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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
‘Verval van een familie’, zo luidt de ondertitel van Buddenbrooks, de
roman waarmee Thomas Mann de twintigste eeuw binnenrolde en voor-
goed zijn naam vestigde. De neergang die het hoofdmotief vormt van
Buddenbrooks voltrekt zich in het verloop van het leven van drie achter-
eenvolgende generaties van een koopmansfamilie, in de tweede helft van
de negentiende eeuw wonend in de Noord-Duitse stad Lübeck.
Buddenbrooks is gemodelleerd naar het echte leven. Lübeck is de stad
waar Thomas Mann zelf opgroeide en de karakters van de familie
Buddenbrook zijn ontleend aan zijn eigen familie, van zijn grootouders
tot zijn ouders, ooms en tantes. 
Ik begin deze voordracht niet zozeer met Buddenbrooks vanwege de
literaire behandeling van het drama dat zich in dit boek afspeelt of omdat
ik zo geboeid zou zijn door families, laat staan door het verval daarvan.
Wel begin ik met dit boek vanwege de rol die de ruimtelijke omgeving
erin krijgt toebedeeld. In Buddenbrooks worden de karakters en de
gedragingen van de familieleden op de meest beeldende manier gemon-
teerd in de sociale codes van het plaatselijke patriciaat. Op hun beurt
passen die codes precies in het concrete decor van de gebouwen, de stra-
ten en de pleinen van de stad. Alles hoort in dit boek bij elkaar. Middenin
het decor van Buddenbrooks staat onbetwist de gerieflijke woning van de
familie: het Buddenbrookhuis aan de Mengstraße. 
Dit fantastische huis wordt meteen aan het begin van het boek uitvoerig
gepresenteerd, want het is veel meer dan alleen achtergrond. Het huis is
zelf een karakter met een actief aandeel in het drama. Op gezette tijden
ontvangt de familie de andere leden van de plaatselijke elite. Aldus maakt
de lezer al in het eerste hoofdstuk een typerende scène mee die ermee
begint dat op zekere donderdagavond de bel beneden bij de tochtdeur
galmt en de gasten van consul Jean Buddenbrook een voor een hun
opwachting maken: de senator, de dokter, de dominee, de wijnhandelaar,
de houthandelaar, de stadsdichter en nog het een en ander aan familie-
leden. In de eetkamer branden de kaarsen. ‘Men zat op zware stoelen met
hoge rugleuningen, at met zwaar zilveren gerei goede spijzen, dronk zware,
goede wijnen en kwam voor zijn mening uit.’ [1]
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Bij iedere nieuwe gang van het diner worden de borden verwisseld en
uiteindelijk is het moment daar om de eetkamer te verlaten en elders in
het pand koffie, een likeur en een sigaar op te gaan zoeken. Onderweg
naar de biljartkamer in het achterhuis wordt vanaf de deel de rest van het
huis aan een bespiegeling onderworpen. 

‘Senator Langhals vroeg: “Daarboven woon je dus, Buddenbrook?” Rechts
voerde de trap naar boven, naar de tweede verdieping, waar de slaapkamers

Het Buddenbrookhuis

(uit: Björn R. Kommer,

Das Buddenbrookhaus

in Lübeck: Geschichte,

Bewohner, Bedeutung,

Lübeck 1993).
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van de consul en zijn familie lagen; maar ook aan de linkerkant van het trap-
portaal bevond zich nog een reeks vertrekken. De heren daalden rokend de
brede trap met de witgelakte, opengewerkte houten leuning af. Op het portaal
bleef de consul staan. 
“Deze tussenverdieping is nog drie kamers diep”, verklaarde hij; “de ontbijt-
kamer, de slaapkamer van mijn ouders en een weinig gebruikte kamer aan de
tuinkant; een smalle gang loopt erlangs …. Maar laat ons verder gaan! Ja, ziet
u, de transportwagens rijden over de binnenplaats en gaan dan het hele perceel
door.” De brede, galmende binnenplaats beneden was geplaveid met grote, vier-
kante plavuizen. Bij de tochtdeur (…) bevonden zich de kantoorruimten,
terwijl de keuken (…) met de toegang tot de kelders links van de trap lag.
Daartegenover, op een behoorlijke hoogte, sprongen eigenaardige, plompe maar
keurig gelakte houten ruimten uit de muur naar voren: de meidenkamers, die
alleen door middel van een soort vrijstaande, rechte trap vanaf de binnenplaats
bereikbaar waren. Een paar geweldige oude kasten en een gebeeldhouwde kist
stonden ernaast. 
Door een hoge glazen deur kwam men over enkele geheel vlakke, berijdbare
treden op de binnenplaats uit, aan de linkerkant waarvan zich het washok
bevond. Van hieruit keek men in de mooi aangelegde, thans echter herfstig
grauwe en natte tuin, welks bloemperken met stromatten tegen de vorst
beschermd waren en die daar door de ‘hoofdingang’, de rococofaçade van het
tuinhuis, werd afgesloten. De heren sloegen echter vanaf de binnenplaats de
weg naar links in, die tussen twee muren over een tweede binnenplaats naar
het achterste gedeelte van het gebouwencomplex voerde. 
Daar leidden glibberige treden omlaag naar een kelderachtig gewelf met een
lemen bodem, dat gebruikt werd als opslagplaats en waar vanaf het hoogste
punt van de zoldering een touw hing voor het ophijsen van de zakken graan.
Maar rechts ging men de schoongehouden trap op naar de eerste verdieping,
waar de consul de witte deuren van de biljartzaal voor zijn gasten opende. 
De heer Köppen zeeg uitgeput neer op een der stijve stoelen, die tegen de
wanden van de wijde, kale en sober uitziende ruimte stonden. “Ik blijf voor-
lopig toekijken!” riep hij en tikte de fijne regendruppels van zijn jas.
“Verduiveld nog-aan-toe, is dat een reis door dat hele huis van jou,
Buddenbrook!’ [2]

Zo maakt de lezer in een snelle rondgang kennis met het hele huis, in al
zijn functionele en ruimtelijke complexiteit, passend bij negentiende-
eeuws wonen en werken op stand. Het huis komt er ook aan te pas om
de scène bij het vertrek van het bezoek kracht bij te zetten. 
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‘Consul Buddenbrook stond, met zijn handen diep in de zakken van zijn lichte
pantalon, een beetje huiverig in zijn lakense jas, een paar pas van zijn huis-
deur te luisteren naar de stappen, die in de verlaten, natte en mat verlichte
straten wegstierven. Dan keerde hij zich om en keek omhoog langs de grijze
puntgevel van het huis. Zijn ogen bleven rusten op de spreuk, die boven de
ingang in ouderwetse letters stond gemetseld: ‘Dominus providebit’.’ [3]

Het huis dat borg stond voor zoveel behaaglijke zekerheid was in werke-
lijkheid in 1842 aangekocht door de grootvader van Thomas Mann. Het
staat op een breed perceel van 12 meter breed en de gevel rijst op in drie,
naar boven toe afgeknepen, etappes, afgesloten door een gegolfde top-
gevel met aan weerszijden een paar klauwstukken met liggende figuren.
Niet alleen was het huis breed, het was ook diep. Alleen het voorhuis had
al een diepte van 27 meter en dan volgden nog een langgerekte achter-
vleugel en een dubbele binnenhof met tuinhuis en een bouwblok met
voornamelijk magazijnen. 

De deel van het

Buddenbrookhuis, ca

1925 (uit: Björn R.

Kommer, Das

Buddenbrookhaus in

Lübeck: Geschichte,

Bewohner, Bedeutung,

Lübeck 1993). 
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De geschiedenis van het Buddenbrookhuis leidt terug naar een zestiende-
eeuwse oorsprong, waarna het in het verloop van de erop volgende twee
eeuwen zijn definitieve gedaante kreeg. Pas aan het begin van de negen-
tiende eeuw, vlak voordat de familie Mann het pand in bezit kreeg, kwam
er een architect aan te pas: Joseph Christian Lillie, een uit Denemarken
afkomstige neo-classicist die zich op latere leeftijd in Lübeck had geves-
tigd en daar stadsarchitect werd. Hij nam de eerste verdieping van het
voorhuis onder handen en voegde daar de ceremoniële vertrekken toe,
waaronder de in het boek uitbundig beschreven landschapskamer.
De functionele en expressieve rijkdom van het huis correspondeerde met
de manier waarop de sociale positie van Thomas Buddenbrook, de zoon
van de consul, in de roman voor het voetlicht wordt gebracht. Die zoon,
gemodelleerd naar de vader van Thomas Mann, wordt gepresenteerd als
iemand die zijn plaats weet in een dynastieke reeks. ‘Hij was niet alleen
zichzelf; men eerde in hem de nog niet vergeten persoonlijkheden van zijn vader,
grootvader en overgrootvader en, afgezien van zijn eigen commerciële en pu-
blieke successen was hij de drager van een honderdjarige burgerlijke roem.’ [4]
In vergelijking met zijn broer Christian en zijn zus Tony had Thomas in
het leven veel bereikt. Hij had zijn vrouw opgedaan in welgestelde
kringen in Amsterdam en, eenmaal in Lübeck gevestigd als eerste man
van de Buddenbrook-dynastie, was zijn ster gestegen tot het ambt van
senator van de stad. Zijn broer Christian daarentegen had ieder zakelijk
avontuur dat men voor hem organiseerde hardnekkig doen mislukken,
geleid als hij werd door een onmiskenbare zelfvernietigingsdrang.
Bovendien wordt hij in het boek bezocht door een komische variatie aan
neurosen en kwalen. Het maakte het leven van deze aansteller tot een
wankel avontuur, waarbij hij steeds weer terug moest vallen op zijn
familie en op zijn verstandige broer in het bijzonder. Dat was uiteindelijk
ook het lot van Tony, de zus van Thomas en Christian. Tony was en bleef
zeer verbonden met haar ouderlijk milieu, al liet ze zich verleiden tot
twee huwelijken op rij die allebei eindigden in een emotionele en finan-
ciële catastrofe. Steeds keerde ze terug naar het verrukkelijke huis aan de
Mengstraße in Lübeck – het middelpunt van de wereld. 
Thomas ondertussen beleefde het verstrijken van de tijd evenmin als
plezierig, ondanks zijn maatschappelijke positie. Dat hij senator was
geworden en een weelderig huis bewoonde, maakte hem nog niet geluk-
kig. ‘Ik weet, dat de uiterlijke, zichtbare en grijpbare tekenen en symbolen van
het geluk en de opkomst dikwijls pas verschijnen als in werkelijkheid alles reeds
weer bergafwaarts gaat.’ [5]
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Zo gaat het inderdaad bergafwaarts in het verdere verloop van de roman
Buddenbrooks, waarbij het falen van Thomas in de tweede helft van het
boek breed wordt uitgemeten: zijn zakelijke ongeluk, zijn slinkende
belangstelling voor zijn omgeving en vooral zijn steeds toenemende
pedanterie.

Nog voor Thomas aan zijn in het boek lang uitgesponnen fysieke einde
komt, valt het besluit om het huis aan de Mengstraße af te stoten omdat
het niet meer past bij de begroting en de steeds meer naar binnen
gekeerde levenswijze van de familie. De sociale en psychische neergang
van de familie komt aldus exact tot uitdrukking in de omgang met het
huis. Er verschijnt een nieuwe eigenaar op het toneel die bepaald niet
past bij de traditie die de Buddenbrooks zich eigen hebben gemaakt, de
traditie van generatie op generatie overgedragen beschaving. ‘Hermann
Hagenström, in een tot op zijn voeten afhangende dikke en zware bontjas, die
van voren openstond en een groengeel, ruig en duurzaam Engels winter-
kostuum liet zien, was een grootsteedse figuur, een imposant beurstype.’ [6]
Hoezeer Tony ook steunt en jammert – ‘Dat gebeurt niet, Thomas! Zolang
ik leef gebeurt dit niet! Als je je hond verkoopt kijk je uit wat voor baas hij
krijgt. En moeders huis! Ons huis! De landschapskamer …’ [7] – deze
wonderlijke snuiter Hagenström wordt de nieuwe eigenaar van het
Buddenbrookhuis aan de Mengstraße. 

Na deze radicale wending in het verhaal voltrekt zich aan Tony een
ineenstorting naar freudiaans model, onheilspellend ingeleid door de
onttakeling van het familiehuis door de nieuwe bewoner: ‘Nauwelijks
echter stond het huis in de Mengstraße leeg of er was een kleine groep werk-
lieden ter plaatse verschenen, die met het afbreken van het achterhuis begonnen
op een manier, dat de stofwolken van oude kalk de lucht verduisterden… Het
pand was nu definitief overgegaan in het bezit van consul Hagenström.’ [8]
Tony heeft zich voorgenomen de straat waaraan het huis staat voortaan te
vermijden, uit een combinatie van trots en zelfbescherming. Maar dat
voornemen houdt geen stand. Per ongeluk komt ze op een dag daar waar
ze eigenlijk niet zijn moet. Het weerzien met het huis brengt haar ter-
stond buiten zinnen: ‘Maar dan begon mevrouw Permaneder-Buddenbrook
(Tony) midden op straat en ongeacht hoeveel mensen haar konden zien,
gewoon hardop te huilen. Ze hield haar hoofd achterover, als een vogel die gaat
zingen, drukte haar zakdoek tegen haar ogen en stootte herhaaldelijk een
smartkreet uit, die tegelijk een protest en een klacht betekende, waarop ze
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zonder zich in het minst te bekommeren om voorbijgangers of haar dochter,
die haar trachtte te kalmeren, haar tranen de vrije loop liet.’ [9]

Na deze scène heeft de lezer in het boek nog meer dan 150 pagina’s te
gaan, maar voor mij is het gejammer van Tony Buddenbrook, staande
voor het huis aan de Mengstraße, de climax van het boek. Ik las
Buddenbrooks jaren geleden op een Noord-Duitse kampeervakantie met
mijn gezin en ging toen natuurlijk ook naar Lübeck, en sindsdien heeft
het verhaal me eigenlijk niet meer losgelaten. Dat Buddenbrooks me bij-
bleef heeft stellig ook met mijn vak te maken. In het boek valt de sociale
ervaring precies samen met de architectonische ervaring: het een drukt
zich in het ander uit, zowel in dagen van voorspoed als van tegenspoed. 
In het trauma van Tony Buddenbrook uit zich dan ook meer dan alleen
een persoonlijke ontwrichting. Het gaat net zo goed om het verlies van
een ruimtelijk milieu dat blijkbaar niet opgewassen is tegen de verande-
ringen van de sociale conventies in het algemeen en tegen het oprukken
van het moderne leven in het bijzonder. De kern van de ervaring die
Tony op de Mengstraße tegenover het Buddenbrookhuis doormaakt, is
dat er een fatale beperkende bepaling van toepassing is op het streven
naar het behoud van een ooit bereikte samenhang der dingen. 

De Mengstraße na het

geallieerde bombar-

dement op

Palmzondag 1942 (uit:

Björn R. Kommer, Das

Buddenbrookhaus in

Lübeck: Geschichte,

Bewohner, Bedeutung,

Lübeck 1993). 
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Die beperkende bepaling gold evenzeer de verdere geschiedenis van het
Buddenbrookhuis zelf. In het schrale echte leven werd het huis in 1891
door de familie Mann verkocht, net als in de roman. Het huis werd
vervolgens een tijd lang geëxploiteerd door de gemeente, achtereen-
volgens als kadaster, als leeszaal, en als kantoor van de staatsloterij. Toen
de roman Buddenbrooks eenmaal beroemd was geworden, werd ook het
huis herontdekt. ‘Ik heb ervoor gezorgd dat honderdduizenden Duitsers zich
bij het leven in Lübeck betrokken hebben kunnen voelen’, zei Thomas Mann
later, ‘ik heb de blik van honderdduizenden mensen op het oude gevelhuis aan
de Mengstraße gevestigd’. [10]
De door de literatuur aangewakkerde roem van het huis maakte dat zich
in 1922 op de deel nota bene een boekhandel Buddenbrooks vestigde, die
het tot het crisisjaar 1929 uithield. Op palmzondag 1942 werd Lübeck
door de Engelsen gebombardeerd en van het Buddenbrookhuis over-
leefde alleen de kelder en de voorgevel. Pas in 1953 zag Thomas Mann
het huis terug met zijn Katia. Ook toen nog stond er alleen maar een
gevel. 

Thomas en Katia

Mann voor het

Buddenbrookhuis in

1953 (uit: Björn R.

Kommer, Das

Buddenbrookhaus in

Lübeck: Geschichte,

Bewohner, Bedeutung,

Lübeck 1993).
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Tijd om afscheid te nemen van het negentiende-eeuwse noorden van
Duitsland en op te trekken naar andere tijden. Een ruime eeuw nadat de
heftigste taferelen van Buddenbrooks zich afspeelden in de gebouwen en
de straten van Lübeck werd een dag reizen westwaarts, in de Hollandse
stad Amsterdam, een bijzonder nieuw huis opgeleverd. Het is het 
H-huis, gebouwd aan de Scheepstimmermanstraat in de nieuwe wijk
Borneo-Sporenburg, voltooid in het jaar 2000. Het H-huis is een ont-
werp van de Duitse, maar hoofdzakelijk in Nederland en België werk-
zame architect Christian Rapp. Onbedoeld, maar daarom niet minder
precies, lijkt dit huis samen te vatten wat de cultuur van het bouwen
heeft doorgemaakt in de periode sinds het Buddenbrookhuis. Vreemd
genoeg gebeurt dat zonder dat de band met die geschiedenis helemaal
verbroken raakt. Het H-huis deelt namelijk het een en ander met het
Buddenbrookhuis, bijvoorbeeld de volledige doorwaadbaarheid van het
perceel van voor tot achter. 
In Lübeck was de ruim gedimensioneerde entree het begin van een route
die over de deel en langs de achtervleugel en het tuinhuis naar een
dubbel uitgevoerde binnenplaats voerde. In Amsterdam is de kavelmaat
vergruisd tot een fractie van die in Lübeck. De breedte bedraagt nu niet
meer dan vijfenhalve meter. Maar ondanks de smalle kavel omvat het
huis een open route van de straat aan de voorzijde, afdalend tot het water
aan de achterzijde. Anders dan de route door het Buddenbrookhuis dient
het kaarsrechte pad door het H-huis geen enkel nut. Het is een formele
ingreep zonder meer, die de plattegrond en de doorsnede van het huis in
een gecompliceerde driedeling dwingt. Gebleven is de welsprekende
representativiteit van de façade: dit huis is ongewoon statig aan de voor-
zijde en net als bij het Buddenbrookhuis wordt die statigheid aan de
achterkant herhaald. 
Het lijkt misschien ongepast om twee huizen uit twee uiteenliggende
steden uit twee verschillende historische periodes te vergelijken zoals ik
nu doe. Inderdaad is onderweg van het huis in Lübeck naar het huis in
Amsterdam het beginsel van de woonhuisarchitectuur drastisch ver-
anderd. Het Buddenbrookhuis had in feite geen architect nodig: het was
de gestolde conventie van een langzaam in de tijd gevormd, uiterst rijk
opgetuigd sociaal-cultureel programma. De functionele rangschikking
van wonen en werken werd daarin opgedreven tot fijnbesnaarde
representativiteit. 
Iets dergelijks zouden we na de negentiende eeuw niet veel meer zien.
Wat tot de inhoud van een stadshuis gerekend werd, raakte in de loop
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Voorzijde van het 

H-huis.

Fotograaf: K. Zwarts

Achterzijde van het 

H-huis.

Fotograaf: K. Zwarts
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van een eeuw uitgedund tot een essentieel woonprogramma: niet meer,
niet minder. In het H-huis is het niet meer nodig dat de zakken graan
door het voorhuis heen naar de binnenplaats worden gedragen, hier
wordt gewoond, zonder meer. 
Op de keper beschouwd, betekent wonen de ruimtelijke bundeling van
aan de werking van het lichaam ontleende functies. Maar deze functies
zijn in het H-huis duidelijk ondergeschikt geraakt aan iets anders, iets
dat in het Buddenbrookhuis volledig ontbrak, namelijk de in volkomen
autonomie uitgevoerde architectonische handeling. Wat er in de negen-
tiende eeuw nog vanzelf sprak aan ruime maatvoering, bont samen-
gesteld programma en sociale common sense, verandert in de twintigste
eeuw in de frictie van een architectuur die veroverd moet worden op een
context van letterlijke krapte en een programma van functionele
karigheid. 
Van de weeromstuit doet het H-huis voor zijn expressie een beroep op
een wereld buiten de architectuur. Het is de realisering van een teken uit
een andere taal: de ‘H’ namelijk. Het bouwen van een H maakt de ligger
van de letter tot de enige woonlaag die de familie collectief ten dienste
staat, terwijl de uiteinden van de H ieder voor zich staan voor specifieke,
geïndividualiseerde vertrekken. Het wonder van het H-huis is dat het een
formele exercitie van het verstand is, waarbij de culturele erfenis van het
Buddenbrookhuis tot in het destructieve bewerkt en geannoteerd werd.
De inhoud verdampte, de architectuur bleef over, als een uiterst weer-
barstig fossiel. 

Voor mij lijdt het geen twijfel dat het H-huis net zo’n meesterwerk is als
het Buddenbrookhuis, hoe verschillend ze ook zijn. Het Buddenbrook-
huis kon vanzelf ontstaan in de tijd, als was het de uitkomst van een
natuurlijk evolutieproces, terwijl het Amsterdamse huis met grote
inspanning een plek moest zien te vinden in een nogal chaotische omge-
ving. Om vast te stellen welke prestatie hier is geleverd, is het genoeg om
de belendende huizen te bekijken in de Scheepstimmermanstraat: die
omgeving bestaat uit een stilistisch zeer wankele collectie ideeën, vrijwel
zonder pointe. 

Zowel in de realiteit als bij wijze van de analogie geven het Buddenbrook-
huis en het H-huis precies de uiteinden aan van waar mijn vak over gaat.
Mijn vak gaat over de architectuur als een in de tijd opgebouwde ver-
zameling onpersoonlijke conventies van sociaal-maatschappelijke aard
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en, daar naast of daar tegenover, betreft het de architectuur als hyper-
persoonlijke, verstandelijke – of desnoods emotionele – activiteit binnen
de architectuur zelf, gericht op de zuivere vorm. 
Dat beide uitersten op dit moment zo scherp waarneembaar zijn, heeft
alles te maken met wat de cultuur overkomen is sinds de twintigste eeuw
begon. De neergang van de familie Buddenbrook valt niet toevallig
samen met de opkomst van het moderne cultuurpatroon. Hij is er zelfs
een illustratie van: de ene bestaansvorm verdween en de andere kwam
op. Thomas Buddenbrook verloor zijn grip op de werkelijkheid om hem
heen en daarmee begon zijn aftakeling. Verderop in de twintigste eeuw
kwam er een andere roman beschikbaar die liet zien hoe ook onder de
nieuwe omstandigheden een bestaan kon worden ingericht. Ik doel op 
De man zonder eigenschappen (1930-1933) van Robert Musil en dat is een
roman waarin het moderne leven in een bonte verzameling van waar-
nemingen een veel losser gestructureerd reliëf krijgt dan de met trage
cultuur geïmpregneerde straten van de historische stad. 
Ulrich, de hoofdpersoon van Musil’s meer dan vuistdikke boek, stelt vast
dat hij zich in de nieuwe eeuw ‘met alles wat des mensen is op expeditie
bevindt’ en een leven is gaan leiden op grond van niets meer dan ‘interim-
principes’ [11]. De negentiende eeuw was ‘geen uitblinker’ geweest, analy-
seert Ulrich, ze ‘had geschilderd als de Ouden, gedicht als Goethe en Schiller
en haar huizen gebouwd in de stijl van de gotiek en renaisance’. Maar uit ‘de
spekgladde geest van de laatste twee decennia van de negentiende eeuw was
plotseling in heel Europa een bevliegende koorts opgekomen’ en ‘mannen met
praktische ondernemingszin en intellectueel ondernemingslustigen vonden
elkaar’. [12] Er was daarbij veel verloren gegaan, ‘een geheimzinnige kwaal
heeft de kleine aanzet tot het geniale van vroeger gesloopt, maar alles fonkelt
van nieuwigheid’. [13]
De nieuwe eeuw, waarin alles fonkelde van nieuwigheid, was een ver-
rijking wat het detail betreft, meende Ulrich, maar dan wel ten koste van
het zicht op het totaal. Vandaar dat de notie van een overzichtelijke,
persoonlijk toe te eigenen realiteit de neiging had te verdampen in de
twintigste-eeuwse versie van stedelijk leven. Ulrich omschrijft zichzelf als
iemand die zijn werkelijkheidszin heeft zien oplossen en die een ‘moge-
lijkheidsmens’ is geworden, ‘levend in een fijner spinsel, in een spinsel van
nevel, verbeelding, dromerijen en conjunctieven’. [14] Een mogelijkheidsmens
is iemand die het vermogen heeft ‘om alles te denken wat evengoed zou
kunnen zijn’, naast datgene wat zich ogenblikkelijk als realiteit aandient.
Op die manier, door steeds om de dingen heen te kijken, doet de
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mogelijkheidsmens afstand van de vanzelfsprekendheden, de vaste patro-
nen en, inderdaad, ook van de beklijvende eigenschappen. Als het maar
enigszins kan, zal de man zonder eigenschappen daarom vermijden om
zich aan iets of iemand uit te leveren.  
Een hilarisch hoofdstuk van Musil’s roman is gewijd aan de manier
waarop Ulrich ‘orde op zijn huis stelde’. [15] ‘Wat moest hij kiezen? De
moderne mens wordt in een kliniek geboren en sterft in een kliniek: hij moet
dus ook wonen als in een kliniek!’, zo begint Ulrich te redeneren - en in
zijn woorden weerklinken de beroemde boutades van zijn plaats- en tijd-
genoot Adolf Loos. Ulrich besluit op eigen kracht te handelen bij de
inrichting van zijn huis en zet zich aan het ontwerp van zijn toekomstige
meubels. Alle variëteiten in gedachten verkennend, weet hij maar niet tot
een besluit te komen. Hij blijft hangen in zijn dromerijen. ‘Op het laatst
bedacht hij alleen nog maar onuitvoerbare kamers, draaiende kamers, caleido-
scopische installaties, schakeltoestellen voor de ziel, en zijn invallen werden
steeds inhoudslozer. Toen was hij eindelijk op het punt waar hij al heen
getrokken werd.’ Dat was het punt waarop van een conclusie kon worden
afgezien. Ulrich besloot de beslissing over te laten ‘aan het genie van zijn
leveranciers’.
Ulrich deed afstand van zijn woning als een markant private zone, door
de leverancier zijn gang te laten gaan en zonder verdere bemoeienis neer
te laten zetten wat toevallig voorradig was. Daarmee werd een van de
laatst denkbare hindernissen weggenomen om mee te kunnen bewegen
met de sterk zuigende stroom van de moderne tijd: Ulrichs woning kreeg
een inrichting naar de normen van niemand in het bijzonder.

Het modernisme behelsde een verandering van de zeden en gewoonten
die in alles doordrong en bracht daarom ook nieuwe omgangsvormen
met het gebouw en de stad met zich mee. De architectuur kwam, om
Massimo Cacciari aan te halen, in het teken te staan van ‘het verwezenlijkt
nihilisme’. Daarmee werd een omgeving aangeduid zonder mogelijkheid
tot sociale hechting, precies wat Ulrich demonstreert als prototypische
man zonder eigenschappen. De stad veranderde in de loop van de twin-
tigste eeuw ‘in een toevallige gebeurtenis onderweg, een context van routes,
een labyrint zonder centrum, een absurd labyrint’. [16] Cacciari’s omschrij-
ving is misschien wat zwaar gezet in de ontkenning van iedere kans op
identificatie en binding, maar naar alle richtingen vanuit het centrum
over het landschap uitwaaierend, werd de structuur van de bebouwing na
verloop van tijd inderdaad steeds onoverzichtelijker.
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Toch was het labyrint bepaald niet onder alle omstandigheden ongevoelig
voor ontwerp en zo nu en dan was het zelfs het toneel voor goed ontwerp.
Vaak was de compositie en de vorm van de architectuur een directe afge-
leide van de economie die de overhand had in een verregaand gerationali-
seerd bouwproces. De Duitse Plattenbau is daarvan een radicale demon-
stratie, maar ook in Nederland staan de buitenwijken vol met anonieme
flats die precies laten zien wat ze zijn: in serie gebouwde wooncellen op
stramien. In meer selecte gevallen was de rationalisering van het bouw-
proces de aanleiding voor het ontstaan van tot in het kunstzinnige detail
doorwerkte types, zoals bij de woningblokken van J.J.P. Oud in het
Rotterdam van omstreeks 1920. De anonimiteit van het moderne
bouwen kon inderdaad op zichzelf, zonder verdere poespas, een geschikt
uitgangspunt zijn voor goede architectuur: dat bewees bijvoorbeeld ook
Frans van Gool met de subtiel gecomponeerde gevels van zijn naoorlogse
woningbouw in Amsterdam-Noord. 

Door de Plattenbau, Oud en Van Gool aan te halen, doe ik een beroep op
mijn eigen selectie van lichtpuntjes van architectuur in het dichte woud
van twintigste-eeuws bouwen. Allemaal zijn het producten van wat wel
het ‘moderne project’ wordt genoemd, een over de volle breedte van de
cultuur uitgevoerde serie acties om de wereld in beslag te nemen en te
ordenen. Sinds het aanbreken van het postmodernisme wordt die serie
acties massaal als achterhaald en mislukt beschouwd. Ik wil bij deze
gelegenheid niet diep ingaan op de in de cultuurwetenschappen zeer
druk besproken overgang van het modernisme naar het postmoder-
nisme, maar wil volstaan met een enkele invalshoek. 
Het moderne project is niet in de laatste plaats aan lager wal geraakt door-
dat het niet tegemoet kon komen aan de eigen aanspraken omtrent de
programmering van het leven. De filosoof Peter Sloterdijk heeft in zijn
boek Eurotaoismus (1989) opgemerkt dat de meest typerende ambitie van
het moderne tijdvak het verlangen inhoudt ‘dat alleen datgene nog beweegt
wat wij met onze eigen acties en intelligentie willen laten bewegen’. [17] Omdat
controle van de beweging de hoofdzaak is, benoemt hij het moderne pro-
ject als een ‘kinetische utopie’. ‘Kinetisch’ betekent in dit geval voor alles
maakbaar in de tijd: de geschiedenis wordt beheersbaar gemaakt in haar
loop en de gang van de natuur wordt daarbij aangepast, waarbij met name
aan de technische wetenschappen een sturende rol wordt toegekend. 
De ambitie om iedere voortgang te beheersen en programmeren, leidt
ogenblikkelijk tot conflicten met alles wat zich opwerpt als ontkenning of
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verstoring van het systeem, bijvoorbeeld gaandeweg bij de toepassing van
nieuwe technieken. Het is de beweeglijkheid van het vastgestelde sys-
teem zelf die plaatselijk voor een oncontroleerbare wending in het ver-
loop van het proces zorgt. Onvoorziene ontwikkelingen maken dat wat
begon als een breed opgezette poging tot beheersing al snel afglijdt tot
een oncontroleerbare, catastrofale heteromobiliteit. In Sloterdijks termen
wordt die heteromobiliteit omschreven als een verbijsterende lawine die
met donderend geraas richting het dal gaat. 
Deze wending, van een zorgvuldig geprogrammeerd project in een niet
of nauwelijks controleerbare opeenvolging van feiten en gebeurtenissen,
is geen filosofische abstractie, maar heeft zich in de recente tijd in een
breed veld van toepassingen gedemonstreerd. Nog betrekkelijk on-
schuldig is de manier waarop het ooit zo bevrijdende automobilisme
uitgemond is in een complex probleem van files, milieuvervuiling en
energietekort. Ernstiger, en door Sloterdijk uitvoerig beschreven, is de
verandering van het wetenschappelijke atoomenergie-onderzoek in een
serie rampzalige ongelukken met kerncentrales en een vooralsnog onop-
losbaar afvalprobleem. Ook is er de mislukking van de ambitie om de
internationale politiek om te vormen tot een beheersbare orde, die de
voortdurend geforceerde escalatie van dit moment zou kunnen hebben
voorkomen. 
Men heeft bij de planning buiten de beweeglijke complexiteit van het
proces gerekend, meent Sloterdijk, en die conclusie over de uiteindelijk
desastreuze werking van de kinetiek kan ook betrokken worden op het
project van de moderne stedenbouw en architectuur. Dat project begon
in de negentiende eeuw als een wijdvertakte beheersingsoefening, nauw
aansluitend bij de architectonische esthetiek van de historische avant-
garde. Het leidde echter niet tot de garden city of tomorrow of een van de
andere emblemen van de moderne stedenbouw, maar tot de betrekkelijk
amorfe realiteit van de verstrooide stad.  
In Sloterdijks analyse van de actuele cultuur moeten wij onze vermeende
stuurmanskunst bekopen met een nieuwe passiviteit, soortgelijk aan de
passiviteit uit het premoderne tijdvak: onderhevig te zijn aan krachten die
we nooit zullen kunnen beheersen. Daarmee wordt ook de richting die
de cultuur zal inslaan per se ongewis.  
In een recent interview in NRC-Handelsblad werd de neo-darwinist
Daniel Dennett uitgehoord over zijn, voor een positivist als hij is,
tamelijk sombere perspectief op de verdere ontwikkeling van de techno-
logie. ‘Een paar jaar geleden nam ik deel aan een conferentie over cognitive
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robotics in Engeland’, vertelde Dennett. ‘Tot mijn verbazing werd die con-
ferentie gesponsord door British Telecom. Waarom? Omdat het bedrijf een
fantastisch gecompliceerd netwerk heeft aangelegd dat het zelf niet meer
begrijpt. Niemand, geen individu en geen team van specialisten! Men wilde
onderzoeken of het mogelijk was een robot te ontwikkelen die menselijk genoeg
zou zijn om met ons te communiceren en tegelijk computer genoeg om het net-
werk te kunnen begrijpen. Dat ze dat onderwerp belangrijk genoeg vonden om
een paar dagen lang over te praten, geeft aan dat men zich ongemakkelijk voelt
over de mate waarin men zijn eigen uitvindingen nog kan beheersen. Ze zitten
als het ware op een olifant en hebben geen idee waar hij naar toe gaat. Ze
kunnen alleen maar hopen dat hij niet in een ravijn stapt.’ [18]
Dat ravijn lijkt niet alleen de bestemming te worden van de program-
meurs van de informatica- en telecomnetwerken, maar bijvoorbeeld ook
van degenen die zich bezig houden met de controle van de ruimtelijke
ordening. De twijfel over de werkzaamheid van de afspraken en regels
die het bouwen tot een overzichtelijk georganiseerde maatschappelijke
sector plachten te maken, is tot in de kern van het besturingssysteem
doorgedrongen. Laatst verklaarde staatssecretaris Pieter van Geel in een
interview in Trouw zonder blikken of blozen dat er in Nederland nog
maar twee mensen zijn die de bouwbesluiten begrijpen. ‘Veel regels zijn
niet te snappen, niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar’, voegde hij nog 
toe. [19] Zoals het onbestuurbare netwerk van Daniel Dennett buiten de
menselijke interventie om uitdijt en onverwachte manoeuvres uitvoert,
zo zijn ook de regels van Pieter van Geel in al hun onbegrijpelijkheid
toch onverbiddelijk van kracht. Hier resoneert iets van Ulrichs vaststel-
ling in De man zonder eigenschappen dat er ‘een wereld ontstaan (is) van
eigenschappen zonder man, van belevenissen zonder degene die ze beleeft’, met
andere woorden: het einde is in aantocht van een wereldbeeld met de
mens in het centrum van alles. [20] De systemen, regels, eigenschappen
en zelfs de virussen kunnen het heel goed af zonder ons.

De onbegrijpelijke, onuitvoerbare en onhandhaafbare regels van staats-
secretaris Van Geel zijn het fundament waarop concreet gewerkt wordt
op de bouwplaatsen van Nederland. Het zal duidelijk zijn dat de architec-
tuur onder dit soort omstandigheden niet langer genoeg heeft aan de
brave aansporing van vroeger om ‘de spiegel van de samenleving’ te zijn
en zich keurig te gedragen als een dienstbaar vak. Er is alle reden voor dit
vak om zich kritisch of zelfs subversief te verhouden ten opzichte van wat
de maatschappij dagelijks vraagt. Voor zover architecten al menen soepel
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op die maatschappelijke vraag te kunnen reageren, dan zijn hun opportu-
nistische en behaagzieke antwoorden te wantrouwen. Nog veel meer is
scepsis gepast ten opzichte van het door Rem Koolhaas courant gemaakte
pragmatische realisme bij het aannemen en uitvoeren van opdrachten. 
Bij het bedrijven van architectuur is er niet ergens een moment waarop
de ideologische afweging ophoudt van betekenis te zijn en de wereld van
de grote-mensen-beslissingen begint, met alle bijbehorende werkelijk-
heidszin. Een gebouw is namelijk tot in ieder detail een pregnant ideo-
logische uitspraak, of zou dat moeten zijn – en daarom kunnen misver-
stand of ontsporing in de maatschappelijke status quo niet zonder meer
worden weggepoetst of genegeerd in een slaapverwekkend comfortabele
architectuur. 
Meer dan ooit moet architectuur een dwars vak zijn. Het H-huis is dwars
door zich te onttrekken aan het spektakel in zijn omgeving en door het
woonprogramma volledig ondergeschikt te maken aan een straf formele
exercitie die alleen de aanwezigheid van de architectuur zelf verdraagt. 
Er zijn andere benaderingen die me even sympathiek zijn, al lijken ze
allemaal afkomstig te zijn uit een wereld op enige afstand van de centra
van macht en geld en vooralsnog buiten het bereik te vallen van het
populaire volglicht. Zo kwam er in de jaren tachtig uit de nalatenschap
van Paul Schmitthenner een bijzondere studie tevoorschijn: Gebaute
Form. ‘De vooruitgang is op ieder gebied onbestreden geweldig en aan de
verandering die erdoor is veroorzaakt, kan niemand zich onttrekken, maar
menselijk konden wij het niet bij houden’, schrijft Schmitthenner in zijn
inleiding. [21] Vanuit de op deze wijze beleefde spanning met de moder-
niteit presenteerde hij in het boek een serie variaties op het oerhuis,
logisch gerangschikt volgens onstoffelijke criteria (maat en schaal, ope-
ningen voor deuren en ramen), aangevuld met verschillende keuzes in
materiaal, ieder met een eigen stemming. Er ontstond een rijke collectie
van huizen zoals ze niet meer gebouwd worden. 
Schmitthenners blik was achterwaarts gericht, op de periode van het
Buddenbrookhuis en daar nog ver voor. De geschiedenis promoveerde 
tot een vindplaats van de bijzondere diersoorten onder de architectuur.
Met een heel andere blik graasde ook de Amerikaan Steven Holl het ver-
leden af. Het was hem te doen om huizen die, zonder dat er een architect
aan te pas was gekomen, tot een typologisch heldere uitspraak waren
geraakt. In het vernacular van het Amerikaanse landschap kwam hij de
eigenaardigste architectonische soorten op het spoor, waar onder het
weergaloze telescoophuis, opgebouwd uit drie uitgeschoven volumes, en
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het ontroerende shotgun house, dat zijn naam ontleende aan het feit dat
het huis over zijn volle lengte een gang had en een daarmee overeenkom-
stig vrij schootsveld. [22]

Telescope House 

(uit: Steven Holl,

Rural and urban

house types in North

America, New York,

1982).
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Zowel Schmitthenner als Holl zochten om de moderne tijd heen naar
aanknopingspunten voor een vitale architectuur, maar gingen niet
rechtstreeks de confrontatie aan met het modernisme. Dat durfde de
Amerikaan Peter Eisenman wel aan in de jaren zeventig en tachtig. Het
maakt zijn werk uit die periode tot een indrukwekkend monument van
opstandigheid met een blijvende actualiteit. Eisenman pakte de koe bij de
horens door de architectuurvijandige representativiteit van het moder-
nisme aan de kaak te stellen, zoals die bijvoorbeeld werd uitgedrukt in de
fameuze slogan ‘form follows function’. [23] De modernistische architec-
tuur placht, althans in de retoriek, gemotiveerd te worden door iets bui-
ten zichzelf. Het was de werkelijkheid zelf die gerepresenteerd zou kun-
nen worden wanneer de functionele eisen maar rechtstreeks in architec-
tuur werden omgezet. 
De suggestie van een onverbrekelijke causaliteit tussen functie en vorm
hield een extreme vernauwing in van het denken over architectuur.
Daarin was geen plaats meer voor het verhalende raffinement van een
bouwwerk als het Buddenbrookhuis. Als gangmaker van de moderne
avant-garde verklaarde Mart Stam: ‘de deur is twee meter hoog – we weten
waarom’. Een dergelijke uitspraak was niet eens alleen als een provocatie
bedoeld, maar was een doelgerichte vulgarisering van de representatieve
codes van de architectuur. Vanaf nu zou er geen architectuur zijn om de
functie in enge zin heen.      
Het was met dit slag vulgariseringen dat Eisenman de kachel aanmaakte,
toen hij zich in de jaren zeventig zette aan een serie van tien abstracte
huisontwerpen, waarvan er enkele nota bene nog gebouwd werden ook.
De huizen doorbraken het onbewuste functioneren van de woning door
opzettelijk ontregelende ingrepen in de plattegrond en doorsnede.
Vertrekken, maar ook deuren, ramen en trappen kwamen daardoor in
een andere dispositie terecht dan vanuit het gebruik geredeneerd wellicht
het meest voor de hand lag. Eisenman maakte de omslag naar huizen die
het af leken te kunnen zonder motief van buitenaf, meer in het bijzonder
zonder markant aangeduide functie. Die ambitie begon al bij zijn manier
van ontwerpen. Zijn huizen waren het resultaat van het afwerken van een
formele procedure, bijvoorbeeld van een proces van verschuiven, roteren,
spiegelen, samendrukken of uitrekken van een gekozen uitgangspositie. 
Bij het uitvoeren van deze procedures kwamen alle conventies van het
bouwen en wonen een voor een onder schot te liggen, waaronder ook het
modernistische verlangen naar constructieve eerlijkheid. Voor Eisenman
was een kolom niet per se een onderdeel van de draagstructuur, maar
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veeleer een notatie. Vandaar dat het in House VI voorkwam dat een
enkele kolom de grond niet raakte en bleef zweven: een vervreemdende
ervaring zonder weerga. In hetzelfde huis was er weer wel een sleuf die
het slaapvertrek zodanig opsplitste dat de inwoners onmogelijk nog het
bed konden delen. In dit geval sloegen de inwoners terug, ook al omdat
de bouw van het huis veel meer had gekost dan hun spaargeld toeliet. 
De opdrachtgeefster, Suzanne Frank, publiceerde een boek: 
Peter Eisenman’s House VI: The client’s response.   

Vanuit mijn huidige positie is het interessant om er aan te herinneren
dat nog geen veertien jaar geleden, op 6 november 1992, wijlen Jean
Leering op deze zelfde plek zijn oratie hield en bij die gelegenheid tot
een oprechte ‘waarschuwing’ kwam tegen deze architectuur van Peter
Eisenman. Door de gebruiker van het huis eerder als een ‘indringer’ te
beschouwen dan als een welkome gast, gaf Eisenman zich over aan
‘intellectuele hovaardij’, meende Leering. [24] Stellig was dat het geval en
gaf Eisenman zich inderdaad aan iets dergelijks over, toch meen ik voor
een enkele keer mijn geleerde voorganger tegen te moeten spreken. Wat
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New York, 1984).
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mij betreft passen de onverdraagzame, lichtelijk autistische acties van
Eisenman ruimschoots binnen de manoeuvreerruimte die de architec-
tuur gebruiken moet om als creatief vak vitaal te kunnen blijven. Zijn
huizen waren niets minder dan een bevrijdende actie. Een meesterwerk
als het H-huis is zonder dit voorwerk ondenkbaar. Bovendien, gelet op de
waarneming van Peter Sloterdijk en andere geleerden dat het maat-
schappelijk programma neigt naar ontsporing, zijn er argumenten te
over voor de architectuur om afstand te bewaren van de zogenaamde

Peter Eisenman,
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common sense van opdrachtgevers en gebruikers, al was het alleen maar
om niet bedolven te raken onder ogenschijnlijk onschuldige trends als
het ‘consumentgerichte bouwen’.
Architectuur moet dwars zijn en mag daarom in voorkomende gevallen
een functionele lekkage vertonen. Inspelend op een recentelijk door een
controversieel parlementslid aangezwengelde discussie over de reikwijdte
van de vrijheid van meningsuiting, zou ik daar nog aan toe willen voegen
dat architectuur zo nu en dan zelfs kan overgaan tot het allerergste: de
belediging van de gevestigde orde, inclusief alle subgroepen die daarin
inmiddels te onderscheiden zijn in een fragmenterend cultuurpatroon.

Toen een tijdje geleden twee zeer eminente vakgenoten van mij op res-
pectabele leeftijd – het gaat om Hein van Haaren en Kees Peeters – het
nieuws van mijn benoeming in Eindhoven bespraken, zei de een tegen
de ander: ‘Dat is mooi. Nu nog een èchte universiteit.’ Ik heb van deze uit-
spraak erg genoten toen die mij ter ore kwam, maar net als zojuist met
Jean Leering waag ik het erop om het voor een keer met de heren oneens
te zijn. De vraag die hier voor ligt, is wat de beste academische plek is
voor mijn vakgebied: de architectuurgeschiedenis. Hoort die architectuur-
geschiedenis thuis bij de kunstgeschiedenis of bij de architectuurweten-
schap? Mijn eminente vakgenoten gaan er van uit dat die vraag beant-
woord moet worden ten faveure van de kunstgeschiedenis en zo was het
ook lang. Maar ik vermoed dat dat antwoord nu niet meer vanzelf spreekt
- en dat had ik blijkbaar al door ten tijde van de presentatie van mijn
proefschrift, bijna zeven jaar geleden, want een van mijn stellingen luid-
de toen: ‘Het architectuurhistorisch bedrijf in Nederland is gebaat bij een
positie in de onmiddellijke nabijheid van het ruimtelijk ontwerp, meer dan bij
een voortgezet verblijf in de marge van de kunstgeschiedenis.’ Terugkijkend
kunt u die stelling beschouwen als een geraffineerde vorm van carrière-
planning. Ik zou een universeel geldige uitspraak over de beste acade-
mische plek van de architectuurhistorische discipline overigens graag
willen vermijden, maar ik meen dat het vak althans in deze decennia het
best kan functioneren in het verband van de academische ontwerp-
opleiding: daar waar het maken van architectuur bestudeerd wordt. 
De architectuurgeschiedenis komt daarmee terecht in een positie naast
de technische wetenschappen. Historisch gezien is die positie een lastige,
zeker in Eindhoven. Mijn twee voorgangers, Geert Bekaert en Gerard van
Zeijl, hebben ieder voor zich met het vraagstuk geworsteld. In zijn
afscheidsrede heeft Van Zeijl vorig jaar op deze zelfde plek uiteengezet



25 het huis zonder eigenschappen

dat Bekaert zich ‘inhoudelijk als een buitenstaander’ opstelde, om niet
betrokken te raken bij de studie naar het eigenlijke maken van architec-
tuur. [25] Sinds de ontmaskering van de ‘operationele geschiedenis’ van
de modernen, waarin de theorie en de geschiedenis in dienst werden
gesteld van de geprefereerde architectuurstijl, is de positie van de buiten-
staander inderdaad meer gepast dan die van de medeplichtige. Dat was
dan ook de positie die Van Zeijl zelf innam, zij het met aanmerkelijk
kleinere distantie dan Bekaert. Het was hem te doen om het toevoegen
van overwegingen van de lange duur aan een vakbeoefening die veelal
beheerst wordt door argumenten uit de actualiteit. ‘Ik acht vooral het
historisch discours van belang als het versnijden van lijnen van korte en lange
duur met die van “normen en verhalen”’, zei Van Zeijl en daarin volg ik
hem nu graag na. 
Hoe dienstbaarder de historici en theoretici zich opstellen ten opzichte
van het architectuurbedrijf, hoe groter de kans dat hen de rol wordt
toegedicht het ‘geweten’ van de architectuur te zijn. Maar dat moet tot
iedere prijs worden vermeden. Zoals het waarachtige geloof niet een
kwestie is van de dominee maar van heel de kerk, zo is het geweten van
de architectuur niet een exclusief domein voor degenen die zich aan de
theorie wijden, maar een zaak die iedereen aangaat, zelfs de meest
geharde technocraat. 
Tot mijn geluk is het laatste, postuum verschenen boek van een van mijn
favoriete auteurs, de Amerikaanse geoloog en bioloog Stephen Jay Gould,
in zijn geheel gewijd aan de moeilijke verenigbaarheid van de harde en
de zachte wetenschap, meer specifiek de natuurwetenschappen en de
humaniora. [26] Het boek heet The hedgehog, the fox, and the magister’s
pox (2003) en het laat goed zien hoe de twee wetenschappelijke do-
meinen zich ten opzichte van elkaar kunnen verhouden. Bij het begin
van de wetenschappelijke revolutie was het volgens Gould voor verlichte
onderzoekers als Galilei en Newton onvermijdelijk om zich met voor-
zichtigheid door een met godsdienstige landmijnen bezaaid cultureel
landschap te bewegen. Maar toen de eerste verworvenheden van de
Verlichting indaalden, ontstond er al snel draagvlak voor ‘interdiscipli-
naire medleys’ tussen verschillende wetenschappen en kunsten. Het zijn
die ‘medleys’ die mij in mijn huidige positie interesseren, want, om 
Gould aan te halen: ‘There is no science without fancy and no art without
facts’. [27]
De feiten van de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen
behoren voor mij, als vertegenwoordiger van een typisch zachte
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wetenschap, tot een tekort dat ik begeer en daarom zou willen compen-
seren. Omgekeerd hebben de systeemdenkers van de harde weten-
schappen meestal geen kaas gegeten van sociale context, geschiedenis,
stijl of retoriek en hebben ze evenmin vanzelf een volgroeid idee omtrent
de morele legitimatie van hun handelen. Bovendien, naarmate men
hoger stijgt op de ladder van de evolutie, zo leert Gould, wordt het klas-
sieke wetenschappelijke reductionisme minder van toepassing. We arri-
veren dan in een domein waar ontwikkelingsrichtingen niet meer uit een
fysiek harde basis kunnen worden beredeneerd. [28] In dit domein van
‘contingency’ houdt zich ook de architectuur op: een diep in de evolutie
verankerde culturele activiteit met een oneindig aantal keuzemogelijk-
heden, die niet alleen met een technisch motief kunnen worden verkend. 
Gould refereert bij zijn interdisciplinaire pleidooi aan twee stokoude
Erasmiaanse rolmodellen die kunnen worden aangehouden bij weten-
schappelijk werk: de vos en de egel. De vos verzint steeds weer nieuwe
trucs om een uitweg te vinden wanneer hij belaagd wordt. De egel kent
er maar eentje, maar die ene voert hij dan ook met grote vasthoudend-
heid uit. Soms is het goed om een vos te zijn en een vraagstuk van
allerlei nieuwe kanten in ogenschouw te nemen, chaos te veroorzaken,
nieuwe medeplichtigen te zoeken en pas heel laat op te trekken naar een
min of meer ordelijke conclusie. In andere gevallen is het goed om
egelachtig gedrag te vertonen, de deur dicht te houden en in volkomen
afzondering de conventies van het eigen vak na te volgen. 

Ik hoop in Eindhoven de tegenwoordigheid van geest te hebben om beide
rollen met enig succes af te wisselen. Mijn eerste jaar hier, dat nu bijna
afgerond is, was druk en inspannend, maar ook erg inspirerend. Dat dat
zo is, lag aan de hartelijkheid van de ontvangst en de meteen onder-
vonden weerklank. Wanneer Ulrich in De man zonder eigenschappen een
serieuze poging doet om een belangrijk man te worden in de Kakanische
bureaucratie, heeft hij de eigenaardige ervaring ‘door een grote kast met
weinig inhoud’ te lopen. [29] Ik ken die ervaring, want ik ben een tijdje
rijksambtenaar geweest. Maar in Eindhoven had die kast wel degelijk
inhoud en ik dank dan ook iedereen die ik dit jaar in Eindhoven ben
tegengekomen: om te beginnen de dames van het secretariaat, die zich
steeds goedgehumeurd van een lastige taak kwijten, de docenten en de
collega-hoogleraren, die me meer dan welwillend en vriendschappelijk
hebben onthaald. Die welwillendheid en vriendschap geldt meer in het
bijzonder de collega’s uit mijn eigen leerstoelgroep: Jeroen Boomgaard,
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Pieter Jan Gijsberts, Ton Venhoeven, Jacob Voorthuis en Gijs Wallis de
Vries. Ik ben hen dankbaar voor hun hartelijkheid en vooral voor hun
open vizier. Dat open vizier is me ook opgevallen aan de studenten met
wie ik het genoegen had dit jaar aan het werk te kunnen. De aanstor-
mende generatie leest geen krant meer, meen ik ontdekt te hebben, en ze
schrijven ook niet allemaal even goed, maar mij is ook een onbeperkt
engagement opgevallen met de architectuur in het algemeen, maar ook
zelfs met mijn vak. Hier wordt niet alleen geleerd om zo behendig moge-
lijk een architectuurplan in elkaar te zetten, studenten draaien hun hand
niet om voor een fundamentele uiteenzetting met wat door tijdgenoten of
voorgangers van allerlei pluimage is bedacht. In de ateliers en projecten
die wij in het verband van onze leerstoel uitvoeren, lijken zich soms van-
zelf de ‘interdisciplinaire medleys’ te voltrekken waarvan ik dacht dat ze
alleen met grote inspanning zouden kunnen ontstaan.
Kortom, dit smaakt naar meer wat mij betreft. Ik wil mijn voorganger
Gerard van Zeijl hartelijk bedanken dat hij de atmosfeer heeft geschapen
waarin ik zomaar aan het werk kon, zonder steeds mijn neus te stoten.
Dat ik aan dit avontuur met vertrouwen kon beginnen, heeft beslist te
maken met mijn eigen vooropleiding. Ik dank Ed Taverne, bij wie ik in
Groningen studeerde en promoveerde, voor zijn magische hand.
Vertrouwen heeft niet alleen met werk te maken, ook met een huis. Mijn
eigen huis lijkt minder op het Buddenbrookhuis dan ik wel zou willen en
meer op het huis dat Ulrich door de leverancier laat inrichten. Dat neemt
niet weg dat ik echt een huis heb en ook een vrouw en twee zonen waar
ik trots op ben. ‘Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil
zijn vrouw behagen’, zegt de apostel Paulus, ‘dus zijn aandacht is verdeeld.’
Mijn aandacht is inderdaad verdeeld, maar omdat ik het geluk heb mijn
leven door te brengen met Jannie, Aalt en Bene, ben ik alleen maar beter
toegerust voor wat me in Eindhoven te doen staat.          

Ik heb gezegd.
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