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Eric Bolle is Ã©Ã©nv de weinige Neder- 
landse filosofen die zich al sinds jaar en 
dag intensief met de architectuur en de 
architectuurkritiek bezighouden. Zijn be- 
vlogen stellingname in uiteenlopende de- 
batten op het grensvlak, het 'tussen', van 
filosofie en architectuur, was her en der 
verspreid tevinden in bladen als Archis, 
Museumjournaal, De Architect, Lier en 
Boog en weer elders. Tussen is geen 
simpele verzameling van die artikelen en 
essays, maar een poging om, door hen 
geheel opnieuw te bewerken en aan te 
vullen met nieuwe stukken, een cohe- 
rente filosofische visie te formuleren op 
de hedendaagse architectuur. Bolle gaat 
het er daarbij, naar eigen zeggen, om van 
dat zogeheten 'tussen' iets meer te maken 
dan de uitdrukking van een eenvoudige 
interdisciplinariteit' het gaat om een hele 
esthetica van 'het tussen*, waarin wordt 
getoond "hoe architectuur en filosofie el- 
kaar wederzijds uitdagen bij gelijktijdige 
handhaving van hun autonomie als intel- 
lectuele discipline (..) filosofisch ge- 
schoolde ontwerpers zijn betere ont- 
werpers omdat zij over meer ideeen 
beschikken om betere beelden te genere- 
ren en daar over na te denken." [p. 81 
Hoe het andersom verloopt, dat wil zeg- 
gen of architectonisch geÃ¯nformeerd fi- 
losofen ook betere denkers zijn, geeft de 
auteur niet aan, maar zo erg is dat niet. 
Bolle bewijst met zijn boek niet zomaar 
de zoveelste belerende wijsgeer te zijn, 
die zich uit de hoogte uitlaat over een 
andere en nederiger discipline. Hij heeft 

zich werkelijk in architectuur en archi- 
tectuurkritiek verdiept, vergelijkt de in- 
zichten van architecten als Mies van der 
Rohe, Libeskind of Eisenman met die 
van filosofen als Heidegger, Jiinger of 
Derrida en gunt heide disciplines hun 
volle zelfstandigheid. 

Ook in een aantal andere opzichten is 
Tussen een geslaagd boek. Bolle schrijft 
over het algemeen helder, is zeer royaal 
in het introduceren en toelichten van het 
werk van uiteenlopende denkers en 
bouwmeesters. Terwijl hij dus ruim- 
schoots voldoet aan didactische vereis- 
ten, slaagt hij er bovendien in een eigen 
positie in te nemen ten opzichte van de 
diverse besproken auteurs. Ook dat is, 
zeker in de Nederlandse filosofie, uit- 
zonderlijk, vooral wanneer je rekening 
houdt met het gegeven dat Bolle wel de- 
gelijk zwaar leunt op met name de 
Heideggeriaanse erfenis. Toch heb je 
nooit het gevoel de zoveelste Heidegger- 
exegese of erger nog: Heidegger-toepas- 
sing te lezen. Integendeel, de auteur 
maakt je deelgenoot van een open ge- 
sprek met uiteenlopende denkers, waarin 
zijn eigen positie allengs profiel krijgt. 
Het gaat kortom om een waardevolle bij- 
drage aan het debat op het grensvlak van 
architectuur en filosofie, die het vooral 
verdient als uitgesproken stellingname 
serieus te worden genomen. Ik zal dat 
hier dan ook proberen te doen en mijn 
bespreking zoveel mogelijk opbouwen 
als een discussiebijdrage. Want naast lof 
en bewondering voor het boek als zoda- 
nig, heb ik inhoudelijk 6611 belangrijk 
bezwaar tegen de daarin ingenomen filo- 
sofische positie. Heel grof genomen be- 
vindt ook Bolle's filosofische stellingna- 
me zich in een soort 'tussen', een plek 
tussen een alomvattende cnltuur- of be- 
schavingskritiek enerzijds en een medi- 
tatieve, naar ascese en distantie neigen& 
filosofische houding anderzijds. Ik be- 
vind me in & moeilijke positie dat ik veel 
van zijn kritiek intuÃ¯tie geneigd ben te 
delen en daarnaast geen absolute bezwa- 
ren heb in te brengen tegen zo'n op me- 



ditatie en verstilling gerichte houding. 
Mijn bezwaren gaan echter stuk voor 
stuk terug op de zich al lezende on- 
willekeurig ontwikkelende indruk dathet 
open gesprek dat Bolle voert steeds weer 
uitmondt in een uiterst definitieve en ab- 
solute positie, dat, anders gezegd, juist 
in de omvattendheid van de kritiek en de 
distantie van het meditatieve een ge- 
meenschappelijke kern ligt verborgen, 
Die kern vormt mijn steen des aanstoots. 
Ik denk dat beide polen elkaar in even- 
wicht houden, of beter: elkaar oproepen. 
Door de omvattendheid van de kritiek 
wordt de distantie van de meditatie als 
het ware geÃ¯nstigeerd Bolle's stelling- 
name loopt daarmee het risico zich in 
plaats van 'tussen' juist 'buiten' de 
lopende discussies en controverses te 
manoeuvreren Dat zal ik in het hiema- 
volgende verduidelijken. 

Bolle's essays schommelen, zoals ge- 
zegd, in een 'tussen'; in de twintigste 
eeuw oscilleert de architectuur tussen 
utopie en nostalgie, tussen het ontwerp 
van een radicaal nieuwe stedelijkheid of 
een nieuwe invulling van onze concepties 
van het wonen enerzijds, en een wee- 
moedig terugverlangen naar vaste grond 
onder de voeten, naar 'worteling', naar 
een plek die een thuis is. In plaats van 
zichzelf aan &n van beide polen uit te 
leveren, tracht Bolle de spanning van die 
tussenpositie vast te honden. Zo slaagt 
hij erin van uiteenlopende auteurs duide- 
lijk te maken dat zij zich op vergelijkbare 
wijze in zo'n dubbelzinnige positie op- 
houden: het denken van de architectuw- 
theoreticus Paul Virilio ontwikkelt zich 
"tussen theologie en techniek", dat van 
Heidegger "tussen planning en po'zie", 
dat van de deconstructivisten "tussen 
heimwee en ontheemding", dat van 
Jiinger tenslotte "tussen mythe en 
machine" [p. 71. 

Het duidelijkst wordt het 'tussen' 
uitgewerkt in de twee essays over het 
deconstructivisme in de architectuur. 
Bolle signaleert drie grote stromingen in 

het huidige architectuurdebat. die hij te- 
gen elkaar afzet op het punt van hun 
verhouding tot het cruciale thema van 
de plek. Het kritisch regionalisme van 
onder andere Kenneth Frampton wordt 
gekenmerkt door het zoeken naar het 
eigene van een stad of streek en door de 
poging om de oorspronkelijke (betekenis 
van de) plek te herstellen in verzet tegen 
de kapitalistische mono-cultuur. Het 
postmodernisme van onder andere 
Charles Jencks en Paolo Portoghesi en 
filosofen als Vattimo en Lyotard, acht 
een dergelijk herstel van de oorspronke- 
lijke plek onmogelijk en vat de plek op 
als een theater, waarin zij allerlei histori- 
sche stijlvormen een maskerade laten 
opvoeren. De deconstmctivisten (zoals 
de architecten Peter Eisenman, Bemard 
Tschumi en Daniel Liheskind en de filo- 
soof Jacques Demda) kiezen nog radica- 
ler hun uitgangspunt in de ontbinding 
van de plek (onder architecten wordt 
vaak gesproken van de 'decontextualise- 
ring' van de bouwkunst) onder invloed 
van uiteenlopende processen, zoals het 
grootschaliger en anoniemer worden van 
de sociale werkelijkheid, de opkomst van 
'ontruimtelijkte' technologieÃ« (informa- 
tica, telematica) en de overheersende rol 
van verkeer en snelheid in moderne 
economieÃ«n Hun architectonische ont- 
weippraktijk is een antwoord op dit ont- 
hindingsproces, niet als een in nostalgie 
wortelende kritiek of als een pluralistisch 
spel, maar als een poging "een concrete 
en geldige gestalte te geven aan de 
plaatsloosheid en het dolen van de 
mens " [p. 591 Ieder mens is een balling 
en ontheemding is de condition humaine 
bij uitstek. 

Bolle's sympathie ligt nadrukkelijk 
bij de deconstmctivisten en wel omdat zij 
elke illusie van een terugkeer naar een 
oorspronkelijke menselijke maat in het 
bouwen van de hand wijzen. De kritisch 
regionalisten wordt impliciet juist een 
onkritisch verzet tegen de moderniteit 
verweten en de postmodernisten krijgen 
in een ander essay het verwijt een al te 



makkehjk en vrolijk oplossingsdenken te 
bedrijven. Even sterk keert Bolle zich 
tegen Heidegger-exegeten, die de Duitse 
filosoof als een denker van de heimwee 
(naar het Zijn, naar het oorspronkelijke 
wonen, etc.) lezen. Volgens Bolle gaat 
het bij Heidegger echter niet om heim- 
wee, maar om een afscheid. In dat af- 
scheid 'denkt' Heidegger naar dit Zijn 
'aan'. Dit aandenken moet niet als 
nostalgie maar als rouw worden opgevat 
In het verlengde van dit rouwproces 
dient de intellectueel, c.q. de aidÅ¸tect de 
filosofische verantwoordelijkheid te ne- 
men om "de culturele crisis en het 
nihilisme te doorstaan, zonder te trachten 
er een oplossing voor te vinden of ge- 
noegen te scheppen in de huidige 
verwarring." [p 821 Op die wijze nemen 
de decon~t~ctivisten volgens Bolle in- 
derdaad "de verantwoordelijkheid voor 
de ontheemding op zich" [p. 611, juist 
door de verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting te weigeren. Zo wordt de ar- 
chitectuur in plaats van een 'vertoog over 
het bouwen' nu een 'vertoog over de 
vraag hoe de moderne stad de mensen 
verstoot'. De architect bevindt zich te- 
genover een technologie, die ontwortelt, 
verstoot en uitsluit, die anonimiseert en 
disciplineert en staat voor de taak om de 
rechten van de 'onderdrukte pool in de 
hiÃ«rarchie te herstellen. En het mag dan 
ook niet verbazen dat de deconstmctivis- 
tische architecten minder bouwmeesters 
dan kritische tekstproducenten zijn. Zij 
zijn dit onder meer omdat zij weigeren 
een museale rol te spelen: de rol van or- 
namentenhouwers in een sociale werke- 
lijkheid waarin het 'echte' houwen in het 
teken van de anonimiteit en de ont- 
heemding staat. En wie de geruchtma- 
kende tentoonstelling van de deconstruc- 
tivisten in het MOMA te New York 
(1988) heeft gezien, zag dan ook geen 
maquettes van gehouwen, maar vooral 
van fragmenten, van half verdwijnende 
objecten, en van constructies die elke re- 
ferentie naar 'woning' of 'behuizing' 
nadrukkelijk afwijzen. Deze architectuur 

van de ontheemding is net als Demda's 
deconstructivisme een poging het tradi- 
tionele systeem (van het bouwen, van de 
metafysica) te doorbreken door het frag- 
ment (bij Derrida bijvoorbeeld het afor- 
isme) als autonoom te aanvaarden en te 
bevestigen. Zo bevindt het deconstructi- 
visme zich permanent tussen de illusie 
van een terugkeer naar een verondersteld 
volkomen 'wonen' en een even volko- 
men gesloten systeem van modernisering 
als een tragisch vertoog van het 
fragment, of zoals Daniel Libeskind het 
noemt, van de instabiliteit van de ruimte. 
Een grote variatie aan labels van dit type 
architectuur passeert de revue: architec- 
tuur van de alteriteit. architectuur als 
palimpsest, architectuur van het afwezige 
en het dolen, etcetera. 

Bolle's verdediging van het decon- 
structivisme wortelt vooral in de waar- 
dering die hij heeft voor zijn radicaliteit: 
alleen de deconstructivistische architec- 
tuur is werkelijk 'democratisch'; immers 
alleen zij wijst elke privilegiÃ«rin van 
specifieke plekken af, weigert ieder on- 
derscheid tussen autochtoon en vreem- 
deling en verklaart ieder mens tot balling. 
Het deconstructivisme heeft van de 
architectuur pas echt een 'planetaire' 
onderneming gemaakt, die van Bolle de 
opdracht krijgt "de nieuwe ruimte-tijd 
van de gedematerialiseerde wereld" te 
ordenen en te structureren. [p. 731 Wat 
we ons hierbij echter concreet moeten of 
mogen voorstellen, blijft onduidelijk. 
Tegen de wereldomspannende dimensies 
die Bolle de deconstructivistische archi- 
tectuur toeschrijft, steekt de feitelijke 
betekenis van de tractaten van TschumÃ 
of Liheskind nogal schril af. Hun werk 
'protest-architectuur' noemen zou wat al 
te denigrerend zijn, maar dat het hen er 
voor alles om te doen is een debat gaande 
te houden of te instigeren en dat zij dat 
onder andere middels hun ontwerpschet- 
sen doen, is een hetere aanduiding van 
hun betekenis dan te spreken van 'plane- 
taire' architectuur. Bolle doet eigenlijk 
ook te weinig recht aan de beide andere 



besproken stromingen: het kritisch re- 
gionalisme is minder een simpele vorm 
van 'heimweer-architectuur en veel meer 
een kritische amendering van de Moder- 
ne Beweging (een kritiek op het al te 
globale of planetaire functionalisme, op 
de a-historische dimensies ervan). En het 
postmodernisme is niet alleen vrolijke 
affirmatie van het bestaande en opper- 
vlakkige ornamentenarchitectuur. Jencks 
benadrukt zulke serieuze zaken als het 
talige karakter van de architectuur en de 
poging van het postmodernisme een ar- 
chitectuur te ontwikkelen die de com- 
municatie met het publiek weet te her- 
vinden, die door de Moderne Beweging 
langdurig werd verstoord. Goed, dit leidt 
soms tot compromissen-architectuur en 
tot eklekticisme, maar niet per definitie 
tot maskerades of tot musealisering. 
Bolle lijkt echter meer te voelen voor een 
alles-of-niets houding en de vraag is nu 
of hij erin slaagt zo'n houding filosofisch 
te verantwoorden. Hij opteert voor een 
tragisch levensbesef en een voorname, 
aristocratische distantie van waaruit ver- 
stilling en meditatie wordt gezocht. In die 
meditatie stijgt de filosoof boven de 
chaos van de poststedelijke cultuur uit en 
vindt hij "het wezen van de mens [in] het 
wezen van het wonen en het wezen van 
de po'zie als het laten-wonen". [p. 941 
Dit is geen overdreven beschrijving van 
Bolle's positie, maar precies wat er in het 
boek gebeurt. Als het wezen van de 
mens in het wezen van het wonen ge- 
zocht moet worden (Heidegger) en de 
moderne wereld slechts uit ontheemden 
bestaat en de functie van de moderne 
techniek slechts bestaat in voortdurende 
ontheemding en uitstoting, dan kom je 
haast vanzelf uit op een tragische filo- 
sofie, die uit de ontheemding de meest 
radicale consequentie trekt, het klnize- 
naarschap. Vandaar Bolle's bewondering 
voor Mies van der Rohe, die zich tracht 
te wapenen tegen de anonimiteit van de 
moderniteit door gebouwen te ontwer- 
pen, die in al hun (anonieme) voor- 
naamheid "de stad op een afstand" hou- 

den. [p. 1401 In die distantie zien Mies' 
gebouwen er vanaf een beeld op te roe- 
pen en "representeren zij [zo] de stilte". 
[id] Mies wilde het publiek via zijn ge- 
bouwen niet aan de stad hechten, maar 
het juist ontslaan van de plicht op de stad 
in te gaan. Impliciet wijst Bolle Mies hier 
aan als medeverantwoordelijk voor het 
verstotingsproces dat moderne steden 
aanrichten en waartegen de deconstrocti- 
visten architectonisch te hoop lopen. En 
dit bevestigt mijn eerder geuite kritiek dat 
Bolle een positie inneemt die zijn eigen 
tegenstander schept: door de radicaliteit 
van de filosofische distantie worden alle 
katten grauw, en omdat alle katten grauw 
zijn geworden, moet de filosoof als tra- 
gische enkeling het hooggebergte van 
Nietzsche of het woud van de dichtende 
denker invluchten. Zo is het verklaarbaar 
dat voor Bolle de politieke vluchteling en 
de internationale jet-set allebei even ont- 
heemd zijn - en is het begrijpelijk dat 
sommige deconstructivisten graag bou- 
wen voor ontheemde zakenlieden in 
Hong-Kong. Zo is het verklaarbaar dat 
Bolle's beschrijvingen van de moderne 
werkelijkheid even anoniem en vlak zijn 
als die werkelijkheid zelf volgens hem is. 
Hoezeer ik intuitief sympathiseer met zijn 
analyse van de 'ontruimtelijking' van 
onze cultuur, van de anonimiteit en de 
opkomst van wat Bolle in zijn Virilio- 
essay een 'transpolitieke orde' noemt, 
waarin het sociale niet meer is dan een 
proeftuin in plaats van de bestemming 
van de mens. het staat er allemaal te 
nonchalant, te willekeurig en te stellig. 
En in de passages waarin Bolle's betoog 
meer 'menselijke' dimensies aanneemt, 
zijn zijn opmerkingen gratuit, zoals aan 
het slot van het eerste (en minste) essay, 
over Nietzsche en Foucault, waar hij de 
hoop uitspreekt dat de architectuur een 
bijdrage zal leveren aan de acceptatie van 
de andersheid van gekken en delinquen- 
ten. Het hadden de woorden van de mi- 
nister van WVC kunnen zijn geweest. 
Maar Bolle zou dan ook graag zien dat de 
dichter weer tot leidsman van zijn volk 


