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"IS ER NA DE DOOD VAN DE FILOSOFIE NOG ARCHITECTUUR?" 

Voordracht voor de INDO-Architecten/Adviseurs BNA 

"ontmoeting op Geerestein" 21-6-1994. 

Dames en heren, 

De uitnodiging om mijn bijdrage aan het lustrumboek van de faculteit 

Bouwkunde binnen een selecte kring voor te dragen en ter discussie te 

stellen heeft mij verheugd, zeker indien een en ander zou kunnen bijdragen 

tot verdieping van de architectonische cultuur. De selectie van de lezingen 

houdt mij bezig, daar de initiatiefnemers van deze gebeurtenis het criteri

um "de verdieping vande inhoud van ons werk in culturele en conceptuele 

zin" willen benadrukken. De suggestie om als kapstok voor deze lezing "de 

raakvlakken met de filosofie" te hanteren zou samenhangen met het feit, dat 

mijn gehele verhaal (in het Lustrumboek) "zeer diverse invalshoeken omvat" . 

Deze typering is bijzonder raak gesteld, maar bevat wellicht tevens enkele 

lacunes resp. misverstanden. Het is juist dat architectuur raakvlakken 

heeft met de filosofie en ze heeft deze dimensie op dit moment heel sterk. 

Zo sterk echter, dat men zich hierover zorgen maakt . Zo merken naar 

aanleiding van een bespreking van twee onlangs gerealiseerde gebouwen van 

Hertzberger Hilde de Haan en Ids Haagsma op dat: 

"Bij gebrek aan echt bevlogen opdrachtgevers en echte sociale vraagstukken 

(welke Nederlandse architect put zijn inspiratie uit de huisvesting van 

buitenlanders?) wentelen de archi tecten zich als vette varkens steeds 

dieper in de modderbrij van eigentijdse vormen. Vol bravoure beroepen ze 

zich op onleesbare filosofen en praten elkaar .aan dat hybride vormen passen 

bij dit dynamische, cybernetische, digitale tijdperk dat we doormaken. 

Verbaasd, z o nie t geïrriteerd, zien ze het onbegrip van buitenstaanders aan 

en bijten hen toe dat ze niks van architectuur begrijpen". 

Als wij deze kwestie nog verscherpen via de provocaties, die Carel Weeher 

op het publiek heeft losgelaten, dat "architectuur niet door leken kan 

worden beoordeeld", zouden wij vandaag een genoeglijke avond kunnen hebben 

door ons te wentelen in de emoties, die me t deze polemiek gepaard gaan . Ik 

zou mij hiervan uitdrukkelijk willen distantiëren teneinde inhoudelijk en 

creatief van gedachten te kunnen wisselen. Eveneens zou ik ook de term, die 

a priori aan mijn voordracht is gehecht: "esoterisch" willen weerleggen . 
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Mijn gedachtengoed kan de indruk wekken "voor ingewijden" bestemd te zijn, 

maar dan valt de volgende term reeds: eschatologie: de uitersten van het 

bouwen tegenover de reflectie. 

Nee liever zou ik een koekje van eigen deeg willen terug geven en via de 

filosoof Virilio spreken van een tijdperk, waarin in plaats van God de 

techniek tot religie is verheven. 

Afgezien van de recente als dominante beleefde relatie tussen architectuur 

en filosofie is het allereerst van belang om op te merken, dat de relatie 

tussen architectuur en filosofie reeds eeuwenoud is. Zo baseerde de 

Klassieke architectuur zich o.a. op de esthetica van Aristoteles en ligt de 

laatste eeuwen het denken van Descartes ten grondslag aan het concept, dat 

doorgaans aan het bouwen vooraf gaat. Het is wellicht ook een typische 

Cartesiaanse constructie om architectuur via "een kapstok" te bespreken. De 

kapstok van Vitruvius is sinds eeuwen het meest bekende, maar sinds kort 

zou, het een kapstok denken - of zoals Franco is Lyotard het noemt: een 

parapuluie denken bestreden moeten worden. Architectuur lijkt haar 

vermogen om zelf kernachtig te verschijnen verspeeld te hebben. Of zoals de 

filosoof Deleuze het typeert gaat het om "Mille plateaux": duizend en één 

lagen, waartussen architectuur zich ophoudt. Een fenomeen, dat weliswaar 

een materiële kern zoals het bouwen bevat, maar in haar aard om dit bouwen 

te situeren in een culturele context of andersom als bouwdaad zelf een 

culturele uitspraak bevat, een al even grote immateriële kern zou bevatten. 

Uit het ingerijmde geredeneerd: een nuchter bouwwerk bestaat niet. Of het 

nu gaat om een pragmatische ontkenning van de culturele dimensie ofwel om 

de bevestiging ervan doet een bouwwerk uitspraken. Eenvoudig gesteld het 

bouwwerk heeft een werking binnen de stad of erbuiten in de periferie of in 

ncwhereland als utopische geste. Dit laatste lijkt mij het axioma, waaruit 

we zouden kunnen vertrekken. Een gebouw is een bouwwerk, dat hoe dan ook 

een werking bevat. Aldus bewerkt het de cultuur door er zich mee uiteen te 

zetten. Een gebouw is altijd een culturele uitspraak of bevat zelfs een 

reeks theoretische momenten. 

De vraag is echter hoe een gebouw werkt en dit genereert de vraag naar zijn 

conceptueel vermogen. Naarmate dit vermogen effectief ingrijpt in de 

bestaande conventie wordt de interventie als architectuur gezien, terwij 1 

een gebouw, dat zich aanpast haar werking (on- )bewust als onderdrukkend 

poneert. We lijken hier uit te komen op een type architectuur die met de 



3 

term "avantgarde" wordt aangeduid resp. als conservatief kan worden 

betiteld. Nog afgezien van het feit, dat deze tijd door Manfredo Tafuri 

getypeerd wordt als een periode van "achterhoedegevechten van de avantgar

de" bestaan er meer pogingen om de conventies te accepteren dan pogingen om 

in te grijpen. Door bij de bestaande bouwproductie aan te sluiten óf de 

stad als erfgoed te eerbiedigen óf de gebruiker als marktmechanisme te 

onderkennen kan architectuur haar gezicht ook tonen in de aanvaarding van 

de realiteit. Aanvaarding of afwijzing zijn termen, die overigens nooit 

absoluut zijn. Tussen beide uitersten toont het architecturaal concept haar 

positie en brengt het de bouwkundige middelen tot spreken. Architectuur is 

dan gedefinieerd als een tussen, een intermediair, waarin betekenis kan 

worden gegenereerd. Het is op zichzelf onbelangrijk of architectuur als 

bemiddelaar een boodschap wil overdragen. Eeuwenlang is de boodschap een 

utopie geweest, waarin de mens zou moeten worden bevrijd. Het gaat echter 

sinds enkele decennia niet meer om een uitgesproken waarde, die architec

tuur zou behoren over te dragen als morele factor, architectuur van deze 

tijd kan bemiddelen om de mechanismen van onze cultuur te verhelderen en te 

prikkelen. Ofschoon haar rol tot commentaar lijkt te zijn teruggebracht, 

heeft architectuur minstens het vermogen om te verontrusten. 

Dit komt neer op een kritische rol, die de architectuur zich recent heeft 

toebedeeld teneinde een emancipatische rol ernstig te relativeren. 

Deze relativering komt neer op een onderscheid tussen cultuur en civilisa

tie. 

Zo heeft de Weense architect Adolf Loos dat "Zivilisation" het verschil 

(das Andere) onderdrukt om de totale samenhang kost wat kost te realiseren. 

"Kultur" betreft volgens Loos werkelijk beschaving. Volgens Freud zou 

civilisatie tevens de onderdrukking inhouden van onze erotische instincten, 

zoals het verlangen. Het laatste vormt een thematiek, waarin de recente 

filosofie onder meer haar positie bepaalt. Is eenmaal de doelstelling 

opgegeven, om al onze vragen met één antwoord te bezweren, dan verschijnt 

een andere ambitie: het is de vermetele zoektocht naar het andere en dit 

betekent "een duizelingwekkende oneindigheid van het denken" zoals dat 

recent wordt omschreven. 
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Dames en heren, 

De wereld en onze beschaving toont steeds minder samenhang. Een van de 

gevolgen van het verlies in de samenhang komt tot uiting in het opheffen 

van de disciplines wetenschap filosofie en geschiedenis . Disciplines die 

o.a. bepalend zijn geweest voor de architectuur. Een filosoof als Foucault 

heeft van meet af aan geweigerd zich aan één discipline op te hangen. Zijn 

archeologie van het weten, heeft tot het inzicht geleid, dat zodra de 

disciplines haar crisis toegeven het concrete inzicht ontstaat dan dat 

iedere discipline zijn ideaalbeeld op de werkelijkheid wil projecteren. Ten 

aanzien van de disciplines filosofie en geschiedenis · zal ik hier pogen om 

ieders onmogelijkheid om de totaliteit te beheersen noodzakelijk hebben 

moeten opheffen. 

Tenslotte zal ik trachten het tussengebied te omschrijven, waarin architec

tuur zich tussen deze inmiddels tot brokstukken vervallen disciplines 

ophoudt. Voorlopig wil ik aankondigen, dat architectuur er niet langer op 

uit is om zich via de disciplines te legitimeren. Integendeel architectuur 

heeft zich in de laatste decennia gebogen over de vraag van de ontkenning. 

Hoe kan m.a.w. een architectonisch concept zich onttrekken aan een civili

satieproces - zijnde een homogenisering - teneinde haar eigen aard als het 

verschil tot ontwikkeling te brengen. 

Maar nu eerst de geschiedenis d.w.z. de rol van de geschiedschrijving. 

In het verlengde hiervan wil ik in een klein overzicht de recente verwikke

ling van de filosofie schetsen die in feite neerkomt op een impressie van 

de "postmoderne conditie" die de samenleving en de architectuur in het 

bijzonder bepalen. 

De geschiedschrijver houdt zich bezig met het verleden en dat is al hetgeen 

achter ons ligt, maar de vraag is hier of wij een volledige toegang tot het 

verleden hebben. In het verleden liggen dan wel de bronnen opgeslagen, maar 

deze bronnen betreffen mondelinge overlevering, vaak gebaseerd op persoon

lijke herinnering, de geschiedschrijving zelf, in alle gevallen gebaseerd 

op een selectie van het historisch materiaal en de feiten zelf. Veelal 

hebben we hier te maken met fragmenten, die het gevolg zijn van een 

verandering, verval of vernietiging. 
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In de poging om een objectief inzicht te ontwikkelen is de geschiedschrij

ver dus overgeleverd aan een overigens onvolledig verleden. Hij is boven

dien gebonden aan de grootte van een artikel, of een boek. Hij is aldus 

gedwongen tot selectie en generalisering. Voor beide zaken, de geschiedenis 

en haar beschrijving, geldt dan ook het avontuur van de interpretatie . Deze 

feiten brengen de geschiedwetenschap in een nog riskanter positie als de 

overige wetenschappen, die de hypothese als uitgangspunt nemen. 

Ofschoon fysieke overblijfselen zich als feiten aandienen, die tot inzet 

kunnen worden gemaakt van een bewijsvoering, dient de historicus gereser

veerd om te gaan met de feiten. Ook al zijn de huidige wetenschappelijke 

methoden zoals van tijdmeting tot veel zaken in staat. Daar 'feiten' tevens 

uitspraken genereren, die op zichzelf een beroep op waarheid impliceren, 

dienen uitspraken dan ook altijd als opvattingen te worden beschouwd. Aldus 

bestaan er wel "harde" feiten, zoals "overblijfselen" of "annalen", maar de 

inzet ervan kan zich nooit beroepen op de volledigheid of een sluitend 

betoog. Het blijven interpretaties die met het oog op een communis opinio 

worden gemaakt. Ondanks het feit, dat de historicus, die de cultuur 

bestudeert, te maken heeft met zowel de eigen interpretatie als die van de 

cultuur zelf, wordt hier geenszins beweerd, dat een eeuwenlang onderzoek 

niets zou hebben opgeleverd. Binnen dit onderzoek dient zich echter steeds 

de vraag aan, hoe een houding t . o.v. de niet, of nog niet vast te stellen 

feiten moeten worden ingenomen. 

Schorten we de vraag naar de houding op, dan blijft de centrale vraag van 

de geschiedschrijving hoe kennis kan worden afgeleid van een werkelijkheid 

die er niet meer is, een werkelijkheid die bovendien door talrijke ideeën 

is beïnvloed en als cultureel erfgoed wordt aangeduid. Het aan de werek

lijkheid ontlenen van kennis kan met de term "realisme" worden omschreven, 

maar ze sluit het idealisme uit. Kant heeft in zijn "Kritik der reinen 

Vernunft" nu juist voor het laatste gekozen, daar in zijn zienswijze "de 

dingen zich naar onze geest zouden richten". Bacon heeft daarentegen het 

menselijk kenvermogen wegens diens dwalingen afgeschilderd als een "valse 

spiegel". Aldus zien we de twee standpunten onverzoenlijk tegenover elkaar 

staan. Een ontsnapping vormt hierin het historisch realisme, dat zoals 

Fustel de Coulanges het uitdrukte, niet de historicus zelf laat spreken. 

Het is echter de geschiedenis, die via de historicus "tot spreken" wordt 

gebracht. Maar ook hier zou het geweten van de historicus gaan meespreken, 
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omdat hij toch keuzen maakt op grond van onvolledigheid. Zijn uitweg zou 

een "scepticisme" kunnen zijn, in termen van een permanente verontschuldi

ging. 

In dit kader wordt ook Hegels standpunt duidelijk. Hij achtte "de geschie

denis" voorbij en dit bracht hem tot een geschiedenis als theoretisch 

denkbeeld. In het voetspoor van Hegel trachtten met name de 19e eeuwse 

kunsthistorici te ontsnappen aan het probleem van de geschiedenis door haar 

als tijdloos fenomeen te denken. Men was hier gericht op een 'eenheid' die 

als verloren moest worden beschouwd en als zodanig zou moeten worden gered . 

Recent trachten we de geschiedenis te overzien vanuit het inzicht dat 

brokstukken van geschiedschrijving en geschiedenis een vertoog inhouden. 

Dit terwijl instituties in onze samenleving blijven opteren voor een 

eenheid, die slechts kan worden afgedwongen door reductie van de werkelijk

heid. 

Is de werkelijkheid als totaliteit wel te beschrijven? Komen wij niet 

eerder tot het inzicht, dat de klassieke filosofen zoals Hegel, Husserl en 

Heirlegger wat dit betreft hun grootste betekenis hebben gehad? 

Tesamen met Kant en Descartes hebben zij in hoofdzaak het kennissysteem van 

de Westerse cultuur bepaald. Een cultuur, die in de laatste eeuwen het 

primaat aan de Rede had toegekend. Het is onder meer Adorno geweest, die de 

stellingen van Kant heropnam om ze tegen de civilisatie te gebruiken door 

het motto van een "doelloze doelmatigheid" strategisch in te zetten. De 

zienswij zen van de grote filosofen hebben dan ook hun werking nog niet 

geheel verloren, echter is het vooral de wijze, waarop zij in het huidige 

debat worden ingezet, welke hun stellingen omkeerbaar heeft gemaakt. De 

klassieke filosofie heeft zodanige hermetische bolwerken gedacht, dat we er 

voorlopig beter aan doen om, in plaats van ons er op te beroepen, deze 

instituties van de Rede te weerleggen. Zeker naarmate de Rede in redeloos

heid is omgeslagen. Het object van de Rede was altijd de mens als redelijk 

wezen. Hij vormde dan ook de sleutel van een filosofisch project, waarin de 

cultuur kon worden geduid. Aldus ondernamen He gel, Husserl en Heirlegger 

reeds de poging om Descartes' hegemonie, wat betreft de pure rationaliteit, 

te weerleggen . Hegel bracht het "idealisme", Husserl de "transcendentie" en 

Heirlegger het "zijnde" in stelling. De mens werd dus opnieuw meer volledig 
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gezien maar hij bleef een product van abstract denken. Op zoek echter naar 

de concrete mens hebben de recente Franse filosofen zich dan ook allereerst 

met hen uiteengezet om vervolgens te rade te gaan bij de grondleggers van 

de filosofie van de "achterdocht" Marx - Nietzsche en Freud. Deze stelden 

achtereenvolgens vast, dat de mens als metafysisch subject een fictie 

betrof. 

Zo sprak Marx van illusie, die het gevolg was van Hegel 1 s opvatting, dat de 

geschiedenis op grond van een geestelijk ideaal zou moeten worden voltooid. 

De dialectiek tussen het idee en de ideeloze natuur zou in de Synthese de 

geestelijke wording van de mensheid garanderen. Marx keerde deze "Aufhe

bung" om en zo leidde diens 1 anti-Hegeliaanse pointe tot het historisch 

materialisme. De concrete mens was hier de onderdrukte mens, de geschiede

nis een gefundeerde sociale utopie. 

Nietzsche keerde zich tegen de evidenties van de Europese cultuur. De 

Oudheid als de geïdealiseerde en gehumaniseerde visie, die bij Winckelmann 

en Goethe was geformuleerd, moest het ontgelden, terwijl het Christendom de 

moraal moest prijsgeven, daar deze tot de verdringing van het menselijk 

instinct zou hebben geleid. Nietzsche wees er in dit verband op, dat de 

bron van kennis als een "wil tot macht" is op te vatten: een Wille zum 

Leben. Zijn optiek was niet de macht te misbruiken op basis van filosofi

sche ficties, maar ze ter beschikking te stellen aan de mens, welke de 

macht terwille van een "innerlijke noblesse" ontwikkelen zou . Nietzsche 1 s 

filosofie is er op gericht om valse waarden te vernietigen. Waarden zouden 

moeten worden "umgewertet", terwille van een souvereine mens. 

Freud 1 s positie werd gekenschetst door zijn postulaat tegen het bewustzijn, 

dat sinds Descartes door het weten werd bepaald. Het cartesiaans Cogito (Ik 

denk, dus ik ben) wordt weerlegd door Freud 1 s "Ichspaltung", waarin het 

weten en het verlangen zich in het subject zou aandienen. Freud 1 s subject 

is een gespleten mens, die in hoge mate door het onderbewuste wordt 

beïnvloed. 
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Dankzij deze drie denkers, die het kla.ssieke filosofische project van de 

Rede hebben doen kantelen, bestaan er op dit moment geen evidenties meer. 

De mens blij ft slechts als individu achter, overgeleverd aan zijn eigen 

werkelijkheid, alsmede aan de brokstukken van de grote meta-verhalen, die 

de culturele strijd tussen geloof, de wetenschap en de filosofie tot dan 

toe had opgeleverd. Aan het begin van deze eeuw had de filosofie nog een 

poging ondernomen om de menselijke waarden te redden. Zo deed men in 

reactie op het 19e eeuwse materialistisch naturalisme aan het begin van 

onze eeuw nog een beroep op de waardenfilosofie van Kant. 

Om tegenover de noodzaak tot generalisatie van de natuurwetenschappen en 

het ermee gepaard gaande gesloten positivisme, een alternatief te ontwikke

len, trachtte men een open systeem te denken waarin het individuele, het 

onuitsprekelijke, het primaat van het rationele kon relativeren. Ook de 

zogeheten "levensfilosofie" trachtte een positie te verwerven door zich af 

te zetten tegen de overmaat aan intellect. Het sleutelwoord was "Stimmung" 

waarin het "begrip" tezamen met een "dubbelzinnige" terminologie bepalend 

was. Aldus is Bergsou van groot belang geweest wegens zijn vraag naar de 

oorsprong van het werkelijke leven waarin de innerlijke ervaring, die de 

intuïtieve mens kon smaken centraal stond. Het is duidelijk, dat Bergsou in 

twee opzichten tegen de stroom oproeide: tegen de geschiedenis én tegen de 

wetenschap. 

De filosofische methode om de crisis van de Europese cultuur definitief te 

overwinnen leek het meest effectief in het geval van Husserl's fenomenolo

gie. In zijn streven "zu den Sachen" door te dringen bracht hij onder meer 

in zijn Formale und Transzendentallogik de "onmiddellijkheid" van de dingen 

en de exacte logica bij elkaar. Deze nieuwe synthese leek aanvankelijk naar 

een uitweg te leiden, maar werd spoedig weerlegd en wel door de recente 

Franse filosofen: de Parijse School . 

Het verzet tegen de moderniteit, welke de civilisatie via politiek en 

wetenschap tot een absolute homogenisering had gebracht, brengt ons tot de 

zogeheten "post-moderne conditie", zoals ze door diverse Franse denkers is 

verwoord. We noemen hier enkele benaderingen zoals van Lyotard, Derrida, 

Baudrillard en Virilio. 



9 

Lyotard's verweer tegen het "parapluiedenken" heeft tot een radicalisering 

van de heterogeniteit geleid door enerzijds de paradox tussen wetenschap en 

het "metaverhaal" uit te lokken en de bolwerken van kennis open te breken, 

anderzijds door de totallsering via het "microverhaal" te relativeren . 

Lyotard stelt vast, dat de wetenschap uit haar aard de narrativiteit d .w.z. 

het vertellende karakter van de cultuur onderdrukt omdat deze niet aan 

rationaliteit kan voldoen, omgekeerd verlegt de wetenschap haar doel zo, 

dat haar streven om de wereld kost wat kost te redden op zich zelf reeds 

irrationeel is geworden. We kunnen ons echter de vraag stellen of Lyotard's 

oorlog tegen de totaliteit niet omslaat in een dogmatisch anarchisme . Zijn 

pleidooi om het "verlangen" tot gelding te brengen die eruit bestaat om de 

energiestromen van de mens te maximaliseren. 

Jacques Derrida bestrijdt eveneens de totaliteit. Een totaliteit, die zich 

in de taal organiseert, met name in die van de tekst. Zijn "methode" komt 

neer op een dé-constructie van de tekstualiteit in syntactisch en seman

tisch opzicht. Zijn voornaamste oogmerk betreft de homogeniteit van de 

tekst, welke op beheersing uit is, te ondervragen op de paradox: eenheid 

versus differentie. Het verlangen naar eenheid als de klassieke wens, sinds 

de Grieken, impliceert de "aanwezigheid" van de waarheid. Derrida opponeert 

deze waarheid door de tekst te lezen op de afwezigheid van datgene, dat 

door het waarheidsdenken wordt uitgesloten. Voor Derrida bestaat er geen 

absolute waarheid als eerste oorzaak. Indien er al een "karrespoor" zou 

zijn, dan volgt er volgens Derrida steeds een uitzaaiing van sporen, zodra 

men één spoor volgt. De tekst blijkt aldus een labyrint te zijn, waarin het 

"dievenspoor" niet minder interessant is . Daar sporen ieder voor zich op 

zijn minst het fenomeen oorzaak relativeren, gaat het Derrida om het spoor 

zelf, vervolgens om de wijze waarop het ene spoor van het andere verschilt. 

Dit beginsel van de differentie brengt teweeg, dat de eenheid haar absolute 

waarheid opgeeft . Derrida's methode sluit aldus beheersingstechnieken uit, 

maar laat een dubbelzijdige strategie toe, waarin regels erkend worden, 

maar tegelijkertijd overschreden worden om de blinde vlek in het systeem 

te activeren. Architecten als Eisenman, Tschumi en Libeskind bewerken 

architectuur als tekst, als een onuitputtelijke tekst, die in plaats van 

verheldert in zogenaamde logica of oplossing van problemen, deze verraad

selt teneinde niets uit te sluiten, maar de mythe van het bestaan concreet 

te maken. 
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Jean Baudrillard speelt in op het systeem van de massacultuur door het 

gedachtengoed, dat Marx had ontwikkeld te ondervragen op het nivo van de 

verleiding. Baudrillard stelt vast, dat Marx in de overgang van industriële 

productie naar die van abstracte kwaliteiten als liefde, geluk en kennis, 

de "spectaculaire" productiviteit van culturele artefacten, beelden en 

gevoelens had onderschat. De economie blijkt doordrenkt te zijn van 

irrationaliteit en aldus kan kwaliteit worden gemanipuleerd. 

De massacultuur is bovendien zonder communicatie ondenkbaar, maar zo merkt 

Baudriallard op, dat, in plaats, dat de media een bevrijdende werking 

zouden hebben, zij door het feit, dat de consument niets terug kan zeggen, 

een "non-communicatie" veroorzaken. De media zijn daarbij in staat om 

subversieve boodschappen van het publiek onschadelijk te maken. Een 

spontane dialoog tussen het publiek ziet Baudrillard nog slechts in 

boodschappen, zoals die in de graffiticultuur naar voren komen. Zijn 

"Requiem for the media" komt er echter op neer, dat de uitwisseling van 

gesymboliseerde boodschappen zo snel en hevig wordt voltrokken, dat wij met 

lege tekens hebben te maken, welke de realiteit maskeren. De tekens 

arrangeren een gefingeerde werkelijkheid: een "simulacrum", waartegen 

slechts de dood zelf bestand zou zijn. Zo merkte hij rondom de architectuur 

van het kerkhof zoals van Scarpa of Rossi op dat "er dodensteden zijn en 

dode steden". Slechts in de eerste steden - de begraafplaatsen dus - zou 

architectuur haar werkelijke tekens kunnen ontwikkelen, zonder tot mislei

ding gedoemd te zijn. De realiteit zou immers door extase worden bepaald, 

die door de hyperrealiteit wordt oproepen. Een realiteit, die aldus meer 

reëel zou zijn dan de realiteit zelf. Dit komt neer op een totale oplossing 

van de zin achter de tekens. Zo een bewoner of een bedrijf zich vestigt in 

een architectonisch teken, zoals bijvoorbeeld een Palladiaanse villa wordt 

het doordenken van deze schijnwereld interessant, omdat ze zowel waarheid 

als leugen bevat. Het is dan de vraag hoe deze traditionele tekens communi

ceren in een wereld, die deze tekens tevens vermorzelt. 

Paul Virilio extrapoleert de trend van de toenemende communicatie op het 

nivo van snelheid. Hij wijst in dit verband op het begrip "space-time 

compression". 
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Zowel de toename van het verkeer in termen van modern transport als van 

tele-communicatie houdt in, dat beweging niet meer vanuit een statische 

werkelijkheid wordt gezien, maar het de "beweeglijkheid" zelf is, die zich 

aandient. Via Kunder a kunnen we hier stellen dat ·de "lichtheid van het 

bestaan hierin ondraaglijker" wordt naarmate het object, - zoals dat van de 

architectuur - haar zwaarte opnieuw zou moeten ontwikkelen. Tenzij archi

tectuur lichtheid en snelheid accepteert en haar rol van "verschijnen en 

verdwijnen" in termen van onbepaaldheid accepteert. 

We ronden deze excurs in de filosofie af met de constatering, dat de 

architectuur, wil zij haar positie blijven innemen niet aan bovenstaande 

reflecties kan voorbijgaan. Haar kwaliteiten liggen echter niet uitsluitend 

op het vlak van de reflectie . Architectuur dient op vragen naar haar 

technische, economische en functionele aard een adekwaat antwoord te 

formuleren. Ofschoon haar werking het gehele veld nauwelijks kan betreffen 

en de de massacultuur onverbiddelijk lijkt, kan architectuur binnen het 

systeem haar eigen werking tonen en vrijplaatsen creëren, die de cultuur in 

haar geheel beïnvloedt zonder het te willen beheersen. Een schampen aan de 

waarheid in plaats van ze te verkondigen . 

De huidige postmoderne fase toont dus allereerst een complex stelsel van 

reacties op het moderne leven. In deze fase heeft het architectuurdebat 

danook afstand genomen van het wetenschappelijk academisme, dat de moderne 

architectuur naar de verblinding van haar doeleinden had geleid. Architec

tuur had de gebruiker gekleineerd tot een consument, terwijl haar vermogen 

verder zou reiken dan slechts de bevrediging van materiële behoeften. De 

reflectie op het functionalisme, door Rossi als "naïef" getypeerd, omdat 

het de temporele draagwijdte van de geschiedenis had gereduceerd, leidde 

tot een herbronning resp. een radicalisering van het modernisme. De 

ontregeling van de collectiviteit in het architectuurdenken had tot gevolg, 

dat de architect zijn eigen verantwoordelijkheid zocht in een persoonlijke 

thematisering van de architectonische cultuur. De versplintering van de 

architectuuropgave hield aldus verband met de behoefte om de verwetenschap

pelijking van de architectuur te pareren me t de persoonlijke narrativiteit 

in plaats van de opgave te situeren in de bestaande meta-verhalen. Naast 

fundamenteel vernieuwende architectuur is tevens een ongebreidelde modieu

siteit ontstaan die, zo menen velen, is ontaard in oppervlakkigheid. 

Het is van de zijde van de pragmatici van dit ogenblik geen louter onbegrip 
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om deze oppervlakkigheid nuchter te pareren door te wijzen op het alledaag

se realiteit van het bouwen, zoals "vraag en aanbod", "verkorting van het 

ontwerpproces", "de onbekende doelgroepen". Een pragmatisch accoord biedt 

binnen de recente architectuurproductie een mogelijkeheld om de verwarring 

beantwoorden, die met de diversiteit aan interpretaties gepaard gaat. Daar 

echter zowel binnen de "functionalistische" positie om steeds tot het 

obj eetleve bouwen zelf te willen terugkeren als in de "culturalistische" 

positie om de subjectieve rol van de interpretant en kritikus te willen op

nemen, oppervlakkigheid blijft bestaan, is het beter om de aandacht wekken 

voor een legitimatie van architektuur, die in welke benadering dan ook een 

cultureel "moment" toont. Het is een inzicht waarin de civilisatie als 

generaliserende oppervlakkigheid worden weerlegd. Zo'n cultureel moment is 

lastig te omschrijven. Bij benadering houdt het een beroep op reflectie in 

of het nu het masterplan, de woningplattegrond het detail, het kostenplaat

je of de juridische spelregels betreft. Het is een moment van ontsnapping, 

ontregeling, relativering, dat op diverse plaatsen het bouwwerk even doet 

tintelen, uitvoerende mensen enthousiast maakt en betrokkenen doet glimla

chen. Het kan aangeduid worden met de term poëzie, maar waarom zeggen we 

niet gewoon een moment, waarop het leven zich als een glimp vertoont. 

Daarmee wordt bouwen een culturele daad en spreken we van een bijzonder 

gebouw: architectuur. 

Mijn streven is er opgericht om de cultuur van de architectuuropgave vanuit 

de geschiedenis te motiveren, zonder haar mechanistisch te operationalise

ren. Evenmin tracht ik de filosofie als een mogelijke terugkeer naar een 

abstracte theorie te poneren. 

De bespiegelingen aangaande de relaties geschiedenis, filosofie en ontwerp 

hebben niet de pretentie om een overzicht te geven, maar ze vormen een 

poging om stelling te nemen. Aldus kan de cultuur in plaats van verengd te 

worden tot een eenzijdig instrument van het bouwkundig handelen, worden 

verbreed tot een "architecturaal" gebaar. 

Architectuur kan slechts de zelfgenoegzaamheid doorbreken, haar shockerende 

schoonheid inzetten teneinde de geest te prikkelen, waarin civilisatie in 

cultuur omslaat. 
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We zouden kunnen stellen, dat architectuur sinds het Nieuwe Bouwen als 

utopie werd achterhaald geen rol meer kan spelen. Architectuur zou nog 

slechts spel kunnen zijn. Het is overigens een misverstand, dat architec

tuur een spelletje betreft van een beroepsgroep: de architecten. Zo is 

literatuur evenmin te reduceren tot een 1' art pour 1' art principe. Een 

schrijver als Havel toont dit onder andere. 

Als wij architectuur mogen beschouwen als een rijk, maar uiterst ingewik

keld en ongrijpbaar erfgoed van een samenleving dan zien we dat de archi

tect de niet gemakkelijke taak heeft om architectuur als spel te initiëren. 

Hij - en met hem de architectuur- kan slechts katalysator zijn. In plaats 

dat hij de wereld zou moeten verbeteren is het de vraag aan de samenleving 

om de voorzet, die een architect doet, uit te spelen, opdat architectuur op 

de een of andere wijze door mensen zelf wordt gedragen. De vraag of 

architectuur invloed heeft lijkt mij evident, maar het is lastig om dit in 

het heden anders dan uitsluitend via de vorm te beantwoorden. De afstand, 

die de geschiedenis schept levert hier een zeker inzicht . Ofschoon de grote 

stijlepisoden voorbij zijn lijkt het mij nog altijd de vraag naar identi

teit te zijn. Deze komt in onze eeuw tot uiting in een strijd tussen de 

"ismen", de micro verhalen dus temidden van de tragische herinnering aan de 

grote metaverhalen. De filosofie schept hierin helderheid, terwijl de 

architectuur de rol van bemiddelaar vervult. De architect is hierbij geen 

filosoof, maar iemand, die zijn engagement met de wereld en zijn filosofie 

in daden omzet in de hoop, dat hij in stilte het kleine woordtje cultuur 

mag uitspreken. 

Gerard van Zeyl, juni 1994 


