkeremaand. Met 'de
schijn van het techniese' (47) wordt gebroken doordat de mens als een zintuigtijk wezen op al zijn senso-motoriese, haptiese, taktiele en evenzogoed
visuele vermogens wordt aangesproken.
Het zal duidelijk zijn geworden dat dit architektuurprogramma in zekere
zin oneigenlijk maar zeker krities gebruik maakt van Heideggers 'gevieren'.
Het topiese dient te worden gesauveerd, zonder te vervallen in bekrompen
populisme of speelziek historisme. In dit opzicht kan het kritiese regionalisme eveneens worden toegelicht met een nederlands voorbeeld. Herman
Hertzberger acht het de hoofdtaak van architekten om ruimten (hallen, nissen, zolders, kelders) een vorm te geven die de mensen op velerlei manieren
in gebruik kunnen nemen, Zijns inziens kan de vorm niet neutraal blijven,
maar behoort een skala van gebruücsmogetijkheden te bieden, zodat het gebruik niet eenvormig wordt vastgepind, maar de vorm een levendige stroom
van associaties bij de gebruiker wakker maakt (48). Zo definieert Herzbergers werk de marges van gebruik, maar legt het gebruik zelf niet voor eens
en altijd vast. Deze architektuur biedt op verschillende nivo's geschikte gebruiksmogelijkheden: op individueel, kollektief en maatschappelijk nivo. Dit
poly-interpretabele bouwen heeft ook betrekking op straten in het woongebied (49). De straat wordt niet toevertrouwd aan de automobiüst alleen,
maar wordt even vanzelfsprekend als bewegingsruimte gereserveerd voor
kinderen, bejaarden en huisvrouwen (50). Herzbergers architektoniese opvattingen stammen uit de school van de nederlandse tektoniese konstrukti47 Kenneth Frampton: kritischer Regbnaltsmus, p.170
48 Herman Hertzberger: Architektur für Menschen, in; G.R. Blomeyer/B. Tietze: In
Opposition zur Moderne, p.145
49 ibid., p.146
50 Dietrich Garbrecht: Gehen. Pladoyer für das teben in der Stadt, Weinheim 1981
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visten, met namen als Bijvoet, Duiker, De Bazel en Van der Vlugt, en ze
vertonen verwantschap met de architektuur van De Stijl, die op het kollektief
totrokken was. Maar Herzbergers aanpak geeft nieuwe impulsen. Bij hem
staan zowel de individuele als de kollektieve gebruiksmogelijkheid centraal.
Deze stimulerende architektuur nodigt individuen en groepen uit op zoek te
gaan naar nieuwe identiteiten; en zo is zij draagvlak van emancipatoriese
praktijken.

VII.
Het is mijn bedoeting geweest om aan de hand van het participatoriese bouwen en het kritiese regionalisme te laten zien dat het fiasko van het Nieuwe
Bouwen niet de definitieve teloorgang van de stad betekent. Aanlokkeüjkere
stedelijke praktijken kunnen uiteraard alleen worden gerealiseerd in de maatschappeüjke strijd van mensen van vlees en bloed. Ton Lemaires kritiek op
heel het stedelijke leven lijkt me akseptabel als een poging om een streekeigen levensvorm te reanimeren. Dat wil echter nog niet zeggen dat dit soort
pure landelijkheid, ver van de verstedelijking, Marx' opheffing in spe van de
tegenstelling tussen stad en land nabij zal brengen. Maar zou het al niet heel
wat zijn wanneer de feiteüjke eendimensionaliteit van onze beschaving zou
worden doorbroken in werkelijk verschillende stukken levensruimte? Dan
zou het weer duidelijk zin hebben om te kiezen tussen leven in een stad of op
het platteland. Het zou tenminste een meerdimensionaliteit opleveren waarvan de eventuele eenheid voorlopig nog gezocht moet worden.
(Vertaling: Sybrandt van Keulen)
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