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Titelblad: 
Het "College" ontworpen door Durand, waarin hij "heeft 
getracht om in de geest van de antieken door te dringen". 
Hij combineert aldus binnen een vierkant, een tempel, een 
theater, een renbaan en obelisken, met andere woorden de 
geschiedenis van "genres". (Pr. p.III planche 8). 



L'architecture est tout à-la-fois une science et un art: cornme 
science elle demande des connaissances; comme art, elle exige des 
talents. Pour apprendre une science, il ne faut qu'ecouter, 
comprendre et retenir; mais pour passéder complètement un art, il 
faut en outre appliquer ce qu'on sait; et le degré de talent, ou 
la facilité plus ou moins grande de faire des applications, est 
en raison du nombre de celles que l'on a déjà faites. 

Jean Nicolas Louis Durand, Préçis des Leçons d'Architecture 1802. 
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VOORWOORD 

De studie naar de architectuurverhandelingen van J .N.L. Durand 
wil in een lacune voorzien. Ofschoon deze verhandelingen lange 

d van invloed zijn geweest op de architectuuropleidingen in 
Frankrijk en in andere landen van Europa is Durand via een nega
tieve waardering de geschiedenis ingegaan. Daar zijn theorie 
slechts gedeeltelijk is nagevolgd, is deze als starre doctrine 
een eigen leven gaan leiden. Ik heb het als een opgave gezien om 
Durand in een breder historisch perspectief te plaatsen, maar 
vooral ligt in het herlezen de sleutel tot het probleem om een 
negatieve receptie te nuanceren en aldus de theorie in zijn vol
ledigheid onder ogen te zien. 

De promotoren prof.drs. G.A. Bekaert en prof. D.C. Apon, 
arch.HBO. en co-promotor dr.ir. J.M.C. Meuwissen hebben deze 
studie begeleid, ieder vanuit een eigen invalshoek. Ik dank hen 
hier voor wat betreft de precisie, waarin zowel naar de letter 
als naar de geest is gekeken en geadviseerd. 
Mijn beide collega's drs. P.J. Gij sberts en ir. G. Wallis de 
Vries n een bijzondere steun geweest bij het voltooien van 
dit werkstuk. Ik had ook zonder hun hulp deze studie kunnen af
ronden, maar het had veel aan glans ontbroken. Eerstgenoemde 
analyseerde de struktuur van de studie en stimuleerde mij om het 
poëtische moment bij Durand te denken, terwijl de tweede mij aan 
zijn enthousiasme voor Piranesi deelachtig maakte, die van zo 
grote invloed op Durand is geweest, bovendien spitte hij het ma
nuscript kritisch om. 

Speciale dank ben ik verschuldigd aan dr. ir. J. M. C. Meuwissen, 
ir. E. van Velzen, drs. T. Verstegen en ir. H. Kerkdijk, die mij 
hebben gestimuleerd om teksten betreffende Durand naar buiten te 
brengen respectievelijk in de tijdschriften Plan, OASE en 
Wiederhall, en in voordrachten in Nijmegen en Amsterdam. 

Mijn dank gaat daarnaast uit naar de overige leden van de 
commissie prof. B. Loerakker arch HBO, prof.mr.dr. A.W. Reinink, 
prof. ir. H. Ru ijssenaars en prof. ir. R. U ij tenhaak. Mijn waar
dering betreft de integriteit, waarmee zij de studie aan hun 
oordeel hebben onderworpen. Leerzaam voor mij was de confrontatie 
met de discipline, die zij vertegenwoordigen en van waaruit zij 
mede de discussie zijn aangegaan. 

Dit proefschrift was slechts een manuscript gebleven indien een 
aantal personen mij niet hadden geholpen om het uit te typen en 
vorm te geven. 

Gerard van Zeijl. 
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1 PROLOOG 



1. PROLOOG 

Inleiding 

De moderne architectuur is in de laatste decennia in discrediet 
geraakt daar haar doelen niet alleen zijn uitgehold, maar haar 
polemische relatie met de geschiedenis blijkt tevens achterhaald 
te zijn. 
De huidige architectonische cultuur kenmerkt zich door een dis
cussie, waarin het moderne wegens een vermeende a-historiciteit 
wordt gecritiseerd en er wordt gepoogd om de relatie tussen ont
werp en geschiedenis te herstellen. Rationaliteit maakt plaats 
voor culturele dimensies, die de rationele grondslag van de mo
derne architectuur lijken te overstemmen. Daar deze grondslag 
sinds de periode van de Verlichting is gevestigd blijft de hege
monie van de rede nog altijd klinken. Zeker waar deze samengaat 
met pragmatische criteria van het bouwen, geniet de moderne ar
chitectuur, wegens haar functionele en technische karakter een 
maatschappelijke voorkeur. Maar door het feit, dat de maatschap
pij de moderne architectuur o.a. door middel van overheidsingrij 
pen heeft geïnstitutionaliseerd, is haar rationaliteit rigide 
ge\vorden. Ondanks dit feit zien we, dat architecten niet slechts 
een schisma creëren met het moderne architectuur concept, deze 
rationaliteit en niet in de laatste plaats haar fascinatie wensen 
voort te zetten. Het is een fascinatie rond de helderheid, die 
van architectuur uitgaat, als het vertrekpunt haar funktionele 
programma, haar zuivere omgang met het materiaal en de techniek 
betreft. Het betreft een nuchterheid, waarin architectuur haar 
eigen presentie zoekt en niet verhuld gaat achter representatie. 
Het betreft tevens een stellingname tegen de recente postmoderne 
architectonische cultuur, die als eclectisch en decoratief 

de wordt geschoven. Binnen de vraag naar de presentie gaat 
waardering uit naar het feit, dat architectuur voor zich kan en 
moet spreken. 
In de huidige situatie is het principe van rationaliteit zeker 
niet beperkt tot genoemde fascinatie. Rationaliteit treedt op 
zichzelf naar voren, ze gaat gepaard met het programma, ze be
dient zich van tekens, zoekt haar vermogen in het type, asso
cieert zich met de expressie van het karakter van architectuur 
of ze tracht opnieuw stijl te actualiseren. Dit alles is recht
streeks verbonden met de geschiedenis van de Verlichting, op 
minst is sprake van een analogie. 
De vragen, die vanuit de actualiteit worden gesteld, betreffen 
één van de bronnen van een programmatische architectuur zoals de 
traetaten van Jean Nicolas Louis Durand. 
De laatste vraag komt neer op een stelling, dat deze 19e eeuwse 
architectuur theoreticus een geobjectiveerde kennis zou hebben 
ontleend aan de geschiedenis. Hiermee heeft Durand de culturele 
discussie weerlegd, terwille van een herstel van de architec
tonische discipline. Ik richt hier mijn onderzoek op de vraag 
naar de betekenis van een dergelijk beroep op de rationaliteit om 
allereerst Durand te begrijpen, daarnaast om de actualiteit te 
doorzien. 
Het materiaal van het onderzoek betreft de architectuurverhan
delingen van Jean Nicolas Durand (1760-1834). Deze architectuur
traetaten zijn ten behoeve van het architectuuronderwijs van de 
Ecole Polytechnique te Parijs in de periode 1799-1805 uitgege-
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ven. 

Hun titels luiden: 

En: 

"Recueil et Parallèle des édifices de tout genre, anciens et 
modernes, remarquable par leur beauté, par leur grandeur ou 
par leur singularité, et dessinés sur une même échelle. Par 
J.N.L. Durand, Architecte et Professeur d'Architecture à 
l'Ecole Polytechnique", uitgegeven van 1799-1801. 

"Les Préçis des Leçons d' Architecture données à 1' Ecole 
Royale Polytechnique, par J.N.L. Durand", uitgegeven van 
1802 1805. 

Kort aangeduid met de "Recueil" en de "Préçis". Ook wel met de 
"grote en de kleine Durand". 

In de Recueil legt Durand de grondslag voor zijn lessen in ar
chitectuur. Het betreft een alfabetisch overzicht van gebouwen en 
monumenten, die zijn gerangschikt naar hun funktie zodat men de 
diverse stijlen naast elkaar ziet staan. 
Het reduceren van de geschiedenis van de architectuur naar 
slechts één categorie, namelijk die van het nut is niet slechts 
van terminologisch belang maar leidt rechtstreeks naar Durand's 
stelling, dat dit de enige bestaansreden betreft van de architec
tuur. De details, die in de Recueil zijn opgenomen, worden in het 
verlengde hiervan opgetekend. 

De Préçis bevat drie gedeelten, na een inleiding waarin Durand 
vooral zijn polemiek tegenover de imitatie profileert. 
Het eerste deel beschrijft de materialen wat betreft hun gebruik, 
de vorm en de verhoudingen. 
Het tweede deel behandelt de kern van de ontwerpmethode van 
Durand, namelijk de compositie waarin de delen, de elementen en 
het geheel aan de orde komen, alsmede de werkwijze en de idee
vorming. 
In het derde deel komen de hoptdonderdelen van de stad aan de 
beurt, alsmede de regels omtrent de opbouw van de stad. En ten
slotte volgt een compendium: het Partie Graphique, waarin de 
lessen in de architectuur in een gecomprimeerde vorm zijn ver
vat. 

Met de architectuurtractaten, 'kortweg de grote en de kleine 
Durand (de Recueil respectievelijk de Précis) ontwikkelt Durand 
een architectuurtheorie, die het moderne architectuurconcept van 
de 20e eeuw sterk heeft beïnvloed. 
Sinds we de laatste decennia inzien, dat de architectonische 
discipline onder andere disciplines zijn ondergesneeuwd, en 
bovendien blijkt te zijn versplinterd in tal van commentaren, 
zien we pogingen om de disciplin~ onder verwijzing naar Durand te 
herstellen. In feite is dit een zoveelste receptie van Durand, 
maar nu een receptie met een i positief operationeel karakter. 
Omdat er reeds sprake is van een bestaande reeks deels 
strijdige recepties van Durand is een verheldering hiervan 
allereerst nodig. Het feit dat Dtirand's theorie zowel als oorzaak 
wordt gezien van een falende moderne architectuur, als dat ze als 
antwoord op de recente crisis wordt beschouwd, maakt het eveneens 
noodzakelijk om de traetaten , zelf als centraal object van 
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onderzoek te nemen. 
De actualiteit kan hier dus de legitimatie van het onderzoek 
zijn, maar als we de theorie van Durand onderzoekèn, stoten we in 
eerste instantie op het feit, dat zijn theorie niet alleen op de 
huidige situatie betrokken kan worden, maar vooral voortspruit 
uit een crisis, die Durand zelf in zijn tijd wilde bestrijden. De 
theorie van Durand kan aldus vanuit zowel de d vóór als de 
tijd ná Durand worden begrepen. 
Als we recht willen doen aan de theorie zelf is het duidelijk, 
dat de aandacht naar de interne logica en inhoud ervan moet uit
gaan, waarbij de vraag naar de geldigheid van de theorie zelf 
moet worden 
Mijn voornaamste fascinatie van het onderzoek is tenslotte op
nieuw die van de receptie. Het betreft allereerst de vraag op 
welke manier het mogelijk is om een theorie die als eenduidig te 
boek staat, op andere wijzen kan worden geïnterpreteerd. 

Het vermoeden st dat Durand, ondanks zijn poging om architec
tuur eenduidig te definiëren, tegenstrijdige uitspraken heeft 
gedaan en aldus bewust of onbewust voorwaarden voor een meer 
dubbelzinnige, mogelijk poëtische architectuur heeft geformu
leerd. We stoten dan op een vermogen van architectuur om aan de 
eenduidige te ontsnappen ten bate van haar aard, die we 
hier kortweg met poëzie willen omschrijven. 
Het meest in het oog springend kenmerk van Durancl's theorie is de 
directe en concrete wijze waarop hij de voorwaarden voor het 
ontwerpen van architectuur heeft neergeschreven. 
In plaats van een stylistische architectuur voort te zetten, die 
slechts representeert, wijst Durand op de presentie van architec
tuur. En ongebonden aan een eindig voorstellingsdenken, opent 
Durand de blik op het oneindig perspectief van de combinatieleer. 
Het onderzoek nu poogt in die zin consequenties van Durand' s 
tractaat uiteen te zetten. 

Historisch kader 

Durancl's verhandelingen ontlenen hun betekenis in eerste instan
tie aan n polemiek tegen de architectuur die tijdens de Barok, 
de absolute macht van het vigerend machtstelsel uitdrukte. Het 
was in de ogen van Durand een decoratieve architectuur. Deze 
polemiek heeft naast een architectonische een politieke en we
tenschappelijke betekenis. 
Tijdens Durand's leven speelt zich de Franse Revolutie af 
de absolute macht van het Ancien werd gebroken en het volk 
de idealen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap zag dagen. De 
architectuur, die voordien de uitdrukking vormde van deze abso
lute macht wordt onder meer via Duranct's theorie dienstbaar ge
maakt aan de "grandeur" van het volk. Hierbij geeft de rationele 
benadering van architectuur, die in het Classicisme reeds was 
aangezet, Durand de mogelijkheid om deze rationaliteit toe te 
spitsen in een theorie, die de doelstellingen van Napoleon's 
republiek onderschrijft. Dit komt onder meer tot uiting in de 
wijze, waarop Durand's nadruk op het openbaar gebouw de openbaar
heid van de jonge Republiek tegemoet komt in een optimistische en 
vooral grootse architectuur. Zo kan Durand minder als een poli-
tieke revolutionair worden gekarakteriseerd, zijn 
kracht meer in het verlengde van de politieke zoals 
onder meer de economie. 
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Hij beantwoordt de economische crisis, die de architectuur van de 
absolute vorst had veroorzaakt door in plaàts van een verkwis
tende - decoratieve - architectuur een nuttige, dat wil zeggen 
doelmatige architectuur voor te stellen. In de doelmatigheid 
worden twee zaken beantwoord. De ene is de economie de ander 
betreft de schoonheid. Het is opvallend, dat Durand schoonheid 
niet meer opvat als een esthetisch criterium. In plaats van 
uiterlijk vertoon, dat volgens Durand gepaard ging met een stijl
architectuur richt hij de aandacht op de concrete behoefte aan 
onderdak in plaats van de facade architectuur voort te zetten, 
die het volk op eerbiedige afstand had geplaatst. 
Dat wil niet zeggen dat hij de traditie wat betreft de vormen en 
materialen die volgens de gewoonte waren aanvaard voortzet. 
Integendeel Durand breekt met de geschiedenis als een aaneenscha
keling van stijlen, om die van het concrete doelmatige bouwen te 
bepleiten. Deze omslag in het architectonisch denken wordt mede 
bepaald door de voortgang van de wetenschap, die zich via de 
empirie ontwikkelde. Onder invloed van de empirische wetenschap 
kan Durand niet meer aanvaarden, dat de natuur model staat. Zo 
zou men bijvoorbeeld de verhouding van de kolom niet van de mens 
af moeten leiden, maar wordt de aard van het materiaal zelf 
leidraad en niet de natuur, die. zou moeten worden nagebootst. 
Zo breekt Durand zowel met het idee, dat de "Natuur" een 
goddelijke schepping zou Z1Jn als met de traditie om deze 
schepping na te bootsen, op grond, waarvan de mens zijn geniali
teit kan meten met de "Schepper", en architect van het "Heelal". 

Historisch gezien wordt Durand's tractaat vooral bepaald door de 
wetenschappelijke ambitie om de wereld in de encyclopedie samen 
te vatten. 
De encyclopedisten Di de rot en d' Alerobert brengen hun befaamde 
boekwerken uit rond het moment dat Durand wordt geboren. Deze 
zetten Durand op een spoor om de geschiedenis van de architectuur 
binnen een raamwerk van categorieën te objectiveren. Via de ob
jectivering van de architectuur wordt het probleem van stijl 
eveneens weerlegd en kan Durand volgens dit wetenschappelijk 
procédé in de Recueil de analyse uiteen zetten om vervolgens de 
synthese in de Préçis in de vorm van een compositieleer te for
muleren. Deze leer leidt een verwetenschappelijking van architec
tuur in, maar vormt vooral een afscheid van de bestaande archi
tectuurtheorie, die sinds Vitruvius dankzij de vele bewerkingen 
zijn geldigheid eeuwenlang had behouden. 

Durand's theorie kan aldus worden beschouwd als eindpunt in een 
eeuwenlange traditie. Hij breekt met het culturele architectuur
debat, waarin de architectonische orden centraal stonden, en 
markeert het eind van het z.g. ~itruvianisme waarin proportionele 
schoonheid het primaat had. Hi~rmee staat Durand aan het begin 
van een volstrekt nieuwe benadering van architectuur, die aan
vangt met de behoefte van de mens aan onderdak maar zich boven
dien ontwikkelt via een wetenschappelijke methode. Een methode, 
die met de bestaande status van de geniale kunstenaar afrekent, 
daar deze zich volgens Durand door de rede zou dienen te laten 
leiden. 
In het verlichtingsdebat, vormt Durand's compositieleer een ra
dicale overgang, omdat het rationele denken, dat nog altijd via 
stijl opereerde, wordt omgebogen naar een strikt functionele 
benadering van architectuur. 'vóór Durand was het nog o.a. 
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Perrault, die de van proportie en functie propageerde, 
terwijl Durand proporties ondergeschikt maakt aan zijn leer van 
het nuttige. Op het moment, dat hij als de vader van het 20e 
eeuwse functionalisme wordt beschouwd wordt hij echter ten 
onrechte gereduceerd tot de maker van een doctrine. In de 
meeste recepties wordt de historische figuur Durand immers 
teruggebracht tot de polemicus, waarin hij slechts op utiliteit 
pur sang zou hebben gehamerd. Durand heeft echter binnen de con
stellatie van de jonge republiek, waar Rome zeker als voorbeeld 
gold, gewezen op een "grande utilité". 
Hierin schuilt niet alleen de behoefte aan een nieuwe openbare 
orde, maar tevens een herinnering aan de grootsheid van een volk 
als . De pretenties van Durand beoogden dan ook een archi
tectuur die inzet is geworden van een sociale revolutie. 
In de moderne architectuur is deze notie eveneens nagestreefd, 
maar tenslotte in een toenemende verwetenschappelijking en buro

van haar utopische potenties vervreemd. 
In de recente periode is Durand naar voren geschoven als degene, 
die met combinatieleer het inmiddels eenzijdig wetenschap
pelijke karakter van de moderne architectuur zou kunnen weerleg
gen om de architectuur als autonome discipline te herprofileren. 
Maar hoe dubbelzinnig is deze operationalisering van Durand niet? 

Zo blijkt Durand's recept van een geobjectiveerde architectuur de 
ene kant te kunnen worden verbonden met de recente praktijk van 
een no-nonsense bouwen, dat allereerst tegenover een idealisti
sche notie werd uitgespeeld om vervolgens een wapen te kunnen 
vormen tegen een Post Moderne Architectuur, die irrationeel en 
modieus zou zijn. 
Zo bleek Durand in 1986 de inzet te zijn om een opleiding voor 
top-ontwerpers te profileren die op dit moment aan de onlangs 

opleidingen zou moeten worden toegevoegd zoals uit 
de brochure van het Durand instituut blijkt. (1) 

In het voorgaande staat dat Durand de actualiteit raakt, maar 
het gemak waarmee Durand wordt ingezet, verdient deze 

actualiteit niet de grootste aandacht, daar Durand slechts als 
een embleem wordt gebruikt. 
Het feit, dat Durand expliciet geldt als een van de bronnen van 
een rationele architectuurtheorie, dient dan ook te worden ver
helderd, om niet opnieuw in een oppervlakkige interpretatie te 
recht te komen. 

Theoretisch kader 

De theorie van Durand kan niet los worden gezien van het histo 
rische kader. Omgekeerd is het deze theorie, die de 
zelf als een reeks van theoretische momenten tracht te onderwer
pen aan een overkoepelend inzicht. 
Durand' s theorie komt allereerst neer op het operationeel maken 
van de geschiedenis. Durand zet de historisch bepaalde cultuur 
van het bouwen in een algemene kennis om. 

In het eerste tractaat, kortweg de "Recueil", ordent hij de 
geschiedenis via de gebouwen, die zoals hij in de titel 
aangeeft opmerkelijk ZLJn door schoonheid, en 
enkelvoudigheid. Deze titel zinspeelt op de criteria, die Durand 
in zijn tweede tractaat zal ontwikkelen, waarin vooral 
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betrekking heeft op openbaarheid. Het zal duidelijk zijn dat de 
grootsheid allereerst de gebouwen zelf betreft, maar het zijn de 
gebouwen op hun beurt, die de openbare orde van de stad genere
ren. Grootsheid sluit tevens het sublieme in. Beide thema's komen 
naar voren via de historicus Legrand, die voornamelijk verant
woordelijk is voor de begeleidende tekst van de Reçueil. Deze 
laatste is geïnspireerd door Piranesi en stuurt aan op de 
verheven theorie, de theorie van het sublieme. Deze theorie 
refereert aan Piranesi' s Magnificenzia en wortelt aldus in de 
grootsheid van Rome's verleden. Het gaat tevens om de grootsheid 
van de rede, die ongeacht Piranesi's kritische positie ten 
opzichte van pure rationaliteit door Durand wordt onderschreven. 
De twee overige kriteria schoonheid en enkelvoudigbeid vullen 
elkaar eveneens aan. Met enkelvoudigbeid wordt gewezen op de 
soort en met andere woorden op de funktie van het gebouw. Zo 
neemt schoonheid de plaats in van het nut. Het is vooral langs 
deze weg, dat Durand afrekent met de Vitruviaanse theorie waarin 
schoonheid de boventoon voert. Het is de weg naar de uiteinde
lijke maatstaf, die van de economie. Kortom kan Durand's theorie 
worden gezien als de grondslag van het funktionalisme, dat de 20e 
eeuwse architectuur in tweede fase bepaald heeft, waarin eveneens 
de vraag naar de zaak zelf wordt gesteld, de kwestie van stijl 
wordt genegeerd en de economie werd ingezet blijkens de CIAM 
manifesten. Het is hier echter, dat Durand's these als een van de 
grondslagen vàn het moderne bouwen is gedogmatiseerd. 
We zullen zien dat dit vooral in de hand werd gewerkt door het 
feit, dat beide criteria deel hebben uitgemaakt van een polemiek, 
die Durand onder meer tegen de verkwistende architectuur van zijn 
tijd heeft gevoerd. De draagwijdte van Durand's verheven theorie 
is in het functionalisme al even sterk ontkend als de poëtische 
en artistieke visie, die in onze eeuw aan het functionalisme 
vooraf ging. 

Het tweede bestanddeel van Durand's theorie betreft de methode. 
Durand tracht niet alleen de traditie van het functionele bouwen 
voort te zetten, maar continueert met nadruk het Classicisme 
echter alleen voor zover haar vormentaal overeenkomt met een 
functioneel beginsel. Het Classicisme wordt dus niet als stijl
beginsel voortgezet. Bovendien wordt de inherente methode 
expliciet gemaakt en bijgescherpt. 
Zo wordt het materiaal in zijn constructieve functie beschouwd 
met de bedoeling om het op de juiste wijze binnen het bouwwerk te 
plaatsen. Hierbinnen wordt een heldere indeling van functionele 
ruimten gegenereerd. 
Dit alles wordt in de Préçis des Leçons d' Architecture uiteen
gezet. Dit tractaat legt het grootste gewicht bij de compositie
leer. Het gaat hier niet om de compositie in de esthetische 
betekenis, maar om de combinatie van geobjectiveerde elementen, 
waarbij het gebouw noch de grillige vondst is van een genie noch 
de imitatie van een kunstenaar,' maar resulteert in een rationele 
synthese van de kriteria, nut en economie. 
Aangezien het aantal combinaties onbeperkt is en aldus de be
staande st ij lkriteria aanzienlijk verruimt komt een bijzonder 
moment in de theorie naar voren. Een moment waarin het strikt 
nuttige kan worden gepasseerd. Op het moment dat Durand inziet 
dat het aantal combinaties niet beperkt maar oneindig is, ver
krijgt de theorie · mijns inziens - een bijzondere fascinatie. 
Het houdt de afgrendeling in van een tijdperk van eindige com-
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binaties, dat een stijlesthetiek tot criterium had en zinspeelt 
op een volkomen nieuw perspectief. Zo zou Durand' s theorie als 
een "radicaal eclecticisme" kunnen worden getypeerd. Maar het is 
dit principe van oneindigheid, dat naast het beroep op grootsheid 
een nieuwe cosmologie van het "genre" opent, waar met de 
bestaande archetypen wordt afgerekend. Terwijl de archetypen 
naar een oorsprong, een type à priori verwijzen, bouwt Durand 
zijn typen à posteriori op. 
De vraag is echter of Durand volledig met het verleden afrekent, 
omdat hij immers de traditie van een nuttige architectuur wil 
voortzetten. Hij rekent af met het historiseren, maar niet met de 
traditie van het bouwen, dat in de gewoonte is verankerd. De re
cente notie, dat Durand in feite de brug naar het verleden blijft 
slaan wijst dus niet uitgesproken op een paradox, maar het is 
hier, dat zich naast een realisme een vorm van poëzie aandient, 
die op de polen nuttigheid en compositie stoelt. De paradox 
schuilt vooral in Durand's combinatieleer, die het accent op 
het openbare gebouw, en n interpretatie van het wonen. 

Vanuit de actuele discussie omtrent de omgang met de oorsprong 
van de geschiedenis is Durand's combinatieleer fascinerend, daar 
hij naast de doelmatigheid van het gebouw na te streven, het 
verschil als leidraad neemt. 
De "differentie" tussen de elementen zou het archetype uitscha
kelen en vooruitlopen op een niet representatieve architectuur. 
Dit resulteert in een architectuur, die present is op grond van 
een steeds andere "moleculaire" samenstelling. Aldus is iedere 
samenstelling een uitvinding en onttrekt zich aan de traditie 
van imitatie van conventionele beelden. 

Een laatste paradox is tenslotte, die tussen de strikte regels 
van het openbare gebouw en de vage regels van de stad kan worden 
vastgesteld. Durand's theorie van het gebouw staat in feite haaks 
op die van de homogene stad. Het is eerder zo dat de stad door 
het gebouw wordt beheerst, daar een bewust ontbrekende stadsaan-

zich tegenover de stad van Barok plaatst. 

Probleemstelling 

Allereerst is het probleem om Durand onbevangen te kunnen zien. 
De belemmering die de vaak eenduidige recepties van Durand hebben 
opgeleverd en die recent weer opdoemen, dient te worden opge
ruimd. Daar eenduidigheid het gevolg kan zijn van een of 
bevooroordeelde zullen Durancl's traetaten in volledig 
dienen te worden en noch beperkt moeten worden tot zijn 
polemiek, noch tot de combinatieleer, want uit deze beperking 
komen de gewraakte recepties hoofdzakelijk voort (1). 

Naast deze receptie problematiek, waarin een eerste aanzet tot 
onderscheid in en interpretatie moet worden gemaakt die
nen zich drie hoofdproblemen aan. 
Het eerste betreft Durancl's antwoord in het algemeen op de crisis 
in zijn tijd, een crisis, die vooral betrokken is op een archi
tectuur die de decoratie ter discussie stelt. Het is een vraag 
naar verheldering van n antwoord binnen drie theoretische 
stellingnamen, die de crisis de architectuur van de Barok hebben 
trachten te bezweren. Zo dient de betekenis te worden onderzocht 
van Durand 's voor een architectuur van het "genre" 
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tegenover die van het "karakter" en die van het "type". 

Binnen deze antwoorden ligt het probleem van de oorsprong van de 
architectuur verborgen, dat vooral in het voorstellingskarakter 
van de architectuur tot uitdrukking komt. Waar Durand zich van 
het representatieve karakter van de architectuur ontdoet ontstaat 
de notie van de aanvaarding van een naakte, zichzelf presenteren
de, architectuur. Een bijkomend probleem is de vraag of in een zo 
presente architectuur de "architectuur van het afwezige" nog wel 
denkbaar is, die recent wordt geformuleerd. Durand's aanzet tot 
oneindige combinatles wijst immers op een potentie van het onbe
noembare, maar hij schermt deze via zijn criteria van het pro
gramma en de economie af. 
Het tweede probleem betreft Durand' s theorie zelf. Onderzocht 
moet worden hoe Durand antwoord geeft op de crisis in de rationa
liteit die in het Classicisme ontstaat. 

In het verlengde is het de vraag of de visie juist is, dat Durand 
als een van de grondleggers van het functionalisme in onze eeuw 
mede als de aanstichter kan worden beschouwd van de crisis van de 
moderne architectuur. 
Een derde probleem betreft de vraag of een architectuur, die op 
haar oorsprong kan terug vallen, zou kunnen worden opgegeven door 
een architectuur, die naast het nuttige slechts het verschil als 
oogmerk heeft. Het is de vraag of Durand 's type à posteriori het 
type à priori onmogelijk maakt. 

Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het nuanceren van de receptie van 
Durand's theorie. Dit wordt toegespitst in de vraag naar zijn 
verantwoordelijkheid voor de recente crisis. Vooral gaat het erom 
de centrale idee van Durand te herformuleren, om hierin met de 
inzichten van de huidige architectuur tevens de potenties van 
zijn theorie te formuleren, die erin verscholen liggen. Deze po
tenties komen naar voren in de volgende thema's: 

- het streven naar een architectuur van presentie versus die van 
de representatie; 
• het denken van het verschil, versus het herleiden van de ar
chitectuur tot een oorsprong; 
- het denken van architectuur gezien als een oneindig principe 
dat tezamen met de grootsheid van het openbare en de intimiteit 
van het wonen in een dialectische, dat wil zeggen kritische ver
houding staat. 

Methode 

De Recueil, de Précis en de fartie Graphique worden als uit
gangspunt genomen. Zij worden bestudeerd op hun interne logica. 
Waar Durand thesen ontwikkelt worden deze allereerst zelf in 't 
kort verhelderd, maar vooral wordt gepoogd om adequate literatuur 
te verweven met het tractaat, zodat zijn theorie binnen een 
wijder kader kan worden begrepen en van commentaar kan worden 
voorzien. De centrale idee is, om Durand' s theorie via zijn 
eigen rhetoriek aan te scherpen, zodat hij zelf opnieuw, maar nu 
kritisch, tot spreken wordt gebracht. 
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TENSLOTTE. 
Durand werd sinds 1986 onderdeel van propaganda voor een toege-

opleiding, die het architectuuronderwijs aan de academies 
en TU's zou moeten voltooien, het Durand instituut. De naam is 
inmiddels op de achtergrond geraakt nu de minister van WVC in 
1988 de twee alternatieven voor het 2e fase onderwijs, het Durand 
instituut en de Amsterdamse School wil laten fuseren. Berlage is 
de naam, die beide zou moeten verzoenen in het Berlage instituut. 
Ook in dat geval zal het gebruik van diens naam een onderzoek 
naar de betekenis van Berlage voor de architectuur Berlage 
noodzakelijk maken, resp. zou het bestaande Berlage onderzoek 
dienen te worden geactualiseerd. 

10 



2. BIOGRAFIE 



2. BIOGRAFIE EN NAVOLGING 

De biografie 

De conventionele geschiedenis van de architectuur is gebaseerd op 
een geschiedschrijving rondom personen en paradigma's. De archi
tectuur is sinds Vasari (1) in de 16e eeuw beschreven als le 
vensgeschiedenis van de mens, die geboren wordt, tot rijping komt 
en tenslotte tot sterven gedoemd is. Vasari schrijft bovendien 
over genieën zoals Michelangelo. Het oeuvre van de architect/kun
stenaar werd als voorbeeld gesteld niet alleen voor zijn 
individuele ontwikkeling, maar eveneens voor een samenhangende 
periode van stijl. Zo was er dus een verband tussen het individu 
en de historie. Architectuur was het bemiddelende object, de 
architect was de generator van architectuur. 

Spreken we over Durand, dan keren bovenstaande zaken zich finaal 
om. Durand vormt niet het klassieke scharnierpunt waarin de ar
chitectuur als stijl tot ontwikkeling is gekomen. Integendeel. De 
geschiedschrijving heeft Durand tot op heden grotendeels ver
guisd als de man uit wiens buurt men zover mogelijk verwijderd 
dient te blijven, daar hij de architectuur de nek zou hebben 
omgedraaid. Dat wil zeggen dat hij het bestaan van de culturele 
essentie van architectuur zou hebben vernietigd, namelijk haar 
stijl. En van het bouwen zou hij al evenmin verstand hebben. 
We stuiten hier op de conventionele geschiedschrijving, waarin de 
analyse van de vorm het object was in de schilder-, beeldhouw- en 
bouwkunst. Het moment dat de architectuur werd omgezet van kunst 
tot methode, een kritiek moment. 
Door met de kunst van de nabootsing, zoals die van de natuur en 
die van de monumenten te breken en de geschiedenis te obj ec
tiveren komt Durand buiten de in ZLJn tijd aanvaarde geschiedenis 
te staan. Hij veroordeelt degenen, die deze geschiedenis 
voortzetten en andersom roept hij het oordeel over zichzelf af. 
Durand, om het eens dramatisch te zeggen, wordt de uitgestotene 
van de architectuur waarin de kunst de leidraad vormde. Durand 
laat zich niet als paradigma beschrijven, maar neemt zelf de 
geschiedenis ter hand. In documentatie van bouwwerken die 
hij uitkiest is er geen plaats voor een biografie van de archi
tect. Er geldt slechts het bouwwerk los van een ontwikkeling. 
Durancl's biografie is in die mate niet van belang zoals deze in 
Vasari' s geschiedschijving van belang was. Immers, het is noch 

n persoonlijkheid, noch zijn genialiteit die de architectuur 
bepaalt, maar de radicale bestrijding van de opvatting om de 
architectuur van "het genie" te denken en rationele principes er 
voor in de plaats te formuleren. Architectuur wordt bij Durand, 
nadat deze is geformuleerd als het objectieve doel om de mens
heid "beschutting" te verlenen, een methode van een functionele 
orde. Hoe dan ook leert een biografie ons echter hoe Durand in 
deze wending in het architectonisch denken een plaats heeft 
ingenomen. 

Durand's leven vouwt zich qua jaren symmetrisch rond de gebeur
tenissen van de Franse Revolutie in 1793. Hieraan gaat in 
Frankrijk een periode van politieke en economische spanningen 
vooraf, waaraan de absolute monarchie van de Zonnekoning Loclewijk 
XIV had gedragen en waartegen het Anciene Regime onder 
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Lodewijk XVI en XV tenslotte niet bestand blijkt. Uiteindelijk 
resulteert dit alles in de jaren van 1789-93 in de Franse 
Revolutie. Na enkele jaren wordt Generaal Bonaparte tenslotte in 
1804 Keizer Napoleon in welk jaar hij tevens zijn wetboek: de 
Code Civil publiceert. In deze jaren komt Durand tot de publica
tie van zijn beide architectuurtractaten. 

In de jaren voorafgaand aan de Franse Revolutie wordt door 
Diderot en d'Alembert van 1751-80 de Encyclopedie uitgegeven 
waarin een eerste wetenschappelijke poging wordt ondernomen om al 
het bestaande te verzamelen en in systematische orde te cate
goriseren. De Encyclopedisten zullen in de 18e eeuw uitroepen: 
"Het tijdperk van de religie is afgelopen om plaats te maken voor 
dat van de wetenschap". 
In die tijd zijn de werken van René Descartes (1596-1650) alom 
bekend en deze bepalen mede de werking van rationaliteit, waarin 
de Encyclopedie als één van de effecten kan worden beschouwd, en 
dat geldt tevens voor Napoleon's Code Civil. Durand zal zonder 
overigens Descartes te citeren, diens "cogito ergo sum" toepas
sen en stellen "dat er buiten hetgeen kan worden gedacht er niets 
bestaat" (2). 

We wijzen hier op enkele boekwerken, maar het is uiteraard de 
gehele atmosfeer van het tijdperk van de Verlichting, waarin 
Durand te begrijpen valt. Wat de architectuur betreft is tevens 
de grote reeks architectuur verhandelingen mede bepalend, die 
vanaf Perrault en Laugier zijn aanvang neemt wat betreft een 
nieuwe positie ten opzichte van de Klassieken, waarbij de Re
naissance als mislukt beschouwd wordt. Met name de herinterpre
tatie van Vitruvius. Dat wil zeggen, Durand staat aan het eind 
van een periode, waarin het klassieke Vitruviaanse tractaat dat 
in de Renaissance nog deel uitmaakt van een mythologie, nu echter 
tot rationele bewerking komt in een toenemende kracht van de 
rede. Durand kan via zijn leermeester Boullée terugzien op tra
ditie van deze architectuur verhandelingen, waarin de verlichte 
rede de architectuur aan zich heeft trachten te onderwerpen. Aan 
het einde van de Verlichting staat Durand, zich vereenzelvigend 
met de rede, in het licht van de rede, de schaduw buitensluitend. 
Het is het insluiten van hetgeen redelijk is, en het uitsluiten 
van wat er buiten valt. In dit concept van de rede ontwikkelt 
Durand zijn betoog, waarin licht en schaduw als weten en niet 
weten streng van elkaar zijn onderscheiden. 

Laten we nu het licht werpen op de biografie.* 
Jean Nicolas Louis Durand werd op 18 september 1760 in het 
stadskwartier van de Ste. Geneviève te Parijs geboren. Het bouw
werk van Soufflot dat op dat moment werd gebouwd, zal een grote 
rol in zijn verdere leven spelen. Een klassieke opleiding, gefi
nancierd door een onbekende weldoener, zal hij niet voltooien. 
Hij werkt een tijd in het atelier van een beeldhouwer en komt na 
aanbeveling van zijn beschermheer in 1775 bij de architect Pièrre 
Panseron terecht. Een korte tijd later krijgt hij betaald werk in 
het atelier van Boullée. In 1799 en 1780 ontvangt hij de 2e prijs 
van de Academie d'Architecture. Hij is dan leerling van de ar
chitect Le Roy en de ingenieur IPeronnet, die directeur is van de 
Ecole des Ponts et Chaussées, waaruit de latere Ecole Polytech
nique zal ontstaan. 
Durand groeit op in de periode waarin Diderot en D'Alembert hun 
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Encyclopédie samenstelden en de Franse Revolutie zich begon aan 
te kondigen, die in 1793 zijn krijgt. Hij werkt in deze 

d voor Giraud, die tezamen met Janinet "Les Vues des plus 
beaux édifices publiés et particuliers de la ville de Paris" in 
1787 publiceert en in 1792 "Les Vues pittoresques des principaux 
édifices de Paris". 
Onder toezicht van Boullée zal Durand in 1788 een huis voor de 
familie Lathuille en een serie woonhuizen bouwen, waaronder het 
laatste, zijn eigen landhuis te Thiasis*, waar hij in 1834 
sterft. Zijn huwelijk met Marie-Geneviève Prudenee Desforges 

ft kinderloos. 

Durand begint naam te krijgen vanaf het moment, dat hij in het 
IIe jaar van de Revolutie tezamen met de schilder Thibault de 
Temple à l'Egalité** ontwerpt, die op de plaats van het huidige 
Palais d'Elysée was geprojecteerd. In deze tijd slaagt Durand 
erin om in 1779 de Grand Prix voor het ontwerp van zijn museum en 
in 1780 voor dat van zijn te veroveren. Ondanks vele 
onderscheidingen heeft Durand verscheidene keren zijn kandida
tuur moeten stellen om tenslotte te worden geaccepteerd in de 
Ecole centrale des Travaux publies (de latere Ecole Polytech
nique). In 1796 neemt hij daar de plaats in van Baltard om het 
architectuuronderwijs te verzorgen. 

Onder invloed van Boullée maakt Durand een serie tekeningen, "les 
Rudiments".*** Het zijn de schetsen die hij in 1788 op zijn reis 
door Italië maakt. In feite vormen deze schetsen een eerste 
systematisering van architectonische•kennis en als zodanig loopt 
deze vooruit op het tussen 1770 en 1801 uitgegeven eerste 
tractaat over architectuur, waarin verscheidene soorten gebouwen 
worden verzameld, de Recueil et Paralèlle (3). In eerste 
wordt de Recueil begeleid door een essay van de historicus 
Legrand, waarin een algemeen voor een kunsttheorie wordt 
gehouden, alsmede een van ieder bouwwerk, dat zo 
als consequent op schaal 1:100 wordt opgetekend, meestal in 
plattegrond, doorgaans voorzien van gevel en doorsnede, deze 
laatste vaak in een grotere schaal. 

Twee jaar later in 1803 nt de Préçis de Leçons d'Archi 
tecture (4) dat, gecompleteerd in 1805, een overzicht vormt van 
ZLJn architectuuronderwijs aan de Ecole · Polytechnique. Met 
behulp van deze publicaties zal Durand zich vanaf 1813 definitief 
met het onderwijs bezighouden. In dit jaar verschijnt de Nouveau 
Préçis, en in 1821 volgt de Partie Graphique, zijnde een 
samenvatting van de Préçis. Tot aan zijn dood in 1834 
Durand zijn onderwijs in de architectuur aan de Ecole 
nique, daarnaast een enkele maal aan de Ecole des Beaux Arts, om 
zijn plaats tenslotte aan naaste medewerker Gauchier af te 
staan, die weer door Gauthier zal worden opgevolgd. Durand' s 
leerling Rondelet, de zoon van zijn vriend en mede van 
de Ecole Polytechnique en bekend van zijn Traité de l' art de 
batir (1802), schrijft als een korte biografie in 1835, de 
"Notice sur la vie et les ouvrages" (5). 

In plaats van Durand's biografie, waarin Z1Jn ontwerp niet 
als oeuvre want dat behoort tot de biografie van een kunstenaar 
en genie, welke Durand veroordeelt moet worden gezien, is Z1Jn 
visie als geschiedschrijver van belang. Een dergelijke houding 
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plaatst hem eerder tegenover de geschiedenis dan erin. Durand 
erkent de geschiedenis niet als een ideaal, waarin het schone zou 
moeten overwinnen, maar hij ziet het verleden als een concreet en 
materieel document, waarin hij die bouwwerken observeert, die de 
moeite waard zijn: "remarquable par leurs beauté, leurs grandeur 
et leur singularité", zoals de ondertitel luidt van de Recueil et 
Paralèlle. Wanneer Durand in 1834 overlijdt, heeft hij vanaf de 
eeuwwisseling met de publicatie van de Recueil et Paralèlle in 
1801 en in 1803 met de Préçis de Leçons d'Architecture onafge
broken les gegeven aan de Ecole Polytechnique. Aan zijn onder
wijsconcept is niets gewijzigd, afgezien van de reducties, die in 
het laatste deel van de Partie Graphique naar voren komen, zoals 
verderop wordt behandeld. 

Via Durand wordt - wat hem betreft - een architectuurperiode als 
stijlepos afgesloten. Met Durand verdwijnt de stijl en ontstaat 
de methode op grond van een comparatieve geschiedenis. Deze ob
jectiverende zienswijze geldt ook zijn oeuvre, dat geen oeuvre is 
om in de klassieke zin, na te volgen. Durand's (6) breuk met het 
imitatie-principe doet het ontwerpen verschuiven naar de norm. 
Maar een norm waarin de vrijheid van een verlicht architecto
nisch ontwerpen zichtbaar wordt. Durand's traetaten objectiveren 
zijn biografie. Zij dienen tot het ontwikkelen van een methode, 
waarmee architectuur, zonder afhankelijk te zijn van de gril of 
de intuïtie van een , kan worden gedacht als een zakelijk 
argument. 
Vanaf dat ogenblik staat iedere architect buiten de geschiedenis. 
Het ontwerp in de klassieke zin is dood. Voortaan zal architec
tuur na deze dood moeten worden gedacht. Het is een ontwerp 
zonder biografie, zonder oorsprong. Het is naast de compositie 
van het ontwerp, ook het samenstellen van een nieuwe tijd, en het 
is niet meer noodzakelijk zich op genialiteit te beroepen. 
Bovendien is het ontwerp via Durand's theorie voor ieder inzich
telijk en niet voorbehouden aan één groep, die de macht heeft. 
Aldus houdt Durand's methode een grondige reorganisatie van het 
openbare leven in, ook dit leven wordt, aan de klassieke zinge
ving onttrokken en samengesteld op grond van geobjectiveerde 
maatstaven. Het lijkt dan ook niet meer noodzakelijk over Durand, 
noch zijn biografie, noch de geschiedenis van het maatschappe
lijke leven te schrijven. In de samenstelling zit immers de ga
rantie, dat het onvoorziene voorgoed is overwonnen. Het volgende 
vormt hiervan de illustratie. 

Durand' s pleidooi om in plaats van de decoratie, de rangschik
king, de dispositie, als het object te zien van de architectuur, 
vormt zijn gevecht tegen de opvatting dat decoratie het doel van 
de architectuur zou zijn. Een en ander gaat gepaard met een hef
tige polemiek, waarin vooral op het effect van decoratie wordt 
gewezen, namelijk de verspilling van geld. Tegenover de irratio
naliteit van beide, de imitatie en de decoratie, stelt Durand de 
rationaliteit van twee evidente grootheden. De doelmatigheid en 
de zuinigheid. Kortom een functionele architectuur. Het doel van 
de architectuur, zo zegt Durand, is gelegen in het nut, dat wil 
zeggen "dans l'utilité et la plus grande utilité, publique en 
particulière, la conservation, le bonheur des individues des 
famille et de la société" (7). 

Ik wil echter meteen de aandacht vestigen op het feit dat, of-
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schoon hier sprake is van een onweerlegbare evidentie, deze 
definitie toch een functionaliteit betreft, die zich niet wil 
beperken tot een normativiteit, die tenslotte het 20e eeuwse 
Functionalisme is gaan kenmerken. Durand geloofde immers zelf 
niet in de "utopie van een strikte functionaliteit", zoals hij 
zelf opmerkt. En was dit tenslotte niet gebaseerd op een reduc
tie van het leven, een beperkte biografie? 

Als medewerker op het bureau van Boullée was Durand reeds ge
confronteerd met diens grootse architectuur. Durand vermeldt deze 
invloed nergens, hij veroordeelt ze evenmin, maar volgt Boullee 
echter niet na in diens imaginaties. Het is Piranesi's beschrij
ving van de "Magnificenzia", die Rome zou hebben gekenmerkt, 
waarop Durand zich wel expliciet beroept. Durand stelt tegenover 
de symbolische uitdrukking van de grandeur, die Boullée in Z~Jn 
utopische projecten had verbeeld, een grandeur, die zich baseert 
op het nuttige. 

Elders zullen we zien, dat Durand daarnaast opteert voor de 
"fantasieën" van Piranesi. Hier constateer ik de keuze tussen 
Boullée en Piranesi. Voor Durand zou de opdracht van een volk 
zijn gelegen door zich op een grootse wijze, dat wil zeggen niet 
overheerst door een vorst, te vestigen op de aarde. Niet in de 
utopie van de imaginatie was Durand's overtuiging gelegen, maar 
in de rationele verwerkelijking van een volk in een concrete 
architectuur en stad. Zien we hier niet het voorspel van een 
periode, waarin Marx de sociaal-utopisten hun dromen verwijt en 
een realistische benadering van het huisvesten voorstaat? 

Overzien we Durand's leven dan is duidelijk dat dit door de Ver
lichting werd bepaald een tijdperk betreft, waarin men de rede 
verkiest boven het gevoel, dat de voorafgaande periode van de 
Barok beheerste. Hierin staat Durand's arbeid, namelijk de ver
wetenschappelijking van een architectuur, die eeuwenlang als 
kunst was beschouwd. Durand verbreekt de band van de persoonlijke 
creativiteit en de architectuur. Architectuur wordt niet langer 
als persoonlijke expressie, of als uitdrukking van een utopie 
gedacht. Daar de architectuur bij Durand methode wordt, die voor 
het eerst onafhankelijk van de eigen biografie kan worden gedacht 
komt de architectuur voor eenieder beschikbaar als een instrument 
om het leven op deze aarde te verwerkelijken. 
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3 RECEPTIE 



3. RECEPTIE 

Inleiding 

In de geschiedschrijving neemt receptie een voorname plaats in. 
Het gaat immers om de vraag hoe wij de gebeurtenissen, de objec
ten en de personen een plaats geven. Veel, zo niet alles hangt af 
van de auteur, die de geschiedenis schrijft. Daar dit schrijven 
van geschiedenis niet eenduidig is · het houdt het midden tussen 
het noteren van feiten en het interpreteren · schept dit proble
men. 
In wezen stelt de receptie geschiedenis het probleem van de 
objectiviteit en hiermee komt men tevens terecht in het vraagstuk 
van de legitimiteit zowel van het object dat wordt behandeld als 
van de auteur. De verhouding van de auteur met zijn object 
produceert kennis en is onder meer gebaseerd op objectieve 
sleutelbegrippen. Het is zoals verderop zullen zien Peter 
Knabe, die de geldigheid van sleutelbegrippen in diverse takken 
van de kunst heeft onderzocht. In het bijzonder is zijn aandacht 
gericht op de verschuiving in geldigheid van kennis. Verder dan 
Knabe's analyse wat betreft de transformatie van objectieve 
sleutelbegrippen in enkele opeenvolgende historische episoden, 
zie ik het belang om receptie op te vatten als een onderzoek naar 
de historiciteit van de kennis die Durand produceert. Dit 
onderzoek is dan allereerst gericht op de interne logica van 
Durancl's theorie maar op de tweede plaats wordt de historiciteit 
van Durand zichtbaar door zijn theorie met andere historische 
episoden zoals onder meer de actuele te confronteren. Deze 
confrontatie valt echter niet samen met de voor de hand liggende 
stelling dat Durand aan het begin staat van wat nu plaatsvindt. 
Het gaat erom om een complex aan uitspraken te ontlokken om de 
bestaande receptie, die tot nu toe niet mogelijk waren te 
ontwikkelen. 
Hierbij moet worden vastgesteld, dat Durand niet de enige is 
geweest, die zich tegen het ornament zou hebben verzet. Dit 
verzet geldt tevens Laugier, de l'Orme, Lodoli en vele anderen. 
Het is met Durand echter zo, dat zijn polemiek tot een sterk 
negatieve receptie heeft geleid. Evenmin is Durand niet de 
eerste, die een poging tot systematisering resp. verwetenschap
pelijking van de architectuur heeft ondernomen. Een soortgelijke 
encyclopedische benadering werd reeds door Grapaldi in 1535 
aangevangen en onder meer door Le Roy in 1770 ontwikkeld.* 
Gaan wij nu in op deze confrontatie van recepties dan zien we het 
volgende. Een probleem wordt veroorzaakt door het feit, dat de 
receptie zelf niet altijd door de schrijver wordt verhelderd. Een 
uitzondering in dit geval is Michael Hellgardt, die ondanks zijn 
negatieve waardering een "absolutistische Typisierung" (2) 
constateert. Hij wijst op twee vooronderstellingen. Op de eerste 
plaats zou Durand door de geschiedenis als een "Entwicklung vom 
Einfachen zum Komplexen" (3), niet slechts de geschiedenis 
simplificeren, maar Durancl's geschiedschrijving zou een "mytholo
gisches Jenseits" inhouden. Dit zou overeenkomen met de traditie 
van een "Christianisierung der antike Ordnungen" (4). Op de 
tweede plaats stelt Durand zich via de verbinding van een 
"synthetischen Typologie" en de classificatiemethode van de 
"Enzyklopädie" een "beherrschbaren Geschichte" voor (5). 
Hellgardt's, oordeel is tenslotte, dat het Durancl's "Typisierung" 
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gebaseerd is op "deductie" (6). De vaststellingen lijken helder, 
maar berusten tevens op interpretatie. Gezien vanuit een ander 
perspectief blijkt Durand's geschiedschrijving tot andere 
conclusies te leiden, zoals we verderop zullen zien. 
Het feit van vaak uiteenlopende interpretaties, die bovendien 
samengaan met beoordeling en standpunt, heeft noodzakelijk geleid 
tot de zogenaamde receptiegeschiedenis. Hierin wordt de wijze 
waarop de geschiedenis is gerecepteerd - dat wil zeggen ontvangen 
- verhelderd. Behalve het Latijnse woord 'recipere', dat 
ontvangen betekent, is de term 're-capére, wat terugvatten 
betekent, illustratief. 
De geschiedenis wordt - zo gesteld - teruggezien. Afgaande op de 
werkwijze van de conventionele historici, waaronder we hier glo
baal die uit de laatste drie eeuwen nemen, bestond hun receptie 
uit de manier waarop zij de bronnen, de gebouwen, de documenten, 
e.d. situeerden in een interpretatie. Vaak ging de ontvankelijk
heid gepaard met een zo overtuigende 'terugvatting' van het ver
leden en een verwerping van de contemporaine ontwikkelingen dat 
we moeten spreken van een reconstructie. Het klassieke voorbeeld 
is dat van Winckelmann, die de Griekse Oudheid ten voorbeeld 
stelde in zijn 'Nachahmung der Griechen'. In de laatste decennia, 
zeker onder invloed van de receptiegeschiedenis waarin het aan
tonen van de uiteenlopende waarderingen de vraag opwerpt van een 
objectieve waardering, is men niet alleen de geschiedenis zelf 
gaan 'terugvatten', maar tevens en vooral is de aandacht bepaald 
door het herlezen en vervolgens herschrijven van de geschied
schrijving zelf. Zo kunnen bepaalde analyses bruikbaar zijn, maar 
een nieuwe interpretatie noodzakelijk. Interpretatie is stelling
name. 

Zo wordt enerzijds op positieve wijze "in de historiografie van 
de moderne beweging sinds Kaufmann, Giedion en Hitchcock, Durand 
opgevoerd als een van de protagonisten van het moderne technisch 
functionalisme" (7) terwijl anderzijds Peter Collins en later 
Pérez Gómez Durand's rol als negatief opvatten. 
Taverne wijst erop, dat "De belangstelling voor Durand na 1968 
niet alleen een poging was tot démystificatie van de bestaande 
geschiedschrijving, maar vooral de herkenning van de rol van 
Durand als uitvinder van een moderne rationele ontwerp sys
tematiek" (8). 
Een belangrijke impuls in de heroriëntatie van de geschied
schrijving is gegeven door de 'Frankfurter Schule', waarin onder 
meer Adorno en Horkheimar 'het project van het moderne' hebben 
teruggelezen. Dit zou in de Verlichting zijn uiteengezet en het 
zou in de Griekse filosofie zijn oorsprong vinden (9). Een voor
beeld van herlezing vinden we in de tekst van Kees Vollemans, die 
binnen de titel 'Van hut tot machine' precies die transformatie 
aangeeft waarin vooral Durand met het imitatieprincipe afrekent 
en het functioneren van de vorm als het object van architectuur 
verklaart. 

Vollemans schrijft: 
"Durand accepteert het kunstmatige karakter van de architec
tonische taal als een positief feit: het stelt de architect in 
staat om onbekommerd uit te gaan - niet van de Vorm (die nu me
thodisch is geïnstrumentaliseerd tot een compositieleer), maar 
van het reêele programma van eisen." 
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Door te W1Jzen op het "kunstmatige" kan aldus niet alleen aan het 
programma van eisen worden voldaan, maar is het tevens het ont
breken van vorm, die door Vollemans in contrast wordt gebracht 
met het naturalistische concept van de architecture parlante, 
waarin de "bestemming op karaktervolle wij ze tot uitdrukking" 
werd gebracht. 

In de teruglezing van de 20e eeuwse functionele architectuur is 
aanvankelijk waardering geweest voor een van de grondleggers, 
Viollet Le Duc die Berlage positief zou hebben beïnvloed, maar 
eenzelfde waardering viel Durand niet ten deel. 
Het verschil ligt in hoofdzaak in de wijze waarop de laatste de 
geschiedenis van de architectuur heeft trachten te objectiveren 
in elementen, waarmee rechtstreeks een compositiemethode werd 
geponeerd. Terwijl Viollet Le Duc nog een poging had ondernomen 
om de architectuur te redden uit de eenzijdig Classicistische 
benadering van de Beaux Arts-opleiding, had Durand zich tegenover 
de Beaux Arts geprofileerd als de docent van de Ecole Polytechni
que. En het was in deze school, dat Durand zijn polemiek met de 
architectuur als imitatie startte om het instrumentele vermogen 
van architectuur te benadrukken. 
Tesamen met de harde opstelling tegenover de traditie van de 
geniale kunstenaar-architect, de veroordeling van de bestaande 
architectuur-productie en de formulering van zijn eigen rationele 
criteria heeft Durand een theorie ontworpen, die voor veel his
torici aanleiding was tot negatieve waardering. Zo is het Peter 
Collins, die via de titel van zijn boek "Changing !deals in Mo
dern Architecture" een analyse, respectievelijk een onttakeling 
van deze idealen beschrijft waarin Durand's 'doctrine' met zware 
superlatieven wordt beschreven. Allereerst verbaast Collins zich 
erover dat Durand zich niet ergert aan het tekort aan financiële 
middelen maar dit tot uitgangspunt maakt. 
"But it is immensely significant that instead of chafing under 
these restrictions, he eagerly accepted them and made them the 
essence of bis architectural doctrine" (10). 

Verderop wanneer Collins Durand' s "rhetorische vraag" heeft ge
citeerd "of architectuur niet zou kunnen behagen alleen doordat 
het ene gebouw in functie verschilt met het andere", stelt hij: 
"The doctrine of functionalism could hardly have been expressed 
more forcebly, and it bas certainly never been expressed so une
quivocally, even in recent years" (11). 
Hiermee verwoordt Peter Collins in feite de kritiek die in het 
algemeen tegen Durand is aangevoerd. 

Het is een wantrouwen tegen de rechtstreekse verbintenis van 
architectuur met een - reducerende - economie. Het is de vertwij 
feling tegenover het feit dat architectuur geen ideaal zoals die 
van schoonheid zou kunnen uitdrukken dan zich slechts op het 
nuttige te baseren. Dit zou onder meer tot uiting komen in het 
feit dat Durand de traditie van de compositie, die altijd 
schoonheid had beoogd, omzet in het samenstellen van een geheel 
uit - door functie bepaalde - verschillende elementen. 

Aldus zou het hier om een breuk met de traditie gaan, waarbij 
deze breuk zelf tot theorie wordt verheven. Een theorie die de 
afbraak wil zijn van een eeuwenlang theoretisch fundament, dat in 
tal van architectuurverhandelingen was gepreciseerd. Durand lijkt 
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hiervoor geen respect te hebben gehad, integendeel, hij zou de 
"essentie" van architectuur hebben vernietigd. 

Naast het feit dat het om de receptie van objecten en personen 
gaat, is het hier van belang om erop te wijzen dat Durand een 
architectuurtheorie heeft geponeerd, die in het algemeen is 
gezien als een afrekening met culturele waarden. Vooral had 
Durand met de complexe meerduidigheid van de architectuur als 
klassieke traditie afgerekend zoals deze middels de criteria van 
Vitruvius was ontwikkeld. Hier is het Georg Germann, die nadat 
hij het Vitruvianisme dat zich via de Antieken tenslotte bij 
architecten als Alberti, Filarete en Di Giorgio voortzet en zich 
verbreidt bij Serlio, Vignola, Palladio en Philibert de 1 'Orme, 
door Durand en Semper ziet worden beëindigd. Deze beëindiging was 
overigens door Cordemoy, Laugier, Lodoli en Boullée reeds ingezet 
door onder meer Gordemoy's verklaring dat "zuilen voor niets an· 
ders zijn gemaakt dan om te dragen" (12). 

Germann maakt ons hiervoor duidelijk hoe meerduidig het Vitru
viaanse architectuurschema was opgebouwd (13) en hoe dit bij 
Durand wordt vereenvoudigd. Het gevolg is dat er nu eenduidige 
categorieën ontstaan, die slechts op geschiktheid en economie 
terugvoeren. Dit laatste schema wordt ons door Szambien getoond 
(14). 
In het Vitruviaanse schema zien we hoe schoonheid als voornaamste 
criterium is verstrengeld met meerdere criteria. Durand heft 
complexe stelsel op en brengt een hiërarchie aan, die door "nut" 
wordt gedirigeerd. Germann wijst ons vervolgens op het feit dat 
Durand, in plaats van de traditie te verdedigen hij deze nu juist 
trachtte te overwinnen. 

"Durand ist ein polemischer Schriftsteller; er setzt die Theorie 
nicht zur Verteidigung der Tradition ein, sondern zu ihrer Uber
windung" (15). 
Echter wijst Germann op de polemische houding van Durand en merkt 
daarnaast op dat hij nergens werd geciteerd. 

"Soviel ist gewiss. Er wird eher selten zitiert; aber das darf in 
einem Jahrhundert in welchem die Theoretiker Autoritäten verach
ten nicht wundern. Schon die Lektüre von Durand selbst zeigen es: 
Man zitiertam liebsten um zu polemisieren" (16). 

Germann maakt deze opmerking binnen de vraag naar invloed van 
Durand. Ook hij constateert een centraal probleem, omdat Durand 
de architectuur aan het systeem van de schone kunsten zou ont
trekken. 
Overigens wijzen Middleton en Watkin er op dat "Durand's 
erleuchtester Schüler Emile Jacques Gilbert (1793-1874) in all 
seinen Arbeiten und in seinen gesamten Unterricht getreulich die 
Ideale von Durand und Rondelet reflektierte". (17) 
"Durands Nachwirkung ist schwer abzuschätzen. Seine Theorie steht 
( ... ) keineswegs einsam da, auch wenn er den Primat von Okonomie 
und Effizienz besanders unerbitlich fordert und damit die Archi
tektur aus dem System der schönen Künsten reisst" (18). 

Met name was het feit dat Durand de discussie tussen Perrault en 
Blondel over de orden 'onzinnig' verklaarde, hetgeen zowel een 
discussie over de schone kunsten als over het al of niet voort-
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zetten van de traditie was. Het was een discussie - zo stelt 
Joseph Rykwert - die door de "pragmatische" instelling van Durand 
aldus werd beoordeeld. (19) 

" ..... , Jean Nicolas, Louis Durand ( ... ) returned tosome ratio
nal account of the architect's business ( ... ) by sacrifying most 
of the matters, which were the meat of architectural theory be
fore his time; and he resolved the quarrel between Perrault and 
Blondel to his own satisfaction by declaring what was contended 
to be a non-problem" (22). 
In dit verband stelt Joost Meuwissen via Hernandez vast, dat 
Durand's "op nuchtere rationaliteit" gebaseerde professionaliteit 
van de architectuur van het begin van de 19e eeuw de dilletan
tische kritiek tenslotte "hulpeloos" gemaakt zou hebben (23). 
Een en ander zou plaatsgevonden hebben in de verschuiving van de 
kritiek op basis van 'smaak' naar een 'pedante' kritiek op basis 
van regels. Het is duidelijk, dat Blondel en Perrault in een 
onderlinge pedante kritiek waren verwikkeld. Daar Durand nieuwe 
regels opstelt zou zijn standpunt eveneens pedant kunnen worden 
genoemd, maar aangezien het bij Durand niet gaat om regels zoals 
die van de proportionaliteit, maar om kri te ria van funktionali
teit en ekonomie is zijn kritiek eerder als pragmatisch te 
typeren. 

Rykwert stelt, in tegenstelling tot Germann, dat er van invloed 
wel degelijk sprake was, maar eerder dan positief: 
"His formulae were widely applied and his pragmatic teaching 
methods are at the souree of many of our own troubles today." 
Zo merkt Rykwert ten aanzien van Durand' s visie op de geschie
denis in "The Necessity of Artifice" op: 
"The obsession with Roman and Greek Antiquity had been reduced to 
a formula, a useful formula but a dry one" (24). 

Overigens meent Rykwert, redenerend vanuit de huidige jaren 1970-
1980, dat het zeker niet onbelangrijk is om formele en rationele 
kwesties van de architectuur naast te scheiden bijzaken ook op
nieuw te leren. 
"The architect will have to learn to deal with such problems 
again". 

Overigens doelt Rykwert niet alleen op Durand, maar op het debat 
dat de architecten in de Verlichting hebben gevoerd, zoals "the 
First Moderns", die hij beschrijft. In het verlengde van Rykwerts 
opmerking is het initiatief dat onder meer Carel Weeher in 1986 
had genomen om een Durand-instituut op te richten, opmerkelijk. 
Allereerst komt de waardering voor Durand's rationele benadering 
van de architectuur tot uiting in de opvattingen van Weeber, die 
in 1975 onder de titel "Formele objectiviteit in architectuur en 
stedebouw" de grondslag legde voor een dergelijk instituut. Het 
gaat hier niet om een formeel stijlidioom, maar omgekeerd om een 
toekenning van eenduidige formele 

Ofschoon uit de brochure (25), die in 1986 door het Durand
instituut is verspreid, niet een exacte argumentatie naar 
Durand' s leer wordt geformuleerd, is het opmerkelijk dat in de 
tijd dat het Post-Modernisme onder meer gekenmerkt wordt door een 
ongebreideld citeren van culturele items, Durand als embleem is 
gekozen voor een opleiding, die zich voorstelt "topontwerpers" op 
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te leiden. Dit embleem lijkt te benadrukken dat de culturele 
traditie nog eens zou moeten worden genegeerd in een periode, die 
Jencks op het zelfde ogenblik met een "radicaal eclecticisme" 
wenst te typeren (26). 

Welnu: Tafuri (27) wijst er op dat de crisis van het historicis
me, dat het eclecticisme tot gevolg had, op twee wijzen wordt 
overwonnen. Allereerst door Piranesi's "self-destructive criti
cism", daarnaast "by simply ignoring the question", allereerst 
door het anti-symbolisme van Robert Morris en later door Durand 
en Dubut (28). Durand blijkt hier dus als een instrument van de 
kritiek te worden gezien. 

Tot zover een eerste globale indruk van een aantal recepties met 
uiteenlopende waardering en verwerping van Durand's operationali
seren van de geschiedenis met het oog op het vinden van objec
tieve elementen, van zijn beperking tot twee criteria: het pro
gramma van eisen en de economie. En aldus van zijn verondersteld 
anti-historicisme, zijn rhetoriek en polemiek, zijn rationali
teit en onttakeling van het Vitruvianisme en de traditie van de 
schone kunsten, respectievelijk de imitatie. Kortom, zijn rol in 
de transformatie van architectuur naar een architectuur van de 
rede in plaats van de idee. 
We kunnen hieruit afleiden, dat er in een receptie van welke 
persoon of object ook, er niet alleen sprake is van een inter
pretatie, maar tevens van een betoog. In het geval van Durand 
geldt - indien hij al hier en daar in de geschiedschrijving staat 
vermeld - de vraag hoe zijn standpunt naast verworpen, wordt 
gebruikt om een stellingname met zijn argumenten te onderschrij
ven. 

Receptie en argument 

Receptie staat niet op zichzelf, maar gaat gepaard met argumen
ten, die ter verdediging of verwerping worden ingezet. We zullen 
hier via de verschillende auteurs aangeven hoe het historisch 
document van Durand tot inzet is gemaakt van een betoog om het 
Functionalisme in onze eeuw te rechtvaardigen. Een betoog dat 
echter ondanks het falen ervan aanleiding biedt tot een voortzet
ting. 
Durand is verguisd omdat hij het ideeëngoed van de architectuur 
zou hebben verruild voor de argumenten van doelmatigheid en eco
nomie, en aldus zou hij stijl hebben verwisseld met "genres". 

Daarnaast wordt waardering opgebracht voor zijn rationele en 
kunstmatige benadering van de architectuur. Zijn eigen hypothese 
dat zijn compositieleer een oneindig aantal combinaties kan op
leveren, is gezien als een doorbraak van de moderne - niet aan de 
traditie gebonden - architectuur. Het zou een doorbraak zijn 
waarmee de imitatie kon worden.verlaten en het archetype plaats 
maakt voor een "generatieve typologie", zoals Panerai dit heeft 
genoemd (29). 
In deze laatste notie zou tevens de mogelijkheid van een autonoom 
ontwerp besloten liggen. 

De these van Durand zou tenslotte voor anderen het eindpunt vor
men van een eeuwenlange crisis, veroorzaakt door de rationaliteit 
welke tesamen met de geometrie een op zich staande waarheid zou 
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hebben gecreëerd, die strijdig is met de geschiedenis. 

Zonder onmiddellijk deze polemieken en apologieën te weerleggen 
trachten recente studies het oeuvre van Durand te verhelderen en 

n positie te nuanceren. Het is binnen deze laatste receptie, 
dat mijn these wordt Dit komt neer op een herlezen van 
de bestaande recepties, maar vooral op het uiteenzetten van de 
traetaten van Durand zelf om langs het bronnen-materiaal een 

positie van Durand te omschrijven. 
Dit laatste houdt in dat tal van innerlijke paradoxen zich aan
dienen en zonder deze te willen koesteren, wordt van hieruit 
tenslotte de vraag naar de poëzie in Durand' s architectuur ge
steld. 

De eerste "terugvatting" betreft de "Notice Historique sur la vie 
et les ouvrages de J.N.L.Durand" (30), geschreven door een van 

leerlingen, A.Rondelet, niet te verwarren met zijn collega 
en mede-oprichter van de Ecole Polytechnique, Jean-Baptiste 
Rondelet. 
Rondelet herdenkt Durand via een biografie. Eerder zouden we 
moeten spreken van een monografie, het enige onderwerp is Durand. 
De tekst is overigens door Gauchez geschreven, Rondelet heeft hem 
uitgesproken. 

We zien allereerst enkele obligate notities: 
als zoon van een arme schoenmaker lijdt Durand wegens 
gevoelige en zachte karakter, onder de strenge discipline van 
zijn school, waarin hij bij de eerste de beste fout op zijn 
knieën de trap moet afdalen die naar zijn klas voert; 
als leerling van een beeldhouwer ontdekt Durand zijn passie 
voor het tekenen en de architectuur om aldus via de architect 
Panseron bij Boullée tekenaar te worden, welke hem een jaar
lijkse rente om te vermijden dat hij zich weer van de 
architectuur zou afwenden. 

Daarnaast vermeldt hij Durancl's successen, zoals: 
een tweede prijs in 1780 voor een school op een driehoekig 
terrein, vier bekroningen voor 11 projecten die hij met n 
vriend Thibault instuurt rond 1793, en zijn eigen woning 
"Maison Lathuile''; 
zijn loopbaan als professor aan de Ecole Polytechnique, welke 
briljante carrière in 1834 wordt beëindigd, waar Durand in 
Thiais overlijdt, omgeven door de zorg van hen, die hem na 
staan ( ... ) , talrijke vrienden in een eeuwig verdriet 
achterlatend! 

Durand wordt hier dus zeer gewaardeerd zo niet verheerlijkt. Het 
is echter de vraag of we hier ons direct met deze gepassioneerde 
necrologie zouden moeten identificeren. Maar het betreft hier 
niet alleen passie maar we stuiten tevens op ontnuchterende fei
ten. 

Zo vermeldt de tekst verder: 
"In feite besloeg de totale duur van het algehele onderwijs in 
deze school slechts drie jaar en de architectuurlessen omvat
ten slechts 8/100 van deze periode". 

Tot slot wordt aan de late erkenning van Durand in 1820 met het 
kruis van "La Légion d'honneur" herinnerd, vooral wordt de 
aandacht op het feit gericht dat "reeds verscheidene buitenlandse 
academies zich hadden beijverd om hem in hun midden te hebben, 
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ze leken ons van ondankbaarheid te beschuldigen". 

Tot zover deze aan verheerlijking grenzende waardering van 
Gauchez en Rondelet, die zowel momenten van wat sentimentele 
vertedering kent als van verzuchting om de geringe erkenning. 

Op wat grotere afstand stond destijds Gottfried Semper, die in 
zijn "Vorläufige Bemerkungen" uit 1834 zich een overzicht tracht 
te verschaffen aangaande het redden van "die halb bankrotte Ar
chitektur". 
Welnu, zijn kritiek op Durancl's "Leçons d'Architecture" is nogal 
opgewonden en uiterst negatief: 
"Wer zweifeit noch an ihrem vollgültigen Wert, da man nun alles 
was die Alten nur wie Kraut und Rüben dureheinander warfen, die 
heterogensten Dinge ohne vieles Kopfzerbrechen unter einen Hut 
bringt, da durch sie der nagelneue Polytechniker zu Paris inner
halb sechs Monaten sich zum vollendeten Baukünstler bildet" (31). 

Ofschoon ook Semper zijn "Stilfrage" èvenals Durand situeert 
binnen de kwestie van het materiaal en het gebruik, is blijkbaar 
het afschaffen van de stij 1 als schoonheidscriterium dat door 
Durand was geponeerd, te grof. Een eeuw later zal Le Gorbusier 
tenslotte zonder te refereren naar Durand zijn 
these uitspreken in "Vers une architecture": "Architectuur heeft 
niets te maken met stijl!" (32). 

Durand verkoos echter niet zoals Le Gorbusier nieuwe principes 
zoals "het volume, het oppervlak en het plan", welke tenslotte 
deel uit gingen maken van de Internationale Stijl. En zeker laat 
hij zich niet zo verrukt uit over architectuur als Le Corbusier's 
"het meesterlijke, correcte en magnifieke spel van vormen bij
eengebracht onder het licht". Immers zou Durand hiermee Boullée's 
architectuur van de schaduw onderschrijven. Durand wijst in het 
algemeen het verheerlijken van de pure vorm af. Tenzij de vorm 
door een gewoonte wordt verantwoord of tenzij de geometrie ervan 
om economische redenen aanvaardbaar is. Durand houdt zich verre 
van transcendente bedoelingen, die Boulleé's architectuur recht
vaardigen. Zijn verwij naar de "grande utilité" heeft meer te 
maken met het praktische doel van de mensheid dan met verbeel
dingskracht. 

Wat dit betreft wordt Durancl's combinatiemethode door Pérez-Gómez 
aangevallen vanwege diens "pragmatische bedoelingen". Hij stelt: 
"Thus architectural design as a whole was reduced in Durand' s 
theory to a formal game of combinations, devoid of transeendental 
intantions. Meaning was to be derived from within the system" 
(33). 

De bezwaren van Pérez-Gómez worden gesitueerd in een fundamentele 
kritiek op het samengaan van architectuur en moderne wetenschap, 
hetgeen tenslotte een crisis van fenomenologische aard zou hebben 
veroorzaakt. Het gevolg zou betekenisloosheid zijn. Het huwelijk 
tussen beide is in de ogen van Pérez-Gómez bij Durand zó sterk 
dat hij moet opmerken: dat "het mechanisme van de compositie" er 
tenslotte toe leidt dat "de methode met de theorie" samenvalt, 
met andere woorden het middel met het doel. 
De kwestie die Pérez-Gómez heeft aangesneden komt ook bij Kauf
mann ter sprake. Het betreft hier Kaufmann's relativering van het 
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mechanisme van de compositie. Kaufmann zal het autonome met 
de syntaxis van de architectuur echter niet weerleggen, maar "het 
artistieke effect" zoeken in het feit van Duranct's en 
antithesis" (34). Hiermee wordt in feite op de moderne architec
tuur vooruitgelopen. 

Het is vooral het gegeven van de repetitie dat ook bij Werner 
Oechslin waardering wekt. Zijn artikel "Monotonie von Blondel bis 
Durand" (35) leunt aan bij de uitspraken die door Alison en Peter 
Smithson zijn gedaan aangaande een "architecture without rheto
ric". Dat wil zeggen zonder uitdrukking of grootspraak. 
Oechslin merkt allereerst op dat Durand onbekommerd n these 
van utiliteit heeft gesteld: 
"Durand scheut die Konsequenzen solch unromantischer Architektur
betrachtung nicht" (36). 
Om vervolgens zijn "Rechtfertigung von Standardisierung" te no
teren die allereerst de geometrische grondvormen zoals het vier
kant, de cirkel en de rechthoek noodzakelijk maken. Dan vervolgt 
hij: 
"Die Darstellung des methodisch richtigen Vorgehens von diesen 
Formeln ( ... ) mittels eines Rastersystem" (37). 

Oechslin stelt als rechtvaardiging dat dit principe sedert het 
commentaar op Vitruvius door Psellus of Caparalis bestaat en 
verwant is met Gesarino's tekensysteem. 
Het is echter tevens duidelijk dat de waardering van Oechslin 
door de 20e eeuwse notie van standaardisatie wordt ingegeven en 
aldus een achteraf blijkt te zijn, die vergelijkbaar 
is met die van Kaufman. 
Hij stelt aldus de hypothese: ''Reduktion einer architektonischen 
Aesthetik?" Welnu, Oechslin heeft hier getracht een eenzijdige 
blik om te buigen door het fenomeen van repetitie als positief 
feit te onderkennen. Het is duidelijk, dat hij hierbij aansluit 
bij de euforie van de moderne architectuur betreffende een 
beeldloze repetitie. 
In een recente tekst van Oechslin (38) is hij er dan ook toe 
overgegaan om Durand te redden uit de vermeende polemiek die 
tussen Durand en Quatremère de Quincy zou bestaan. 
Oechslin werkt dit nader uit. Hier noteren we slechts de obser
vatie van Oechslin voor Duranct's poging om zonder de geschiedenis 
los te laten deze te systematiseren. Het zou om een waardering 
van beiden gaan (39). Dit is een vaststelling die nrecht staat 
tegenover de mening die heeft postgevat, dat het van de 
imitatie, de polemiek met het , de afsluiting van de stijl
discussie, een antihistorische houding zou impliceren (40). 

Een echt van Durand' s compositieleer kan Maria Gandel
sonas maken, wanneer hij hiermee de architectuur van Peter 
Eisenman tracht te rechtvaardigen. Deze formeert Gandel
sonas een architectuurtaal op grond van een 
grijpen in de conventies van deze taal, zoals door Durand reeds 
was ondernomen. 

"In effect, Palladia and Durand represent two domains of language 
itselfs domains that express the articulation of between the 
linguistic structure and the structure of the speaking subject" 
(41). 
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Beiden zouden het representatieve karakter van architectuur 
trachten te weerleggen. Dat wil zeggen dat, ofschoon Durand het 
idioom van het Klassicisme lijkt voort te zetten en Eisenman dat 
van het Modernisme, is hun beider taal een gevolg van het redu
ceren van het idioom door de innerlijke logica te verhelderen. 
Maar terwij 1 Durand, aldus Gandelsonas, terecht komt in een 
stelsel van begrippen waarin de persoon het genie - is opgelost 
terwille van de combinatieleer, die bovendien het imitatieprin
cipe moet vervangen, is het bij Eisenman zo dat het subject in· 
middels weer actief is binnen de architectonische kennis. 
De actie van het subject bestaat uit het opsporen van de contra
dicties van het systeem met het doel dit door een décompositie 
tot een explosie te brengen, zo dat in Eisenman's House X ten
slotte de leegte "the void centre" creëert. Bij Durand zien we 
dat, ofschoon leegte zou kunnen worden gemaakt door de onein
digheid van de combinaties hiertoe in te zetten, het gaat om de 
beheersing van het systeem, niet door een persoon maar op grond 
van het economisch criterium (42). 
Gandelsonas situeert Durand temidden van Palladia's "invenzione", 
waarin deze laatste als "creatief subject" zowel het niet ge 
bouwde als het gebouwde ontwerp realiseerde. Durand zou in ver 
gelijking met de creatieve persoonlijkheid van Palladio het 
"subject tot nul hebben gereduceerd". 

Dit terwijl Eisenman binnen het formuleren van een - aan Chomsky 
ontleend - taalsysteem, opnieuw "een creatief subject" zou zijn 
(43). 
Eerder had Eisenman deze pos i tie echter opgeven, op grond van 
zijn mening dat de "mens", die het architectuursysteem sinds de 
Renaissance beheerst, opnieuw aan het woord zou zijn (44). Hier 
ligt de vergelijking met Durand' s kritiek op het genie voor de 
hand. 

Terwijl Gandelsonas langs twee wegen Durand als argument inzet om 
de architectuurtaal te poneren, is het Rafael Moneo in "On Typo
logy" die het ontstaan van het type bij Durand niet alleen ver
duidelijkt maar dit tevens afzet tegen Quatremère de Quincy' s 
theorie. Hij stelt dat het type dankzij Durand's gebruik van het 
raster de relatie met de vorm verliest (45). 
En - volgens Moneo - kent dit type geen voorbeeld meer maar is 
louter het resultaat van compositie. Moneo wijst erop dat waar 
bij Durand compositie op grond van het programma wordt uitge 
voerd, het woord "programma" n~rgens zou voorkomen in de trac 
taten van Quatramère · de Quincy. Maar er is ook bij Moneo geen 
reden om Durand van a-historisch denken te beschuldigen: 
" .... throughout history, whenever an architectural object was 
related to some form, a kind 9f logic was implied, creating a 
deep bond with the past" (46). 

Hiernaast vinden we auteurs die het programma als argwnent 
ondersteunen. 
Kalnein en Levey zien het als eE!n "Revolutionaire Architectuur": 
"Boullée's pupil J.N.L.Durand wHo administered the legacy (of the 
past) it left and moulded into a functional architecture intended 
for daily use" (47). 

En terwij 1 David Watkin spreekt ;ove~ 
"the drier aspects of this sdmewhat puritanical rationalism", 
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opent hij ook de deur naar een functionele architectuur: 
"lts aim was not to please but to contribute to l'utilité 
publique et particulière" ( 48) . 

Hiermee hebben we een aantal lijnen in het werk van Durand 
weergegeven die bij sommige auteurs als argument zijn gebruikt of 
door wie waardering dan wel afwij wordt uitgesproken. 
Als laatste notie noemen we die van Perouse de Montclos, die de 
vraag stelt of het in het van Durand om een "enfant 
prodigue" zou gaan dat op z~Jn manier de geschiedenis wil 
ondervragen. Voorts acht hij het werk van Durand encyclopedisch, 
want "dat architecten zouden moeten ophouden om te denken dat" 
alles is gezegd in de 'Recueil des édifices en tous genres' van 
Durand. Bovendien is "de geldigheid (ervan) als pedagogisch in
strument verbazingwekkend" (49). 

Receptie en verheldering 

Durancl's positie wordt in de volgende thematische verhandelingen 
en overzichtswerken noch omschreven, noch is er aanlei
ding om zijn theorie te operationaliseren. Er wordt gepoogd om 

positie te verhelderen, zonder deze onmiddellijk te veroor
delen, integendeel er ontstaat via een objectieve behandeling een 
zeker begrip voor zijn standpunt. 

Daarnaast zijn sinds kort enkele monografische studies versche
nen, waarvan tot op dit ogenblik het boek van Werner Szambien het 
meest is uitgewerkt. 
We zullen hier in functie van deze paragraaf betreffende de re
ceptie deze wijze van benaderen in grote lijnen in beeld 
om tenslotte hierbinnen in het kort de eigen benadering te pro
fileren. 

Allereerst wil ik hier zen op Emil Kaufmann' s thematische 
benadering, die hij "Von Ledoux bis Le Corbusier" (50) vooral op 
het ontstaan van de "autonome architectuur" richt. Hierin wordt 
Durand dan wel de "vulgurisator" (51) genoemd van Boullée's leer, 
maar dan noteert Kaufmann naast een onderscheid met de uiterst 
persoonlijke benadering van Ledoux een revolutionaire houding van 
Durand, die zijn leermeester trotseert zoals Boullée en Blondel: 

11 Wenn man sich der Ehrsucht erinnert, mit der Blonde! immer wie
der die Autorität der Meister der Vergangenheit hervorhebt, 
erkennt man das Revolutionäre der neuen Lehre Durands" (52). 

Het is bovendien Kaufmann, die het algemene verwijt aan Durand 
van een rigoreus functionalisme weerlegt door hierover z~Jn 

twijfel uit te spreken. Hij relativeert Duranct's zo geheten 
11 oversimplification 11 met de opmerking: 

"He sensed that strict functionalism was an utopia" (53). 

Voorts wil Kaufmann het misverstand vermijden dat hij slechts een 
eenduidig modernisme in Durand ziet. 

11 And to avoid the misunderstanding that I only see the modern 
si de of Durand" s work, I should like to discuss two of his 
designs which show the intermingling of the various currents" 
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(54). 

Laten we Hitchcock in Zl.Jn overzicht over de "Architecture in the 
Nineteenth and Twentieth Century" aan het woord (55), dan zien we 
dat hij Durand allereerst binnen de omslag van het conventionele 
Classicisme tracht in te delen in de term "structureel functio
nalisme" en dat zijn tractaat "de bijbel van het Romantisch 
Classicisme" zou zijn geworden. Dat zou niet alleen zijn te be
grijpen vanuit de idee van het Pittoresque of vanuit de termen 
"grandeur" en "verheven theorie" die we in de Recueil tegenkomen, 
maar tevens zou het volgens Hitchcock op het "eclecticisme" 
aankomen van Durand. Dit komt niet zoals gebruikelijk als stijl
citaat naar voren zoals bij Lequeu, maar als een gevolg van het 
afrekenen met de binding aan één stijl èn het voorstellen van een 
combinatieleer waar alle combinaties mogelijk Zl.Jn, die niet 
gehinderd zijn door enig ethisch smaakoordeel zoals dit ónder 
meer bij Ledoux wél meespeelde. 
De kanttekening van Hitchcock is, dat áls er al sprake was van 
een artistieke beweging zoals in het symbolisme van Boullée en 
Ledoux, dit laatste "afwezig" is en eerder van een "verlies aan 
intensiteit" kan worden gesproken in de "tweede generatie" waar
toe Durand behoorde (56). 
Nochtans zo noteert Hitchcock hadden de voorbeelden van 
Durand invloed op hetgeen in Europa het Romantisch Classicisme 
ging heten, ofschoon dit slechts voor de openbare gebouwen gold. 
Durand legt niet alleen minder de nadruk op de woningen, de privé 
gebouwen, maar het was in feite meer om het principe van open
baarheid begonnen (57). 
Waar Hitchcock overigens uit een bijzondere interesse redeneert 
voor het Romantisch Classicisme als zou daar de redding van het 
Classicisme liggen, zien we Middleton en Watkin de "rationele 
traditie" in de 19e eeuw in kaart brengen, niet terwille van een 
doortrekken van deze lijn, maar om in eerste instantie het stel
sel te ontwarren, waarin de rationaliteit vorm krijgt, respec
tievelijk zich voorziet van een stylistische keuzen. 

Verder zien we in Hitchcock's betoog Durand naast Pugin genoemd. 
Het is daar niet de inhoudelijke vergelijking die de aandacht 
vraagt, maar de aanwezigheid van interpretaties en invloeden 
naast elkaar. Durand wordt dan geassocieerd met de "geometrisch 
ordenende principes", terwijl Pugin de: 
"rationele interpretatie van de Gotiek die in Frankrijk vanaf de 
16e eeuw was ontwikkeld, in Engeland introduceert en wel met de 
meest verregaande en dramatische resultaten". 
Indien we hier herinneren aan Durand's sterke afwijzing, die hij 
in de Receuil met betrekking 1 tot de Gothiek formuleert, dan 
blijft er maar één positie over en dat zou zeker niet die van 
Pugin zijn. 

In het overzicht dat Leonardo Benevolo geeft van de geschiedenis 
van de Moderne Architectuur, gaat het niet slechts om een ency
clopedische verzameling van noties. 
Ofschoon Benevolo's geschiedschrijving zich distantieert van 
Siegfried Giedion's operationalisering van het Moderne heeft 
Benevolo's benadering vanuit sociaal- economische factoren des
tijds (58) vooral de aandacht getrokken door het ontstaan van het 
moderne architectuurconcept te verleggen. Zo merkt hij in het 
voorwoord van zijn boek op: 
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"The task of a history of modern architecture is to present con
temporary events within the framework of their irnrnediate precur
sors; it must therefore go far enough into the past history to 
make a complete understanding." 

Naast het feit dat hij het adequate punt zoekt waaruit de moderne 
architectuur zou zijn ontstaan waartoe hij 1750 aanwijst, ver
breedt hij de conventionele st ij !analyse in functie van "tech
nische, sociale en economische factoren". Dit nu is 
Durand' s positie interessant, daar deze een analoog standpunt 
formuleert. 
Zonder dat Benevolo Durand overigens tot een voorbeeld maakt van 
een architectuurtheoreticus die zich uiteenzet met deze genoemde 
factoren, wordt Durand geplaatst binnen de notitie dat: 
"It is therefore necessary to extend the field of observation and 
to take into account many technica!, social and economie factors, 
that have altered so rapidly since 1750 ..... " (59). 

Nadat Benevolo de theorie van Durand in het kort heeft gekarak
teriseerd hij vrij objectief de status van het tractaat 
weer: "The foreshadow of nineteenth century engineers, all of 
whose typical features are already clearly delineated: the 
independenee of the structural mechanism from the decorative 
rafinements and the preferenee for measurements in round figures 
and for elementary forms which reduced the designer' s authority 
toa minimum" (60). 

In de lijn van Benevolo heeft Kenneth Frampton Benevolo's "fac
toren" uitgewerkt, maar deze met nadruk "transformaties" genoemd. 
Binnen zijn benadering ruimt hij plaats in om "de protagonisten 
voor zichzelf te laten spreken". Frarnpton heeft minder de be
hoefte om interpretaties uit te spreken zoals Benevolo's "fore 
shadow". Hij ambieert een meer relatieve reconstructie van de 
geschiedenis door: 
"the voices" te laten spreken, ongeacht het feit of "loose 
their relevanee at one moment in history only to return at a 
later date with increased vigour" (61). 

Zo zoekt Frampton meer naar deze karakteristieke momenten of 
uitspraken, die tesamen "the voice" vormen waarmee de geschie 
denis voor zichzelf spreekt zonder dat de geschiedschrijver hier 
iets aan toe zou moeten voegen. 
De "voices" noemt Frampton "illustratief" en dit gebeurt onder 
meer in Durand' s kritiek op de Ste. Geneviève weer te geven in 
diens alternatief voor het plan van Soufllot. 
De simpele vergelijking van Soufflot's ontwerp en Durand's 
voorstel komt neer op 206 tegen 112 kolommen en 612 tegen 248 
meter buitenwand. Ze levert voor Frampton de conclusie op die 
niet alleen het concept van Durand illustreert maar ook diens 
positie uitmaakt: "A considerable economy, with which according 
to him (Durand) one would have achieved a far more impressive 
aura" (62). 
Frampton laat aldus de historische feiten voor zich spreken. 

Tot zover de overzichtswerken, waarin Durand als min of meer 
objectief element naar voren komt. We moeten hier vooral in het 
oog houden dat Durand in de genoemde literatuur delings is 
behandeld, met uitzondering van Pérèz Gómez die betoog 
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betreffende de crisis in wetenschap en architectuur laat eindigen 
in Durancl's these. 

Indien Durand gesitueerd wordt in een objectief verloop van 
beurtenissen of indien hij zelf onderwerp van studie wordt 
het voor de hand, dat een meer genuanceerd beeld ontstaat. Het 
houdt mijns inziens echter tevens verband met de recente kritiek 
op het modernisme, dat aanvankelijk door zijn euforie een blinde 
solidariteit had afgedwongen. 
Zo zagen we reeds bij Benevolo en Frampton een meer kritische 
structuur ontstaan, waarin de Moderne architectuur niet meer 
verdedigd hoeft te worden, maar waarin alle verschijnselen een 
adequate plaats krijgen toegewezen. Het feit dat er op de onef
fenheden van de geschiedenis zelf wordt gewezen in plaats van 
deze in een blind optimisme glad te strijken, leidt tot een 
kritische notie van het modernisme. 
Een monografie zoals over Durand krijgt binnen deze meer kri
tische houding van de historici vanzelfsprekend een meer relatief 
karakter. Het gaat niet meer om de verheerlijking of de bestrijd
ing van een individu of standpunt. Het uitgangspunt is hier om 
het onderwerp te begrijpen en zijn positie te nuanceren. Durand's 
theorie kan hiermee als één van de wortels van het modernisme 
onder ogen worden gezien, zoals ook Viollet Le Duc in dat opzicht 
kan worden genoemd. Ruimer gesteld betreft het een gehele con
stellatie van waaruit het modernisme valt te begrijpen zoals 
Rykwert in "The First Moderns" aantoont. 

De monografie 

In het geval van Durand moet worden opgemerkt dat er geen mono
grafie bestaat. Zeker niet een verheerlijkende benadering, zoals 
de monografie tot voor kort meestal is geschreven. Wat betreft 
Durand geldt de monografie van Werner Szambien "J .N.L.Durand, 
1760-1834. De l'imitation à la norme" (63) als een werkstuk, dat 
geen vooroordeel kent. Het is een onderzoek naar de mechanismen, 
die tot Durancl's traetaten hebben geleid, de werking ervan en het 
effect. 
Tot nog toe startten de kleine monografische notities bij Durand 
minder vanuit de behoefte om de lacune te vullen die door het 
wantrouwen aan een vermeend egalitarisme was ontstaan. 

Zo wijst Werner Szambien erop dat ondanks het feit dat er de 
laatste 15 jaar studies zijn verricht naar het Neo-Classicisme, 
"de studie naar Durand evenwel nog niet was ondernomen" (64). Tot 
voor kort waren de studies naar Durand er vooral op gericht om de 
oorzaak van het falen van het moderne architectuurconcept te 
tonen. Deze studies maakten deel uit van een algemenere noodzaak 
om de discipline van de architectuur opnieuw te definiëren. 
Bepalend was het besef, dat een groeiende onvrede met de Moderne 
Ar eh i tectuur op de noodzaak wees om de oorzaak van haar falen 
mede te zoeken in de Verlichtingsperiode. Een analyse zou onder 
meer moeten uitwijzen, welke beginselen verloren zouden zijn 
gegaan. 
Recent tekent zich aldus de behoefte af om de traditie van de 
architectonische kennis ten behoeve van de ontwerppraxis te 
onderzoeken, maar aangezien de traditionele kennis uit de trac
taten aan het begin van deze eeuw met het verzet tegen het 
Academisme overboord was gegooid, bleek een nieuw begrip ervan 
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toch op een weerstand te stuiten. Ofschoon de traetaten van de 
laatste eeuwen een grote traditie vertegenwoordigen, blijkt een 
verhandeling als die van Le Gorbusier 'Vers une architecture' er 
haaks op te staan. Trachten we echter door het polemische karak
ter ervan heen te kijken, dan valt op hoezeer naast grote ver
schillen er van een overeenkomst gesproken kan worden en aldus 
van een continuïteit. Indien we zo de verandering van de archi
tectonische kennis binnen de ontwikkeling van de traetaten 
onderzoeken zou deze kennis niet alleen rijk gedifferentieerd 
kunnen ZlJn maar wellicht ook naar een brede toepasbaarheid 
kunnen wijzen. In ieder geval zou het bestuderen van het tractaat 
op zich een bron van kennis, respectievelijk van theorie kunnen 
zijn, mits we deze bron van zijn taboe zouden kunnen ontdoen. Het 
betreft in dit geval de verhullende receptie van Durand. Achter 
dit taboe zou niet alleen de betekenis van Durand liggen, maar in 
het die van de architectuur. 

In eerste instantie gaat het mij niet om de toepassing van 
Durancl's theorie, maar om het blikveld te verruimen, met name ten 
aanzien van de vermeende "doctrine" van Durand. Voorzover Durand 
verantwoordelijk zou zijn voor de crisis in de moderne architec
tuur, houdt het een onderzoek in naar de wortels van het moderne. 
Een van die wortels wordt door Durancl's theorie gevormd. 

Zo schreef Antonio Hernandez in 1969 een eerste korte monografie 
over Durand als antwoord op een gesignaleerde behoefte aan 
theorie. Hernandez schetst hier bovendien in grote 1 ij nen de 
traditie van het tractaat en geeft het verschil aan tussen een 
tractaat uit de Renaissance en de Verlichting. 
Voor het eerste volgens hem; 
"The speculative element is accordingly very strongly defined in 
their (65). 

dat in de 17e en 18e eeuw echter een uitge
breid proces van secularisatie is ingezet, waarin de traetaten 
wedijverden in hun streven naar "valid rules". Het gewicht zou 
hier liggen bij de "metafysische, sociologische, rationele en 
sensuele criteria" om tenslotte te resulteren in de aandacht voor 
het klimaat, de e.d. die tot uiting kwamen in het 
belang dat de er aan gaf. Op het einde van de 18e 
eeuw hield deze ontwikkeling in dat architectuur als "a matter of 
public interest" werd gezien. In plaats van boeken over orden 
ontstonden in deze practi.sche levensvisie "kookboeken" voor 
architecten. 

Zo concludeert Hernandez: 
"With the authors of such handhooks belongs Jean Nicolas Louis 

to take notice only a few years ago 
after him as a tedious, unartistic rationalist" 
( 66). 

Hernandez wijst op de betekenis van Durand door op te merken: 
"Herein, we believe, lies Durand"s significance; through logical 
standardization he aspired to a rationalization of building, long 
before this was aspired too on a technica! level with the help of 
prefabricated parts" (67). 

Zo plaatst Hernandez 
Architectuur, waarin 

Durand aan de vooravond van de Moderne 
standaardisatie een van de hoofdthema's 
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vormde. 
Terwijl volgens Hernandez rond 1969 tevens de aandacht groeit 
voor de rationaliteit van het gebouw zelf als autonome construc
tie, krijgt zijn uitspraak grote betekenis binnen de latere 
discussie van het Post Modernisme waarin o.a. Robert Venturi de 
decoratie - zij het ironisch - introduceert: "The real decaration 
of a wall dwells in the appearance of its construction". 
De monografie van Hernandez is van betekenis, omdat hij het ver
band schetst van de architecten Boullée, Ledoux en Lequeu, die 
tot dan toe vooral als dè architecten van de Revolutie zijn 
beschreven, met name door Yvan Christ met zijn "Three Revolution
ary Architects" (68). 

Hernandez geeft Durand nadrukkelijk een plaats. Hij wijst erop, 
dat vooral Durand, juist omdat hij "het gevoel voor grandeur 
verbond met de economie", in de ogen van het nieuwe regime niet 
werd gewantrouwd. De anderen, zoals Boullée, zouden slechts de 
symbolen van de Revolutie hebben verbeeld, maar niet daadwerke
lijk geparticipeerd. De geschiedschrijving zoals die van Yvan 
Christ, zou inderdaad slechts oog hebben gehad voor de "helden" 
van de architectuur. 

Zo merkt Bernard Huet in Z1Jn voorwoord in Szambien's monografie 
op, dat het bij Durand vooral om een functionele helderheid ging: 

"Pour paraphraser un aphorisme célèbre (de Louis Sullivan) on 
peut dire que chez Durand la forme ne suit pas la fonction, la 
forme évoque la fonction" (69). 

Huet wijst hierbij namelijk op de receptie van "les historien
hagiographes du Mouvement Moderne", waaronder hij niet alleen 
N.Pevsner, S.Giedion, H.R.Hitchcock en B.Zevi rekent, maar tévens 
L.Benevolo en K.Frampton, als zouden zij allen "het leven van een 
heilige hebben geschreven". 

Huet stelt dit daar zij hem allen als "de vader van het functio
nalisme" aanzien (70). Huet tracht een aantal misverstanden uit 
de weg te ruimen die hij onder de titel "Les trois fortunes de 
Durand" aan de orde stelt, dit teneinde de arbeid te waarderen 
die Durand heeft verricht tot het produceren van architectonische 
kennis: 

"Parlant de l'observation concrète d'une vaste corpus des objets 
architecturaux, il va procéder à une analyse et un classement 
typologique de ces objets par fonctions qui lui permettra dans 
un premier temps de saisir la portée génerale du concept 
d' architecture dans toute sa dimension temporalle et spatiale, 
transhistorique et transculturelle" (71). 

Zo opent Huet de mogelijkheid om Durand's vermeende breuk met de 
geschiedenis te weerleggen. "La méthode est necessaire pour la 
recherche de la verité." 

Werner Szambien heeft er in zijn grote monografie de nadruk op 
gelegd dat Durand, brekend met de traditionele gesloten conven
ties van de imitatie, een open conventie heeft gesticht. Hij 
typeert dit met de ondertitel: "De 1' imitation à la norme". In 
zijn boek beschrijft hij de compositieleer aldus als een methode, 
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waarin de 
kennen die 

oneindige 
uit twee 

eisen en de economie. 

reeksen van combinaties slechts een norm 
criteria is opgebouwd: het programma van 

Szambien wijst tevens op de norm, die hieraan vooraf gaat. Het is 
de norm die de geschiedenis in zich heeft opgeslagen en die het 
"ideaal" als norm weerlegt. Dit komt tot uiting in de precieze 
analyse van de "notion d'histoire comparative d' architecture", 
welke Durand aan Leroy zou ontlenen. Zo is het Leroy die de 
"fictieve autoriteit" van de Griekse architectuur doorbreekt via 
de ontdekking van de te Paestum. Het vinden van de "ware 
Griekse orden" leidt er toe dat "het domein van de fictie" kan 
worden verlaten, maar het antieke model wordt niet verabsolu
teerd: 
"D'absolut, le modèle devient relatif" (72). 

Immers, zo stelt Leroy, blijven de orden "ontvankelijk voor va
riatie" en het is aldus onmogelijk om die via regels vast te 
leggen: 
" ... il est impossible d' en fixer des règles canoniques" (73). 

Langs deze weg, stelt Szambien vast, komt ook Durand in navolging 
van Leroy tot zijn model, dat aldus enerzijds van een precieze 
observatie afkomstig is, anderzijds de ontvankelijkheid toont tot 
variatie. 
De comparatieve werkwij ze houdt tevens de voorkeur in voor ob
servatie. Durand blijkt de "ontwikkeling" van architectuur te 
verwerpen, daar dit in feite neerkomt op een gedachtenconstruc
tie. Durand bevrijdt zo het gebouw, of het nu antiek of modern 
is, van de mythe van een ontwikkelingsgeschiedenis. "Er zijn 
slechts genres". 
De geschiedenis wordt aldus herschreven als een verzameling 
verschillende gebouwen opgebouwd uit verschillende onderdelen die 
via de onderlinge vergelijking in "architectuurlessen" resul 
teren. En het is hier, dat een norm ontstaat vanuit de concrete 
geschiedenis, waarin het leven zijn eigen norm stelt. 

De monografie van Szambien analyseert naast de invloed van Leroy 
ook die van Piranesi en Boullée. Vervolgens worden de ontwerpen 
van Durand in de Préçis de Leçons d'Architecture behandeld, als 
mede de compositiemethode. Deze methode blijft een centraal the 
ma, in Szambien's behandeling van het ontwerponderwijs van Durand 
en de invloed ervan. 

Een uitgebreide bronnenverzameling sluit de studie af. Hiermee 
wordt ondermeer materiaal aangedragen om de bestaande receptie te 
weerleggen. Het is immers onder meer via de bronnen dat Szambien 
zich een juist beeld van Durand verschaft. En aldus dient dit het 
algemeen betoog, dat de architectuurgeschiedenis voert tot theo 
rie, die de ontwikkelingsmechanismen ervan overstijgt. 

Mijn onderzoek is enkele jaren voor Szambien's monografie onder
nomen, maar het was zeker niet onbelangrijk dat Szambien's boek 
verscheen. Het was mede richtingbepalend in die wijze, dat het 
verlangen om misverstanden op te ruimen een eerste aanzet vorm
de, maar daarnaast is de eigen richting vooral bepaald door de 
nadere analyse van de traetaten zelf en met name de tekst die de 
Recueil vergezelde. 
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Deze traetaten ZlJn onderzocht door hun evidenties nader uit te 
schrijven. Door hun logica ofwel zó radicaal te nemen dat hiermee 
het bestaande inzicht ter discussie kwam, ofwel deze logica te 
toetsen aan parallel lopende ontwikkelingen zodat Durand duide
lijker werd gesitueerd. 
Het latere werk van Szambien "Symmetrie Goût Charactère" waarin 
zijn zienswijze, dat het antwoord op de stijlkwestie in de 18e en 
19e eeuw door de drie stellingnames "genre, typologie en 
karakter" zouden zijn gevormd, heeft tot een van mijn hoofdstuk
ken geleid. 

In aanvulling op Szambien heb ik getracht Durand' s oeuvre te 
onderzoeken door het met wisselende parameters te confronteren om 
zo de interne logica van het oeuvre te laten spreken. 
Dit kwam neer op de confrontatie van Durand's materiaal en 
bestaande theorieën. De traetaten bleken echter niet overal even 
logisch te zijn opgebouwd. Durand lijkt zich hier en daar tegen 
te spreken. Zo verrastte mij het moment waarop de brieven van de 
Romein Plinius over zijn villa's aan de orde kwamen. Deze brieven 
zijn van grote betekenis gezien het feit, dat doorgaans slechts 
de openbare gebouwen en de bijbehorende compositieleer wordt 
belicht. Durands verhandeling over het wonen van de rijke én de 
behoeftige mens staan hier echter tegenover. 
Ik zal trachten aan te tonen hoe deze notie, dat Durand slechts 
de architect van de openbare gebouwen zou zijn, moet worden 
genuanceerd. 

Gesteld dat het onderzoek is verricht op basis van het uitschrij
ven van de gedachten analoog aan een reis door Durand's documen
ten, zal ik de paradoxen die in zijn oeuvre aanwezig zijn niet 
uit de weg gaan, maar ze als uitgangspunt te nemen. Ze breken 
immers de "vermeende" doctrine van Durand juist open in een 
poëtisch perspectief. 
Het laatste hoofdstuk stelt aldus pertinent de vraag of architec
tuur van Durand poëzie bevat. Het antwoord is positief, mits men 
de randvoorwaarden aanneemt die binnen het werk van Durand liggen 
besloten. Het is een heimelijke, maar tegelijkertijd een openbare 
poëzie. 
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4.DE CRISIS VAN HET MODERNE 

Mythe versus grandeur 

Onze westerse cultuur heeft zichzelf de laatste decennia meer en 
meer gedwongen gezien om de crisis, die de wetenschap heeft op
geroepen onder ogen te zien. Alhoewel de eenmaal gekozen weg van 
verwetenschappelijking van het bestaan niet meer lijkt te kunnen 
worden verlaten, is het onderzoek naar de wortels van een alles 
overheersende rationaliteit steeds radicaler geworden. 
Het gegeven dat rationaliteit gepaard gaat met uitsluiting van 
hetgeen onbenoembaar is en slechts datgene als uitgangspunt wordt 
genomen, dat de toets van de rede weerstaat, vindt zijn oorsprong 
allereerst in het dperk van de Verlichting. In die periode 
treedt de wetenschap naar voren als een verschijnsel, dat het 
bestaan bij uitstek legitimeert, terwij 1 het voordien het be
staan zelf was dat binnen het kader van de godsdienst de weten
schap slechts toeliet waar deze zinvol werd geacht. Zo was vanaf 
Augustinus "het weten omwille van het weten" een dood weten, een 
nutteloze nieuwsgierigheid (1). 
De wetenschap is op dit moment zo ver gevorderd dat het bewust
zijn op de achtergrond is geraakt, dat het nog altijd om hypo
thesen gaat, die zich van het leven hebben los gemaakt als op 
zich staande theorieën. De mythe van het leven en haar geschie
denis lijkt overwonnen, een nieuwe mythe van het weten is er 
voor in de plaats gekomen. Voor de architectuur geldt, dat ze 
zich ondergeschikt heeft gemaakt aan de wetenschap en haar 
geschiedenis heeft uitgewist. Recent wijst onder meer Joost 
Meuwissen op de noodzaak "architectuur als oude wetenschap" te 
denken (2). 
Het zijn onder meer Adorno en Horkheiroer geweest (3) die de 
wortels van ons moderne bestaan hebben blootgelegd. Zij hebben 
geconstateerd, dat de Verlichting een resultaat vormt van een 
eeuwenlange dialectiek tussen mythe en rationaliteit. 
De mythe is verdwenen daar haar bestaan niet kon worden bewezen, 
terwijl de rationaliteit nu als enige kennis produceert. 
Deze kennis wettigt de theorie achter het bestaan en dwingt dit 
tevens om er meer en meer mee samen te vallen. 
Volgens Adorno vindt de Verlichting haar ontstaan in de Griekse 
mythe. In de Griekse cultuur vinden we nog het moment, dat de 
"theoroi" de theorie opvatten als een schouwen. Deze z.g. gnos
tici namen de wereld waar via een bovennatuurlijk weten, waarin 
de mythe en het denken een eenheid vormden. 

Pas wanneer het verstand zich gaat plaatsen tegenover de mythe, 
met het doel om deze laatste tevens te overwinnen ontstaat naast 
autonomie van de rede, tevens een crisis, van het bestaan én van 
de rede. 
Volgens Adorno ligt in het verhaal van Odysseus het moment, 
waarop de rede zegeviert, met het doel om de mythe onder contro
le te houden. Dit is het moment waarop Odysseus aan de verleide
lijke gezangen van de Syreense maagden weerstand moet bieden en 
hij zich aan de mast van het schip laat vastbinden, om aldus zijn 
tocht met de Argonauten te kunnen voortzetten. Het doel van de 
rede is immers om de schone Helena uit de handen van de vijand te 
redden en dit komt niet overeen met het doel van de zinnen, de 
verleiding zelf. 
Vanaf deze eerste keer, dat de rede zou hebben overwonnen voert 
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het project van de rede naar de Verlichting en het is analoog aan 
de rede, dat ook architectuur zich gedurende een proces van eeu
wen van de mythe tracht te ontdoen. Hierin vormt de Renaissance 
een eerste poging, maar Perrault constateert hier reeds in de 17e 
eeuw een verbond van de Griekse mythologie met de architectoni
sche kennis (4). 
Ofschoon Descartes' "cogito ergo sum" het denken verzelfstandigt 
en daarmee voor de architectuur de mogelijkheid schept om de 
mythe respectievelijk het geloof te weerleggen, houdt de 17e 
eeuwse architectuur theoreticus Perrault nog altijd rekening met 
een bovennatuurlijke waarheid, omdat hij naast positieve archi
tectuurregels, arbitraire of goddelijke regels aanvaardt. 
Tegelijkertijd noteert Pérèz Gómez (4) bij Perrault diens lijf
spreuk: 

"11 n'est pas point dans la Nature entière 
Ny dans les Arts qu'il n'ayt connu 
Et modeste il n'usa de tout la lumière 
Que pour voir non pour êstu vû 

Durand baseert zich eveneens op een dergelijke uitspraak van 
Descartes, en kan zich enkele eeuwen later beroepen op hetgeen de 
Encyclopedisten radicaal hadden geformuleerd: "Het tijdperk van 
de godsdienst heeft plaats gemaakt voor de eeuw van de we
tenschap". 
Na Descartes' filosofie had de wetenschap ondanks Descartes 
twijfel aan de zintuigen tevens voortgang gemaakt door zich niet 
meer tevreden te stellen met het denken zelf, maar dit te com
pleteren met de waarneming. Het is vooral de empirische weten
schap waarin de waarneming als toets wordt ingezet om architec
tuur tot een wetenschap te maken, die het zintuiglijk waargeno
mene als uitgangspunt neemt, om tenslotte de waarneming te kop
pelen met de normativiteit van het gebruik. 

Het begrip, dat verbonden is met een dergelijke architectuur is 
het 'moderne' dat zich in de 17e eeuw in de architectuurtractaten 
aandient. De moderne architect neemt een positie in tegenover het 
verleden door in plaats van de voorkeur te geven aan de regels 
van de schoonheid, te opteren voor een nieuw bewustzijn zoals die 
van de exacte waarneming. Hierin past een voortzetting van de 
schoonheidsregels, maar tenslotte wordt afgestevend op het mate
riële feit van de constructie en het gebruik. Het 'moderne' sluit 
het verleden dus niet onmiddellijk af, maar het wordt aan de 
eisen van het denken en het waarnemen onderworpen. Dat wil 
zeggen, dat de geschiedenis op de wijze van het moderne wordt 
onderzocht. · 
De volgende voorbeelden tonen de omgang met het begrip. Zo 
definieert Salomon de Bray in 1631 de Architectura Moderna als 
een "bouwinge van onzen tijd". In 1650 schept een grotere afstand 
door Roland Freart de Chambrayi, die verder gaat door de Moderne 
met de Antieke architectuur te vergelijken om aldus ·tot een 
algemenere theorie te komen (5). Zijn tractaat vormt de eerste 
uit een lange reeks, waarin deze vergelijkingen onder meer 
resulteren in een steeds meer betrouwbare architectuur weten
schap. 
Met de ontwikkeling van deze verwetenschappelijking van archi
tectuur wordt volgens Pérèz Gómez de crisis van het moderne 
aangezet (6). Deze zou vooral lliggen in de breuk, die tussen de 
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mythe en het denken zou ZlJn ontstaan en die volgens deze laatste 
in de theorie van Durand radicaal wordt. 
Onder meer spitst Gómez de vraag toe op het huidige verval van 
geometrie en proportie. De traditie van de geometrie en proportie 
zouden aanvankelijk de crisis van de rede nog hebben bezworen, 
omdat de ermee verbonden regels van een "historisch bewustzijn" 
getuigden. "In onze tijd" zo stelt hij "is de malaise, 
waaraan de huidige architectuur lijdt, terug te voeren op de 
geheime relatie, die architectuur met geometrie en getal hebben 
onderhouden. Als gevolg van deze verhouding tussen architectuur 
en haar regels zou volgens Pérèz Gómez echter een "systeem zijn 
ontstaan van zelfreferentie, waarin alle betekenissen aan het 
systeem zelf zijn ontleend". (7). 

Welnu, het zou Durand zijn die dit systeem in termen van de 
geometrie en het voortzet, maar omdat hij deze 
schikt maakt aan het nut en de economie zou de mythe ervan 
opgeheven, en een zelfreferentie zijn ontstaan. 
De hoofdstelling van Pérèz Gómez is dan ook, dat de architec
tuurtheorieën, die sinds de 17e eeuw een toenemende funktiona
lisering doormaken, hedendaags zijn omdat zij toen reeds de 
huidige problemen hebben voorbereid. Immers deze architectuur 
theorieën zouden: 

"Verzadigd zijn met de obsessies van de moderne architect, vol
komen gespecialiseerd en samengesteld uit regels met een uit
sluitend beschrijvend karakter, dat doelbewust alle referentie 
naar filosofie of cosmologie vermijdt" (8). 

De funktionalisering van architectuur wordt bij Pérèz Gómez dus 
geconstateerd in de 20e eeuwse moderne architectuur, maar het is 
Durand die in zijn betoog een cruciale rol speelt en als zodanig 
voor de crisis verantwoordelijk wordt gesteld. 
De crisis, die door Pérez Gómez bij Durand wordt geconstateerd, 
kan ik voor een deel onderschrijven, omdat zijn theorie vooral 
via diens houding een voortzetting heeft 
gevonden in het 20e eeuwse Functionalisme. Daarnaast is de 
reductie van architectuur tot het pure nut tenslotte 
teerd in dat wat Rossi het "naïef funktionalisme" heeft genoemd 
(9). Naast het feit, dat Durand evenmin een gereduceerd functio
nalisme voorstond, kunnen we nu pas onder ogen zien, dat Durancl's 
compositieleer potenties bevat. Via de these van Giles De leuze 
betreffende "het differente" gt Durand' s visie een nieuwe 
glans. Ik wil die weg dan ook bestrijden, dat deze crisis 
slechts is. Bovendien wijs ik op Oechslin' s recente 
lezing van Durand, waarin hij stelt dat in tegenstelling tot de 
mening van Gómez dat Durand met het verleden breekt, hij in feite 
de "brug met het verleden" heeft geslagen (10). 

En is dit brede spectrum niet vergelijkbaar met Plato's definitie 
van architectuur? 
"The ultimate essence of architecture consists not only in buil
ding, but extends a lso to the observation of the heaven, buil
ding of sundials and warengines" (11). 
Het is duidelijk dat deze definitie van Plato niet los kan worden 
gezien van diens opvattingen over de ideale stadsstaat. 
Op eenzelfde ze kan, denk ik, ook Durancl's notie van grandeur 
niet worden los gezien van zijn enthousiasme voor de republi-
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keinse ideologie, die zich onder Napoleon aandiende. Allereerst 
blijkt dit uit zijn verheerlijking van Rome, hetgeen mede wordt 
ingegeven door Piranesi' s voorkeur voor Rome. Zou Durand hier 
een egalitaire ziensW1JZe kunnen worden verweten, daar hij 
architectuur in de grandeur van de stad zou generaliseren, kan 
worden opgemerkt dat hij, zowel als Piranesi, deze grandeur laat 
afhangen van de imposantie van de gebouwen en nauwelijks van de 
stedelijke constellatie zelf. Niet de stad genereert aldus 
grandeur maar het gebouw zelf en deze grandeur is verbonden met 
een openbaarheid die niet louter het stedelijk leven betreft, 
maar het vindt zijn uitgangspUnt zowel in de openbare gebouwen 
als in de woningen. In deze verinnerlijking van het openbare kan 
mijns inziens een breder perspektief van een samenleving worden 
gezien dan de afgedwongen openbaarheid onder de absolute regimes 
vóór de republiek, waarin de pleinen door het volk werden 
gestoffeerd. Waar Durand het individu én het volk mondig maakt 
via de autonomie van de architectuur raakt Durand' s grandeur de 
concrete politiek van de Franse Revolutie. 
Durand staat dus midden in de geschiedenis; hij zet de traditie 
voort in termen van de "gewoonte" en plaatst het volk bovendien 
in een groots kosmisch en politiek panorama. 
Tenslotte blijkt ook Durand's deelname aan de geschiedenis heel 
concreet uit zijn ontwerp voor een tempel voor de Gelijkheid. In 
het opschrift noemt hij de deugden van het volk:"de steunpilaren 
van de revolutie". 

Durand' s voorkeur voor het Romeinse leven en in het bijzonder 
zijn interesse in de reconstructie van Rome door Piranesi is 
tekenend voor Durand. Niet voor niets toont hij de grote ensem
bles van het Campo Marzio in de Recueil. Heeft hij in de Précis 
eenmaal zijn compositieleer ontwikkeld dan verschijnen al even 
imposante ensembles. Waar Durand's waardering blijkt uit de 
overvloed van pagina's die Palladio's villa's tonen kunnen we via 
Palladio als interpretant van de Italiaanse "grandezza" eveneens 
een voortzetting van de grandeur vaststellen. 

Palladio spreekt in zijn Quattro Libri nadrukkelijk van een 
"grandezza", die overigens niet op zichzelf staat en geen opsmuk 
betreft, maar zowel met de concrete organisatie van het bestaan 
te maken heeft, als met e.en ideële notie het wonen. 
Zo geldt het ook Durand. In deze lijn is het typerend, dat het 
voor Durand de grandeur van de villa is, van waaruit ook de 
"huurwoning dient te worden gedacht". Aldus vormt de grandeur de 
concrete basis voor het wonen in de stad. Durand' s grandeur 
impliceert dus geen pracht en praal, ze is zoals bij Palladio 
met het directe leven verbonden. Het was immers ook Palladio, die 
zich realist toonde. Dit onder meer in tegenstelling tot de vele 
luxe vrije tijds villa's die onder meer door Vignola rond Rome 
waren gebouwd en waarin praktisch niet werd gewoond. De villa's 
die Palladio in de Veneto bouwde, zijn gedacht als model boerde
rijen. Het betreft een synthes~ tussen de grandezza van de ideale 
Renaissance architectuur en ihet alledaagse bedrijf op het 
platteland, zoals Ackermans d~ze heeft beschreven binnen de zo
genaamde Santa Agricultura (12)i. 
Waar Durand spreekt over de particuliere woning blijkt hij 
nauwelijks een fundamentele verandering op het oog te hebben, 
waarin rangen en standen zouden worden opgeheven. Ofschoon we 
tenslotte zullen zien hoe de relatie huurwoning en villa in een 
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bijzonder licht komt te staan wat betreft de geciteerde brieven 
van de Romein Plinius, lijkt zijn stellingname aldus echter wei

revolutionair. 

Het enige dat Durand opmerkt binnen de hiërarchie van het wonen 
is, dat de woningen van de lagere stand en de burgerij gedacht 
moeten worden vanuit de essentie van de adellijke villa. Maar dit 
staat tenslotte wel tegenover de talloze pleidooien voor sober
heid, die we bij Filarete, Laugier, Ledoux tegenkomen, waar het 
om de naakte weerloze mens gaat die minimaal beschut zou moeten 
worden. Het is daar een ethiek, die de luxe niet bespreekbaar 
maakt. Bij Durand kan worden opgemerkt dat dit idee utopisch en 
in onze huidige termen niet haalbaar, maar het getuigt wel van 
een houding die het vermeende modeldenken van Durand zeker rela
tiveert. 

Compositie versus narrativiteit. 

Mijn kritiek op Durand's dominante modeldenken, dat in de 
composi tie methode ter sprake komt, blijft overeind, niet zo 
zeer wegens de uitsluitende logica van deze methode zelf, vooral 
daar, waar Durand de Précis afsluit met een verkorte weergave van 
zijn les-sen, de Partie Graphique, daar de methode slechts in 
schier betekenisloze composities lijkt te resulteren. Dit terwijl 
de mythe van het wonen elders in al zijn geladenheid te berde 
wordt gebracht. In de Partie valt architectuur radicaal samen met 
het instrument van radicale rangschikking. Iedere historische 
referentie blijkt afwezig. En binnen deze termen zou Pérèz Gomèz 
gelijk hebben, omdat een dergelijk manipuleren met wetmatigheden 
op zichzelf komt te staan. 
De kwestie acht ik vergelijkbaar met het isolement, waarin de 
moderne architectuur in de jaren '50 is terecht gekomen. Ik stel 
hier niet, dat Durand deze crisis overwint in de wij ze, waarop 
hij de essentie van het wonen via de "Epistulae" van Plinius aan 
de orde stelt. Hij zou dan de methode én de essentie expliciet op 
elkaar hebben moeten betrekken. 

De gedachte om de villa van Plinius te construeren om de huidige 
crisis van het Modernisme te overwinnen blijkt analoog te zijn 
met de nog onberoerde crisis bij Durand. Bij Durand lijkt de 
fascinatie betreffende de compositie een leven te leiden dan het 
pleidooi voor het genot. In de reactie op het uitgeholde 
modernisme gaat het om een kritiek op de methode en een streven 
om de archeologie van het wonen te reconstrueren. Het object is 
voor beide situaties gelijk: de villa van Plinius. 
Allereerst is Durand zeker niet origineel in het citeren van 
Plinius' brieven. Naast het feit dat vanaf Vitruvius het Romeinse 
woonhuis in de traetaten van o.a. Palladio, Perrault, Viollet le 
Duc zijn opgenomen bestaan er reconstructies van de villa van 
Plinius, die op grond van zijn brieven door o.a. Scamozzi, Feli
bien, Soane, Schinkel zijn gemaakt. 
Toen - in 1982 in het kader van een prijsvraag, geïnitieerd 
door de Archives Modernes, de reconstructie van de villa van 
Plinius aan de orde kwam, wilde men echter de verhouding tussen 
"architectuur en archeologie" verder trachten te brengen dan de 
19e eeuwse optiek van restauratie (13). Het werk van Leon Krier 
en Bernard Huet leidde hierbij -zo kunnen we stellen- tot een 
romantische verwerking van het funktionalisme in onze eeuw. En 
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aldus wordt 180 jaar na Durand de verhouding tussen de rigide 
funktionaliteit en het genot van het wonen alsnog tot thema 
gemaakt om de crisis te keren. We zullen hier zien op welke 
wijze dit gebeurt. 
Huet "herleest" de brieven van Plinius om vast te stellen, dat ze 
de huidige "gebanaliseerde cultuur" kunnen verrijken. Verder dan 
een absoluut model te reconstrueren, zoals in de Renaissance werd 
ondernomen en zonder de archaïciteit van de villa naast die van 
de primitieve hut te plaatsen, wijst Huet erop, dat de villa meer 
bevat dan een architecturaal programma. Het zou niet gaan om de 
mythe - immers deze heeft plaats gemaakt voor de geschiedenis, 
evenmin om stylistische interpretaties zoals bij Scamozzi's 
Manierisme of bij Schinkel's Neoclassicisme, maar om de "concrete 
organisatie" van het wonen van de mens in de natuur. Aldus zou de 
villa de bemiddeling tussen beide zijn. Hierin wordt de grond
stelling van het humanisme opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Het herlezen van de brief van Plinius zou tenslotte naar de enige 
rechtvaardiging leiden van "architectuur als kunst", zo niet als 
levenskunst. Dat wil zeggen dat het genot levenskunst betreft en 
dit is hetgeen Bertold Brecht reeds onderschreven heeft, zo stelt 
Huet. 
Het is langs de omweg van brieven van Plinius, dat we Durand's 
positie wellicht beter kunnen begrijpen. Zijn rhetorische wendin
gen aangaande de schoonheid van architectuur komen hiermee in een 
nieuw licht te staan. Evenals Huet de verhouding architectuur en 
archeologie niet in de kwestie van st ij 1 wil oplossen, maar in 
het kader van het programma van het wonen, heeft Durand immers 
het genot van de versiering afgewezen, tenzij dit een practisch 
doel beoogt. We kunnen aannemen dat Durand het genot binnen het 
nut aanwezig ziet, daar hij op deze wijze Plinius' villa waar
deert. Durand's citeren van Plinius' brieven brengt ons ertoe, 
dat zijn doctrine dan wel het nuttige beoogt, maar men dient het 
nuttige te genieten. Want dit is het leven zelf en de poëzie ligt 
hierin besloten. 
Durand's ontnuchtering van de geschiedenis is die van de stijlen. 
Het wijzen op het genre mag dan leiden tot een instrumentalisatle 
van architectuur, de aandacht voor de werkelijkheid van het leven 
ontsnapt hem echter niet, zij het dat hij vanuit de werkelijkheid 
van de ideale villa redeneert. Echter is het ideaal concreet. In 
de Archives Modemes wijst men op de verhouding tussen de poiësis 
van de villa van Plinius - de Laurentine - en de "uitvinding van 
de Romeinse villa". Durand bevindt zich met zijn "uitvinding" van 
de compositiemethode en de referentie naar de brieven van Plinius 
op een vergelijkbaar spanningsveld tussen de architectuur als de 
uitvinding en de poëtische dimensie van het wonen. 

Poëzie zou tevens langs een ander traject ontstaan. Komt Manfred 
Sundermann er bij zijn reconstructie toe om te spreken over het 
raadsel dat de tekst oplevert, daar de tekst "frase voor frase" 
het geheel oplevert. Het enigmatische van de tekst wordt tevens 
bepaald door het feit, dat ofschoon de villa zelf anders zou 
zijn hij toch door Plinius wordt beschreven zoals hij deze graag 
als ideaal zou zien. De visualisering van de tekst zou via een 
reconstructie dus iets kunnen opleveren dat de werkelijkheid tot 
idealiteit, ofwel tot poëzie brengt. 
Herlezen we hiermee Durand's tekst, dan moeten we tot de slotsom 
komen dat hij de logica van zijn methode onderwerpt aan het 
raadsel van Plinius. Immers, terwij 1 Durand zelf geen geloof 
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hecht aan pure funktionaliteit, zou de brief van Plinius als het 
ultieme middel kunnen worden beschouwd om in zijn theorie een 
open karakter te zien. 
Dat de brieven van Plinius slechts op het wonen betrekking hebben 
- immers Durand onderscheidt de publieke van de particuliere 
gebouwen - wordt door mij bestreden vanwege Durand' s term "la 
grande utilité", die haar afleiding vindt in de grandeur van het 
Romeinse leven. Een grandeur die via het gebouw tot gelding 
wordt gebracht op het niveau van het openbare. Het was overigens 
reeds Palladio, die de grens tussen prLve en openbaar had 
opgeheven door de villa te voorzien van het tempelfront. Durand 
zet deze traditie voort en plaatst het wonen eveneens in de 
openbaarheid. 
Ik concludeer dat het tractaat van Durand gezien de aanwezig
heid van Plinius' brieven, naast de eigenlijke compositieleer, 
die in het algemeen is gezien als de doctrine van Durand - kan 
worden beschouwd als de grondslag van een concrete moderniteit. 
De "mythical horizon" van Pérez Gómez is zeker niet vervallen 
integendeel treedt de mythe in een nieuwe vorm naar voren. Het is 
een moderniteit, die haar eigen crisis van rationaliteit zou 
kunnen overwinnen met het uitsluiten van het raadsel, dat via de 
tekst van de brieven, en nog meer via zijn eigen reconstructie 
tekeningen van de Romeinse villa in de Recueil voorkomt. Maar 
Durand handhaaft dit raadsel. Zo kan worden vastgesteld dat 
Durancl's reconstructies zowel aan de waarneming van de werkelijk
heid, als uit de "theoretische tractaten" als uit de "literaire 
fantasie" (14) zijn ontleend. 

Behalve de konsekwentie, die door de paradox van de compositie
leer en de narrativiteit van de "Epistulae" wordt bepaald, is de 
potentiële oneindigheid in zijn compositieleer interessant. Dit 
laatste kan immers als een "radicaal eclecticisme" worden 
getypeerd, daar dit meer dan een historisch eclecticisme een nog 
grotere vrijheid inhoudt. Bovendien wordt dit eclecticisme 
gemarkeerd door een voorkeur voor Piranesi's radicale opeenstape
ling van typen (15). 
In laatste instantie laat Durand's voorkeur voor Plinius' villa 
zich denken via Piranesi' s reconstructie van het Campo Marzio. 
Daar vormt de opeenstapeling van de in zichzelf besloten ensem
bles een vertrekpunt van irrationaliteit dat wil zeggen de ac
ceptatie van het verlies aan orde. En zoals we verderop zullen 
zien de acceptatie van de droom die Durand bij Piranesi vast
stelt. Analoog hiermee valt dit tevens op te merken bij de villa 
van Plinius, die niet alleen een opeenstapeling van formele en
titeiten bevat, maar tevens voortkomt uit een bijzondere waar
dering van het nut, zijnde het genot van het wonen. Dit genot 
kan worden als een bijzondere complicering, die vanuit het 
wonen zelf vertrekt. Het impliceert verrijking van de puur funk
tionele orde. Hiermee zou Durand aan de Moderne Architectuur van 
de tweede fase kunnen ontsnappen. Daar Durand de normatieve 
reductie ervan niet volledig zou onderschrijven kan hij niet 
zonder meer voor de crisis van de Moderne Architectuur verant
woordelijk worden gesteld. 

De architectuur van het verschil 

Tenslotte wil ik een van de consequenties van Durand' s compo
sitieleer nader onder ogen zien. Ik noem dit nadrukkelijk een 
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consequentie, omdat Durand deze zelf niet onder ogen wenst te 
zien. Het gaat hier om het archetype in de architectuur, dat als 
gevolg van het negeren van het stijlvraagstuk in feite oplost. 
Daar Durand zijn compositieleer baseert op elementen die een 
oneindig aantal combinaties mogelijk maken is de weg vrij naar 
een nieuwe cosmologie die niet meer door een oorsprong kan worden 
beheerst. 
De consequentie van Durand's compositieleer komt uiteindelijk het 
meest radicaal naar voren waar Peter Eisenman in debat met 
Christopher Alexander (15) op de architectuur zonder referentie 
stuit. 
Volgens Eisenman betreft het hier een nieuwe cosmologie, die zich 
principieel onderscheidt van de eindigheid van een architectuur, 
die op het archetype terugvoert. De laatste zou tevens een 
architectuur zijn, die in toenemende mate gedetermineerd en 
overheerst is door het humanisme, welk "bolwerk" Eisenman wenst 
te bestrijden. 
Via het feit, dat Eisenman zijn zienswijze mede ontleent aan 
Giles Deleuze (16) komen we terecht bij de visie, die aan de 
nieuwe cosmologie ten grondslag ligt. Deleuze stelt tegenover de 
bestaande representativiteit het differente en de repetitie. Het 
is een zienswijze, die afrekent met het hermetische denken en een 
denken te introduceren, dat zich op het 'verschil' baseert. 
Durand kan mijns inziens worden beschouwd als degene, die op alle 
nivo's het verschil als grondslag ziet van architectuur en mede 
op grond daarvan het begrip representativiteit, en daarmee het 
bolwerk dat architectuur zou zijn, ontmantelt. 
Zo legt Durand in de Recueil et Parallèle via de vergelijking het 
verschil bloot tussen "soorten" gebouwen. In de Précis vormen de 
omschrijvingen van de materialen en de vormen, van de constructie 
en de gebouwelementen zoals de harde en zachte steen, de Dorische 
en de Ionische kolom, de kolom en de pilaster, de trap en de hal, 
het concept van het "verschil". 
Durand's leer kan, teruggezien via de filosofie van Deleuze, 
worden getypeerd als 'een denken met de disjunctie als instru
ment'. Dit 'denken is gespreid en niet begrensd of samengevat 
door enige dwang van het zelf' , zo stelt Michel Foucault vast in 
zijn introductie op Deleuze's denken (17). 
Zo kan het denken in verschillen worden gezien als een denken dat 
de voorkeur geeft aan veelvuldigheid boven eenheid, het is een 
herdenken van de conceptie van identiteit en ontsnapt tenslotte 
aan iedere vorm van classificatie (18). 
In dit verband wijst Nietzsche op de bladeren aan de boom. 'Zoals 
geen blad precies gelijk is aan een ander, is het concept blad 
gevormd door het opgeven van de individuele variaties, en het 
vergeten van de onderscheidende karakteristiek' (19). 
In de denkwereld van Nietzsche zouden de verschillen tussen de 
bladeren en de andere dingen gegenereerd worden door een princi
pe, dat niet langer esoterisch zou zijn bepaald. Het verschil 
zelf zou zich eeuwig herhalen. 
Nietzsche had in zijn beschouwing aldus voorzien in een 'eeuwige 
terugkeer' waarin de dingen om ons heen op een 'gelijke wijze 
verschillend zijn' en dit ook blijven. 
De thematiek van het differente is nog altijd actueel. Het is 
Eric Bolle die o.a. via Bataille deze thematiek een interessante 
wending geeft, waarmee het "afscheid" van het eigene zich radi· 
caal aandient. Deze wending preludeert op angst. 
Nadat Bolle het verschil als het werkelijk eigene heeft geformu-
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leerd kan hij vervolgens stellen dat: 'het verschil oorspronke-
lijker is, het is de oorsprong ...... het alleroudste'. En aldus 
is het eigene niet meer een retroaktief van het verschil. Er is 
verschil, dus is er het eigene. Niet het verschil aanvaarden, 
maar teruggaan en het eigene opnieuw bevestigen zou volgens 
Bolle's interpretatie van Bataille met angst te maken hebben en 
hier stelt Bolle: 'Hoe groter de bevestiging, des te groter de 
angst' (20). 
Betrekken we dit op Duranct's these van het genre en bijgevolg van 
het verschil dan zien we dat het "type à priori" wel is opgehe
ven, maar er is een soort tussenpositie in de vorm van beperken
de voorwaarden die het oneindig genereren van verschillen moet 
indammen. Is dit Durand' s angst? Een angst voor het k 
aanvaarden of wordt hier het denken van het verschil overschaduwd 
door de behoefte en bijgevolg door de economie? Het verschil als 
zodanig wordt dus wel aanvaard, maar de radicale konsekwentie 
niet. 
Aan de ene kant wordt afgerekend met de mythe van het oorspron

type, aan de andere kant wordt de nieuwe cosmologie van 
het verschil niet geaccepteerd. 

Duranct's these blijft dus in aanleg de these van het verschil. 
Of het nu de proportie, de vorm, het materiaal of de funktie be
treft. Met andere woorden zou Durand' s these kunnen worden be
schouwd als de potentiële generator van het differente. Voorheen 
was het de klassieke esthetische compositie zoals die door Albert 
werd geformuleerd. Deze beoogde een systematische opheffing van 
het verschil. Duranct's compositiemethode leidt er echter toe, dat 
van meet af aan het verschil en niet de synthese de architectuur 
wordt gepropageerd. 

Deze beschouwing neemt echter niet alles weg van de cr~s~s, die 
na Durand in het Funktionalisme is ontstaan. We wijzen hier op 
Duranct's radicaliseren van de funktie als zodanig. 
Mijn stelling is echter, dat terwijl Pérèz Gómez op zoek is naar 
een "mythical horizon" die aan het fenomeen van de oorsprong zou 

n ontleend, we via het bovenstaande een nieuwe cosmologie 
hebben geopend, die realiteit ontleent aan het oneindige en 
het differente. Het laatste is een systeem zonder classifica
ties. Het leidt dan inderdaad tot een referentieloze autonome 
architectuur. Maar het is tenslotte hiermee, dat Durand "de 
irrelevantie van iedere transcendentele rechtvaardiging" 
aantoont, zoals Pérèz Gómez als kritiek wil aanvoeren. Het 
perspectief op de genoemde cosmologie maakt deze kritiek mijns 
inziens betrekkelijk. 
Behalve het ornséhreven potentiële denken in verschillen wil ik 
hier een volgend misverstand trachten te weerleggen. Het is een 
misverstand om Durand's architectuur in z~Jn geheel als een 
rigide grondslag te zien voor het 20e eeuwse funktionalisme en de 
verantwoordelijkheid van de cr~s1s bijzijn these te leggen. 
Durand zou volgens Pérèz Gómez "geschiedenis hebben getransfor
meerd tot een objectieve wetenschap" (21) terwijl hiermee de 
"verbeeldende interpretatie,. die het beroep (van de architect) 

d zou hebben gekarakteriseerd" zou zijn opgegeven. Zo zou 
binnen de invloedssfeer van Durand "een verzoening van de logos 
en de mythos" onmogelijk zijn geworden. 

Deze redenering is mijns inziens te sterk gebaseerd op de globale 
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structuur van Durand' s Recueil. Hierin lijkt de geschiedenis 
inderdaad tot één concept te worden herleid, waarin dat tot 
absolute en gefixeerde principes kan leiden. Het is duidelijk, 
dat Durand' s empirische benadering van de geschiedenis, waarin 
slechts op het verschil in doelmatigheid wordt geselecteerd, 
beperkend is ten aanzien van de stijlengeschiedenis. Maar een 
breuk met de geschiedenis als traditie wordt door hem zeker niet 
bepleit. Volgens Durand dient de "gewoonte" die zijn voordelen 
heeft bewezen en "door een volk reeds lang is aanvaard" te worden 
gehandhaafd (22). Ofschoon ook de gewoonte langs doelmatigheids
overwegingen wordt beoordeeld, kan men bij Durand niet staande 
houden, dat een doelmatigheid in de enge zin van het woord wordt 
bedoeld zoals deze zich in onze eeuw heeft afgetekend. 

Eveneens lijkt mij Pérez Gómez' stelling niet strikt houdbaar, 
dat Durand's compositie methode, een methode is die het concrete 
leven negeert. Immers was volgens Pérez Gómez "het architectoni
sche ontwerp gereduceerd tot een formeel spel van combinaties", 
waarbij "betekenis werd ontleend vanuit het systeem zelf" en niet 
van de "logica van het alledaagse leven" (23). 
Het is dan ook niet juist om Durand's theorie geheel te verdenken 
van een gebrek aan iedere "intentionaliteit" (23). In de 
"kunsttheorie" die Durand tezamen met Legrand heeft ontwikkeld 
zien we dat "grootsheid van het heelal en de mensheid" wordt 
gekoppeld aan het "doel van de architectuur". Het is van daaruit 
dat Durand allereerst de waarneming van de natuur van de "ster
renhemel" tot en met het "slakkehuis", centraal blij ft stellen. 
Binnen dit "intentionele" kader ziet Durand architectuur als een 
wetenschap, die voor vele uiteenlopende taken verantwoordelijk 
is. Dit brede scala blij ft Durand benadrukken, en dit leidt er 
toe, dat hij, zoals hij zelf opmerkt, niet in een beperkte 
doelmatigheid gelooft, maar een "grande utilité" beoogt. 
Durand zelf waarschuwt eveneens voor een beperkt functionalisme. 
Tesamen met Legrand opent hij een wijd spectrum, waarin architec
tuur als "grandeur" kan worden gezien. 
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5. HET 'GENRE' TUSSEN KARAKTER EN TYPOLOGIE 

De these van Durand om architectuur niet meer als 1, maar als 
'genre', te denken vormt één van de pogingen om het Klassicisme 
van zijn voorstellingskarakter te bevrijden ten behoeve van een 
architectuur, die zich niet langer uitsluitend rechtvaardigt op 
grond van proportionele regels en decoratie, maar die zich al
lereerst baseert op de behoefte van de mens aan onderdak. Zo 
verdwijnt architectuur niet meer achter ze voorstelt, 
maar ze toont haar noodzaak, haar funktie. Het verschil in 
funktie leidt dan tot een verschil in gebouw en het zijn deze 
verschillen die in de ogen van Durand tot schoonheid moeten 
leiden. 
Met zijn kritiek op de controverse tussen Blondel en Perrault 
over de stijlkwestie in het ordensysteem is architectuur niet 
langer meer een kwestie van interpretatie van de Klassieke Or-
den. Het Klassicisme wordt in die zin als beschouwd. 
Zo wenst Durand niet meer te spreken over "ordonnance" maar 
verkiest hij de termen "composition", zijnde de methode van 
samenstellen. Daarnaast spreekt hij over 'disposition', zijnde de 
rangschikking van de funkties in de plattegrond. Voor Durand 
bezitten de orden uitsluitend nog bestaansrecht, indien ze deel 
uitmaken van die vormen, die via de gewoonte, als de aanvaarde 
vormen gelden. Het zijn de vormen, die hiermee tot norm zijn 
geworden. 
"Vormen", zo stelt Durand, " ..... dont l'habitude nous a fait en 
quelque sorte un besoin ...... ". 
Durand's voortzetting van de klassieke canons moet dan ook niet 
worden beschouwd als een "eclectische positie", maar als een 
funktionele en methodische beoordeling van de geschiedenis van de 
architectuur. Volgens Posener verschijnt het eclecticisme bij 
Durand voor het eerst radicaal als een "interchangeability of 
all bistorical styles" (1). 
Het oordeel van Durand luidt, dat de Griekse antieke architectuur 
het meest aan de eisen van doelmatigheid heeft voldaan. De these, 
die erop volgt is, dat op basis van van deze en andere 
architectuur het nieuwe ontwerp kan worden gevonden, door de 
elementen, ontdaan van hun historische referenties, opnieuw te 
cambinerBinnen deze methode van samenstellen is het belang van 
Durand's lessen dat de student in beginsel een "oneindig aantal" 
gebouwen zou kunnen maken. Slechts de economie begrenst deze 
oneindigheid, maar Durand's v~s~e is revolutionair wegens de 
breuk met een door stylistische regels bepaalde en eindige ar
chitectuur. Deze omwenteling heeft zijn aanvang in de notie van 
het genre zoals bij Boullée, onder meer in diens Récueil d'archi
tecture privée, daar deze had aangestuurd op "karakter". In Du
but's 'l'Architecture civile ... ' dat in 1803 dus in dezelfde tijd 
als Durand's Recueil verschijnt, vinden we een soortgelijke 
aanzet. Maar bij Dubut blijft de kwestie van stijl kleven aan het 
genre, dat als decoratie wordt opgevat. Zo kan men voor "het 
gothische of hetitaliaansegenre kiezen" aldus Szambien (2). 
Blondel's leerling Brisieux wij st - eveneens vóór Durand - via 
het begrip 'distribution' op het oneindige. Szambien merkt op, 
dat indien deze niet zou spreken over de decoratie, men zou ge
loven Durand te horen. Brisieux immers laat zich als volgt uit: 
'De kunst van de decoratie is onuitsprekelijk, en de vruchtbaar-
heid van het kan deze tot in het oneindige vermenigvuldi 
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gen'. (3). 
De notie van het oneindige is hier meer op te vatten als een 
groeiend inzicht, dat de wetenschap via de Encyclopedisten had 
verleend en wel zó, dat de wetenschap in staat zou zijn de natuur 
als bron van schepping te gaan vervangen. Het oneindige heeft als 
begrip bij Durand een euforisch karakter, het vormt echter geen 
inzet in een woordenstrijd. Dit geldt meer voor de verhouding, 
die het genrebegrip zelf met de eindige begrippen karakter en 
type aangaat. 
Zo staat aan de ene kant Durancl's min of meer impliciete negatie 
van de theorie van de karakters van zijn leermeester Boullée (4). 
Aan de andere kant staat Laugier's aanval die hij naast het ver
wijt van te imiteren tevens diens "classification par de la 
richesse decorative" verwijt. Deze classificatie die een hiërar
chie aanbrengt tussen de openbare en privé-gebouwen was gebaseerd 
op de dalende reeks "la magnificence - richesse - simplicité". 
Het was een reeks, die zowel door Blondel en Boullée als door 
Durand werd gehanteerd. Bij d'e laatste echter wordt dit onder
scheid niet meer in termen van schoonheid, maar van economie 
gehanteerd. 
Resumerend maakt Durancl's these deel uit van drie sporen, die het 
Neo-classicisme in de 19e eeuw uitzet: genre, karakter en typo
logie (5). 

De kwestie van de typologie laat zich hier begrijpen als de 
voortzetting, maar vooral de vernieuwing van de imitatieleer, die 
nadat het principe van de nabootsing door Durand werd ontmaskerd, 
door Quatramère de Quincy 30 jaar later opnieuw werd gevitali
seerd. Het betreft bij Quatramère de voortzetting van het type 
als archetype. Dit definieert qij in zijn Dictionaire de l'Archi
tecture uit 1832 als volgt: 
"Het woord type wordt soms als synoniem van het woord model ge
bruikt, hoewel het verschil tussen beide gemakkelijk te begrijpen 
valt. Het woord type duidt minder op het beeld van een ding, dat 
volledig gecopieerd moet worden, dan op het idee van een element, 
dat zelf het model tot regel moet dienen. Het model is een ob 
ject, dat volledig moet worden gereproduceerd. Het type is, in
tegendeel, een object van waaruit elkeen werkstukken kan ontwer
pen die nauwelijks of geen onderlinge gelijkenis vertonen. In het 
geval van het model ligt alleslnauwkeurig vast. In het geval van 
het type is alles min of meer vaag ...... ". 
Oechslin heeft vastgesteld, dat Quatramère de Quincy in het 
tweede deel van zijn definitie "het probleem van de geschiede
nis" stelt. Hij ziet zijn definitie als: "a regulative principle 
enmeshed in history and context" (7). 
Op deze wijze acht Oechslin de opstelling van Quatramère "an 
attack on the one sidedness of a purely bistorical and positivis
tic approach" (6). 
Dit geldt ook voor Durand en, in die algemene visie blijkt de 
tegenstelling tussen Durand en 'Quatremère minder groot dan wordt 
aangenomen. Dit wordt ook bevestigd door Oechslin, die stelt: 
"Yet a closer examination shows, that Durand by no means repre
seuts only a counter position to Quatramère de Quincy" ( ... ). He 
is concerned with clarifying the relationship in architecture 
between a concrete (historically) existing typology and the ge
neral form basedon the universal laws of geometry." 

Kunnen we de vaagheid, waarop Quatramère doelt vergelijken met de 
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idee, die Durand vooraf laat gaan aan de eerste schets? 
Durand laat zich immers ook in vage termen uit, wanneer hij over 
een "eerste schets" spreekt (8). 
Daar dit idee zich dient te ontwikkelen binnen de strenge grenzen 
van de geometrie - met het oogmerk van economie - brengt dit 
immers het model voort dat heeft op rangschikking, in 
de plattegrond, maar teruggezien zijn het de historische monumen
ten, die in de Recueil aan de waarneming zijn onderworpen. 
Vaagheid bij Durand betekent zoveel als de fractie van een con
creet waargenomen historische werkelijkheid die via zijn methode 
opnieuw wordt gegenereerd. Bij Quatremère echter gaat er in het 
vage type een idee schuil, dat een concreet object via een crea
tieve overwinning van het vage type ontstaat. Dit idee zinspeelt 
dus eerder op een transcendentale kwaliteit terwijl Durand's 
idee dát betreft, wat het oog waarneemt. Het vage type van 
Quatremère onttrekt zich aan de zintuiglijke waarneming en doet 
een appèl op een beeldend vermogen van de objecten, alsmede op de 
inventiviteit van de ontwerper. 
En stelt Pérèz Gómez niet vast dat, waar Durand de geometrie als 
traditie voortzet, hij ook op dit niveau de geestelijke notie van 
de geometrie negeert en terugvoert op materiële maatstaven? De 
notie van materialiteit wordt door Oechslin echter gewaardeerd 
als hetgeen zich tegenover het vage idee stelt. Oechslin merkt 
hier op: "the bow is strung for history with its concrete ob
jects" (9). 

Met de geometrische rangschikking staat Durand op een tweespoor, 
immers het idee kan zich ontwikkelen als een karakter, 1 
het ontwerp zijn funktie gaat overstijgen, of de rangschikking 
herinnert via de analogie, aan een historisch type, dat een vaag 
type zou insluiten. In dit verband zegt Oechslin is het doel 
van de Recueil geweest "to make history of architecture avail
able" (10). Deze beschikbaarheid geldt echter als een methode, 
die zich van het vage type heeft ontdaan. Het betreft , die 
op de materialisatie van architectuur zijn betrokken en niet op 
de navolging van het type als beeld. Durand wijst op deze ana
logie in de volgende zinsneden. Nadat hij in de Recueil "het 
oneindige aantal objecten, dat de architectuur omvat" heeft aan
gekondigd, vervolgt hij: 
"In deze stand van zaken heb ik gemeend, dat ik hiermee de ar 
chi tee ten een algemeen en economisch overzicht van de archi tee 
tuur zou bieden. Een raamwerk, dat u in weinig d kunt door
lopen, zonder moeite kunt bevatten en met vrucht kunt bestuderen, 
vooral aangezien ik de gebouwen en de monumenten per soort klas
seerde, en ik hen hun graad van analogie met elkaar in 
verband bracht, ..... " (11). 

Terwij 1 nu Quatremère in definitie verwij st naar het type 
als idee en de analogie hem vaag blijft, is Durand's gebruik 
van het woord analogie gebaseerd op de onderlinge vergelijking 
van concrete gebouwen. Daar het ontwerp wordt gegenereerd op 
basis van een toenemende verfijning van verschillen tussen ele
menten en delen van het gebouw is het het verschil dat het lei
dend beginsel blijft, maar zeker niet een type, dat à priori vast 
zou staan. Het onderscheid met Quatremère komt verder voort uit 
het feit dat Durand de waarneming van het concrete object inzet, 
terwijl het er bij Quaeremère om gaat om ' ' het object het 
idee te blijven waarnemen, van waaruit een oorspronkelijke 
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imitatie kan ontstaan. Zo formuleert Bekaert de Imitatieleer: 
"Imiteren wordt dus het tegendeel van het weergeven van wat het 
oog ziet. Imiteren is uitvinden", (12) met andere woorden, iets 
nieuws maken op grond van een gegeven, maar vaag beeld. 
Quatremère preciseert het wezen van de imitatie nog door op te 
merken: "De realiteit van één enkel model weergeven kan een 
uiterste ontrouw ten overstaan van de natuur betekenen" (13). 
Durand echter is niet in die zin op de natuur betrokken als 
Quatremère. Omgekeerd moeten we er hier echter op wijzen, dat 
Quatramère een kritiek formuleerde op het naturalisme. Het ging 
hem om het 'beeld' van de natuur te imiteren maar in feite om dit 
te verbeteren. En dit kan alleen de mens. Het gaat hier dus om 
het imiteren van het scheppen zelf. 

Welnu, deze aktiviteit, die inherent is aan het genie en persoon
lijk van aard is, wijst Durand pertinent af terwille van de ob
Jectieve rede. Hier staat dan Quatramère • s opvatting tegenover 
dat de imitatie een systeem betreft, waarin de persoon een rol 
speelt. 
Terwij 1 het woord 'genie' ten tij de van Durand, reeds aan die 
betekenis had verloren die het woord tijdens de Renaissance had 
(14) gaat het Durand niet om de natuur dat als scheppingsproces 
het genie zou inspireren, maar de aandacht wordt op de "natuur 
van de dingen" zelf gevestigd. Durand wijst aldus niet op de 
idealiteit van de Natuur, als het scheppend idee achter de din
gen, maar hij wenst de realiteit van de dingen zelf onder ogen te 
zien. Het scheppingsproces neemt bij Durand de vorm aan van de op 
waarneming gebaseerd gebruik van de rede. Dit in tegenstelling 
tot de imaginatie, welke Quatramère poneert, die het oogmerk 
heeft een beeld te produceren in plaats van te reproduceren. 

Immers het is in het beeld, merkt Bekaert op, dat de mens "de 
natuur of de realiteit toont op een wijze, waartoe de natuur zelf 
niet in staat is" (15). Met de introductie van het beeld is de 
imitatie dus nadrukkelijk betrokken op verbeelding en represen
tatie. Hoe kunnen we deze twee termen verbeelding en represen
tatie betrekken op Durand? 

Verbeelding kan Durand niet volledig worden ontzegd, omdat hij in 
de Partie Graphique niet alleen op verbeelding wijst, maar tevens 
de "sublieme dromen" noemt van Piranesi, die hij naast alle ver
gankelijke historische kennis plaatst. 
"Wij hebben ons bediend van al hetgeen de historici ons hebben 
aangedragen, evenals van de soms zeer vreemde, maar bijna altijd 
sublieme dromen van Piranesi. Wij hebben geloofd, dat gezien de 
schetsen van de leerlingen, deze laatste aan hun verbeelding 
zouden appelleren, iets, wat iedere architect min of meer doet; 
alles wat het onderwijs kan doen, is slechts de verbeelding te 
prikkelen" (16). 
Staat hier nu verbeelding in relatie met een ander thema, dat van 
de representatie? Neen, verbeelding betreft hier het appelleren 
aan de wereld van de beelden van architectuur en representatie 
betreft het feit, dat architectuur iets anders vertegenwoordigt 
dan zichzelf en aldus buiten haarzelf naar beelden verwijst. 
Representatie is zodoende afbeelding en staat tegenover verbeel
ding. Representatie is datgent\!1, waarmee Durand afrekent middels 
zijn strijd tegen de decoratie. Het is via Durand en later via 
Quatremère dat het begrip representatie een dubbele wending 

47 



doormaakt. Enerzijds rekent Durand af met de valse representatie, 
die zich van het kleed van de decoratie bedient, daarnaast met de 
analogieën van Vitruvius en Laugier*(respectievelijk het mense
lijk lichaam en de hut), maar anderzijds herstelt Quatremère het 
"karakter" als begrip door de nabootsing als inventie te poneren. 
Dit ter vervanging van een nabootsing waarin de kunst slechts 
betrokken was geraakt op het letterlijk kopiëren van kunstwerken 
van de Antieken volgens het concept van Winckelmann's Nachahmung. 

Intermezzo 

Door deze dubbele wending kunnen we onder meer het huidige 
standpunt van Aldo Rossi begrijpen, dat hij de geschiedenis niet 
als een proces van opeenvolgende inzichten wil zien, waarin het 
laatste zou moeten worden verkozen, maar als een geheel waarin de 
kritiek op het één: de valse representatie, en het herstel van 
het ander: de verbeelding, beide geldigheid bezitten. Waar Rossi 
op beide inzichten betrokken zou zijn (17) wordt een vermeende 
tegenstelling tussen Durand en Quatremère vruchtbaar, een tegen
stelling, die men maar al te vaak afleidt uit Quatremère's 
definitie en Durand's polemiek en tot een vruchteloze keuze 
leidt. Ros si bevrijdt zoals hij zelf zegt de geschiedenis van 
haar pathologische momenten en plukt de vrucht van het inzicht 
zonder te behoeven kiezen tussen schijnbaar tegengestelde zaken. 
De methode van Durand en de "houding" van Quatremère vormen zo 
tezamen een stelling tegenover de eenzijdig geworden Moderne 
Architectuur. 
Het is overigens via het thema van de oneindigheid, dat beide 
inzichten naar m~Jn opvatting zowel samenkomen, als blijven 
verschillen. Hoe komen beide nu tezamen? 
Spreekt Durand over "het oneindige aantal gebouwen", verderop 
over "combinaties" dan formuleert hij bij wijze van spreken de 
alp ha en omega van een generatieve 'typologie. Quatremère komt als 
volgt terecht op het 'oneindige'. Zo zegt hij: "Het hoogste, het 
eigenlijke genot van de imitatie is het intellectuele genot. Dat 
alleen is in staat de geest uit de nauwe cirkel van de werkelijk
heid te bevrijden en de ziel het oneindige, waarnaar ze verlangt, 
te geven" (18). 
Beide theoretici Durand en Quatremère spreiden aldus een euforie 
ten toon wegens het oneindige perspectief, hetgeen bij Quatremère 
als "een verruiming van de geest" en elders als een 'poëtica' 
wordt aangeduid. Of bij Durand eveneens sprake is van een poëtica 
is een vraag, die elders is uitgewerkt. Terwijl bij Quatremère 
een poëtica wordt voorzien die vanuit het persoonlijk omgaan met 
het beeld ontstaat, zien we Durand's poëtica uit de omgang met 
regels voortkomen. Het spel met de regels blijkt een even legale 
wijze te zijn om tot poëzie te komen als de omgang met het beeld. 
Daar het modernisme van onze eeuw in het modeldenken is verstrikt 
geraakt, heeft men het principe van het oneindige verloren door 
zowel de konsekwenties van de "imitatie" als van de "compositie" 
te verzaken, respectievelijk de paradox tussen beide. Het is 
Rossi, die gebruik maakt van deze historische paradox en deze als 
kritische factor in de actuele ontwerppraktijk invoert. 

Van Rossi voert de weg via Quatremère in feite terug tot het ka
rakter. Aangezien het karakter in de 18e eeuw vooral door Boul
lée wordt geformuleerd, is Rossi tevens aan Boullée's opvatting 
verwant. 

*fig. 6 
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Het is Rossi's bewerking van Boullée's Essay sur l'art waaraan 
deze onder meer de thematiek van de architectuur van de schaduw, 
dat wil zeggen de autonome architectuur ontleent. We noemen 
slechts Rossi's aspiratie om de melancholieke beelden van de 
Chirico te tonen. Hiermee stuiten we zijdelings op het idee van 
Rossi om zich niet alleen over de paradoxen in de geschiedenis te 
ontfermen daar deze wijzen op het verval van eenheid, bijvoor
beeld van één theorie of van de geschiedenis, maar hij wijst op 
de realiteit van tegenstellingen die tussen de diverse architec
tuur theorieën bestaan. 

Het zijn tegenstellingen, die zich noodzakelijkerwijs slechts als 
fragment aandienen daar hierin de verloren eenheid de enige 
maatstaf van het weten vormt. In het algemeen komen we deze ge
dachte tegen bij Foucault die geschiedenis heeft geïntroduceerd 
als "de archeologie van het weten". Deze archeologie stuit zowel 
op het feit dat men in onze eeuw Duranct's compositieleer als de 
doctrine van het functionalisme is gaan zien, als dat hij zelf 
zijn methode binnen een bredere narratieve visie heeft gerelati
veerd door onder meer de brieven van Plinius te vermelden. In dit 
verband heb ik willen wijzen op Rossi, die zich binnen de arche
ologie van het architectuurweten heeft geponeerd. Rossi's betoog 
berust op het bewust en creatief uitspelen van de tegenstellingen 
tussen architectonische theorieën, zoals deze onder meer in het 
genre, het karakter en de typologie zijn geformuleerd, terwij 1 
Durand geen paradox duldde maar een logische consistentie ver
eiste, die in het genre ligt besloten. 

Een conclusie kan de volgende zijn. Uitgaande van Rossi is het 
verschil met het 19e eeuwse debat, dat de polemiek, die Durand 
nodig achtte om zijn logica te verdedigen tegenover de andere 
theoretische posities, dáár vervalt, waar architecten als Ros si 
de eenheid zoeken binnen het samenbrengen van de tegenste
llingen. Aldus opent zich bij Szambien een nieuw perspectief via 
de genoemde tracées, "sui vant le genre, le caractère, la 
typologie" (19). Terwijl het voorheen een keuze was, betreft het 
nu een uitlokken van een botsing ertussen. 

We zetten nu deze paragraaf voort. 
Indien we in herinnering brengen hoe Durand de schoonheid van de 
architectuur met het nut verknoopt, ja er zelfs mee laat samen
vallen is het pleit om het karakter in de architectuur te her
stellen het andere antwoord op het verval van de esthetiek van de 
orden. In de "leer van de karakters" gaat het evenals bij het 
genre om de waarneming. Aangezien dit niet te maken heeft met 
symmetrie of smaak, zoals Szambien betoogt, daar gaat het immers 
om de orden, betreft het karakter de betekenis van het object, 
dat de "trekken van een persoon, een volk .... " zichtbaar maakt. 
Misverstanden doemen hier op. Immers, daar waar Legrand als 
schrijver van de begeleidende tekst van Durand' s Recueil aan
stuurt op de genres brengt hij het onderwerp van het karakter als 
de imitatie van de dieren naar voren en stelt: "de karakters 
variëren in gratie, kracht of ruwheid". Hij adviseert vervolgens 
de architect om als hij het karakter nog sterker wil prononceren, 
hij de dieren zou moeten beschouwen, en zou moeten kijken naar 
"de logheid van de stier, de kracht van het paard of de lichtheid 
van het hert". 
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Het gaat Legrand dus om meer dan de soort alleen. Uit de volgende 
tekst is vast te stellen, dat een categorische classificatie voor 
hem onvoldoende is, als zou het gaan om een puur encyclopedisch 
inzicht. Voor Legrand zou het hier moeten gaan om: 
"een zuivere taal, die is onderworpen aan regels, aan schoonheid, 
levendigheid, de grootsheid van de beelden, de keuze van de uit
drukking( ... ), de waarheid van de details .... ". 
Ja, Legrand wijst zelfs op verleiding: "ziedaar de elementen, de 
verleidingsmiddelen, die de Poëzie bepalen" (20). 
De leer van de karakters, die Boullée reeds hiervoor had geconci
pieerd blijkt zijn invloed op Legrand en Durand te hebben gehad. 
Maar waar Boullée het verband legt tussen het programma van een 
gebouw en het karakter, zoals "temple" en "grandeur", "entree de 
ville" "force" "monument de Newton" en "sublime" trekt Legrand in 
twijfel of zijn theorie ook op de woning kanworden betrokken: 
"het is moelijk om de poëzie van de architectuur hier te introdu
ceren" (21). Op dit punt wordt - aldus Szambien- de theorie van 
zijn leermeester in twijfel getrokken. 

Hoe dan ook gaat het, op het eind van de 18e eeuw, indien het 
karakter te berde wordt gebracht om de samenkomst van architec
tuur en poëzie, zijnde het nadrukkelijke thema van Boullée. Door 
te zeggen "ik ben ook schilder" is dit verband tevens tussen de 
architectuur en de schilderkunst opgespannen. Boullée wordt ech
ter nog voorafgegaan door Le Pautre. Deze stelt in 1652 "dat de 
architecten altijd hebben gezocht naar datgene dat de ogen kan 
plezieren" en waar poëzie en architectuur elkaars zusters zouden 
zijn, worden ook hun namen verwisseld. Zo zou van een "zwijgende 
poëzie" en een "sprekende architectuur" sprake kunnen zijn! (22). 

Nog voordat ik hier Boullée aan het woord laat omtrent de "ar
chitecture parlante", wijzen we op het feit, dat ook Quatremère, 
terwij 1 we hem zo even in de kwestie van de typologie hebben 
gevolgd, zich tevens over het karakter uitlaat waarbij hij een 
geheel volk verbindt met een architectonisch karakter. Hij noemt 
hier de volgende associatie-paren: 
"chinoise - légèreté, egyptienne - solidité, grecque - grace et 
harmonie, romaine luxe et orgueil". 
Het mag duidelijk zijn dat de begrippen zoals "genre, karakter en 
type" die eerder n gevolgd zich ook hier aandienen als elkaar 
overlappende begrippen. Waar het echter om gaat is dat iedere 
theorie de gemeenscltappelijke termen verschillend interpreteert. 
Zo wij st Kaufmann er op dat er reeds bij Laugier en Milizia 
sprake is van karakter. Dit is bedoeld om "gevoelens te stimule 
ren en een moraal tot uitdrukking te brengen" (23). Daarnaast is 
het Lodoli die op het eind van de 18e eeuw het grote ideaal van 
het rationalisme formuleert om de vorm rechtstreeks en niet door 
bemiddeling van het karakter met de funktie te verbinden. Vanaf 
1760 dient zich tenslotte bij Boullée, Ledoux en Lequeu een 
wending aan die niet alleen parallel loopt met de Franse 
Revolutie, maar die tevens architectonisch een ommekeer inhoudt. 
Het architectonische materiaal wordt binnen een gereorganiseerd 
patroon geplaatst en er dienen zich volledig nieuwe vormen aan. 
Dit mede als gevolg van nieuwe combinaties, die het grootse, het 
bizarre, maar evenmin het vanzelfsprekende niet schuwen. Bij 
Ledoux zou aldus volgens Kaufmann sprake zijn van een volledig 
"revolutionair idioom". Evenals bij Boullée en Lequeu ontwikkelt 
de vorm zich onafhankelijk van de eigenschappen van de materialen 
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en het zou in essentie gaan om een "atmosfeer" die met name bij 
Boullée wordt opgeroepen door de vergroting van de vormen en de 
introductie van magistrale lichteffecten. 
Al hetgeen architectuur vermag is er op gericht om een schouw
spel te creëren en de beschouwer als uitgangspunt te nemen, in 
plaats van de behoeftige mens. Boullée staat hier met zijn po
sitie van een stoutmoedige omgang met de vormentaal van de 
architectuur, tegenover die welke bij Durand aanstuurt op een 
nieuwe tegelijkertijd oorspronkelijke grandeur van het nut van de 
mensheid. 

Boullée laat zo de beperking van de imitatie, in termen van de 
copie ver achter zich, en situeert zijn notie van eenvoud niet 
meer zoals Laugier binnen de context van de behoeftige mens, maar 
hanteert eenvoud in termen van grandeur terwille van een geheel 
volk. 
Deze grandeur zet zich voort bij Durand. Dat wil zeggen, dat hij 
uit wenst te gaan van het leven van de vrije burger. Elders
waar hij spreekt over openbare gebouwen - voert hij in minstens 
één geval de burgerlijke deugden op. Deze worden uitgedrukt door 
de zes kolommen van de Tempel van Gelijkheid~ De tekst die op de 
architraaf staat gebeiteld luidt: "de deugden van het volk vormen 
de steunpilaren van de gelijkheid" kan echter worden opgevat als 
een toegevoegde explicatie van architectuur, terwijl de architec
tuur van Boullée louter via de vorm spreekt en niet via een toe
gevoegde tekst. Boullée' s ar eh i tectuur is vooral zichzelf, de 
vanzelfsprekendheid zelve. De ontwerpen van Boullée spreken van 
een grote verbeeldingskracht, maar in Frankrijk zou hij vanwege 
de grote schaal tezamen met Ledoux zijn verguisd, aldus Kaufmann 
(24). Pas later zou hun betekenis bij het publiek zijn doorge
drongen. 

Toch gelden Boullée, Ledoux en Lequeu achteraf als degenen, die 
de sociale revolutie in beeld hebben gebracht. Hiertegenover 
staat Durand allereerst als één van de theoretici na Laugier, 
Lodoli en Milizia, die slechts de Barok hadden gekritiseerd. Zij 
staan minder bekend als architect van de revolutie. Auteurs als 
Yvan Christ hebben de architecten van de 'architecture parlante' 
naar voren geschoven, terwijl een architect als Durand, die met 
concrete voorwaarden in plaats van beelden een architectuur van 
het volk concipieert, nauwelijks de eer krijgt die hem toekomt. 
Wellicht is Durand altijd als rigarist gezien, omdat hij wegens 
zijn polemiek er zelf de aanleiding toe gaf, zoals ook Laugier al 
een rigide positie innam. Durand verweet overigens Laugier' s 
"romantische sentimentaliteit". 

Durand' s verzet zou volgens Kaufmann overigens louter formeel 
zijn, om niet uit de toon te vallen. Immers zo stelt deze: "for 
the conviction of its obsoleteness was already general" (25). 
Durand's verzet moet echter niet alleen worden beoordeeld vanuit 
de "revolutionaire" wijze, waarmee Ledoux de vormentaal van het 
Klassicisme zou hebben herzien. Zijn originaliteit zou op een 
ander vlak liggen namelijk waar "geometrie en economie een 
huwelijk aangaan". (26). 

"en architecture l'économie, loin d'être, ainsi qu'on le croit 
généralement, un obstacle à la beauté, en est au contraire la 
souree la plus profonde" (27). 
*fig. 3 
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Voor Ledoux gold een dergelijke redenering niet. Zijn betrokken
heid op de architectuur betrof de smaak gezien vanuit het oogpunt 
van de moraal. En terwijl Durand zich hiervoor niet zou interes
seren, stelde Ledoux naast de kwestie van smaak, bovendien het 
"afzien van een manier", zo stelt Szambien. Dit komt tot uiting 
in de wijze waarop de methode van Durand, in plaats van het 
smaakoordeel de verhouding van geometrie en economie stelt. 

Tot hiertoe z~Jn we ervan uitgegaan dat de trajecten genre, 
karakter en typologie tegenover elkaar zijn te plaatsen. Een 
extra moeilijkheid is hier echter het gebruik van de termen, wat 
betreft interpretaties of verandering in de tijd. Immers, sinds 
1700 tot het eind van de 19e eeuw was "smaak" synoniem met "mode, 
manière en genre" (28). Daarnaast is er de polemische rhetoriek 
zoals in Ledoux's uitspraak 
"Qui pourrait ne negliger le goût? Le veritable goût est n'avoir 
pas de manières" (29). 
Wanneer Kaufmann verder ingaat op de vergelijking tussen Ledoux 
en Durand (30) dan lezen we dat Ledoux ondanks n "opwinding 
over de politieke omwenteling" in zijn schrijven een twijfel aan 
zijn eigen tijdperk zou tonen van waaruit de "rusteloze, omstan
dige en worstelende" manier van schrijven verklaarbaar zou zijn. 
Durand echter zou een "nieuw vertrouwen" weerspiegelen, hetgeen 
in zijn leer overtuigend tot uitdrukking komt. Zijn leer zou 
echter "inwendig zwak" zijn, zijn manier van schrijven echter 
"beknopt, helder en koel". 

Terwijl Ledoux als de "stem van de revolutie" wordt getypeerd 
geldt Durand als de verpersoonlijking van een "komende 19e eeuw". 
Volgens Kaufmann zou het vooral Ledoux zijn geweest, die niet 
alleen getuigde van de wil tot "het uitvinden van nieuwe combina
ties van conventionele karakteristieken" maar stelling zou 
het meest romantische verlangen betreffen, om "het gebouw te doen 
spreken, zijn betekenis tot uitdrukking te brengen kortom om een 
sprekende architectuur te scheppen" (31). 
Zo bracht Ledoux - denken we aan zijn ontwerp voor een gevangenis 
en het huis voor plezier, alsmede aan zijn ontwerpen voor het 
huis van de Inspecteur van de waterwerken, voor de Houthakker en 
de Zoutstad te Are et Senans, de funktie tot uitdrukking: 
"tout ....... est motivé par la necessité" (32). 
Vergelijken we de ontwerpen van Ledoux**met die van Durand* en 
vergelijken we de ontwerpen van de gevangenis, de eerste uit 1784 
dus vóór de Revolutie en de laatste uit 1809, dan "wordt duide
lijk hoe ver Durand af staat van het naturalistische concept van 
de 'architecture parlante', die erop uit was, de bestemming van 
het gebouw op karaktervolle wijze tot uitdrukking te brengen. Bij 
Durand is slechts sprake van een elementaristische - diagrammati
sche opzet, resultaat van "combinaisons horizontales et vertica
les" (33). 
Uit dit contrast is ook Kaufmann's oordeel duidelijk, dat "Durand 
de opvolger van de oudere revolutionaire architecten, minder als 
pionier kan worden gezien, maar meer als een voorafschaduwing van 
de 20e eeuw" . 
Ik moet aannemen, dat Kaufmann hier doelt op een voortzetting van 
het modeldenken, dat bij Durand zou bestaan. Het zal zeker geen 
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betrekking hebben op Le Corbusier, omdat Kaufmann onder meer via 
deze architect van de 20e eeuw de voortzetting ziet van Ledoux's 
vermogen tot een autonome architectuur. 
Kaufmann stelt hier het volgende: 

"Die Kontinuität" der nach revolutionären Architekturentwicklung 
ist der Art bis zum Anbruch unserer eigenen Art nachweisbar, die 
um 1900 mit dem Holländer Berlage und dem Österreicher Adolf Loos 
einsetzt und am kürzesten gekennzeichnet wird, wenn man ihren 
bewustesten Vorkämpfer, den Führen des jungen Frankreichs Le 
Gorbusier nennt (34). 

De autonomie van architectuur, die aldus via de vorm het karakter 
bespeelt, blijkt bij Kaufmann echter in formele termen te worden 
geanalyseerd, zoals: "juxtaposition, tension, interpenetration" 
(35). Hiertegenover hanteert volgens Kaufmann Durand de "modern 
method of spatlal organization". 
Waar expressie middels de vorm naar 'karakter' voert en organi
satie van de ruimte naar 'genre' zou volgens Kaufmann Durand' s 
vriend en medeoprichter van de Ecole Polytechnique, Rondelet, 
tussen "formalisme" en "funktionalisme" Zl.Jn te situeren. 
Rondelet zinspeelt op het bouwen zelf als een omgaan met het 
materiaal: 
L'art de bätir consiste dans une heureuse application des 
sciences exactes aux propriétés de la materière". (36). 
Ik wijs hier op deze omschrijving om aan te geven welke positie 
Durand behalve binnen de drie krachtlijnen 'genre, caractère en 
typologie', inneemt. Rondelet is zeker niet de eerste, die zijn 
tractaat de titel geeft van "l'art de bätir". 
Reeds Philibert de l'Orme legt er de nadruk op en - in dezelfde 
tijd als Rondelet - richt ook Dubut zich op de "civiele bouw
kunst". Durand komt pas via de rangschikking van funkties tot de 
distributie van de kolommen komt om in tweede termijn het bouwen 
als constructieve daad te stellen. Daarnaast baseert hij zich op 
die materialen die via "de gewoonte" waren aanvaard. 

De titel van Ledoux' s tractaat biedt evenals voorgaande termen 
aanleiding tot een terminologische verheldering. Alleen reeds 
naar de titel van zijn tractaat te oordelen : "1' Architecture 
considerée sous le rapport de 1' art, des moeurs et de législa
tion", uit 1804 beseffen we het contrast met Durand' s these. 
Durand' s combinatie methode onttrekt zich niet alleen aan de 
geschiedenis, maar onttrekt hij zich niet tevens aan de principes 
zoals die bij Ledoux zijn aangeduid? 
Ledoux komt wat dit betreft onder meer tot de volgende uitspra
ken: 
"Afwisseling maakt het mogelijk, dat ieder bouwwwerk het geëi
gende uiterlijk krijgt, ... " en verder: "De welvoeglijkheid staat 
er borg voor dat verhoudingen en ornamenten met elkaar in over
eenstemming zijn en dat op het eerste gezicht de funktie van het 
gebouw en de intentie, waarmee het gebouwd is, duidelijk worden. 
En vergeet de symmetrie niet ( .•... ) die geenszins uitsluit, dat 
het bouwwerk schilderachtig is, of zelfs bizar, wat eigenlijk 
vermeden moet worden" (37). 

In tegenstelling tot Durand veroorlooft hij zich Z1Jn leermeester 
Boullée te critiseren. Dit komt ,onder meer naar voren als Ledoux 
kritiek op Boullée formuleert: toch zal ik mijn lezers 
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niet vermoeien met van die vage ontwerpen, die bestaan uit 
imaginaire combinaties, die bij voorbaat al zo afschrikwekkend 
zijn, dat verwezenlijking ervan onmogelijk is" (38). 
Ofschoon hier Boullée niet rechtstreeks wordt genoemd, wordt hier 
wel duidelijk, dat Ledoux zich wil richten op een concrete ar
chitectuur. Concreet in termen van zijn tractaat en het komt er 
tevens op neer dat de verwezenlijking in termen van bouwkunst een 
maatstaf vormt. 

Voor Boullée gelden andere maatstaven en dit wordt meteen bij 
n definitie van architectuur duidelijk. In zijn Traité sur 

l'architecture vangt hij als volgt aan: 
"Wat is architectuur? Moet ik haar in navolging van Vitruvius 
definiëren als bouwkunst? Neen. In deze omschrijving schuilt een 
grove fout. Vitruvius verwart oorzaak en gevolg. Men moet ont
werpen alvorens uit te voeren" (39). 
Brengen we Durancl's openingsdefinitie in de Précis hier in her
innering, dan zien we hem tussen beiden staan: 
"De architectuur is de kunst van het samenstellen en uitvoeren 
van alle publieke en particuliere gebouwen". 
Bij Durand ligt dit voor de hand omdat hij verderop in zijn 
tractaat de voorwaarden van het ontwerp - de geometrie - met die 
van de uitvoering - de economie - verbindt. En hoe kan economie-
naast door geometrie beheerst te worden beter worden beheerst 

dan door goed te bouwen? 
Vergelijken we deze uitspraak met die van Boullée. Deze is van 
mening: dat "onze voorvaderen hun hutten pas hebben gebouwd, 
nadat ze zich er een beeld van hadden gevormd. Hier gaat Boullée 
dus radicaler te werk dan Laugier die zijn hut vanuit de concrete 
ervaringen van de primitieve mens opbouwt, die Durand als de be
hoefte aan onderdak onderstreept. Dit komt onder meer tot uiting 
in het letterlijk citeren van Laugier in de Précis. Zijn veroor-
deling van , gaat echter via de uitspraken van Boullée. 

Deze acht in feite de bouwkunst een "secundaire kunst, die we de 
wetenschappelijke kant van de architectuur zouden kunnen noemen". 
Boullée stelt vast, dat de meeste verhandelingen zich met de 
vraag hebben beziggehouden "hoe men degelijk kan bouwen". Hij 
begrijpt dit wel omdat men dit eerst moet weten wil men weten hoe 
men "mooi moet bouwen". 
Het is om die reden echter, dat de architectuur volgens Boullée 
"nog in de kinderschoenen staat", zo stelt hij dat nog weinigen 
de architectuur "vanuit het standpunt van de kunst" hebben be
schouwd. Boullée komt dan, wanneer hij naar de essentie van 
architectuur zoekt op de "onbewerkte lichamen" waarvan de bol
vormige in alle opzichten de volmaaktheid het dichtst benaderen. 
Terwijl Durand op zo'n moment de economie inschakelt is Boullée 
uit op het tonen van een ultieme expressie: 
"Ik noem de uitstraling ervan, ( .... ) het karakter van het ont
werp (40). 
Er vindt dus bij Boullée een verinnerlijking plaats van het ob
ject, terwijl de autonomie, die hiervan een gevolg is bij Durand 
wordt pr1Jsgegeven, terwille van een onderschikking aan zijn 
materiële criterium de economie. 
We zouden hier parafraserend kunnen opmerken dat Durand's archi
tectuur het beste getypeerd wordt als die van de winter, als die 
van de spaarzaamheid. Trekt Boullée's betoog immers niet langs de 
zomer? 
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"In de zomer heeft de natuur haar werk voltooid ( ... ), alles 
heeft zijn volmaakte vorm bereikt: groot, juist, puur. De kon
tauren zijn duidelijk; de manier, waarop alles is uitgewerkt, 
verleent er edele en verheven proporties aan; de kleuren zijn 
levendig, stralend en in al hun luister( ..... ). Het licht heeft 
een levendige en verbluffende uitwerking. Alles is stralend". 

Betrekken we Durand op de tekst van Boullée dan zou deze als een 
veroordeling van Durand's werk kunnen worden opgevat: 
"De afschuwelijke winter ( .... ) bevriest onze harten". 
Horen we immers Durand spreken over het licht, de kleur ... ? Neen. 
Het is slechts de grootsheid, die Boullée met Durand gemeen 
heeft. En het is van hieruit dat Boullée al evenzeer uitvaart 
tegen de St. Pieter te Rome, die eerder "grotesk" zou zijn. 

"In plaats van ruimte suggereren", merkt hij op "heeft de archi
tect het effekt van het geheel juist verkleind door de delen 
( .... ) van kolossale afmetingen te maken". 
Bezien we in dit verband Durand' s kritiek op de Ste Geneviève,* 
dan weten we dat deze naast de rangschikking vooral het aantal 
kolommen en strekkende meter wand betreft, dat volgens hem aan
zienlijk kan worden gereduceerd. In plaats van 206 kolommen en 
612 m' wand in de Ste Geneviève, telt Durand's ontwerp slechts 
112 kolommen en 248 m' wand (41). 

Beiden, Boullée en Durand komen vanuit een verschillend vertrek
punt tot eenzelfde effect. We moeten hier twee verschillende 
gebouwen vergelijken, namelijk het operagebouw van Boullée en de 
kerk van Durand. zijn beide cirkelvormig. In Boullée's 
ontwerp echter zien we dat hij de traditie van de combinatie van 
kruisvorm en koepel handhaaft, ofschoon Boullée elders deze 
traditie loslaat. 
Bij de beschrijving van de tempel redeneert Durand vanuit een 
'verheven' opvatting, vanuit het licht. Dit om via "grootse 
lichteffecten" bij de toeschouwer "een geluksgevoel op te roe
pen". Ofschoon hij zich rekenschap geeft van het draagvermogen 
door nadat hij de gewelven met voldoende steunmuren te beant
woorden, omgeeft hij deze door zuilengangen. En hij merkt op: 
"Ik ben erin geslaagd de massieve onderdelen aan het oog van de 
toeschouwer te onttrekken" (42). 
Met de overwegingen betreffende het licht blijkt Boullée de er
varing om niet te zeggen de melancholie, te huldigen: 
Hij vertelt: 
" ..... ik wandelde bij maanlicht langs de rand van een bos( ... ). 
De bomen, waarvan de schaduwen op de grond waren getekend, maak
ten diepe indruk op me. Ik ontdekte allerlei aspecten van de 
natuur, die zeer somber waren ( ... ) De natuur leek zich aan mij 
te openbaren in rouwkledij." 
Langs deze overwegingen komt Boullée dan tot architectuur, die 
"geheel zou Zl.Jn opgebouwd uit schaduwbeelden". En wat ligt hier 
voor de hand? 

Het grafmonument? Boullée blijkt zich echter te willen corrige
ren, dit vooruitlopend op de kritiek van Ledoux: 
"Maar neen, zulke sombere voorstellingen zijn onmogelijk te rea
liseren, en afgezien van de ktinstzinnige schoonheid ervan, zou 
een dergelijke schepping slechts de huiveringwekkende zijde van 
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de architectuur tonen" (43). 
Desalniettemin ontwerpt Boullée diverse grafmonumenten en Durand 
slechts enkele, waarvan één (44) veel gelijkenis vertoont met 
Boullée' s concept. Durand blij ft zoals gebruikelijk de nuchter
heid zelve. We zien een pyramide omgeven door schoorstenen die 
geen misverstand toelaten betreffende het gebruik van het ge
bouw. En binnen volstaat de ingehouden rangschikking van de urnen 
in de huid van het gebouw. 
Om met de beeldspraak te besluiten zien we bij Durand noch de 
zomer noch de dood zich aandienen als ervaring. Het genre over
wint het karakter, zoals het de stij 1, de smaak en het type, 
alsmede vormen van imitatie heeft gepareerd. 
Aldus loopt het spoor van het "genre" door. Durand heeft nadruk
kelijk voor dit ene spoor gekozen. Niet in de laatste plaats door 
de beide anderen in diskrediet te brengen. 
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6. GESCHIEDENIS 

De structuur inhoud en context van de Receuil* 

De Receuil et Paralèlle vormt de grondslag voor de Préçis des 
Leçons d'Architecture. Het is een overzicht, dat enerzijds berust 
op een streven een zo groot mogelijk aantal gebouwen te documen
teren anderzijds op een poging om gebouwen onderling te vergalij 
ken. Het overzicht vooronderstelt, dat een volledigheid kan 
worden bereikt en voor zover dit een rangschikking betreft wordt 
een vorm van geschiedschrijving beoogd. De vergelijking is vooral 
gericht op een kwaliteitsoordeel. Met de instrumenten, die aldus 
achter de termen "Receuil" en "Paralèlle" schuilgaan beoogt 
Durand zeker om volledig te zijn, maar gezien het feit, dat de 
Préçis is gericht op het onderwijs in het samenstellen van 
gebouwen maakt duidelijk, dat het Durand met deze volledigheid 
een sluitende en vooral algemeen geldende theorie heeft willen 
ontwikkelen. Het is een theorie, die enerzijds berust op de 
ordening van hetgeen is gedocumenteerd en anderzijds de geschie
denis beschrijft als een ontwikkeling. Allereerst als een proces 
van eenvoud naar complexiteit, hetgeen uit de tekeningen bladen, 
de "planches" blijkt. Deze visie loopt uiteraard vooruit op het 
onderwijsmodel, dat Durand voor ogen staat, waarin de leerling 
eenzelfde weg volgt, zoals Durand het verloop van de geschiedenis 
suggereert. Op de tweede plaats is de Receuil gebaseerd op de 
opvatting dat architectuur niet een kwestie van stijl is, maar 
haar bestaan wettigt door haar doelmatigheid. Zo bestaan er 
volgens Durand slechts "genres". En door zó de gebouwen te 
ordenen wijst Durand op een geschiedenis van het reële bouwen, 
want een gebouw is niet alleen nuttig vanwege het gebruik maar 
deze term is tevens verbonden met een bouwwijze, die gebruikelijk 
is en die als "gewoonte" zo stelt Durand zijn geldigheid heeft 
bewezen. Op de derde plaats toont de naast de vergelijking van de 
soorten gebouwen onderling, die van het antieke en het moderne 
gebouw. Hetgeen in het antieke gebouw nog op de klassieke 
maatstaven terugvoert zoals bijvoorbeeld de proporties, die hun 
waarheid aan de Natuur ontlenen wordt deze in het moderne gebouw 
ontmythologiseerd en op de natuur van het gebouw zelf terug
gevoerd. En daar de laatste natuur op waarneming berust behoort 
deze tot hetgeen bij het denken hoort. Zo hoort de Natuur tot de 
mythologie. Ze wordt als oorsprong door Durand weerlegd in een 
polemiek met degenen die de imitatie van de Natuur voorstaan: 
Indien we de uitgebreide titel blijven volgen: "Receuil et 
Paralèlle des édifices en tout genre, anciens et modernes, 
remarquables par leur beauté, par leur grandeur ou par leur 
singularité immers duidt deze titel de structuur aan - dan zien 
we "schoonheid, grandeur en enkel voudigheid" tenslotte als de 
criteria van architectuur genoemd. De term "schoonheid" houdt 
voor Durand niet de gebruikelijke schoonheid in maar een 
schoonheid door variatie, die op grond van het gebruik kan worden 
afgelezen. De term "grandeur" heeft betrekking op Durancl's 
optiek, dat een gebouw zowel opvallend is door zijn grootsheid 
als uitdrukking van een openbaarheid. Durand ontleent de 
waardering voor de grandeur aan Piranesi en hij loopt hiermee 
vooruit op de wij ze, waarop onder het Napoleontische regime de 
grootsheid van een nieuwe samenleving dient te worden uitgedrukt. 
De "enkelvoudigheid" kan worden beschouwd als een radicale 
uitdrukking van variatie. Dat wat men met "enig in n soort" 
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typeert ofwel het "verschil". Tenslotte houdt de toevoeging 
"dessiné sur une même échèle" de vergelijking van gebouwen die 
gebaseerd is op een objectieve maatstaf. De tekenwijze is 
eveneens normatief van karakter. In vergelijking met de wij ze 
waarop Durand de geschiedenis simplificeert tot een ontwikkeling 
van eenvoudig naar complex is dit naast de selectie op utiliteit, 
een belangrijke reductie, die het documentaire karakter van de 
Recueil kenmerkt. 
Ofschoon Durand via een alfabetische rangschikking op een 
bladzijde de inhoud van de Receuil verantwoordt, is de volgorde 
in de Receuil, in tegenstelling met de Encyclopedisten, die wel 
alfabetisch te werk gingen, op andere inzichten gebaseerd. 
De Receuil vangt enerzijds aan met kerken en tempels om deze 
reeks voort te zetten met openbare gebouwen zoals openbare 
pleinen, markthallen en stadshuizen. Dan volgen graven en 
poorten, bruggen en aquaducten vervolgens legerkampen, kazernes, 
ziekenhuizen, badhuizen en theaters. Met andere woorden: de 
openbaar gebouwen. Deze worden gevolgd door de particuliere 
gebouwen zoals de villa's en de paleizen en in het bijzonder een 
uitgebreide documentatie van Palladia's villa's, een reeks grote 
kastelen, waaronder Versallles en het Louvre en de Tuilerieën. 
De details vormen een apart hoofdstuk. 
De Receuil beslaat 100 pagina's. Aan de openbare en particuliere 
gebouwen worden 64 pagina's besteed, waarna behalve de 10 
toegevoegde "dix planches supplementaires" van openbare en 
uitsluitend "moderne" gebouwen in Frankrijk, België, Rusland, 
Zweden, Duitsland, Italië en Spanje, aan details wordt besteed, 
te weten 27 pagina's. Ofschoon de documentatie hier mede 
betrekking heeft op de klassieke orden, is het vooral opvallend, 
hoe de verschillen tussen de orden uit diverse culturen zijn 
opgetekend. Bovendien komt het hele repertoire van details, die 
de naaktheid van het gebouw versieren van kapiteel tot entable
ment tegelpatroon, vaas, standbeeld, fries, graf, voetsteun, 
kandelaber, lamp en schildering aan de orde. Maar het betreft 
details, die evenals de gebouwen aan dezelfde criteria voldoen: 
bruikbaarheid, grootsheid en verschil. 
De structuur, die in het overzicht zowel bij het gebouw als het 
detail kenmerkt is een volgorde, die via de Egyptische, Griekse, 
Romeinse uitkomt bij de Gothische, Chinese, Arabische e.d. Hierin 
komt vaag een chronologie naar voren, alsmede een zeker waarde 
oordeel, dat aan de Westerse cultuur een eerste plaats toebe
deelt. Op die wijze lijkt Durand de niet-West Europese cultuur 
tegenover de rationaliteit van de Klassieken lijkt uit te 
spelen. Dit laatste wordt overigens alleen wat betreft de 
"geëxalteerdheid" van gothiek, zoals we in het Essay zullen zien. 
Behalve de uitgesproken voorkeur voor Palladio*en Piranesi en de 
contemporaine bouwwijze van het Classicisme valt de afwezigheid 
op van bouwwerken van de Primitieven, die onder meer wel de 
aandacht krijgen van theoretici als Rusconi in de 16e en Viollet 
Le Duc in de 19e eeuw. Durand's aandacht blijkt echter gelijke
lijk over de diverse culturen verdeeld. Het meest opvallend is de 
afwezigheid stedebouwkundige complexen. Hij volstaat met de 
documentatie van die gebouwen, die de stad structuur verlenen, 
zoals Vitruvius en met name Laugier aan de poort, het plein en de 
brug een taak hadden toebedeeld om "orde" aan te brengen in de 
"chaos". 
Komen we terug op Durand' s geschiedschrijving door middel van 
tekening en de rangschikking ervan, dan is zijn zin voor 

*fig. 20 en 21 
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volledigheid én ontwikkeling niet los te zien van een 
denken, dat gezien de utopische kenmerken algemener 
toepassing vond. Alhoewel Durand een oorsprong of imitatieprin
cipe zoals onder meer Laugier resp. Winckelmann beoogden niet 
nastreeft, kan Z1Jn denken wel geassocieerd worden met een 
toekomstperspectief. Zeker daar Durand dit ontwikkelingsdenken 
verknoopt met een geometrie van het ontwerp ligt een gedachte dat 
de geschiedenis geïdealiseerd wordt voor de hand. Echter lijkt 
mij M. Hellgardt' s suggestie dat Durand' s visie als een "Chris
tianisierung der antiken Ordnungen" (1) kan worden gezien te ver 
voeren. Dit zo'n eerder betrekking hebben op Fischer von Erlach's 
opvatting, mede door Leibniz (2) ingegeven, dat het in de 
geschiedenis om een geestelijke voleinding zou gaan. Het feit, 
dat Durand de toekomst openlegt met eindeloze combinaties 
relativeert een dergelijke finaliteitsgedachte. Bovendien blijkt 
de Préçis de ontwikkeling van eenvoudig naar complex slechts 
didactisch op te vatten en bevat de ideologie van het einde hier 
al evenmin te . Het doel van het complex is de grandeur en 
dit is zoals we zullen zien terug te voeren op een pragmatische 
opvatting van overvloed resp. openbaarheid. De grandeur dient om 
uitdrukking te geven aan de bestaansreden van het volk en niet om 
deze via de grootsheid van de vorst het recht op architectuur te 
ontnemen. Aldus gaat het om een concrete utopie. 
Voorzover het streven naar grandeur verbonden is met de notie van 
het sublieme, wordt dit in de paragraaf "De verheven theorie" 
nader bekeken. Stellen we ons nu de vraag hoe de structuur en de 
inhoud van de Recueil in de geest van de tijd is te beoordelen. 
Zoals gezegd is de structuur te herleiden tot die, welke de 
Encyclopedisten zoals Diderot en d'Alembert in Durand's tijd 
hanteerde. Kwa mentaliteit is Durand's streven naar classificatie 
en normstelling te begrijpen in de opkomst de biologie, hetgeen 
hierna wordt besproken in van "Histoire tot nomenclatuur". Meer 
dan Grapaidi's "système figuré de l'architecture" uit 1535 
vormen Durand's traetaten een analyse synthese model. De volgorde 
van Receuil en Préçis impliceert, na de Barok, een nieuwe poging 
om de werkelijkheid te beheersen. Maar van belang is hier dat de 
Receuil op zich een breuk met een totaliteitsdenken, 
dat met stijl gepaard gaat. Al blijkt in de Receuil Durand's 
voorkeur voor het Classicisme, ontdoet hij deze bouwwij ze van 
zijn kenmerken en aldus van zijn ideologie. De 
hiërarchie van stij 1 wordt dus vervangen door een classificatie
model, dat op het verschil aanstuurt en daarmee op de relativi
teit van een totaliteitsopvatting. 
Zien we de Receuil in verband met de architectuur tractaten, die 
vanaf Vitruvius in omloop zijn gebracht dan moet in dit bestek 
worden opgemerkt dat een studie hieromtrent te ver 
voert. Tot nog toe is een vergelijkende studie nauwelijks 
ondernoemen. De poging van A. Tzonis c.s. is een van de weinige 
om zicht te gen op een productie. Hier wordt dan ook 
volstaan met een selectie van fragmenten met als voornaamste 
intentie om via de "pluralistische houding ten van de 
kultuur en samenleving" (3) de structuur te tonen, waarin 
"architectuur nu eenmaal opereert". 
Zo toont de Receuil een houding ten opzichte van de d en dat 
geldt in het algemeen voor de talloze tractaten. Het is veelal 
een mengeling van bouwkundige kennis met betrekking tot een 
methode van ontwerp en uitvoering, waarbij men in het algemeen 
niet schroomt om een ethisch resp. esthetisch standpunt in te 

59 



nemen. Met andere woorden zijn het betogen terwille van een 
betere architectuur en impliciet een pleidooi voor een betere en 
schonere wereld. Utopiën die met woord en beeld de architectuur 
als instrument inzetten. Ik volsta hier met een kleine verken
ning. 
De 10 boeken van Vitruvius hebben de meest langdurige werking, 
onder meer daar hun inhoud alle criteria bevat, die men tot dan 
toe pleegt aan te leggen. Op grond van de begrippen schoonhèid, 
nuttigheid en stevigheid werkt Vitruvius het stelsel uit dat als 
het Vitruvianisme grote navolging heeft gekend zowel in de 
Renaissance als in de tijd van de Verlichting. Verreweg de meeste 
verhandelingen cirkelen al interpreterend, selecterend en 
rationaliserend om Vitruvius' visie heen zoals resp. Alberti, 
Palladio, Perrault en Blondel. Typerend voor veel tractaten, is 
het betoog over de orden, die zoals Laugier in 1765 in zijn 
"Observations sur l'architecture" (4) opmerkt, dat men met de 
orden dient aan te vangen. Het conventionele standpunt dat met 
Vitruvius aanvangt, waarin schoonheid het primaat wordt verleend 
roept bij o.a. Milizia in 1781 in n "Principij d'architettura 
civile" (5) het standpunt op dat in de architectuur alles zijn 
gerechtvaardiging moet vinden in de noodzaak. Terwijl Galileï in 
1638 in zijn "Discorsi intorno à due nuove scienze" (6) de 
"stevigheid" vanuit de mechanica herschrijft door de proporties 
van universeel beginselen te ontkoppelen en te verbinden met de 
"afmetingen en de stof van natuurlijke lichamen". 
Buiten het herschrijven van de Vitruviaanse criteria, zien we 
onder meer de fantasie aan het woord bij Colonna in diens 
Hypnerotomachia Poliphili (7). Cousin behandelt in 1560 het 
perspectief in zijn "Livre de perspectieve" (8) Dérallier gaat in 
1760 in op de tuinarchitectuur in zijn "Theorie et la pratique du 
jardinage" Marcier (9) stelt zich in 1770 het jaar 2440 voor als 
een utopie, waarin het nieuwe Parijs wordt beschreven en 
tenslotte is het Viel (10) die in 1805 "Het onvermogen van de 
wiskunde om de degelijkheid van gebouwen zeker te stellen" aan de 
orde stelt. Buiten deze bijzondere onderwerpen is het naast 
kwesties van smaak door Montesquieu (11) in 1748 in zijn "Essay 
sur le gout", Ledoux (12) die in 1804 de moraal behandelt in 
Zl.Jn: "l'Architecture considerée sous le rapport de l'art, des 
moeurs et de la legislation". Moraal in termen van kosten was 
reeds door De l'Orme (13) in 1561 aan de orde gesteld in zijn 
"Nouvelles inventions pour bien batir a petit frais". Een 
nadrukkelijk onderwerp is het doceren van architectuur. We zien 
dit b.v. bij Blondel (14) in 1675 in zijn: "Cours d'Architecture" 
en bij Morris (15) in 1736 in zijn: Lectures on Architecture. En 
wat betreft de houding, die de architect in termen van moderni
teit onder meer in de "vergelijking" onder woorden brengt zijn 
het o.a. De Bray in 1631 in zijn "Architecture Moderna ofte 
Bouwinge van onzen tijd" en Freart in 1650 in zijn "Paralèlle de 
l'architecture antique avec la moderne". 
In het algemeen zet Durand's Raceuil de traditie van het tractaat 
voort. Het meest duidelijk staat de Raceuil in de lijn van het 
rigorisme en utilitarisme, dat door Milizia en Lodoli is 
vertegenwoordigd. Ondanks Durand' s polemiek met Laugier zet hij 
eveneens diens gedachtengoed omtrent het gebruik voort. De 
Receuil is verder beïnvloed door het thema "grandeur, dat aan 
Piranesi is ontleend. De geometrie van zijn leermeester Boullée 
speelt een grote rol echter meer in economische termen, dan in 
die van de verbeelding. De meest bepalende invloed die de 
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structuur van de Receuil heeft bepaald is die van de Encyclope
disten Diderot en d'Alembert. 

De verheven theorie 

De architectuurtheorie van Durand is gebaseerd op een theorie, 
die door de auteur de historicus Legrand een "verheven theorie" 
is voorafgaande genoemd. Deze theorie is neergeslagen in een be
geleidende tekst van de Recueil (1). Wat behelst deze theorie en 
wat maakt het verhevene uit? 
Voordat we deze theorie zelf gaan onderzoeken schetsen we hier 
het ontstaan van architectuurtheorie om na te gaan hoe de 
verheven theorie van Legrand zowel kan worden gezien als een 
logisch gevolg van voorgaande theorieën. Daarbij wordt in het oog 
gehouden hoe een theorie niet alleen met een standpunt samengaat 
maar er veelal mee samengaat. Dit is te meer belangrijk 
Durand en Legrand kwa standpunt blijken te verschillen. We gaan 
er nu even van uit, dat Legrand slechts voor de tekst van de 
Recueil verantwoordelijk is. 
De theorie is doorgaans gemakkelijker te traceren dan de menta
liteit waarmee de theorie als standpunt kan worden gezien. Zo 
opent Legrand wel een - gedeeltelijke - discussie met bestaande 
theoretici, zij zwijgen echter zo goed als over de filosofische 
grondslagen, die met termen als het "denken", het "waarnemen" en 
het "verhevene" te maken hebben. Deze termen worden met zo'n 
overtuigingskracht gehanteerd, dat men eerder meent met een 
filosoof te rnaken te hebben, zij het een filosoof met een nogal 
axiomatische betoogtrant. Het spreken in evidenties is echter 
dermate, dat men niet aan een lichte irritatie ontsnapt. De 
theorie is in aanvang dan ook eerder gericht op overtuigen dan 
op betogen. De indruk wordt gewekt, dat de filosofie van 
Descartes en Kant zijn sporen heeft nagelaten en dat een 
schrijfwij ze van Legrand onder invloed staat van tijdgenoten 
zoals Chateaubriand. Tenslotte is de tekst van Longinus "Over het 
verhevene" (2) IDl.Jns inziens een adequate parameter om de 
draagwijdte van Legrand's gedachtenwereld te doorzien. 

Het formuleren van een architectuurtheorie vindt sinds Vitruvius 
plaats. Vanaf het ogenblik dat hij de begrippen zoals "Venustas", 
"Utilitas" en "Firmitas" heeft vastgesteld ZlJn talrijke 
verhandel ontstaan, die deze begrippen hebben bewerkt om de 
theorie aan de tijd aan te passen. 

Algemeen wordt aangenomen, dat de herontdekking van Vitruvius' 
boeken in een bibliotheek te St. Gallen door Pollio in 1432 de 
aanzet vormt voor deze reeks van architectuurtractaten, die in de 
Renaissance met Alberti's de Re Aedificatoria zijn aanvang neemt. 
De talloze bewerkingen die in de Renaissance, het Classicisme en 
tenslotte in de Verlichting worden ondernomen leidde van het 
normatieve denken van Vitruvius, via het mythologische denken van 
Alberti via de redelijkheid van naar het empirisme van 
Durancl's architectuurtheorie. 
Durand weet zich gesteund door de medewerking van de historicus 
Legrand, die zich niet alleen baseert op het denken en de waar
neming, maar terecht komt bij een "verheven theorie". Het verhe
vene, wordt gezien in het feit, dat de natuur haar grootsheid -

volgens Legrand "van slakkenhuis tot sterrenhemel" - ontleent aan 
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een alom aanwezige doelmatigheid. De theorie krijgt een verheven 
karakter naarmate deze zich zowel baseert op de waarneming van 
deze grootsheid, als dat ze de redelijkheid ervan bewust maakt. 
In feite voert dit samengaan van denken en waarneming, het 
eigenlijke empirisme, terug op de filosofie van Kant (3). 
Waar het om grootsheid als vorm van transcendentie gaat, stuiten 
we hier op Kant's probleem met de metafysica waarvan hij eerst 
opmerkt "Ik heb deze grens hier weliswaar nog niet nauwkeurig 
bepaald ... Later zal hij in de Kritiek van de Zuivere Rede hierin 
helderheid scheppen. Hij onderscheidt dan empirische kennis à 
posteriori ontleend aan de ervaring en zuivere kennis, die à 
priori bestaat. Van de eerste vraagt Kant zich af hoe zintuig
lijke kennis tevens transcendentaal kan zijn. Daar de zintuigen 
slechts gewaarwordingen "Empfindungen" leveren, stelt Kant vast, 
dat er eveneens het Ding an Sich bestaat, dat onbereikbaar 
blijft. Dit onderscheid is wellicht de sleutel om de verhouding 
Durand en Legrand te begrijpen. Zien we Legrand van "de verheven 
theorie" getuigen dan blijken zijn lyrische ontboezemingen vooral 
te zijn gebaseerd op "verrukking en ontzetting". Durand echter 
toont zich met name in de Préçis veel meer de zintuiglijke waar
nemer. Deze tegenstelling zou wel eens de reden kunnen zijn 
waarom Durand na enkele jaren de Recueil zonder het Essay van 
Legrand uitgeeft. 
Gijs Wallis de Vries (4) wijst er in zijn korte analyse van het 
tractaat van Longinus op, dat deze het sublieme tegenover het 
rhetorische staat. Welnu aldus staat Legrand, die het sublieme in 
de richting van de hoogdravendheid ontwikkelt tegenover de 
rhetoriek, die Durand in zijn polemisch betoog ontwikkelt. Zo 
merkt Gijs Wallis de Vries op: "Natuurlijk welt alleen in een 
genie iets subliems op. Daarmee schenkt het genie verrukking, 
oogst het verwondering, brengt ontzetting en is onweerstaanbaar. 
De rhetorische redenaar weet ons te overtuigen, te amuseren en te 
slim af te zijn, maar hij verbluft ons niet". Dit onderscheid kan 
zeker op Durand betrekking hebben omdat deze zo hartgrondig het 
genie meent te moeten bestrijden. 
Volgt men het betoog van Legrand, dan moet deze zeker kennis 
hebben gehad van de filosofie van Kant. Omdat Legrand in zijn 
essay dat de Recueil begeleidt echter met geen woord over con
temporaine filosofie rept, kan hieruit worden afgeleid hoe 
Legrand deel uit maakt van zijn tijd en er aldus niet al te 
kritisch tegenover staat. 

Op het moment dat Durand in de Préçis opmerkt dat "er buiten het 
denken niets bestaat" lijkt hij op dat ogenblik het belang van de 
waarneming en vooral het samengaan van denken en waarnemen te 
ontkennen. Maar deze synthese blijkt in de geschiedenis te zijn 
opgeslagen. Zo wijst Legrand evenals Durand op de moderne en 
antieke monumenten om vast te stellen, dat het denken in de 
gebouwen de component van het maken vindt. Het zijn de gebouwen, 
die proefondervindelijke getuigen van het feit, dat gebouwen aan 
de Vitruviaanse kriteria Schoonheid, Doelmatigheid en Stevigheid 
voldoen. Gebouwen produceren dus kennis, zij vormen het histo
risch materiaal. Dit inzicht werd ook door Winckelmann geduld, 
zij het dat hij de geschiedenis van de kunst in episoden zag. 
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Zijn indeling van vier perioden (5) geeft iets aan van de 
positie, die Legrand innam. Zo onderscheidt hij: de eerste 
periode met een "ernstige en krachtige st ij 1", de tweede een 
"grootse en verheven, d.i. sublieme 1", de derde de "stijl 
van de pracht" en de vierde de "stijl van het verval". 
Hiermee valt tevens Durand's positie te duiden. Zo kan met 
Winckelmann's verdeling Durand worden gezien als degene, die het 
verval zijnde, de Barok veroordeelt om terug te keren naar een 
"ernstige en krachtige stijl". Maar indien we zien hoe hij vooral 
Piranesi bewondert, is zijn verbinding met de derde episode 
eveneens van toepassing. In feite gaat het Durand niet om een 
stijlepisode. We kunnen wel constateren, dat hij lichtelijk door 
deze denkbeelden is beïnvloed, maar er vrijelijk mee omgaat, 
terwille van het gebouw zelf. 

We zullen nu in het kort de ontwikkeling schetsen hoe monumenten 
reeds eerder het historisch materiaal vormden om een architec
tuurtheorie te ontwikkelen. Deze ontwikkeling toont tenslotte hoe 
schoonheid bij Durand haar centrale positie moet opgeven dan 
doelmatigheid. 

Vangen we aan Alberti dan zien we ten gunste van het crite
rium dat hij de monumenten nauwelijks bestudeert, maar een idea
le schoonheid construeert om aldus het ontwerp als theorie in de 
plaats te stellen van het concrete bouwwerk. Ofschoon Palladia de 
Romeinse ruïnes wel daadwerkelijk heeft opgemeten, zien we dat 
zijn tekeningen uiteindelijk een idealisering vormen van het 
opgemeten gebouw. Het ideaal komt zo tegenover de waargenomen 
realiteit te staan en de tekening vertegenwoordigt een theorie 
die de realiteit tracht te overwinnen. Bij beiden ontstaat dus 
een onderscheid tussen het ontwerp en het gebouw. Het streven om 
de ideale regels van het ontwerp te tonen kwam vooral in de 
schoonheid van verhoudingen en de daarmee verband houdende geo
metrische naar voren. Naast het onderscheid tussen ideaal 
en werkelijkheid was er ook een kloof ontstaan tussen de eenvoud 
van een doelmatig gebouw en de schoonheid van de villa. Bij Pal
ladia zien we deze tweespalt vooral tot uitdrukking komen via 
zijn opdrachtgevers Cornaro en Trissino (6). Durand heeft in 
Recueil uitgebreide aandacht aan o.a. de villa's van Palladia 
besteed, maar of hij op de hoogte was van de ambivalente 
verhouding van Palladia ten aanzien van nut en schoonheid kan 
nergens uit worden afgeleid. 
Gedurende de Barok zal de kwestie van nut en schoonheid uit
groeien tot een dramatische paradox. Hier overheerst de schone 
vorm niet alleen, maar ze zal het nuttige gaan overwoekeren met 
een overdaad aan versiering. 
Piranesi ziet in de barokke cultuur aanleiding om de grootsheid 
van Rome ter sprake te brengen. Allereerst omdat hij tegenover 
een betoog als dat van Winckelmann, die Griekenland als de ba
kermat ziet Rome als oorsprong te stellen. Op de tweede plaats 
problematiseert Piranesi de irrationaliteit van de Barok. Hij 
tekent en beschrijft een architectuur, die de grilligheid van de 
Barok over de grenzen van het bizarre drijft. Met een van 
traetaten de Della Magnificienza bezingt hij de grootsheid van 
Rome, en daarmee toont hij, dat architectuur indien ze subliem 
is, de grootsheid van het universum uitdrukt. Piranesi's betoog 
heeft vele misverstanden opgeroepen, maar Durand zag in z~Jn 

"bizarre dromen" aanleiding om veel van zijn gedachten over te 
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nemen en niet in de laatste plaats Durand's auteur, de historicus 
Legrand. 

Laugier acht het in deze periode "de hoogste tijd om de schep
pende geest, die het nut en schoonheid met elkaar wil verenigen, 
om de steeds groter wordende kloof te overbruggen, die men tussen 
de rustieke hut en een paleis in de Corinthische orde aantreft" 
(7). 
In zijn Essay sur 1' Architecture (8) is zijn uitgangspunt de 
rustieke hut. Ofschoon Laugier de hut beschrijft als het domein 
van de naakte mens, die er zijn behoefte aan onderdak in vindt, 
blijft het echter gaan om schoonheid, maar het betreft een 
schoonheid van de orden, die is ontdaan van overbodigheid. 
Terwijl zijn "Observations" bestaan uit de beschrijving van 
gebouwen, toont Laugier in het Essay met de beroemde voorplaat 
van de "petit cabane".*Deze primitieve hut zou het voorbeeld, het 
oerbeginsel, van de architectuur zijn geweest, het archetype. Een 
en ander vormt het herstel van het imitatieprincipe, waarbij de 
waarneming in ere wordt hersteld, maar - vooruitlopend op Du
rand's kritiek is dit slechts op analogie gebaseerd. Het is een 
analogie, die bij V i truvius bekend stond als de zienswij ze, 
waarin de menselijke verhoudingen vooraf moeten gaan aan die van 
de kolom. Plaatsen we Laugier's these naast de verhandeling van 
Fréart de Chambray de "Paralèlle de 1' Architecture Antique avec 
la Moderne" uit 1650 (9), dan blijkt het feit, dat hij in 
vergelijking met Laugier en zeker met Vitruvius eenvoudig over 
meer materiaal beschikt om aldus de waarneming aan te scherpen. 
Terwijl Vitruvius slechts tot beschrijving in staat was van een 
eigentijdse productie kan Fréart tot vergelijking en daar mee 
tot toetsing komen. Het betoog van Fréart is daarmee een these, 
die een bewijsvoering insluit. 
Op die wijze produceert het materiaal van de geschiedenis met 
deze comparatieve methode een meer controleerbare theorie. Deze 
theorie zou zich niet uitsluitend op universele wetten beroepen, 
zoals men in de Renaissance de architectuurprincipes poneert, 
maar zouden waar, want bewezen zijn. Zo merkt Fréart op: 
"Om deze ware beginselen .... op een onbetwistbare manier aan te 
tonen, moet men ze doen voortkomen uit de verzameling van alle 
monumenten die het verdienen bekend te zijn" (10). 

Nadat onder meer Robert Morris in 1736 en Jaques Francais Blondel 
in 1771 met hun "lessen in architectuur" hieraan de konsekwentie 
vastknopen, dat theorie is over te dragen m.a.w. te doceren kan 
Durand rond 1800 zowel de Recueil et Parallèle als zijn Précis 
de Leçons d'Architecture produceren. Zoals we hebben gezien le
vert , Legrand de tekst voor de Recueil en zorgt Durand voor de 
afbeeldingen. Overigens is het Durand, die voor de uitgave ver
antwoordelijk is en de traetaten worden als zodanig onder zijn 
naam bekend. 
Het is opvallend, dat Durand zich niet op het gezag van zijn 
voorgangers wil beroepen. Integendeel hij veroordeelt Laugier's 
analoge denken, en het is Legrand die meer exacte waarnemer 
Desgodètz een slag toedient. Deze 'toonde aan de hand van 
wetenschappelijk nauwkeurige nameting van de antieke klassieke 
gebouwen van Rome aan, dat nagenoeg ieder gebouw zijn eigen 
normen had, onafhankelijk van die van de andere gebouwen' (11). 
Legrand verwierp niet slechts de konsekwenties, die Perrault** 
hieruit trok namelijk dat de normen, die men aan deze verge-
*fig. 6 

**fig. 33 64 



lijkende studies onttrok nog altijd arbitrair ZlJn (12) maar hij 
stelde glashard, dat al zou Desgodètz' s observatie nauwkeurig 
zijn geweest, Z1Jn schetsen in Parijs onnauwkeurig zouden zijn 
uitgewerkt (13). 

De verhandelingen van Vitruvius, Alberti, Palladio, en Laugier, 
e.a. beogen allen een architectuurtheorie te zijn. Dat wil zeggen 
een theorie, waarin de schoonheid van architectuur in hoofdzaak 
een kwestie van de proporties betrof, meer in het algemeen was 
architectuur vooral op stijl terug te voeren. De meeste theorieën 
voor Durand stellen dus het primaat van schoonheid. 

Legrand is niet geïnteresseerd in st ij 1, aangezien st ij 1 zeker 
wanneer deze tenslotte in de Barok in decoratie uitmondt het 
werkelijke object van architectuur zou negeren. In dit opzicht 
baseert Durand zich op de rigaristen zoals Milizia, die al 
eerder de St. Pieter als het lelijkste bouwwerk had getypeerd. 
Durand staat een principe voor, dat niet aan modieuze verande
ring onderhevig is, maar reëel is verbonden met de geschiedenis 
en de erin verankerde gewoonten. Zijn theorie wil geen theorie 
van het schone ideaal zijn, maar van doelmatigheid. Zo dient een 
gebouw zich niet te onderscheiden door stij 1, immers dit voert 
via proportie terug op imitatie, maar door verschil in funktie, 
want dat wordt waargenomen. 

Er lijkt m.a.w. een eind te n gekomen aan het debat over 
kunst, maar in onderscheid met de imitatietheorie, die aan stijl 
ten grondslag ligt en welke theorie in feite een kunsttheorie is 
acht Durand de tijd gekomen voor een nieuwe kunsttheorie. Zo 
appelleert Durand allereerst via de these van Legrand aan de 
"behoefte aan een kunsttheorie" en hier gaat het er om de regels 
af te leiden uit de observatie van de algemene principes, die 
"als basis voor de vele monumenten in de oudheid hebben gediend". 
Het gaat hier dus om verificatie van de theorie en dat betekent 
een definitief onderscheid met de imitatietheorieën van zijn 
voorgangers. De tijd "van de zuiver denkbeeldige vooronderstel 
lingen" is voorbij sinds de mens .... "absurde illusies heeft 
geschapen". Het dient te gaan om de "hypotheses" uit te sluiten 
"en slechts geverifieerde en geconstateerde feiten toe te laten", 
waarbij de "ervaring de enige fundamentele basis is geworden ... ", 
aldus Legrand (13). 
We zien hier Legrand in het veld van de vigerende weter1schap zijn 
plaats innemen. Het denken "an sich" wordt verworpen om het em
pirisme aan te hangen, zoals dit door Kant nader was gepreci 
seerd. 

Naast deze positie in filosofisch opzicht valt de positie van 
Legrand en Durand tevens te begrijpen binnen de Franse burger
lijke cultuur, die op het eind van de XVIIIe eeuw gereed staat om 
een sociale revolutie te zien voltrekken. Alhoewel het Classi
cisme als de kunstopvatting van de hoge conservatieve burgerij 
niet in aanmerking lijkt te komen voor een kunsttheorie van de 
Revolutie, immers vormde het Classicisme met haar neiging tot 
conservatisme meer de uitdrukking van een autoritaire wereld
beschaving. De aristocratie vond meer aansluiting bij het le
vensgevoel van de zinnelijke en hoogdravende Barok dan bij het 
vaak rigoreuze Classicisme. De rationalistisch denkende burgerij 
gaf de voorkeur aan de eenvoudige, klare en ongecompliceerde 

65 



vormen van de Classicistische kunst (14). 
Deze burgerij had reeds jaren voor de Revolutie op ruime schaal 
deelgenomen aan het kunstleven en daar de aristocratie zeker niet 
alleen de sleutel tot de cultuur in handen had en er zelfs tij
dens de Revolutie een democratisering van de "goede smaak" plaats 
had gevonden, was zodoende sprake van een grote continuïteit van 
het Classicisme. In feite had zich doorgezet hetgeen Mengs in 
zijn "gedachten over schoonheid en smaak" reeds in 1765 had 
gesteld dat: "Schoon is, wat de meesten bevalt". 
De verheven theorie van Legrand is op zichzelf niet revolutio
nair, ofschoon ze deel uitmaakt van een algehele omwenteling. In 
zijn beschouwing van de natuur en de antieke oudheid, weet 
Legrand een wereldbeschouwing te omschrijven, die uitstijgt boven 
zowel de conservatieve als de revolutionaire krachten. Legrand's 
geestdrift schuilt niet in een van beiden, maar in het nuchtere 
waarnemen van de natuur "van oneindig kleine tot aan het gigan
tische geheel" (15). Legrand's neiging tot transcendentie is dan 
wel op waarneming gebaseerd, maar Durand zo blijkt uit de Préçis 
gaat hierin niet zo ver. 

De verheven theorie heeft naast een filosofische tevens een meer 
politieke strekking. Immers zal de Jacobijnse, en daarna de 
Bonapartistische centralisatie, de oprichting van de departemen
ten, de ontwikkeling van de burgerlijke administratie en de 
economische reorganisatie van het land tot de bouw nopen van een 
groot aantal openbare gebouwen, die aan de nieuwe programma's 
van de staat beantwoorden. En daar het nieuwe regime zich zelf 
wil vestigen, brengt dit met zich mee, dat het er zich niet mee 
kan vergenoegen de monumenten van het Ancien Regime opnieuw te 
gebruiken, door hun bestemming te wijzigen, zelfs als economische 
overwegingen hiertoe zouden nopen (16). 
In het gehele kader van wijzigende culturele en politieke con
stellatie is het ook begrijpelijk dat Durand radicaal met de 
geschiedenis als homogene geschiedenis wil afrekenen. Zijn ob
servatie maakt dan ook niet voor niets gebruik van de vergelij
king tussen gebouwen uit divers episoden en verscheidene landen. 
Het gaat volgens hem om de "onveranderlijke wetten" van archi
tectuur te vinden, wetten, die achter stijl verborgen gaan. 
Op een andere wijze dan de homogeniserende stijlen-geschiedenis 
zal Durand' s theorie resulteren in een operatief interpreteren 
van de geschiedenis om de verheven theorie te funderen. Zo stelt 
Legrand: 
"De opvattingen van enkele gevierde architecten, de gewaagde 
uitvoering van enkele van hun denkbeelden, of de ..... bouwstij
len, die zij al vergelijkenderwijs hebben onderverdeeld zijn maar 
al te vaak in de plaats gesteld van deze verheven theorie" (17). 

Later zal Durand, deze visie nog aanscherpen door op te merken: 
"Er zijn slechts genres" (18), Hiermee ontnuchtert Durand het 
volmaakte beeld, dat zowel uit stijl als dat uit de verheven 
theorie voortkomt. Want het zou eerder gaan om: "onvolmaakte 
beelden" (18). 
Met het verwerpen van de onnauwkeurige waarneming en via de 
polemiek met de stijl architectuur komt Legrand met de uitspraak, 
die het universele tegen het universum uitspeelt. 

"Welnu! Hoe zou de architect het dan nog wagen een enkel onder
deel aan de orde der natuur toe te voegen of eruit te lichten, 
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wanneer hij niet eens een goed begrip van de architectuur van het 
universum heeft verworven". 

Dit begrip leidt niet anders dan naar een methode, die de wille
keur van de geschiedenis weerlegt, dat wil zeggen die waar het 
genie het volmaakte beeld heeft gemaakt. Het beeld van het idee. 
Legrand appelleert niet zo zeer aan de idee als wel aan de na
tuur en de bovennatuur. We zouden de verheven theorie kunnen 
omschrijven als een meta - hodos, een bovennatuurlijke weg. Het 
universum zou de theorie zijn en de waarneming ervan is de me
thode, die congruent is met het universum. Aldus is de theorie 
verheven, de methode vindt zijn sublieme uitwerking op grond van 
de wetten van het universum. 
De redeneringen bij Legrand worden, gezien n respect voor het 
universum, al even onweerlegbaar als de redeneringen met het 
monument als maatstaf. Zijn wil tot overtuigen drijft zijn 
spreken tot een rhetoriek, die bovendien de toonzetting van de 
lyriek draagt zoals uit het volgende mag blijken. 

"Wanneer zijn oog (van de architect) onveranderlijk op de aarde 
zou zijn gefixeerd, zich nooit stoutmoedig opwaarts richtte naar 
dat immense gewelf om de diepte of uitgestrektheid ervan te meten 
is het volk, dat hem de zorg voor zijn roem zou toevertrouwen te 
beklagen" (19). 

Maar, waar de verheven theorie de architect geldt, die de theorie 
moet toepassen dient deze zo begrijpen we Legrand - het verhe
vene te paren aan nederigheid, want in het kleine is de verbor
gen methode van de dieren te bespeuren: 

"Deze man, die belast zijnde met de instructie van een menigte 
arbeiders, wier armen op zijn bevel bewegen, moet zelf leren van 
de mier, van de werkbij; hij moet het nest van de zwaluw bestu
deren en het verborgen werk van de mol en de veldmuis nagaan" 
(20). 

De verheven theorie is kortom zo omvattend, dat alles wordt 
ingesloten, als zou het de rationalisatie van de Genesis zelf 
zijn. We moeten ons bewust zijn dat zowel de inhoud van het essay 
van Legrand als de redeneringen berusten op het Verlichtingsden
ken in het algemeen, waarin de Rede de taak van de religie blijkt 
te hebben overgenomen. 

Dit alles geldt ook voor de vorm van het essay. De vorm waarin de 
inhoud van de theorie zich presenteert wordt het meest duidelijk 
rondom de beschouwing van de "verheven theorie". De stij 1 van 
schrijven kan het best worden getypeerd als een antieke stij 1. 
Deze kunnen wij onder meer terugvinden bij Chateaubriand, die in 
zijn "Le Genie du christianisme" in 1802 op eenzelfde wijze over 
de architectuur schreef: haast theologisch. De theorie is hier 
dus zeker niet waardenvrij, integendeel ze dient een hoger doel. 
Er is hier sprake van een diepgeworteld ontzag voor de natuur als 
de oerbron van de schepping en van het weten. Gezien het feit, 
dat de mens de natuur meer en meer begrijpt, kan deze ook 
beheersen en dat wordt op een zeker niet onbescheiden W~Jze 
Legrand uitgedrukt, waarbij theologie en wetenschap bij hem 
lijken samen te komen: 

67 



"Ik zie de mens, die geholpen door de wetenschappen een enorme 
reus wordt, wiens moedige en fiere hoofd zich verheft en in de 
hemel kijkt". En Legrand haast zich om zijn theorie van de ar
chitectuur te meten met de wetenschappen, die "zij zelf op
roept". "Zo zijn de rekenkunde, de proportieleer, de geometrie, 
de statistiek, de mechanica, de scheikunde, de hydraulica, etc. 
voor de architectuur hulpmiddelen, waarvan de uitwerking boven
natuurlijk lijkt" (21). 

Samenvattend belichaamt de verheven theorie het bewustzijn, dat 
men op grond van een rationele waarneming van het universum het 
sublieme niet langs de weg van de kunst, dus niet via de imitatie 
kan vinden, maar langs de weg van de wetenschap. Aangezien het 
universum als bovennatuur nog altijd het goddelijke vertegen
woordigt, sublimeert architectuur tevens de residu van het ge
loof. 

De verheven theorie rekent dus af met de conventie van de na
bootsing, maar is deze theorie vanwege die uiterste wil om 
architectuur als een bovennatuur te formuleren niet tevens 
krampachtig? Krampachtig in het zoeken naar een uiteindelijke 
esthetische waarheid? 

Op dit moment zien we, dat de architectuur grote moeite heeft om 
deze dimensie opnieuw te formuleren. Zo niet vormt de recente 
beschouwing, zoals het "esthetisch vertoog en ontwerp" van Arie 
Graafland een poging om nu juist de onmogelijkheid van deze 
waarheid te doorzien. Graafland die op Adorno's esthetische 
theorie wij st, wenst Kant's beschouwing betreffende schoonheid 
opnieuw, maar nu kritisch te definiëren. Daar Legrand in onze 
ogen op overspannen wijze de waarheid en zijn verheven theorie 
naar een theologie ontwikkelt zou de omkering d.w.z. herformu
lering van zijn betoog vruchtbaar zijn. Graafland merkt op: "Het 
esthetische vertoog ... tracht ... niet, de waarheid te zoeken, maar 
het schampen aan de waarheid wordt gezocht" (22). 

De manoeuvre om theorie te bedrijven wordt dus omgekeerd en zo 
wordt het interessant om te zien hoe Durand in het recente dis
cours in omgekeerde richting zou kunnen worden ingezet. De ene 
keer tegen de genialiteit van de kunstenaar, de volgende keer zou 
het een bijzonder licht werpen op uitspraken zoals een "topontwe
rper" voor wie het "door de recente ontwikkelingen in het 
wetenschappelijk onderwijs in Nederland niet meer mogelijk is om 
op het hoogste niveau een opleiding te volgen ( ... ) omdat 
Nederland haar culturele reputatie als producent van een hoog
waardige architectuur dreigt te verliezen" (23). 

Wijst dit laatste niet op een ironische, maar impliciete pre
sentie van een "verheven theorie" die zich boven de wetenschap 
stelt via termen als "topontwerper" en "hoogwaardige architec
tuur"? 
Zou de oprichting van een Durand Instituut eveneens niet kunnen 
worden beschouwd als het "schampen aan de waarheid"? Waar Durand 
destijds deel uitmaakte van de Polytechnische School, staat zijn 
naam opnieuw buiten de gevestigde orde. De huidige "Durand" lijkt 
echter de rug naar de wetenschap toe te keren terwij 1 de 19e 
eeuwse Durand deze juist opzocht. Zo vermeldt de brochure voor 
het Durand instituut immers: "Grondslag voor de inhoud van de 

68 



opleiding is een architectonische discipline, die berust op 
architectonische elementen. Dat wil zeggen, op kennis met de 
betrekking tot de techniek van het bouwkundige ontwerpen in 
relatie tot historische, culturele en maatschappelijke achter
gronden". Het lijkt een parafrase van Descartes te worden: "La 
methode est necessaire pour la recherche de la verite". 

Het essay van Legrand temidden van de literaire architectuur 
produkten 

C'est le bon sens, la raison qui fait tout: vertu, genLe, esprit, 
talent et goût. Qu'est-ce vertu? Raison mise en pratique; talent? 
Raison produite avec éclat; esprit? Raison qui fièrement s'ex
prime. Le goût n'est rien qu'un bon sens délicat, et le génie est 
la raison sublime (1). 

De Verlichting sluit een episode van het Classicisme af, waarin 
de cultuur haar legitimatie vond namelijk via smaak en verstand. 
In deze termen lagen de idealen van kunst en wetenschap veran
kerd. Op het eind van de Verlichting zien we de kunst echter in 
een net van "régles eternelles" (2) gevangen, waaraan zij dan 
haar maatstaven ontleent. 
volgens Peter Knabe valt sinds de 17e eeuw de kunst in Frankrijk 
en in het bijzonder de architectuur met de literatuurtheorie sa
men. De kritiek, die wordt ingezet om kunstwerken te beoordelen 
zou uit deze algemene theorie zijn afgeleid. In het algemeen komt 
dit neer op de theorie van de smaak. 
Sinds Descartes wordt hier echter het denken aan toegevoegd als 
een zelfstandige methode, die naast haar productie van evidente 
begrippen tevens ten behoeve van deze begrippen een reflectie 
opbouwt, die tot beoordeling leidt en een wetenschappelijk kader 
schept. Het vermogen tot oordelen is, zo stelt Knabe, vanaf deze 
tijd op de betrekking tussen "raison" en "sentiment" gebaseerd. 
Op het moment dat Kant deze verhouding nadrukkelijk in zijn 
eerste esthetische werk: "Kritiek der Urteilskraft" uit 1790 
onder woorden brengt, is hiermee de theorie van kunst en litera
tuur op het nivo van de filosofie gebracht. Dit vormt onder meer 
de aanleiding voor d' Alerobert, die tezamen met Diderot de be
roemde encyclopedie (3) tot stand brengt om de 18e eeuw te type
ren als "le siècle philosophique". 

In de 17e eeuw komt de kunsttheorie in tal van uiteenzettingen 
tot uiting, die rond de kernbegrippen als "le goût, le beau, le 
génie" cirkelen (4). Het zijn begrippen, waartegen Durand zich 
in zijn Préçis direct of indirect zal verzetten. 
Zo zal hij de smaak negeren als het sentiment dat bij gebrek aan 
de rede verzandt in de discussie over stijl. Het schone zal hij 
vertalen naar het vermogen om de verschillen in functie te on
derscheiden. En het génie wenst hij zonder meer te bestrijden, 
daar de originaliteit welke ermee samenhangt zich niet baseert op 
het verstand. 
Peter Knabe noteert naast het feit, dat Diderot en d' Alerobert 
ondermeer te rade gaan bij de psychologie en de sociologie de 
volgende literaire vormen, zoals Cours, Digressions, Discours, 
Dissertations, Entretiens, Essais, Lettres, Prefaces, Reflec
tions, Traités. Hieruit leidt hij onder meer een grote reeks 
sleutelbegrippen af, die in de Encyclopedie verzameld, geclassi-
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ficeerd en verklaard worden (5). Aldus kan hier gesproken worden 
van een bewust overzicht van begrippen, waarin de theoretische 
positie van de diverse auteurs kan worden begrepen. Zo zien we 
binnen deze grote hoeveelheid van literaire vormen Durand zijn 
tractaat - de Préçis - schrijven terwijl het vóór hem zijn mede
werkende historicus Legrand is, die zijn essay ten behoeve van de 
Recueil formuleert. Het is overigens niet duidelijk wat Durand's 
bijdrage aan het essay precies is. Wel kan worden aangenomen, dat 
de tekeningen in de Preçis onder zijn supervisie tot stand zijn 
gekomen, daar Durand' s handschetsen hiervoor bekend zijn. Het 
essay heeft een definiërend karakter en het tractaat kan men de 
theorie noemen, die zich op het essay baseert. Zo is het van meet 
af aan duidelijk dat de theorie zich baseert op verificatie van 
feiten. Beiden baseren zich op de waarneming. Enerzijds wordt de 
eigen aard van het gebouw waargenomen, anderzijds verscherpt de 
vergelijking van "moderne en antieke gebouwen" de waarneming. 

De positie van zowel Legrand als Durand is in eerste instantie 
polemisch, dat wil zeggen, dat aan het adres van onder meer 
Vitruvius en Laugier een nieuw inzicht wordt geponeerd. Niet 
alleen zij worden veroordeeld, maar vooral wordt de Barok 
gekritiseerd op de grote financiële uitgaven, die met deze 
architectuuropvatting gepaard ingegaan. 

Dit laatste komt vooral in Durand's geschrift aan de orde, ter
wij 1 het essay slechts te typeren valt als het zoeken naar mo
derniteit. En dat wil volgens Durand zeggen in bouwwerken dát 
vinden wat funktioneel is. 
Ofschoon Durand in zijn tractaat de polemiek nog aanscherpt, 
wordt deze tenslotte niets anders dan een geste, ze verdampt en 
de erop volgende combinatie theorie slaat neer als een vorm van 
waarheid, die ten behoeve van het onderwijs wordt ingezet. 

De Recueil et Parallélle bestaat uit een essay en een platenboek. 
Het essay bestaat uit een verhandeling, die echter niet kon be
staan zonder dat ze zich op de theoretische observaties baseerde 
die direct betrokken zijn op het materiaal van de afbeeldingen. 
Het meest in het oog springende is dat de afbeeldingen - althans 
zo goed als alle - op één schaal (1: 100) zijn teruggebracht. 
Hierop zullen wij nader terugkomen. 

Het essay staat niet op zichzelf, maar vormt via de explicatie 
van het plaatmateriaal een betoog. Het is dus vooral een uit
gangspunt. We kijken dóór de afbeeldingen heen naar een beschre
ven werkelijkheid van een geschiedenis van gebouwen die tot op 
dat moment niet eerder zó volledig en zó objectief in de precie
ze notaties van plattegrond, doorsnede en gevel waren gedocumen
teerd. Terwij 1 de Encyclopedie van Diderot en d' Alerobert vrij 
onvolledig bleef op het gebied van architectuur, zien we bij 
Legrand de expliciete keuze voor een architectuur encyclopedie. 
Dit laatste staaft de beweringen en verwerft aldus de status van 
toe te passen kennis. Het essay zelf plaatst de woorden bij de 
dingen zoals de waarnemer meent, dat ze kunnen, maar vooral hóe 
ze moeten worden waargenomen. 'Leidraad bij deze waarneming is 
Durand's eerste uitspraak in de Préçis: 

"De architectuur is een scheppende kunst, ontsproten aan de 
behoefte, eenvoudig van oorspr:ong, gemaakt om het oog te ple-
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zieren en door een lange beschaving tot noodzaak geworden" (6). 
Eenvoud en noodzaak zijn de termen, die als alpha en omega de 
definitie van architectuur begrenzen. Het nut, met andere woorden 
zou de voorwaarde zijn van de architectuur en de schoonheid haar 
gevolg. Dit, zo stelt Durand vast, zal de bestaande notie van 
schoonheid weerleggen. 
Het "Essay sur l'histoire générale de l'architecture" - zoals de 
volledige titel van het essay luidt - vormt een poging om vat te 
krijgen niet over één geschiedenis van één periode van één land 
of van één gebouw, maar het tracht de geschiedenis van de archi
tectuur van de gehele wereld en van alle perioden te vatten. Een 
niet geringe poging dus. Maar waren er niet eerder soortgelijke 
ondernemingen zoals die van de geschiedschrijver Winckelman? 
Als we ons de vraag stellen hoe de poging van Legrand en Durand 
om de geschiedenis van de architectuur te schrijven, zich ver
houdt tot andere pogingen in die tijd, dan is het vooral van be
lang om te wijzen op het gebruik van de tekening, die als analy
se van architectuur verder wil reiken dan stijlanalyse. Hier 
het onderscheid met een standaard werk, zoals dat van Winckel
mann (7), die in de 18e eeuw de basis legt voor een geschiedenis 
van de stijl. Dit blijkt uit these; 

"Die geschichte der Kunst soll ein Ursprung, das Wachstum, die 
Veranderung und dem Fall derselben .... , so viel wie möglich ist, 
beweisen". 
Winckelmann wilde bewijzen, dat er maar één methode was om de 
problemen van de architectuur het hoofd te bieden. Namelijk de 
weg terug te gaan naar de Griekse cultuur om de nabootsing ervan 
herop te nemen. Winckelmann, die zijn "Observaties van de Antie 
ke Architectuur" in Durand's geboortejaar in 1760 schrijft, ziet 
architectuur als het samengaan van een 'materiële constructie' en 
het 'ornamant' zoals ook de 'nude body' is omhuld 'with drapery' 
(8). Winckelmann wijst op Aristoteles uitspraak, dat; 
"a building without ornaments can be compared with a healthy body 
in a state of poverty." 

Hier is duidelijk hoe Durand van Winckelmann verschilt, daar 
Durand in eerste instantie het ornament veroordeelt. Zien we ech
ter naar de wij ze, waarop Winckelmann de ontwikkeling van de 
Griekse Kunst beschrijft waarin de periode van verval de laatste 
is, dan komt Durand's oordeel hiermee overeen. Hij zal echter het 
ornament overigens alleen accepteren indien dit een functie ver
tolkt. 
Bij Winckelmann, en overigens ook bij Quatremère de Quincy, is 
echter het aesthetisch oordeel in het geding, iets dat voortkomt 
uit de wijze waarop zijn geschiedschrijving op chronologie is 
gebaseerd. En hier ligt het verschil met Durand heel duidelijk, 
daar deze geen stijl episoden vergelijkt, maar evenals o.a. J.D. 
Le Roy en Se roux d' Agincourt, de vergel ij kende methode toepast 
die erop gericht is om het type qua functie te categoriseren in 
de "parallèle" (9). Zo zet Durand het standpunt van rigaristen 
als Milizia en Laugier voort, zoals Vidler opmerkt: 
"Laugier ignored the central problem of classical aesthetics ... 
according to the logical premises of the Encyclopedists" (10). 

In de Recueil gaat het aldus om de vaststelling per object, van 
zijn nuttigheid, eenvoudig gebruik van materiaal en rangschikking 
van de vertrekken. Een lvraag is niet in het geding. Verder 
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onderscheidt het essay zich eveneens van het oeuvre van Burck
hardt (11), zoals 'Die Kultur der Renaissance', waarin in tegen
stelling met Winkelmann de voorkeur wordt gegeven aan de Renais
sance met een analoog oogmerk om de beschaving met deze histo
rische these te redden. 

Terwijl Winckelmann en Burckhardt trachtten om de cultuur in haar 
algemeenheid tot voorbeeld te stellen - het betrof een onderzoek, 
dat met een moreel oordeel gepaard ging - vinden we bij Legrand's 
essay de aanzet om zich te baseren op observatie en argument. Zo 
dient "de architect ... bij zijn onderzoek op geen enkele wijze 
vooringenomen zijn" (12). 

De studie van Legrand blijkt dus bescheiden van aard. Zijn naam 
is nauwelijks bekend. En passant blijkt Legrand zich te spiegelen 
aan een onderzoeker, waarop hij zich beroept, zoals "de onver
moeibare" d'Agincourt (13), die in zijn ogen in Italië belangrijk 
werk had verricht om tot nadere "definitie" te komen van ver
scheidene, "schijnbaar onverklaarbare" architectuurgenres. 
Legrand's samenwerking met de gebroeders Piranesi, zoons van de 
beroemde G.B. Piranesi (14) heeft Legrand vermoedelijk enige faam 
bezorgd. Het is via Legrand, die een biografie over Piranesi 
schreef, dat Durand zich o.a. op diens werk kon baseren. 
Stonden zo merkt Szambien op in de bibliotheek van de Ecole des 
Beaux Arts rond het begin van de 19e eeuw slechts de werken van 
Desgodètz, Daviler, Perrault, Le Muet, Jousse, Alberti, Vitruvi
us, Palladio, Serlio, Cataneo, Winckelmann (12). Als de Ecole 
Polytechnique deze boeken in haar bibliotheek overneemt, zal 
echter ook het werk van Legrand erbij staan. 
Een betrekkelijk kort briefje aan Durand zal het werk van Legrand 
aan de volledige onbekendheid onttrekken, wanneer deze aanbiedt 
om zijn geschrift aan het oeuvre van Durand te verbinden (13). In 
zijn aanbod is hij overigens minder bescheiden. Allereerst 
spreekt hij niet van een Essay maar van een "Histoire", waaraan 
hij reeds jaren had gewerkt, en vervolgens acht hij de verbinding 
van zijn werk met de inmiddels gereedkomende Recueil et Paralèlle 
van Durand "onontbeerlijk" (14). Het samenvoegen van de 
'Histoire' en de 'Tableaux' van Durand gaat echter niet zonder de 
ontmanteling van zijn Histoire générale, hetgeen een groter 
werkstuk vormde dan het essay. Zowel Legrand als Durand gaan er 
immers toe over om slechts "brokstukken" uit de gehele tekst met 
Durand' s gravures die dan nog onder de naam "comparaison des 
Monuments de tous les äges" bekend staan, te verbinden. 

Men kan slechts concluderen, dat de Tableaux uitsnede uit de 
algemene geschiedenis betreffen. Het beschikbare materiaal be
paalt hier de geschiedschrijving en de classificatie van de 
'genres' bepaalt het theoretisch kader. Een selectieve geschied
schrijving dus. Wanneer Durand de Recueil et Paralèlle later 
opnieuw gaat uitgeven en de verbintenis met het Essay wordt 
verbroken, ligt inmiddels de nadruk meer op de Préçis: het 
"overzicht van de lessen in de architectuur". Daarmee verschuift 
het accent van de Recueil al$ geschiedenis naar de Préçis als 
methode. De methode is .impliciet ontstaan door zowel gebouwen 
als teksten te selecteren en ze toe te snijden op de argumenten 
rond eenvoud en noodzaak. De Précis vormt een precisering van de 
methode, waarin de geschiedenis objectief als kennisreservoir 
wordt voorgesteld en geobjectiveerde elementen levert voor het 
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ontwerp. Als het essay via de Préçis getransformeerd wordt naar 
een gericht betoog om de lessen van een theoretische grondslag te 
voorzien houdt dit een volgende reductie in van wat geschiedenis 
heet. De Recueil verkrijgt hiermee achteraf gezien de status van 
een naslagwerk, waarin kan worden nagegaan hoe argumenten 
ontleend aan de observaties van historische bouwwerken. Dit om 
het ontwerp van argumenten te voorzien. Ofschoon Legrand Durancl's 
nuchterheid deelt indien hij opmerkt: "De onvoorzichtige mens ... . 
wil in een koud land op de wijze der Oosterlingen bouwen ..... " 
(15) is de tegenstelling tussen beiden toch zodanig, dat wellicht 
nog scherper de mechanismen van architectuur verheldert. Het 
feit, dat Durand het Essay laat vervallen, heeft meer gevolgen. 
Met het lossnij den van de tekst van het Essay en de Recueil 
verkrijgt de Recueil de status van een platenboek, waarin de 
verhandeling impliciet wordt. 

Hooguit wordt het los verkrijgbare Essay een zelfstandig trac
taat. Een woordloze beeldenreeks dus, met daarnaast een tractaat 
zonder beelden. De wederzijdse selectie maakt beide boeken echter 
tot een intrige, daar ze los van elkaar, elkaars hoedanigheid 
blijven oproepen. 
Zo is het bij de tekst duidelijk dat de verwijzing naar de 
serveerde gebouwen plaats maakt voor een leemte die men naar 
willekeur zou kunnen invullen. De tekst kan zelfs de observatie 
tot passie doen uitgroeien, daar de voorstelling ontbreekt. In 
het geval van de observaties van de Egyptische architectuur zien 
we dan het volgende: 
"De obelisken en de kolossale standbeelden, die zich op dit uit
gestrekte platvorm bevonden, hadden allen hun betekenis en ver
oorzaakten noodzakerlij kerwij s de meest levendige indruk op de 
reiziger, die deze trillend van vrees en bewondering passeerde" 
(16). 
Deze observaties, die het karakter van een lyrische ontboezeming 
dragen, blijken de vraag naar het nut te over stijgen. Ze zen 
op betekenissen van architectuur en blijken als gevolg daarvan 
gevoelens teweeg. We kunnen ons hier afvragen of dit te maken 
heeft met de afwezigheid van de afbeelding. 
"Verschillende gevoelens volgen zich op en brengen in n ziel 
de onrust en verwarring teweeg, waarvan de priesters wisten te 
profiteren ten bate van hun fabels en orakels" (17). 
Ik merk hier op, dat, indien de tekst zonder de afbeeldingen 
werkzaam is, Durand deze nuchterheid tenslotte in de Préçis 
ui teenzet, terwij 1 we Legrand als de auteur van "de verheven 
theorie" moeten blijven zien. Uit het feit, dat Durand na enkele 
jaren de Recueil zonder het Essay uitgeeft moet worden afgeleid, 
dat hij de nuchterheid van de tekening verkiest boven de 
"verheven theorie". Durand is zich tenslotte meer op de methode 
van het samenstellen gaan richten en daarmee meer op de redene
ring. Hieruit blijkt een voorkeur voor rhetoriek ten nadele van 
het sublieme. Slechts houdt Durand vast aan zijn credo "la plus 
grande utilité". We kunnen vaststellen, dat Durand grenzen stelt 
aan het sublieme, zoals dit door Legrand, kennelijk te gezwollen 
is geformuleerd. Het lijkt mij daarom juist om Legrand nadruk
kelijk te belichten om daarmee des te scherper de distantie te 
kunnen belichten, die Durand ten opzichte van zijn bijdrage 
heeft genomen. De verheven theorie blijkt dan de grenzen van de 
rationaliteit zonder meer te verleggen. Zo doet Legrand immers 
bewust een appèl op de architect die 'de wonderen waarmee hij is 

73 



omgeven' zou moeten observeren. Het gaat Legrand het immers om 
een groter nut dat 'nog generaties lang verbazing zal wekken en 
respect afdwingen' 

Indien we nu het Essay tezamen met de Recueil plaatsen naast een 
werk, dat Fiseher von Erlaeh in de 17e eeuw heeft uitgegeven, 
met de duidelijk operationele titel: Entwurff einer Historisehen 
Arehitektur (18) dan valt overeenkomst en verschil op. Meer nog 
dan in de Recueil, waar sleehts naar een overzicht en - zoals we 
straks zullen zien - naar een vergelijking (Paralèlle) wordt ge
zocht staat het bij Fiseher von Erlaeh vast, dat de geschiedenis 
een conclusie moet bevatten die niet alleen per object kan worden 
vastgesteld, maar die een gevolg is van de opeenvolging én op
eenstapeling van essenties van architectonische ontwerpen. Hij 
sluit eveneens aan op de ·monumenten zoals ook Durand' s eerste 
titel van de Recueil vermeldt, namelijk van de wereldwonderen en 
is aldus tevens mondiaal gericht. Fischer von Erlach ziet vooral 
de mogelijkheid om architectuur als conclusie van de geschiedenis 
op te vatten, in termen van een geestelijke voltooiing. Dit houdt 
in dat de wezenlijke betekenis van de geschiedenis in het ontwerp 
zou moeten worden vervat, en voor zover deze essenties in ver
scheidene culturen naar voren is getreden, kan deze conclusie 
sleehts langs een "ars eombinatoria" worden gevonden. Bovendien 
dienen deze essenties in de vorm van een "synthese" (19) in een 
gebouw afleesbaar te blijven als zou de geschiedenis, dankzij 
deze voltooiing nu voor altijd stilgezet en daarmee universeel 
gemaakt zijn. 
Het oogmerk van Legrand is geen "ars combinatoria" evenmin zoekt 
hij een spiritueel moment. Hij tracht ook wonderen aan de rede te 
onderwerpen. Ofschoon Legrand wijst op een combineren betreft het 
geen kunst in de conventionele zin van het woord, namelijk die 
van de imitatie van de essentiële kenmerken. Legrand is niet 
geïnteresseerd in deze benadering, maar stuurt aan op het prin
cipe van nuttigheid. Hetgeen tot steeds nieuwe vormen leidt. Zo 
merkt hij op: 

"De belangrijkste taak van de architect is het voortdurend ob
serveren en intelligent toepassen van de voorbeelden .... en ze 
combineren in nieuwe vormen en "het diepgaand bestuderen van oude 
en moderne volken eisen van hem een bestendige en aanhoudende 
arbeid" (20). 

Het essay bereidt dus voor op combinatie niet van innerlijke of 
culturele betekenissen, dit zou immers volgens Legrand tot 
"weelderige decoratie" leiden, maar de kunst van de architectuur 
zou haar plaats moeten innemen, 'te midden van de poëzie en de 
muziek'. Deze kunst, zo zal Durand later opmerken, kan worden 
teruggevoerd op "een zuivere tàal, die aan vaste maten is onder
worpen". Zoals in de muziek "de klanken in gelijke maten zijn 
gecombineerd en geordend" zijn het volgens hem de proporties, die 
"onderworpen aan de wetten van de smaak, regelmatige terug
kerende verdelingen" die voor een "mooie architectuur" (21) 
zorgdragen. 
Naast de analogie met de muziek en de poëzie, wij st Legrand 
bovendien nog op de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Immers: 
"Wanneer de arehiteet ernaar ijvert smaak te verbinden aan diep
gaande kennis, moet hij met de schilderkunst vertrouwd raken" 
(22). 
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En van de beeldhouwkunst dient de architect, wil hij "zijn won
deren in het leven roepen" de macht van de contrasten" leren 
kennen, de "geometrische constructies, waarop deze kunst is 
gebaseerd" zou de "wiskundige nauwkeurigheid" zijn (23). 
Het is op dit punt, dat Legrand met een van zijn spaarzame voet
noten - die eens te meer de autonomie van zijn essay aangeven
Durand' s Recueil aanhaalt, hetgeen erop wij st, dat het Essay 
inderdaad meer het werk is van Legrand. 
Bij Durand treedt de rede meer en meer in de vorm van argumente
ren op de voorgrond zo vervalt de smaak tot de rhetorische vraag 
of "architectuur niet zou mogen behagen?" Deze rationalisering 
van de architectuur zullen we nader in de Préçis behandelen. Waar 
de 'verheven theorie' van Legrand meer een kwestie lijkt van 
smaak, is bij Durand de 'compositie' als concrete samenstelling 
een notie van een geradicaliseerde rede. 

In dit verband is het van belang te weten, dat ofschoon Durand 
via Boullée bekend was met Montesqieu' s verhandeling over de 
"smaak" hij meer de voorkeur blijkt te hebben gegeven aan diens 
!'Esprit des Lois (1748) (24). Heeft wellicht daarom het archi
tectonisch denken bij Durand meer het karakter van een jurispru
dentie? 

Van histoire tot nomenclatuur 

Durancl's vaststelling, dat de geschiedenis geen stijlen maar 
slechts soorten bevat, staat niet op zichzelf. Deze gedachte 
bouwt voort op de inzichten die in de biologie zijn vastgelegd 
door wetenschappers als La Marck (1744-1829) met diens evolu
tietheorie en Linaeus (1707-1773) vanwege diens taxonomie van de 
plantenwereld. Zij hebben onder meer Durand via de Encyclopedis 
ten Diderot en d'Alembert beïnvloed. 
Durand's theorie van de architectonische soorten loopt vooruit op 
de ontwikkeling in de biologie, waar Darwin (1809-1882) de in
vloed van de omgeving op de diersoorten constateert. Darwin 
formuleert de beroemde these van de "survival of the fittest". 
Wat betreft dit laatste is de analogie met Durand treffend als we 
zijn compositieleer zien als de leer van de zuivere typen, die 
zichzelf en elkaar overwinnen in hun positie in de stad. Want is 
het veld van studie bij Darwin de natuur, bij Durand is het het 
veld van openbaarheid: de stad. Niet in de laatste plaats biedt 
zijn classificatie het gebouw bij wijze van spreken een 
oerlevingskans in de toenemende openbaarheid, maar het zijn de 
beginselen, die achter de soort verborgen zijn, die nu naar voren 
komen als de generatoren van een oneindige "groei" van "ele 
menten, delen en gehelen" zoals Durand deze omschrijft. Nu is de 
theorie van Durand niet strikt gelijk aan de geschiedenis van de 
biologie. Het betreft een analogie. Over de positie die Durand 
met zijn Recueil et Paralèlle in dit kader inneemt is het vol
gende op te merken. 

Waar Michel Foucault de geschiedenis van de biologie als een 
gebeurtenis in kaart heeft gebracht (1), om onder meer op de 
verschuiving van kennis-systemen te wijzen, is een vergelijking 
met Durand niet onbelangrijk. 
Foucault onderscheidt perioden zoals die van de natuurlijke his
torie in de 16e eeuw, die van de analogie in de 17e eeuw, ver-
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volgens de classificatie op uiterlijke kenmerken en tenslotte het 
herkennen van een systeem op grond van inwendige organen in de 
19e eeuw. 

Dit onderscheid is belangrijk omdat hiermee het debat van Durand 
met Laugier in een nieuw licht komt te staan. Enerzijds kon Lau
gier in zijn tijd spreken in het emblematische en symbolische 
karakter van het heersende kennen, terwij 1 Durand binnen een 
nieuw kennis-systeem sprekend Laugier het zwijgen oplegt. Immers 
kan Durand wel in tegenstelling tot zijn waarnemingen met een 
bewijs staven. 
Durand kan in de twee verschuivingen van het architectonisch 
kennissysteem gèbruik maken van de middelen van classificatie. 
Met de classificatie kan hij afrekenen met begrippen als stijl en 
smaak, daar - volgens de analyse van Foucault - de woorden en de 
dingen, die tijdens die perioden binnen een symbolische eenheid 
optreden, een onderlinge crisis doormaken. Er ontstaan namelijk' 
breuken tussen het woord, dat iets voorstelt en het ding dat iets 
anders is of kan zijn. Immers om via Durand' s kritiek - op 
Laugier' s opvatting,* dat een boom in de primitieve hut model 
staat voor een kolom - te spreken zijn de bomen bomen en géén 
kolommen. Meer nog dan Laugier ziet Durand de noodzaak om, zoals 
Foucault stelt "de spraak aan alle bedolven geraakte, sprakeloos 
geworden woorden terug te geven" (2). We moeten hier niet verge
ten, dat de spraak in die periode eveneens een overgang door
maakt van haar gehechtheid aan de mythe naar een wetenschappe
lijk definiëren. 
We denken in dit verband tevens aan Durand's positie tegenover de 
Barok, die bij uitstek een architectuur van representativiteit èn 
illusie was. Durand maakt een onderscheid· tussen het woord, dat 
als teken fungeert en het ding, dat als gebouw verschijnt. Op het 
moment dat het teken geen deel meer uit van het ding, maar als 
voorstelling optreedt, ziet Foucault een scheiding ontstaan tus
sen de lotsverbondenheid van het woord, voorzover het als stijl 
of teken geldt en het ding, dat als een materieel feit naar voren 
treedt. 
In zijn behandeling van architectuur speelt Durand dit onder
scheid uit. Het ding treedt als het architectonisch monument 
naakt, want zonder stijl naar voren. 

Het monument wordt geobjectiveerd door zijn materiële kenmerken 
zoals bijvoorbeeld het feit van zijn samenstelling uit kolommen 
te beschrijven. Vervolgens door via invloeden van de omgeving
denken wij hier aan Darwin' s - én bovendien via de behoefte 
geduid te worden als een organisch geheel. Dit geheel zou 
volgens Durand door een architect à posteriori ontworpen moeten 
worden en niet à priori moeten worden aangenomen. 
Met andere woorden het gaat DUJ;and niet om de relatie woord en 
ding te conserveren, maar de bre'uk ertussen te accepteren om deze 
breuk vervolgens tot inzet te maken van zijn compostitiemethode. 
Als gevolg hiervan is er een oneindig perspectief van nieuwe 
combinaties volgens Durand beschikbaar, die een totaliteit ople
veren, waarin de woorden en de dingen een nieuw verband aangaan. 
Dit houdt in dat er "een open ruimte ontstond waarin de dingen 
naast elkaar konden worden gezet; zonder enig commentaar van 
buitenaf", zoals Foucault stelt. 
Hiermee is de traditionele betekenis-verlening overwonnen en dat 
betekent, dat het appèl op een historische waarheid niet meer 
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noodzakelijk is. Het netwerk van de nieuwe combinaties geldt als 
een nieuw gegeven. En zo men wil vormt dit gegeven een nieuwe 
waarheid. Zo kan Durand met de natuurhistoricus Buffon opmerken 
dat: 
"Hoe groter men het aantal verdelingen tussen de voortbrengselen 
der natuur maakt, hoe dichter men bij het ware komt." 

Deze verdeling is kan worden beschouwd als een taxonomie, waar
van de fijnmazigheid de graadmeter wordt van de architectuur. De 
gedachte, dat een uniek bouwwerk waar zou zijn wordt omgezet in 
de gedachte dat het unieke oplost in de taxonomie. Met andere 
woorden zijn in zo'n zienswijze alle bestaande soorten gebouwen 
betrekkelijk geworden omdat ze achteraf kunnen worden beschouwd 
als "genres" in de taxonomie. 
Dit betekent dus dat iedere nieuwe reeks de bestaande orde als 
incident degradeert. Zo zal Linaeus opmerken: 
"Weet dan, dat niet het kenmerk (stij 1) het geslacht (genre) 
bepaalt, maar het geslacht bepaalt het kenmerk ... ". 
Betrokken op architectuur houdt dit in, dat de taxonomie de ge
schiedenis heeft overwonnen. Ieder gebouw zou aldus slechts een 
variant zijn van een oneindige taxonomie. 

Zo zou de geschiedenis van de architectuur met de woorden van 
Maupertuis via variant en verscheidenheid "monsters kunnen ba
ren". Deze oneindige taxonomie resulteert aldus in een al even 
oneindige nomenclatuur van bouwwerken. 
Bij Durand vormt de economie echter de begrenzing van een auto
noom "cogito" Het zijn dus de economische voorwaarden, die de 
eindeloze uitkristallisering van de taxonomie beheersen. Het 
ongebreidelde denken wordt opnieuw beperkt tot een eindig den
ken. Met andere woorden de autonomie van het denken wordt niet 
aan het bestaan gekoppeld, maar aan die van het Indien we 
dit tot onze inmiddels onbeheersbare geldeconomie koppelen lijkt 
er van een begrenzing overigens geen sprake te zijn. Zo maakt het 
geld vaak een ongebreidelde productie mogelijk, terwijl op som
mige gebieden van het bouwen de bezuiniging extreem toeslaat. 
Reeds in Durand' s taxonomie is het echter zo dat indien een 
maatstaf zoals de economie zou ontbreken de kheid van het 
ongekende zou bestaan als een radicale uitdrukking van een prin
cipe van "non cogito" (4). In dit geval zou de taxonomie voorbij 
haar eigen grenzen raken en een waarheid produceren, die in haar 
irrationaliteit de taxonomie zou doen imploderen om een leegte te 
doen ontstaan waarin zowel het unieke als het nieuwe hun bestaan 
zouden moeten opgeven. Ik zou dit een mogelijk poëtisch moment 
willen noemen, dat de grenzen van de verbeelding opent. 

Zo kunnen we met Foucault opmerken: 'De taxonomie sluit een zeker 
continuüm der dingen in en een zekere macht der verbeelding, die 
wat niet is, doet tevoorschijn komen (5). Foucault merkt- in het 
verlengde van Nietzsche - op dat 
"Men in onze dagen alleen nog maar kan denken in de leegte, die 
de verdwenen mens heeft opengelaten, want die graaft niet 
een gat voor iets, dat ontbreekt en geeft evenmin het voor
schrift om een lacune op te vullen. Die is niet meer of 
minder dan de opengevouwen ruimte, waarin het eindelijk opnieuw 
mogelijk is te gaan denken" (6). 

Met Foucault's constructie van het "non-cogito" stuiten we hier-
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mee op een konsekwentie, die Durand heeft aangeboord en behou
dens zijn begrenzingen heeft opengelegd als een weten, waarin dit 
weten een nieuwe status wordt verleend, zij het impliciet. 
Voor Durand echter is de relatieve oneindigheid een gevolg van 
zijn eigen criterium, de economie. De konsekwentie is dat een 
architectuur verschijnt die alles laat spreken, maar er zelf het 
zwijgen toe doet. Of zoals Foucault zegt "het boven alle tekens 
uit, doen geboren worden van het tweede spreken: het commentaar" 
(7). 
Het lijkt gezien de verwikkelingen een historische noodzaak te 
zijn geweest, dat hij, wanneer hij een naamloos classificeren 
verkoos zoals de Encyclopedisten, die weliswaar nog geen alfabe
tische, maar een thematische rangorde poneerden, een ornament
loze niet sprekende architectuur moest uitvinden. Een architec
tuur, die juist op het moment, dat ze tot directe taak had in 
polemiek met het verleden te treden, omgekeerd als niet-archi
tectuur een polemiek ten gevolge had, waarin deze architectuur 
als "rigide" werd veroordeeld (8). 
Zo wijst Legrand op Durand's arbeid, die eruit heeft bestaan om 
een overzicht te maken van "monumenten uit alle eeuwen, die ver
spreid zijn over diverse streken" om "ze te vergelijken naar hun 
herkomst, hun stijl, hun mate van perfectie en decadentie" (10). 
Deze studie - die tevens betrekking zou hebben op "de werken van 
de natuur" (waarvan we overigens in de Tableaux niets tegenkomen) 
- zou immers een "nauwkeurig systeem" opleveren, waarmee archi
tectuur niet alleen valt te ontwerpen, maar vooral "te beoorde
len" is. 
De behoefte aan toetsing is opvallend gezien het feit dat Durand 
een methode zoekt, die vooraf haar normen stelt en niet zoals 
gebruikelijk de afwezigheid van een methode, waarbij de "hypothe
se" achteraf moet worden "geverifieerd" (11). Wil deze toetsing 
vooraf nauwkeurig zijn, dan dient de observatie van de monumenten 
eveneens perfect te zijn en voorzover deze reeds door diverse 
auteurs in het verleden zijn opgemeten en van een mening zijn 
voorzien zouden zij opnieuw moeten worden getoetst Zo moesten 
volgens Durand "kunstenaars"(!), die in dat soort onderzoek zijn 
opgeleid herhaaldelijk naar Egypte, naar Griekenland, naar 
Spanje, naar Italië en zelfs naar Frankrijk reizen en nog, 
teneinde de verzameling te completeren en de dwaalsporen recht te 
zetten ... ". 
Aldus baseert de Recueil zich op de perfectie van de waarneming, 
de nauwkeurige vergelijking en de volledigheid van het overzicht. 
Ze stelt Durand in staat om het historisch materiaal op empiri
sche wij ze te objectiveren tot de principes, waarop de monumen
ten waren gebaseerd. 

Hiermee is het duidelijk, dat Durand geen algemeen historisch 
onderzoek verricht maar doelgericht en operationeel te werk gaat 
om zijn stelling met behulp van de geschiedenis te legitimeren. 
Zo beschouwt hij het bouwwerk als resultaat van "beschaving", 
zijnde een antwoord op een behoefte. 
Het ontbreken van de notie van perioden als "de afwisseling van 
culturen" geeft Durand de gelegenheid tot classificatie, die in 
de Recueil nog vaak samenvalt met aanvaarde stijlperioden. In de 
Préçis echter treden de soorten'bouwwerken - om met Linnaeus te 
spreken - als zelfstandige "geslachten" naar voren, daar hun 
"kenmerken" afhankelijk worden gesteld van de variatie in het 
programma, de streek en dergelijke. 
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Concreet treffen we in de Recueil een classificatie aan van aan 
stijlperioden respectievelijk aan streken ontleende gebouwsoorten 
en onderdelen, zoals: 
· klassieke en gotische gebouwen; 

het forum, de publieke markten en pleinen bij de antieken; 
- huizen in Italië; 

architecturale details uit de Oriënt en Afrika, etc. 
- 'moderne' gebouwen 
terwij 1 we in de Préçis de van de st ij !historie losgemaakte
nomenclatuur tegenkomen, van gebouwen en hun onderdelen. Hiermee 
kan de volgende reeks worden gemaakt, zoals het paleis van 
justitie, de bibliotheek, het museum, de vuurtoren, de slagerij, 
de beurs, het theater, het ziekenhuis, het hospitaal, enz., de 
onderdelen zoals de galerij, de trap, de hal, en de elementen als 
de kolom, de wand, het gewelf, enz. 
Het is in feite een classificatie, die dwars door de cultuur
historische feiten wordt aangebracht zoals we dit in de Encyclo 
pedie van Diderot en d'Alembert kunnen zien. 
Naast de classificatie van compositorische elementen staat het 
onderscheid in de materialen, de constructie, de vormen en de 
proporties, waarin Durand de lijn van bestaande traetaten voort
zet. 

Tenslotte formuleert Durand de compositie zelf, die als "werk
wijze" wordt voorgeschreven. De compositie is een middel, de 
dispositie is echter het uiteindelijke doel, want met dispositie 
ontstaat volgens Durand architectuur.Dit zou het denken in "ver
schillen" n, die de waarnemer bewust maken voor de schoonheid 
van architectuur. 

Is de classificatie in de Recueil nog verbonden met perioden, zo 
vormt in de Précis de stad het kader, waarmee de nomenclatuur van 
openbare en privé gebouwen zich verhoudt. Het is een opsomming 
van die gebouwen, die het programma van de stad uitmaakt. 
In de Recueil blijkt Durand nog een classificatie op grond van 
stijl en streek te maken. Het gaat hem o.a. om het onderscheid: 
"de Griekse gothiek, de Romeinse Gothiek, de gothiek van de Sar
rasenen, de Arabieren of de Moren, de barbaarse gothiek, vóór 
Karel de Grote de bombastische gothiek, onder Karel de Grote, en 
vervolgens de Normandische, de Saksische en de Duitse, etc" (13). 
Hieruit blijkt, dat het Durand niet gaat om een encyclopedische 
verzameling, maar om soorten gebouwen, die niet op basis van hun 
gemeenschappelijke stijlkenmerken worden gegroepeerd, maar om aan 
te geven hoe ondermeer de omstandigheden tot verschil in bouwwerk 
hebben geleid. Hij doet dit om de waarneming te scherpen "door 
ieder genre apart te observeren, onderling te vergelijken en 
alles te ontrafelen". Op grond van deze notie komt Durand tot 
zijn voorkeur voor de Griekse gothiek. Deze zou samen met de 
Romaanse en de Antieke gothiek de voorkeur genieten, daar ze nog 
uit originele elementen is opgebouwd. 
Met andere woorden heeft Durand de vergelijking nodig om de oor
spronkelijke beginselen van de architectuur te hervinden. Deze 
beginselen uiteraard niet of nauwelijks te vinden in gebou
wen die zoals Durand opmerkt "decadent" zijn. Het gaat er dus om 
dat Durand de geschiedenis van het authentieke bouwen uiteenzet. 
Dat wil zeggen dat ofschoon archi teetonische kennis aan de ge
schiedenis wordt onttrokken om te worden ingezet in de methode de 
stelling van Foucault niet zonder meer kan worden toegepast. Deze 
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luidt: 
"Waar de methode haar kennis ontleent aan de geschiedenis, vol
trekt zich een proces, waarin de eigen aard van de geschiedenis
de "histoire", waarin alle geobserveerde, geverifieerde verban
den, alle analogieën, mythologieën, tegenspraken - kortom deze 
eigen aard- verdwijnt in een proces van methodologisering." 

Gezien het feit, dat Durand grote waarde hecht aan een "geveri
fieerd verband van het bouwwerk met zijn bestaansredenen" is er 
dan ook veel te zeggen voor de stelling van de historicus Oechs
lin, die dit verband heeft vastgesteld. 
Oechslin is van mening, dat er bij Durand geen sprake is van een 
breuk tussen geschiedenis en systematisering van architectuur 
(13). 
Ik onderschrijf echter beide stellingen. Daar Durand in ver
gelijking tot de compositieleer, die wél de brug met de ge
schiedenis onderhoudt in de Partie Graphique tot een uiterste 
methodologisering komt gaat het in mijn ogen niet uitsluitend om 
de brug met de geschiedenis, maar de paradox tussen geschiedenis 
en systeem. 

Oechslin's stelling komt eveneens neer op een paradox én op de 
werking ervan. 
"history is not played off against systematics" (14). 
Het is in de ogen van Oechslin juist Durand' s verdienste, dat 
door de geschiedenis van zijn mythe te bevrijden en haar langs de 
waarneming van haar concrete objecten te systematiseren, dat 
beiden blijven geaccepteerd, geschiedenis én systeem: 
"the bow is strung for history with its concrete objects and ac
tU<'\lization" (15). 
Op deze wij ze vecht Oechslin overigens terecht de vermeende 
oppositie van Durancl's compositieleer met Quatramère de Quiney's 
imitatieleer aan. Durand verwerpt immers de oorsprong van 
architectuur als een ideale werkelijkheid. Hij ziet slechts de 
realiteit van het "vage type". Hij verkiest het gebouw, dat 
onder de waarneming zijn eigenschappen bloot geeft. 
Met de stelling van Oechslin is tevens weerlegd zo niet gerelati
veerd, hetgeen Hellgardt heeft opgemerkt, dat Durand "Idealform 
wie Realform bedenkenlos" met elkaar zou hebben vermengd (16). 
Zijn onderscheid te maken tussen "het getypiseerde en encyclope
dische type en het handelende type" (17) is juist maar door dit 
te associëren met de opposities "architectuur en bouwen" (18) 
wordt voorbijgegaan aan Durand' s houding met name tegenover de 
contemporaine architectuur en daarnaast zijn waarneming van het 
bouwen zelf. Het lijkt mij dan ook onjuist om genoemde opposities 
tegenover elkaar uit te spelen. Vooral echter gaat een kans 
voorbij om deze opposities in plaats van een systematiserend 
oordeel te zien als de paradox, waarin de crisis van de architec
tuur zou kunnen worden overwonnen. Met de keuze voor het bouwen 
alleen zou het "handelende type" gevaar tot een eenzijdig ideaal 
uit groeien. Een interventie - ook al is deze van buiten af
hoeft niet onmiddelijk het "bevoogden" (19) in te houden dat 
Hellgardt in het kader van de volkswoningbouw met het getypiseer
de type associeert. Het vermogen dat Durand in de architectuur 
blootlegt is mede gezien de actuele ontkoppeling van de relatie 
"ontwerp en utopie" (20) reden tot een positieve waardering. Het 
gaat dus niet zozeer het loslaten van de "histoire" ten gunste 
van de "nomenclatuur" maar om· de paradox tussen beiden in het 
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ontwerp te denken dan wel "op vreedzame en natuurlijke Wl.JZe in 
evenwicht te brengen" (21). Of is er sprake van het feit, dat het 
hier gaat om een "ongrijpbare tegenstelling"? (22) Welnu, men zou 
op zijn minst de werking ervan moeten formuleren om niet te 
vervallen in een idealiserende strijd vanuit het bouwen alleen 
tegen "de luidkeelse proclamaties van de vooruitgang der 
mensheid" (23). 
Al is tegenstelling moeilijk inzetbaar, zou ik er voor pleiten 
om Walter Benjamin' s "relatieve autonomie" werkbaar te maken in 
de architectuurpraktijk. 
Een conclusie mag zijn, dat de portée van Durand's these niet met 
één maat moet worden gemeten. Zijn breuk met de geschiedenis be
tekende destijds een opheldering van het eigen vermogen van de 
architectuur. 

Het detail tussen ornament en smaak 

In het begrip symmetrie is sinds Vitruvius de verhouding tussen 
deel en geheel vastgelegd. Wanneer we het Vitruviaanse schema 
verder bezien is een nevenstaand begrip het decor genoemd, dat de 
bemiddeling tussen 'ethiek en de esthetiek' zou betreffen (1). De 
hieruit volgende decoratie zou sinds deze d de versiering 
zijn, die zich in het detail zou uitdrukken. Dit detail - in 
tegenstelling tot een constructief detail - zou de relatie tussen 
de vorm en de bouwopgave onderhouden. We kunnen het detail hier 
zien als een sleutel, die het gebouw opent. 
Het is opvallend, dat de Recueil et Paralèlle een aantal aparte 
bladen wijdt aan het detail (2). De verklaring kt weinig 
principieel van aard. Het zou de kleine schaal zijn, waarin het 
gebouw met andere gebouwen op één blad zijn verzameld en het 
detail zou nu eenmaal een grotere schaal behoeven, om duidelijk 
te kunnen worden weergeven. 
Als we de details zoeken in de Précis des Leeons d'Architecture 
wordt dit zoeken niet beloond. Ze zijn afwezig en dit zonder 
enige verantwoording. De veronderstelling dat ze afwezig zijn, 
omdat ze als decoratie worden beschouwd en daarom worden 
verworpen lijkt ons niet geheel onterecht. Immers, het zou de 
decoratie zijn, die de eigen natuur van het gebouw zelf verhult 
en bovendien leidt het tot verkwisting. 

Waarom dan deze details niet reeds in de Recueil weggelaten? Deze 
vraag kan langs de methode die in beide traetaten wordt ontwik
keld, worden beantwoord. Het is zowel de methode van vergelijking 
in de Recueil als die van de compositie in de Préçis, die als 
analyse en synthese op elkaar volgen. In beide gevallen wordt het 
fenomeen st ij 1 vermeden, omdat het functioneren van het gebouw 
in programmatisch en constructief opzicht bepalend zou zijn en 
per gebouw zou moeten worden vastgesteld. 

Maar is de reductie van de details dan zo sterk, dat ze geheel en 
al dienen te vervallen? Dat ze, met andere woorden, als documen
ten van historische stijlen, een en al stijl zijn en bijgevolg 
slechts attribuut? 
Als we de tekeningen in de Recueil vluchtig bekijken dan kunnen 
we ons inderdaad niet aan die indruk onttrekken. Immers, zien we 
vazen met afbeeldingen, leeuwen, sfinxen, friezen, voetstukken, 
strijdwagens, kandelaars, meubels, arabesken.* Deze bonte 
verzameling doet denken aan hetgeen Piranesi in zijn Antiquità 
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heeft opgenomen. Daar treffen we tevens de peweegreden aan van de 
behandeling van het ornament als toegevoegd attribuut. Het ligt 
immers in diens verdediging van de romeinse architectuur 
besloten, dat het ornament, niet zoals bij de griekse architec· 
tuur uit het gebouw voortspruit, maar een eigen leven leidt. 
Aldus zou het gebouw in haar naaktheid present blijven, ongeacht 
de toevoeging van het ornament. Bovendien · zo stelt Piranesi· 
'hoe naakter hoe indrukwekkender'. Het ornament zelf is dus niet 
alleen nevengeschikt en kan zo haar grenzen tot het bizarre toe 
verleggen, maar onderstreept door haar additieve natuur de 
grootsheid van de architectuur. Welnu Durand' s inspiratie op 
Piranesi geldt ook hier, zij het, dat hij het element van de 
verkwisting aanscherpt en op die details aanstuurt, die • zoals 
de architectuur • de toets van functionaliteit kunnen doorstaan. 
We noemen hier tevens Boullée's visie, dat het ornament met het 
gebouw dient samen te vallen, met andere woorden, dat de totale 
vorm van het gebouw zou dienen te spreken. Ornamenten in termen 
van details zouden vanzelfsprekend opgelost raken in het grote 
geheel. Het ging hier om een antwoord op het probleem van stijl 
om in één symbolisch begrip de betekenis van het gebouw te 
verantwoorden, waarbij de relatie tussen vorm en teken scherp 
werd gedefinieerd. 
Tevoren had Blondel reeds in zijn Cours d' Architecture gezocht 
naar een reeks van architecturale genres, zoals: 'licht, elegant, 
delicaat, rustiek, naïef, vrouwelijk, mysterieus, grandioos, 
pretentieus, onzeker, vaag, barbaars, koud, arm, steriel, of 
futiel. Het streven van Blondel was hier om het gebouw een 
affectief karakter te geven en komt neer op een poging om via de 
eigenschappen van mens of dier de herkenbaarheid te bepalen. 
Durand, st ij 1 wenst de kwestie van st ij 1 en karakter te beant
woorden door de relatie van de vorm, funktie en constructie te 
actualiseren: 'Als men een gebouw inricht volgens zijn gebruik, 
wil dit dan niet op een natuurlijke manier karakter bezitten en 
meer nog zijn eigen karakter?' (3). De vraag komt hier naar voren 
of Durand ook een dergelijke maatstaf wil aanbrengen voor het 
ornament, ook al zou haar natuur een toegevoegde zijn. Voorzover 
we in de Préçis het conventionele detail als attribuut van 
toegevoegde schoonheid missen is het via de gedachte van het 
verschil in functie - en dit op alle niveau' s - duidelijk, dat 
Durand voorzag in een continue aandacht voor het verschil tussen 
gebouw en tussen de kolom en de muur, tussen het ene en het 
andere tegelpatroon, etc.* Het detail blijkt hier aldus integraal 
aanwezig en daar op deze wijze op ieder niveau de waarneming 
wordt geactiveerd, zou het niet langer nodig om het gebouw van 
attributen te voorzien om het karakter te geven. Durand voegt dus 
geen ornament aan het gebouw toe in de vorm van een teken dat 
naar iets buiten het gebouw zou verwijzen. Aldus is zijn gebouw 
als leeg teken te beschouwen. 

Quatramère de Quincy zal later op het niveau van het ornament een 
leeg teken bestrijden. Hij legt de relaties naar het 'idee'. Noch 
in het voordeel van de decoratie, noch van het gebruik, noch van 
de vorm, noch van de constructie pleit Quatramère voor decoratie 
als het instrument bij uitstek om het karakter van het gebouw te 
bepalen. 
'Decoratie', zegt hij, 'is werkelijk een soort taal, waarvan de 
tekens een noodzakelijke relatie zouden moeten onderhouden met 
een zeker aantal ideeën". (4) 
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Als decoratie ophoudt dit te Z1Jn, is men getuige van een dode 
taal, een hiëroglyphen schrift, waarvan de zin verloren is 
gegaan..... eventueel een steriel vermaak voor de ogen . . . een 
menigte aan sphinxen, leeuwen, adelaars, vazen, trofeeën, 
kandelaars, drievaten, altaren, wanden, kroonluchters, guirlan
des, lauwerkransen, etc. is niets meer geworden dan een nette 
opvulling, die geen andere rol speelt dan opsmuk'. (5) 

We volgen hier nu de beschrijvingen, die o.a. Durand's waarnemers 
hebben opgetekend en die door Legrand worden samengevat. 
De details* betreffen die van de Egyptische, Chinese, Griekse, 
Romeinse, Afrikaanse en de Gothische st ij 1. Bij de Afrikaanse 
stijl dienen we hier aan de Moorse stijl te denken zoals in het 
Alhambra. Tevens ontbreken de zogenaamde details van de 'moder
nen' niet en dit zijn onder meer de details van de architecten 
Chambray, Vignola, Palladia en Raphaël. Het is opvallend hoeveel 
aandacht de Romeinse details krijgen, n.l. 13 bladen, tegenover 4 
bladen Griekse details en 2 bladen Egyptische. De rest moet 
volstaan met één blad. 
Voorts zien we naast de genoemde details de diverse orden, vooral 
van de Egyptische, Griekse en Romeinse stijl, welke laatste o.a. 
rijke versieringen toont van de kolomschachten. We denken hier 
aan Piranesi's redenering naar uiteindelijke soberheid. We 
constateren hier in deze lijn, dat Legrand's voorkeur de 
soberheid betreft, die vooral in de Griekse en Romeinse stijl 
naar voren komt en welke op grond van de waarneming kan worden 
onderscheiden van 'de slechte stijl' (6). 

Een intermezzo in de nogal ruime opsomming en optekening van 
details betreft Legrand's paragraaf 'de la nature de la composi
tion et du bon style des ornaments d'architecture'. 
Hier blijkt onmiddellijk het begrip schoonheid in een nieuw licht 
komen te staan, daar Legrand opmerkt dat 'als ergens het schone 
onontbeerlijk is, het het object van het ornament in de architec
tuur is". 

Deze schoonheid blijkt, zo lezen we, met 'de nationale smaak' te 
maken te hebben, en het ornament houdt op te versieren, indien 
het van 'een slechte 1' is of indien de behandeling van het 
ornament 'dor en ongevoelig' is. Neen, het komt erop aan om de 
schone voorbeelden, die de Grieken en Romeinen hebben nagelaten, 
te imiteren. Hier zien we dus, dat in een oogwenk, de thema's 
schoonheid, smaak, l en imitatie ten tonele worden gevoerd. 

Om deze ornamenten met succes na te bootsen is echter nodig om ze 
'alle te kennen, te vergelijken, te classificeren in genres' om 
tenslotte een 'oordeelkundige toepassing' te kunnen maken. Maar, 
zo vervolgt Legrand: 'men moet vooral zijn toevlucht nemen tot de 
originele typen in de natuur, om niet verwijderd te raken van dit 
grote model, voor welke alle kunstmatige wetenschap verbleekt, 
zoals de vlam dooft voor de stralen van de zon.' 

Zoals reeds eerder is opgemerkt wijst Legrand op de Natuur als de 
bron van al het denken. De Natuur zou dus de stij 1 van het 
ornament genereren. Ze zou hier de oorsprong betreffen van een 
taxonomie van ornamenten, waarin het valse ornament door de mand 
valt. 
'Wie weet niet' zo stelt Legrand, 'als we slechts op serviele 
*fig. 16,17,18,19 en 22,23,24,25,26,27. 
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'Wie weet niet' zo stelt Legrand, 'als we slechts op serviele 
wijze de werken van de antieken copiëren, dat we niet bij hen 
achter blijven?'. Daarnaast zouden we indien we ons van iedere 
maatstaf zouden verwijderen tot 'bizarrerie' geraken, welke 'de 
goede smaak' niet zou accepteren. In het onderzoek van de natuur, 
dat Legrand voorstelt wordt gewezen op de 'analogieën of 
equivalenten' van planten, bloemen en fruit die in de kapitelen, 
friezen, varen, muziekinstrumenten zijn verwerkt tezamen met die 
van diverse dieren. Hij doet echter een stap verder door te 
spreken van 'aangename dromen, vruchten van een aangename 
verrukking' of van 'allegorieën en mythologie'. 
We ontsnappen hier niet aan de indruk dat voor Legrand de natuur 
naast leidraad te zijn vanwege haar rationele principes tevens de 
goede smaak voorschrijft om in zekere zin het rationele oordeel 
opzij te schuiven door op te merken: 
'Deze dromen ( ..... ) doen ons glimlachen, ( .... ) en een koude 
redenering kan ze niet meer verwerpen of vernietigen' . 
Welnu hier blijkt de tegenstelling Legrand-Ourand uiteindelijk 
neer te komen op die van de droom en het verstand. Durand zal in 
zijn Préçis het imiteren eveneens veroordelen. Dit gebeurt vooral 
aan het adres van Laugier. Over de escapades, die zijn eigen 
theoreticus Legrand zich in feite toe staat, rept Durand niet. 
Het is juist bij het ornament, dat een onuitgesproken breuk het 
meest duidelijk lijkt te worden. Legrand lijkt dichtbij de 
positie van Quatramère de Quincy beland, die deze later in 1832 
zal innemen. 
Het verschil is echter dat de eerste de natuur imiteert en langs 
deze zijde bewondering koestert voor de 'vaak spirituele 
composities' in Egypte, Griekenland of Italië, terwijl bij de 
laatste geldt, dat de architectuur niet alleen imitatie van de 
natuur is maar ze rivaliseert met de natuur en ze overtreft haar 
(7). De mens zou dus in staat zijn om de sublimatie te denken van 
de natuur. Voor Legrand is de natuur zelf zowel eenvoudig als 
subliem. De natuur hoeft niet alleen geïmiteerd te worden maar ze 
zou reeds de vormen potentieel in zich dragen. Zo stelt Legrand: 

'Ja, de kelk van de kleinste bloem verbergt een vorm van de vaas 
of van het kapiteel ... '. 

Wat dit betreft sluit hij de mogelijkheid van de interventie, die 
de Quincy voorstaat uit en stelt een rechtstreekse nabootsing 
voor terwille van de perfectie, die eigen is aan de natuur. 

'Men hoeft slechts in stucwerk na te vormen ( .... ) teneinde de 
gratie en de schoonheid te fixeren'. 
Als Legrand de Romeinse details behandelt, blijkt echter zijn 
onderscheid tussen de nabootsing, die hij met 'de froides 
copies' omschrijft en die van Piranesi. In Piranesi's tekeningen 
zouden de details met de grootste zorg zijn uitgewerkt'. Zowel 
zijn 'kundige als zekere hand' zou afleesbaar zijn, maar we 
zouden hier te maken hebben met een 'vurig genie' . In het 
algemeen zouden we bij de Romeinen, volgens Legrand moeten 
spreken van 'kunstenaars, die gepassioneerd (zijn) door het 
schone en het ware'. (8) 
Indien we tenslotte de beschrijvingen van de details volgen, 
blijken dergelijke interessen in feite maatgevend. Het blijkt wel 
om de details te gaan, maar de algemene mentaliteit blijkt het 
belangrijkst. Het betreft een houding, waarin smaak wordt 
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verantwoord. 
Van de Oosterse architectuur wordt aldus opgemerkt, dat ofschoon 
'de gebouwen zeker smaakvol zijn, als we ze als meesterwerken 
zien, maar deze smaak betreft misschien niet wat men onder 
architectuur verstaat' (9). 
Waar Legrand architectuur omschrijft als het resultaat van 
'studie' , de kennis van het ontwerpen, de vergelijking tussen 
monumenten, die men op reis ziet, de voortdurende observatie van 
de natuur ( .... ) is de architectuur het werk van het gevoel, dat 
het schone treft, de meditatie zuivert, en( .... ) de musicus, de 
poëet of de architect inspireert'. Hier stelt Legrand de 
kwaliteit in die details, die het werk zijn van de Grieken: 

'Indien deze mooie details met trouw zijn uitgevoerd getuigen zij 
( .... )van een extreem delicate kunst van de Grieken'. 

Uiteindelijk echter maakt de historicus Legrand de rekening op 
door naast te wij zen op de Griekse oorsprong van de Romeinse 
architectuur, om vervolgens op de rivaliteit met de Grieken de 
aandacht te vestigen. 

'De Romeinen restte de eer deze kunst te waarderen, een edel 
gebruik van hun schatten te maken en deze te gebruiken om de 
beste meesterwerken te scheppen'. 
Op dit punt gekomen is de stelling van Legrand, dat de Grieks
Romeinse oorsprong het meest overtuigt en dit zou de opvatting 
van Durand niet tegenspreken. 

Via deze vaststelling constateren we hier, dat de lijn Piranesi 
via Legrand voortgezet wordt bij Durand. Terwij 1 Durand het 
ornament als toegevoegde waarde transformeert naar de architec
tuur van het verschil zien we dat het ornament opgaat in de 
compositiemethode. Het detail is in de Préçis dat is 
juist, maar het is de mentaliteit, die resteert. In de precieze 
opbouw, waarin Durand zijn composities in de Préçis redigeert 
blijkt deze houding in de 'ensembles' tot uiting te komen. Al 
krijgt men bij Durand de indruk dat zijn ontwerpen egalitair 

, moeten wij er rekening mee houden, dat van het detail tot 
en met het geheel het ornament spreekt, maar dan in termen van 
"het verschil". Het geheel gaat hierbij niet verloren, komt in 
een bijzondere spanning te staan. 
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7 THEORIE 



7. THEORIE 

De geschiedenis als methode 

Inleiding op de theorie 

Vergelijken we Durand's inleiding op de Préçis met het essay, dat 
Legrand als toelichting op de Recueil schrijft, dan blijkt uit al
les, dat de "verheven theorie" plaats maakt voor een schier onweer
legbare bewijsvoering. Niets wordt echter bewezen. Uitgangspunt is 
het axioma van het menselijk bestaan en de bescherming ervan. Dit 
wordt als de ultieme evidentie opgevoerd. 
De passie die de Recueil kenmerkte, blijkt te zijn verdwenen. Du
rand steekt van wal met een scherpe kritiek op bouwwerken zoals het 
Paleis van Versailles, de St.Géneviève en de St.Pieterf die hij op 
grond van verkwisting op de korrel neemt. Deze gebouwen hebben im
mers de decoratie tot object van de architectuur gemaakt ten koste 
van hun rationele opbouw. 
Aldus zou architectuur volgens Durand "de kunst van het samenstel
len en het uitvoeren van publieke en particuliere gebouwen" moeten 
zijn. 

De toon van Durand is pragmatisch. Zijn pleidooi is op toepassing, 
toetsing en noodzakelijkheid gericht. En de formuleringen zijn na
venant. Een "scheppende kunst" bij Legrand wordt bij Durand de "
kunst van het ontwerpen" en de "behoefte" wordt aangeduid met "het 
vervaardigen van alle openbare en particuliere gebouwen". Deze ge
bouwen worden niet alleen als "kostbare producten" beschreven, maar 
met de openbare gebouwen zijn bovendien de "meest aanzienlijke kos
ten" gemoeid. Met andere woorden, indien de openbare gebouwen enorm 
veel kosten is de "grootst mogelijke wijsheid" noodzakelijk. De 
kosten zijn bij Durand dan ook aanleiding om de onbecijferbare uit
gaven van het Paleis van Versailles van kritiek te voorzien. Het 
is niet slechts te duur, maar men krijgt nog weinig kwaliteit voor 
zijn geld ook: "een extreme rijkdom zonder pracht", aldus Durand. 

Met Durand is het versieren in de architectuur afgelopen. Dat het 
ornament het object van de architectuur zou vormen is volgens hem 
onzin. Het object dient de rangschikking te zijn van de funkties 
en bijgevolg van de gebouwonderdelen. 
Aangezien dus het "samenstellen" de kern vormt van de architectuur, 
gaat Durand's aandacht uit naar de analyse, om op grond van "geob
jectiveerde" elementen een geschikt gebouw te ontwerpen. De notie 
van deze samenstelling, de compositie, leidt naar onderwijs, d.w.z. 
naar de lessen in de architectuur. 
Deze lessen zijn erop gericht om de student per onderdeel de begin
selen van architectuur te instrueren en wel zo, dat hij op grond 
van de erin opgeslagen regels een logische synthese kan maken. Dat 
is het ontwerp. 

De Lessen in de Architectuur worden vanaf 1802 door Durand uitge
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geven (1). Ze zullen niet alleen tot aan enkele jaren voor zijn 
dood in 1834 de basis vormen voor zijn eigen onderwijs aan de Ecole 
Polytechnique, maar ze worden in de vorm van de Préçis, gedurende 
zijn leven gebundeld en als zodanig nog decennia lang uitgegeven 
terwille van het onderwijs. Tot op de huidige dag gelden de re
prints als document. Naast het feit, dat de Préçis op de Ecole Po
lytechnique gedurende lange tijd de kern van het architectuuronder
wijs is gebleven heeft de Préçis via vertalingen ook buiten Frank
rijk zijn invloed gehad. Zo volgde onder meer Leo von Klenze ver
schillende lessen bij Durand hetgeen bij het ontwerp voor de Alte 
Pinakotheek in München valt af te lezen (2). 

De Préçis bevat 2 volumes, waaraan in 1826 een verkorte versie, de 
Partie Graphique, is toegevoegd. In deze laatste versie komt Durand 
zonder al te veel argumenten en met een minimum aan polemiek ter 
zake. 
Zo kan Partie Graphique worden getypeerd als een 'Préçis de Préçis. 
Men kan hier in 10 lessen, dus in korte tijd, aldus Durand archi
tectuur leren: "De la manière d'acquerir en peu temps de vrais ta

lents en architecture". 
In de twee eerste volumes van de Préçis worden er twee zaken uit
eengezet. Allereerst formuleert Durand het doel van de architectuur 
in een inleiding, die zowel aan het eerste als het tweede deel van 
het eerste volume voorafgaat. In deze inleidingen neemt hij stel
ling ten aanzien van de bestaande architectuurtheorieën, die voor
namelijk op imitatie berusten. Ofschoon, zo stelt Durand, men de 
decoratie niet als het object van de architectuur zou moeten zien, 
zou men het genieten van schoonheid niet behoeven prijs te geven. 
Want, zo stelt Durand, "het is voor de architectuur onmogelijk om 
niet te behagen". Schoonheid echter zou zich moeten baseren op be
hoefte, terwij 1 men moet inzien, dat decoratie tot verkwisting 
leidt.* 

Met deze stellingname start Durand een polemiek om in de plaats van 
de imitatietheorie een andere kunsttheorie te stellen, Ofschoon 
deze in de Recueil nog uitgebreid ter sprake komt wordt deze the
orie in de Préçis tot een methode teruggebracht. 

In het eerste volume behandelt Durand de materiale~n de vormen*** 
en hun verhoudingen om tenslotte tot de kern van de archite.ctuur
lessen te komen: de compositie, waarbij de elementen, de delen en 
de ensembles worden behandeld. 
Voor het tweede volume plaatst Durand een "discours preliminiaire", 
waarin wordt gespeculeerd op de kwaliteit van zijn architectuurcur
sus. De kerngedachte blijft, dat "slechts, dat redelijk is, dat uit 
de natuur van de dingen voortspruit". 
In de laatste alinea's stuit Durand op "het onberekenbare aantal 
combinaties". Dit vormt volgens mijn benadering een kernthema. 
In het tweede volume wordt naast het feit, dat een korte these over 
de stad wordt ontwikkeld een reeks voorbeelden gegeven van openbare 
gebouwen zoals het theater, de gevangenis, de bibliotheek, het mu
seum, enz. alsmede worden voorbeelden aangevoerd voor het parti
culiere wonen, zowel in het stedelijk complex als er buiten, in de 
vorm van de woning in de straat, op het platteland, de boerderij 
en dergelijke. · 

Tot slot vat Durand alles nog eens samen in de "Partie Graphique" 
en merkt op, dat dit deel zeker niet op zichzelf staat, maar direct 
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verband houdt met de voorgaande volumes. Met andere woorden laat 
Durand niet toe, dat wij de tien lessen van de "Partie" vervreemden 
van eerdere argumentaties. 

Merkwaardig genoeg spreekt hij niet in dergelijke termen over de 
Recueil, die toch immers het fundament vormt voor de Précis. De 
Recueil blijkt aldus een afgesloten hoofdstuk te zijn. 

De cirkel lijkt rond. Durand vangt aan met een boek met architec
tuurtekeningen en hij eindigt ermee. Tussenbeide staat de composi
tie als een "système clos", waarin tekening en argument samengaan 
als een rationele ontwerpmethode. 

Het is niet uitgesloten zo stelt Szambien (3) dat Durand het hoofd
stuk "De la methode" heeft gelezen, maar heeft Durand niet een "
simple cartesianisme" geformuleerd? 
Volgens Szambien reviseert Durand de traditionele architectuur
theorie met behulp van zijn vriend en linguïst Maudru en om ade
kwaat de methode en de regels van de compositie te kunnen vaststel
len tracht hij de taal van haar beelden te bevrijden door een on
derscheid tussen het object en het teken aan te brengen. Het resul
taat is een nivellering "au nom de la simplicité" (4). 

De werking van de polemiek 

Indien we in hoofdlijnen van Durand' s "introduction" hier weergeven 
valt op hoe zijn betoog door zijn veroordeling van de grote monu
menten van de Barok wordt bepaald. Voorts valt hij de imitatie
opvatting aan, die van Vitruvius tot en met Laugier een aanvaarde 
leer vormde. Zijn eigen theorie komt neer op een wijziging van het 
begrippensysteem, dat sinds Vitruvius gold en bovendien vereen
voudigt hij deze begrippen zelf om daarmee de Ecole Polytechnique 
tegenover de Ecole des Beaux Arts uit te spelen. Voortdurend be
roept Durand zich op evidenties zoals het feit, dat architectuur 
doelmatig zou moeten zijn in plaats van zich in versiering te ver
liezen en geld te verkwisten. Het meest duidelijk is zijn stand
punt, wanneer Durand in plaats van de natuur ten voorbeeld te stel
len op de "natuur van de dingen" wij st. Dan maakt hij zich los van 
polemiek en blijkt wat zijn "observatie" waard is. 
Om tenslotte over het onderwijs zelf iets mee te delen, moet hij 
de inleiding voorzien van een vervolg. We volgen nu hier het ver
loop van de inleiding. 

In feite stoelt Durand's inleiding op gemeenplaatsen. Namelijk dat 
te zeggen, waar ieder het wel over eens moet zijn: 
"de architectuur .... de mens dankt er zijn overleving aan, de samen
leving haar bestaan, alle kunsten hun ontstaan en ontwikkeling, 
zonder haar zou de mensheid, ten prooi aan de hardheid der na
tuur ..... wellicht bijna geheel van het aardoppervlak verdwenen 
zijn". 
Tenslotte volgt dan een staaltje rhetoriek:"Zouden we ons dan niet 
over de onverschilligheid moeten verbazen tegenover een dergelijk 
belangrijke kunst?" (5). 

Ofschoon het duidelijk is, dat decoratie tot verkwisting leidt, 
zien we Durand's argument voor doelmatigheid groteske vormen aan
nemen: 
"Daar de architectuur van een dermate groot en algemeen belang is, 
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zou deze kunst algemeen moeten worden gekend, maar omdat zij dit 
niet is moeten in elk geval degenen, die haar beoefenen een uit· 
stekende kennis bezitten" (6). 

Om de reeks van gemeenplaatsen te besluiten omschrijft Durand nog 
een keer het doel van de architectuur. Deze heeft "geen ander doel 
dan het publieke en particuliere nut, de instandhouding en het ge
luk van het individu, de familie en de samenleving" (7). 

Durand heeft aldus zijn architectuuropvatting op uitgangspunten 
gebaseerd, die enerzijds verwij zen naar de archaïsche mens die 
reeds in traetaten zoals die van Vitruvius, Filarete en Laugier als 
uitgangspunt wordt genomen. Anderzijds drukt Durand het doel uit 
in de termen van een sociale cultuur van het individu, de familie 
en de samenleving, waarin de mens ten gevolge van de ideologie van 
de staat • beïnvloed door Rousseau's Contrat Social uit 1762 een 
vrij mens is, die gelijk is aan anderen. 
Wat dit laatste betreft vormt de nieuwe staatsideologie de ideale 
achtergrond (8) want hierin past de algemene verwijzing naar de 
behoefte van de mens. 

Ofschoon Durand's argumenten stereotype van aard ZlJn, kan hij ge· 
bruik maken van de op handen zijnde materialistische levenssfeer 
om de kwestie van smaak, die nu eenmaal verbonden is met klasse
bewustzijn om te buigen naar het sociale criterium van Rousseau. 
Durand laat zich niet verleiden tot het sensualisme, dat ondermeer 
Locke, Berkeley en Condillac door het vertoog over "smaak" voort 
te zetten (9), aanhingen. Durand opteert niet voor smaak, maar 
tracht het doel van de architectuur op de primaire levensbehoefte 
te baseren. 

Naast het feit, dat Durand zich baseert op eenvoud van argumenten, 
vereenvoudigt hij tevens het begrippenstelsel van de architectuur. 
Hij ziet zich geplaatst tegenover de uiteenlopende zogenaamde Vi
truviaanse begrippenstelsels, die sinds Alberti, Serlio, Philibert 
du l'Orme, Palladio, Blondel en Perrault in bewerking waren als de 
"aanvang en verbreiding van het Vitruvianisme" en die tenslotte 
door Laugier, Lodoli en Boullée werden "afgebouwd" (10). Bij Durand 
vindt volgens Germann het Vitruvianisme zijn einde, daar deze be
grippen wel worden voortgezet, maar zodanig via eenduidige kriteria 
worden gesystematiseerd, dat de essentie van het Vitruvianisme zou 
komen te vervallen en slechts de begrippelijkheid zelf als toet
sende factor zou overblijven. 
We zullen hier nagaan hoe Durand het bestaande begrippenstelsel 
ombuigt naar een uiteindelijke systematisering. Waar Vitruvius het 
architectuurbegrip "architectura" bovenaan zijn begrippenstelsel 
plaatst, heeft Durand deze plaats ingeruimd voor de nuttigheid (1'· 
utilité) en waar schoonheid (venustas) stond, staat nu zuinigheid 
(!'economie) waarvan de onderverdeling symmetria, eurytmia en decor 
is vervangen door symmetrie, regularité en simplicité. 

Terwijl het gebruik (convenance) bij Durand afzonderlijk is onder
verdeeld in stevigheid (solidité), gezondheid (salubrité) en gemak 
(commodité) is een onderverdeling van stevigheid (firmitas) bij 
Vitruvius verweven met de tweede onderverdeling van de schoonheid: 
met name de symetria, intercolumnium, modulus, aspectus en distri
butio. 
De navolgende schema's tonen de systematisering. 
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Vitruvius: (29) 
architectura 

firrnitas utilitas venustas 

decor symrnetria eurytrnfa 

intercolurnniurn modulus aspectus distributio 

Durand: (12) 
utilité 

convenanee economie 

solidité salubitré commodité symétrie regularité simplicité 

Een nadere vergelijking toont een intrinsieke verweving van begrip
pen aan bij Vitruvius dat wil zeggen: begrippen, die niet onder 
één, maar onder meerdere hoofdbegrippen thuishoren. We constateren 
dus een uiterste vorm van hierarcbie bij Durand en een min of meer 
relatieve structuur bij Vitruvius. Het is nu dit hiërarchische en 
ondubbelzinnige begrippenstelsel waarmee Durand de architectuur 
haar vanzelfsprekendheid kan geven. Vanaf Vitruvius geldt de har 
manie als een noodzaak om tussen de begrippen een balans te vinden. 
De begrippen zelf maken daar niet de realiteit uit, maar de harmo
nie. 

Durand worden de begrippen in hoge mate verzelfstandigd en daar 
het begrippenstelsel zo op zich te staan wordt een oneindig aantal 
combinaties mogelijk, daar deze combinaties niet worden gehinderd 
door de klassieke notie van harmonie. Het is in feite een "anti
academisme", dat overigens door Quatremère de Quincy als zodanig 
werd gewaardeerd (13). 
De manier waarop de ingenieur op de Polytechnische School werd op
geleid verschilde aldus van de academische traditie van de Ecole 
des Beaux Arts in termen van disciplinaire versus culturele breed
te. De laatste school bleef het Vitruviuaanse stelsel in haar com
plexiteit aanvaarden en verhield zich aldus tot de Polytechnische 
benadering als het conserveren van esthetische waarden versus de 
oneindige reeksen van objectieve verschillen. 

De wijze waarop de begrippen door Durand worden overgezet is prag
matisch. Het principe van de dienstbaarheid (convenance) wordt als 
volgt in de gerieflij khcid (commodité) vertaald: "het aantal, de 
grootte van alle delen, hun vorm, hun ligging en hun inrichting in 
nauwkeurige overeenstemming met de bestemming". Indien onder de 
spaarzaamheid de symetrie wordt aangeduid, zo stelt Durand, is de 
vorm van het vierkant is te verkiezen boven het parallellogram maar 
dit is ondergeschikt aan de cirkel", wil een bouwwerk kosteribespa
rend zijn. "Al het onnodige is absoluut verboden''. Het betreft vol
gens Durand dus een misvatting van "het merendeel der architecten" 
dat architectuur de kunst is van de decoratie in plaats van het 
maken van nuttige gebouwen. "Haar hoofddoel zou schoonheid zijn" 
(14). 
Zoals Knabe heeft opgemerkt viel het begrip "schoonheid", zoals het 
van de architectuur was afgeleid, samen met het "ware" en het "goe-

90 



de" (15) maar waar het schone van de culturele omstandigheden af
hangt valt het in de tijd van Durand samen met het nuttige. Immers 
vormt volgens Durand dát hetgeen, dat de kunst van de Antieken tot 
"moderne" architectuur maakt. Durand introduceert aldus niet alleen 
een nieuw tijdperk door op het nut en de bijbehorende zuinigheid 
te wijzen, maar kan van zijn tijd gebruik maken om de begrippen van 
de architectuur om te buigen. 

Resumerend staat Durand met zijn Préçis aan het eind van het Vi
truvianisme, daar zowel de complexiteit van het begrippenstelsel 
als de meerduidige begrippen zijn gereduceerd tot een eenduidig 
begrippensysteem, waarmee vervolgens nieuwe evidenties kunnen wor
den gebaseerd. Durand is dan slechts verantwoording schuldig aan 
de interne logica van zijn archtectuursysteem. Tevens kan hij zich 
zowel beroepen op de continultelt van het Classisistische archi
tectuurcanon als, dat hij de reductie kan legitimeren langs de ge
wijzigde omstandigheden, die de nieuwe cultuur met zich meebrengt. 

En niet ieder is dit gegeven. De kwestie van smaak was daarnaast 
verbonden met de imitatie. 
We zullen nu zien hoe Durand zijn laatste argument inzet om zijn 
methode als de enig juiste imitatie te profileren. 
Het betreft respectievelijk de vergelijking van de kolom met de 
mens om aan zijn ideale verhoudingen zijn eigen proportionele waar
heid te ontlenen en de verwijzing naar de primitieve hut, waarin 
de principes van architectuur zouden zijn verborgen. 

Deze principes betreffen tezamen de architectonische orden, welke 
op grond van de imitatie van het menselijk lichaam en de primitieve 
hut zouden zijn ontstaan. Durand toetst deze analoge denkwijze aan 
de waarneming en stelt de vraag of de hut een "natuurlijk object" 
is en het menselijk lichaam een zinvol "model". 
De beschrijving, die Laugier van de mens in zijn archaïsche bestaan 
geeft betreft zijn verhouding met de natuur. Deze biedt hem schoon
heid, maar eveneens veel ongemakken en zo besluit deze mens in te 
grijpen en zich teweer te stellen tegen de "hitte van de zon", de 
"allesdoordringende regen" en "de ongezonde lucht" om zich aldus 
van een beschutting te voorzien. 
Het zou een hut* zijn met vier in een vierkant geplaatste bomen, 
waaruit horizontale en schuine takken zijn gezet respectievelijk 
gegroeid en waarvan de kolom, het entablement en het fronton zouden 
zijn afgeleid. De beschrijving van de primitieve hut vormt aldus 
de kunstmatige oorsprong van de Griekse tempel, zijnde de natuur 
zelf. 

Het betoog van Laugier is voor Durand aldus niets anders dan een 
gereconstrueerd verleden. Voor Durand kan deze gefingeerde oor
sprong geen geldigheid bezitten. Ze is strijdig met de waarneming. 
"Zo is een boom geen kolom" stelt Durand (16). Durand's redenering 
betreffende de mens is al even ;ontnuchterend. Een menselijk lichaam 
zou immers verschillende doorsneden hebben en is de kolom niet im
mers een "cylinder, waarvan de diameter overal gelijk is?", zo 
vraagt Durand rhetorisch. 
Aldus, zo vervolgt hij; is het evident, dat het menselijk lichaam 
geen model kon zijn voor de architectuur (17). Ook hier moet hij 
eerst met het beginsel van de imitatie afrekenen. Vastgesteld 

*fig. 6 
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wordt, dat de Grieken zich tot taak stelden om die delen te ver
bergen, die op die van de hut leken - zoals de triglyfhen, die vol
gens Vitruvius werden aangebracht om de "gladde uiteinden van de 
houten balken te bedekken", en die men "lange tijd nadat men stenen 
kolonunen ging maken" nog steeds voor het entablement gebruikte of 
zoals de Ionische en Corynthische orde, waarin men "alle takken, 
die op de hut leken" liet verdwijnen (18). 

Durand wil met dit alles aantonen, dat noch de mens, noch de hut 
een model voor architectuur heeft kunnen zijn - ze vormen immers 
geen "natuurlijke objecten". Wat de hut betreft ziet Durand deze 
eerder een product van een "bot instinct", dan als een uiting van 
"kunst". Aldus berust volgens Durand het genot, dat uit de naboot
sing volgt en slechts decoratie tot doel heeft, op een "hersen· 
schim" en "de onkosten die eruit volgen leiden tot een stommiteit" 
(19). 
Durand stelt zich tenslotte de vraag of de architectuur van de 
Grieken dan niet te verkiezen valt boven die van de Romeinen, want 
de laatsten waren uit op decoratie, terwij 1 de eersten de "deco
ratie nooit als object" en "het genot tot doel" hebben gehad (20). 
Als Durand in antwoord op de conventies van smaak een positie moet 
innemen komt hij tenslotte tot de meest rhetorische uitspraak: "De 
gedachte is ver van ons, dat de architectuur niet zou kunnen be 
hagen; integendeel we stellen, dat het onmogelijk is niet te be
hagen, als ze volgens haar ware principes gehanteerd wordt." (20) 

Het is duidelijk welke weg Durand wil gaan. Architectuur dient be
scherming te bieden. Kortom ze is dienstbaar. Samengevat vormt 
Durand's architectuurleer zo het scharnier tussen classicisme en 
20e eeuws functionalisme, omdat de klassieke notie van esthetiek 
vertaald wordt naar de rationalisering van de doelmatigheid. 

De architectuur van Durand beroept zich overigens niet uitsluitend 
op dienstbaarheid, maar het zijn tevens de kosten, die voorwaarden 
vormen voor de schoonheid van het gebouw. 
Zo stelt Durand dat architectuur te herleiden valt tot het oplossen 
van twee problemen: 
1. met een gegeven som geld een zo geschikt mogelijk bouwwerk 
maken, zoals de particuliere bouwwerken; 
2. een bouwwerk maken waarvan de eigenschappen zijn gegeven, met 

zo min mogelijk kosten, zoals de openbare gebouwen (21). 

Om dit te illustreren eindigt Durand zijn "inleiding" met twee 
voorbeelden van bouwwerken, die in zijn ogen door een geschikter 
dispositie een grote besparing hadden kunnen opleveren. Het zijn 
de bouwwerken, waarmee hij ook zijn inleiding had geopend. In feite 
valt Durand meer dan eens in herhaling. In het algemeen formuleert 
hij zijn redenering steeds op eenzelfde wijze, het onderwerp is wat 
verschilt. Hier is het opnieuw het Franse Pantheon* in Parijs, dat 
het als pronkstuk van het Classicisme moet ontzien en de Sint 
Pieterskerk te Rome**, dat het als het hoogtepunt van de Barok moet 
ontgelden. 

Voor het Pantheon merkt Durand op, dat het bouwwerk economisch is 
verantwoord indien de cirkel de kruisvormige plattegrond zou ver-

* fig. 7 
** 8 
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vangen. 
Wat betreft de Sint Pieter is Durand van oordeel, dat, naast het 
feit, dat dit bouwwerk tot een "onbeperkte verkwisting" leidde
hetgeen een gevolg was van decoratie - het eveneens een misvatting 
was om in plaats van dispositie decoratie na te streven. 
In plaats van de nu gebouwde St. Pieter had men beter de door Con
stantijn gebouwde basiliek, die tot ruïne was vervallen, kunnen 
herbouwen. Het gaat Durand hier uiteraard niet om de vroeg Chris
telijke stijl, maar om de logische beginselen. Deze logica heeft 
echter een grootse betekenis verkregen want ze betreft: "la fortune 
desparticulierset des nations" (22). 

In het "vervolg op de inleiding" behandelt Durand de wijze, waarop 
men architectuur moet bestuderen. Daar de gebouwen, die men moet 
observeren en de ontwerpen, die men zal maken een "onbeperkt aan
tal" betreft, zal men er toe moeten komen om de principes van het 
samenstellen te destilleren uit de wijze, waarop een gebouw is sa
mengesteld. Zo ligt de samenstelling in het verlengde van de ana
lyse. "Om de beoordeling te scherpen en de verbeelding te stimule
ren dient men echter zo veel mogelijk bouwwerken te analyseren". 
Maar zo constateert Durand:"aangezien de aan de architectuur studie 
bestede tijd is ingekort zijn we genoopt ons te beperken". Hier 
wordt Durand zeer actueel wat betreft de wijze waarop de bezuini
gingen ons huidige architectuuronderwijs treffen. Binnen dit kader 
kan de student "van het eenvoudige naar het complexe" en van het 
"bekende naar het onbekende" (23) gaan. Het doel is om uiteindelijk 
bouwwerken te verkrijgen "waar men nog nooit van gehoord had" (24). 
Vooruitlopend op zijn compositiemethode wijst Durand op de paral
lelle ontwikkeling van de "elementen", de "delen" en de "gehelen". 
Durand's positie ten opzichte van de geschiedenis wordt in deze 
kleine zinsnede duidelijk. In plaats van de beperkte stijlvoorbeel· 
den te imiteren, ziet Durand in dat de geschiedenis een ruimer be
toog inhoudt, namelijk de prinèipes van het bouwen zelf voort te 
zetten in een "oneindig aantal". En is dit niet de ware aard van 
de geschiedenis? Of vergeet Durand het principe dat aan stijl ten 
grondslag ligt? Desondanks is het het uitdagende van zijn methode 
dat deze los van de bestaande stijlconventies is geformuleerd en 
aldus niet betrokken is op smaak maar op het recept zelf aanstuurt. 

In het vervolg van zijn inleiding wijst Durand tenslotte op het 
belang van de tekening, die ofwel dient om ideeën te verduidelijken 

.ofwel om architectuur te bestuderen. Zich afzettand tegen de Beaux 
Arts opleiding stelt hij dat "iedere pretentie of luxe moet worden 
vermeden" om aldus een "vlotte studie en gedachtenontwikkeling" te 
garanderen. 
Er worden dan drie soorten tekeningen onderscheiden: de platte
grond, de doorsnede en de opstand en ze dienen ontwikkeld te worden 
op één blad, waarbij de tekening van de plattegrond de vertakking 
vormt van een assenkruis, dat vervolgens wordt uitgebouwd tot een 
vierkant. Dit vierkant vormt het model waarop het ontwerp wordt 
gebaseerd. De hoofdassen verkrijgen paralelle assen, waarop deur 
en raam openingen kunnen worden vastgelegd. Rondom de secundaire 
assen bepaalt men de dikten van de muren en de kolommen. 
Het is overigens hier, dat het fundamentele onderscheid met de Re
naissance architectuur zoals bijvoorbeeld van Palladio ligt. Het 
gaat bij Durand om een modulair raster, waaróp het materiaal is 
geordend. Bij Palladio komen d~ vertrekmaten, dus de maat tussen 
de wanden en niet de hart op hart maten naar voren als een ideëel 
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proportionele en ruimtelijke orde. Bij Durand Zl.Jn deze onder
verdelingen bepaald door de dispositie t.a.v. constructie en ge
bruik. Terwijl het bij Palladia om een orde gaat, die naar de ide
ale mens verwijst, gaat het bij Durand om een systeem, dat naar het 
gebouw zelf verwijst. 
Een zodanige dispositie benadrukt de materialiteit van de architec
tuur en vermijdt iedere fictie. Het gaat om het functioneren van 
het bouwkundig materiaal~ Dit is tevens het architectonisch mate
riaal. Aldus geeft de tekening datgene weer, dat terwille van de 
uitvoering van het gebouw moet worden vermeld. Er wordt geen beeld 
buiten de tekening bedoeld. 

De tekening representeert dus geen werkelijkheid buiten zichzelf. 
Al hetgeen is getekend geeft zowel ontwerp als realisatie weer. 
Eenzelfde ontnuchtering geldt de aquarel. Het aquarelleren van de 
tekeningen -zoals het een vaste traditie betreft van de Beaux Arts 
opleiding -leidt slechts tot "onzuiverheid en dubbelzinnigheid'' 
(27). De aquarel moet dan ook volgens Durand uit de architectuur 
"gebannen" worden. "Hij is niet alleen fout, maar ook gevaarlijk", 
zo meent hij, want bij de uitvoering van het ontwerp kan immers 
blijken, dat de architect zich alleen heeft laten (ver)leiden tot 
schoonheid. 
Slechts grijstinten, die het "bouwwerk in gebouwde staat" tonen 
zijn toegestaan. Een gevolg van Durand' s tekenwijze waarin "de con
crete realisatie" de "werkelijkheid imiterende perspectieftekening** 
verdringt" dat architectuur de "scenografische diepte van de evo
cerende voorstelling verliest" (28). 

Resumerend zien we, dat Durand zijn theorie vaak ten overstaan van 
bestaande conventies ontwikkelt om zijn leer nader te preciseren. 
Ofschoon Durand's polemiek sterk overweegt is het van belang om 
naast de werking van de polemiek de theorie in zijn eigen logica 
onder ogen te zien. Dit komt tot uiting in de combinatieleer, die 
Durand zonder omwegen formuleert. 

De architectuurlessen 

Les ingenieurs étant chargés plus fréquemment que jamais d'élever 
des édifices importants, ou ne saurait trop reeammander aux élèves 
de l'Ecole Polytechnique l'étude de l'architecture, et en même 
temps leur faciliter les moyens de s'y livrer avec succes (Préçis, 
second volume Discours Préliminaire). 

We volgen Durand nu in zijn architectuurlessen om de innerlijke 
logica van zijn lessen te begrijpen teneinde ons de konsekwentles 
ervan af te vragen, die er uit voortvloeien. 
Durand behandelt achtereenvolgens in deel 1 de materialen, hun ge
bruik, de vormen en de proporties en in deel 2 de compositie. Zoals 
onmiddellijk opvalt zijn het niet de proporties die het begin vor
men van de lessen, maar zijn het de materialen, daar ze de "kern 
van de objecten" (29) vormen. Durand ziet de vormen en de propor
ties als een gevolg en niet andersom. Vergelijken we dit betoog 
narnelijk met Laugier's Observations (30) dan opent deze met de 
stelling dat juist de orden als de kern van de architectuur dienen 
te worden beschouwd. Maar bij Durand bestaat zo'n kern niet, want 
dat zou stijl m.a.w. imitatie zijn. Architectuur is in eerste aan
vang een zaak van materiele ordening. Zo blijkt na de indeling der 
materialen in harde, zachte materialen, dat hieruit de rangschik-

*fig. 46 en 47 
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king van de openbare en particuliere, respectievelijk goedkope en 
dure gebouwen zijn af te leiden. Uit de diversiteit en de prijs van 
de materialen valt een een oneindige reeks van architectonische va
riaties af te leiden. 
Aldus onderscheidt Durand's materiële ordening zich van de klas
sieke rangorde, die eeuwenlang uitdrukking vormde van een culturele 
betekenis. 

Durand waardeert de Dorische kolom vanwege de eenvoud én omdat deze 
het goedkoopst blijkt te zijn. Durand vertrekt vanuit de economie 
en Palladio vanuit een ideale rangorde. Ideale schoonheid staat 
hier dus tegenover materiële spaarzaamheid. 
Behalve de criteria, die ten opzichte van het gebouw als geheel 
worden uitgesproken gaat Durand voorts uit van de constructieve 
eisen, zoals het harde materiaal en de grote dikten, die voor 
steunpunten worden verkozen, terwijl muren daartussen als vulling 
in zachter materiaal kunnen worden uitgevoerd (31). De architec
tonische orde wordt niet vanuit de principes van de "hut" gedacht, 
maar komt voort uit de "natuur der dingen". Te weten: het basement, 
dat bedoeld is om vocht te weren, het kapiteel, dat een "overste
kende steen" vormt, die "de la'st van architraaf vermindert" (32) 
en de kolom, die vanwege de circulatie rond dient te zijn (33). Het 
entablement, ligt naar voren om het water van het gebouw af te hou
den terwijl ditzelfde entablement, doorgevoerd in het interieur 
gezien de afwezigheid van de dergelijk argument verworpen wordt. 
Er is slechts een uitzondering namelijk, indien de overspanning 
ermee kan worden gereduceerd. 
Het is duidelijk, dat deze principes reeds bij de Antieken golden, 
het "moderne" van Durand blijkt in zijn strikt objectief weten
schappelijke benadering te liggen. Maar vooral is het de economie, 
die deze objectiviteit verscherpt. Dit blijkt uit de wijze, waarop 
Durand spreekt over de plafonds in oude kastelen, die, wat betreft 
hun in het zicht blijvende balkenvloeren, worden vergeleken met die 
met pleisterwerk, dat naast "kostenverhogend" tevens de "vloeren 
doet rotten". 
Wat betreft het gewelf stuit Durand op een culturele kwestie, die 
ermee gepaard gaat. Terwijl de Gothische gewelven voor Frankrijk 
meer zijn dan alleen constructie, zal Durand deze elementaire con
structie wel behandelen maar blijft zijn voorkeur uitgaan naar een 
rationaliteit, die op het klassieke bouwen terug voert~ 
Viollet Le Duc zal overigens degene zijn die zich op het Franse 
erfgoed bezint, niet om de Middeleeuwse cultuur te herstellen, maar 
hij zal wel het krachtenverloop als het meest rationele aanwijzen. 
Hier staan dus de twee grondleggers van het 20e eeuwse functiona
lisme tegenover elkaar. 

Durand stelt verder vast, dat de aard van de materialen doorgaans 
niet direct geschikt is voor het "bouwen" of voor het "gebruik" 
maar ze blijken "noodzakelijkerwijs" bewerkt te moeten worden". Het 
gaat Durand dus om een ingrijpen in de natuur. Dit betreft opnieuw 
niet de cultuur van de imitatie. Immers, deze zou de natuur slechts 
reproduceren. De architectuur zou immers volgens Durand niet af
hankelijk moeten zijn, daar ze haar eigen natuur heeft. Ingrijpen 
in de natuur houdt verband met het afstemmen op het gebruik door 
de mens en waar de mens door de natuur wordt bedreigd, is het doel 
uiteindelijk comfort. Zo onderscheidt Durand drie soorten vormen 
en proporties: 
a) als gevolg van de eigenschappen der materialen zelf; 
*fig. 45 
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b) als gevolg van een gebruik, dat tot gewoonte is geworden, 
waarmee Durand op de traditie van de ntieke bouwwerken wijst; 

c) tenslotte als gevolg van het comfort. 

We mogen aannemen dat het hier een volgorde betreft. Eer dat de 
mens aan comfort kan denken, dient hij zich van de eigenschappen 
van de materialen op de hoogte te stellen. Het uitgaan van de ge
woonte is al even objectief, namelijk dat deze de aanvaarde ge
woonte betreft en niet de stijl. 
Met andere woorden is dit Duranct's grondstelling, waarmee de vormen 
en proporties uit de antieke oudheid worden geobserveerd. 
Evenals hij hiervoor de particuliere en de openbare gebouwen ten 
aanzien van de zachte en harde materialen indeelt, zo vormen deze 
materialen gezien hun sterkte een vanzelfsprekende orde aangaande 
de overspanning van de latei en de hoogte van kolommen. Vanuit deze 
optiek van het krachtenspel van de architectuur verscherpt Durand 
dus opnieuw de klassificatie van gebouwsoorten. Zo wijst hij o.a. 
op de openbare gebouwen met "slanke kolommen", al was het maar om 
via de hardheid en de duurzaamheid op hun belang te wijzen. 

Wat betreft de kolommen legt Durand voorts de verhouding vast tus

sen hoogte en de diameter. Men kan zo zegt hij "bepaalde grenzen 
niet overschrijden", doelend op de sterkte, maar tevens gaat hij
behoudens waargenomen uitzonderingen- ervan uit, dat achtereenvol
gens de Dorische orde 1:6, de Toscaanse 1:7 de Romeins-Dorische 1:8 
de Ionische 1:9 en de Corynthische 1:10 dient te zijn. Hiermee is 
iedere orde met zijn historische specificiteit vastgelegd in een 
sluitende reeks zonder afwijkingen. Zo kan hij uiteindelijk de his
torie, d.w.z. de tijd, met al haar referenties oplossend, spreken 
over dele, 2e, 3e, 4e en de Se orde (35). 
Het voorbehoud, dat Perrault*nog maakte, waarin de afwijking de 
aanleiding vormde om de architectuur in "positieve" en "arbitraire" 
regels in te delen (35). 
Eenzelfde rationalisering geldt het principe van de verjonging, 
hetgeen bij de Grieken tevens verband hield met optische criteria, 
maar bij Durand is het argument slechts dat een conus nu eenmaal 
bij de basis sterker dient te Een cylinder zou dit krachten-
spel niet uitdrukken. Dat de onging in de schacht langs een 
gedeeltelijk rechte en voorts kromme lijn verliep is voor Durand 
van weinig belang en hij ziet ook geen argument om deze stylisti
sche traditie voort te zetten. 
Duranct's systematisering van de orden*impliceert aldus rechtlij 
nigheid van vormen, en een rationele opeenvolging van orden, en het 
krachtenspel. 
De rechtlijnigheid, wat betreft de opeenvolging van orden, behelst 
ondermeer het entablement, dat direct is afgeleid van de overspan
ning en de noodzaak tot het afleiden van water, de verjonging, in 
verband met afnemende krachten en tenslotte geldt deze ook voor het 
intercolomnium, dat als volgt wordt gesystematiseerd en de norma
tlek van het ordensysteem bekroont: Corynthisch 1 1/2, Ionisch 2, 
Dorisch 2 1/2, Toscaans 3 en Grieks-Dorisch 3 1/2. Zo vindt Durand 
de "proportional fittness" van Perrault opnieuw uit, althans hij 
rationaliseert ze verder, ook al acht hij in al zijn bescheidenheid 

n systeem "noch compleet, noch nauwkeurig" (36). Zijn inzet is 
het vormen van randvoorwaarden voor een architectuursysteem, waar
binnen men met "gezond verstand" is te variëren. 

Wat betreft het detail is Durand eveneens consequent. Indien het 
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"profiel" zoals die van de kroonlijst moet worden beargumenteerd 
en moet worden voorkomen, dat men het oog shockeert adviseert hij 
het gebruik van het contrast tussen het rechte en het gekromde en 
tussen het fijne en het grove. Opnieuw vormen ook hier weer de an
tieke gebouwen de rechtvaardiging, maar de maatstaf blijft eenvoud, 
want deze profielen "vergen de minste inspanning en zijn bijgevolg 
goedkoop". Langs deze weg veroorlooft Durand zich de voorbeelden 
te vereenvoudigen zoals, van Serlio, Alberti, Philibert de l'Orme, 
zodat hij zich in die lijn op moderniteit kan beroepen. 
Het betoog, dat zich vervolgens als voorschrift aandient behandelt 
voorts de architraaf, de boog en de combinatie van beiden. Het is 
een aaneenschakeling van deels beschrijvende, deels ontnuchterende 
definities van de architectonische vormen. 
Zo is een fronton, geplaatst op de kroonlijst van de deur slechts 
bedoeld om "het water naar de zijkanten te leiden" en overigens 
"verschilt een deur slechts van een venster gezien het feit, dat 
deze op de vloer rust". Bij de vlakverdeling van het plaveisel en 
de muren, dient men slechts te letten op de breedte van de voegen, 
zodat de stenen niet splijten. Immers, zo argumenteert Durand, "de 
ware decoratie ligt in de weergave van de constructie zelf" (37). 
Tenslotte wijst Durand er ons op, dat we aan de orden geen argumen
ten van schoonheid kunnen ontlenen. Men dient slechts in "een grote 
precisie te bouwen, wil men het oog plezieren" (38). 

Resumerend zien we of Durand nu het gewelf, de kolom, de architraaf 
of het detail behandelt, dat het hem om de principes gaat. Maar 
deze principes zijn niet algemeen geldig. Immers, zo stelt hij 
vast, als we in Perzië, China of Japan zouden bouwen, zou dit tegen 
de "gebruiken" van het land kunnen ingaan. Zo weet Durand te ver
mijden dat er zoiets als een internationale stijl zou ontstaan, die 
tegenover de reële geschiedenis zou staan in plaats van eruit voort 
te komen. 

De combinatieleer 

Durand behandelt in drie delen de combinatieleer. Het betreft de 
combinatie van de elementen (elements) van het gebouw, de vorming 
van onderdelen (parties) van gebouwen, en tenslotte het gebouw als 
geheel (ensembles). Na de methode van het combineren uiteengezet 
te hebben, toont Durand een reeks openbare en privé gebouwen, waar
in het ontwerp als resultaat van de combinatieleer wordt getoond. 
Als uitgangspunt van de combinatieleer neemt Durand: de kolom en 
de muur. Maar deze elementen moeten zuiver zijn gedefinieerd. Zo 
wij st hij op "de mooiste bouwwerken in Egypte, Griekenland en Rome 
en de interessantste werken van Palladio, Scamozzi en Serlio, etc. 
Het zijn "de beste gerealiseerde of ontworpen gebouwen" die een 
rangschikking van kolommen en muren tonen op een "eenvoudige en 
natuurlijke manier" (40). Dit, zo stelt Durand polemisch, terwijl 
men in de hedendaagse gebouwen "gekoppelde kolommen of gebogen of 
afgeknotte pilasters" aantreft, die zich "op duizen manieren kron
kelen voor de decoratie". 
Naast het feit, dat de kolom voor Durand het elementaire uitgangs
punt voor de combinatie vormt regelt deze het onderscheid tussen 
het particuliere en het openbare leven. Zo duidt het aantal kolom
men op het belang van het gebouw: een particulier gebouw heeft wei
nig, een openbaar gebouw heeft veel kolommen. 

Element: de opbouw van een deel 
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Bij de ontwikkeling van een element gaat Durand uit van de regels 
voor de kolommen, waarbij de doorsnede, de onderlinge afstand en 
de hoogte wordt vastgelegd. Deze n afgeleid van een type gebouw, 
dat niet als zodanig wordt getekend, maar uit de tekst kan worden 
begrepen. Het zou een tempel kunnen zijn, waarin de cella het om
sloten gegeven vormt en de omringende kolommen de spatiering van 
de interne en externe gebouwonderdelen articuleren. Durand wijst 
in dit verband op de "antentempel, de prostyle, de perypteros, e.a. 
(41). Het gaat echter niet om een dergelijk type maar om een prin
cipe waarin Durand bij de opbouw van het element uitgaat van het 
portiek en de galerij die in feite een toevoeging aan een gebouw 

n. Naast de vaststelling van "een exacte hoogte-diepte verhou
ding van het portiek" (42) op grond van lichtinval en regen, ont
wikkelt hij dan een kolommen-stelsel, dat zich ten opzichte van het 
aangenomen vaste gegeven ontwikkelt als een variatie van in- en 
uitspringende ruimten. Zo kt er vaag sprake van een type gebouw 
als oorsprong. Het is de klassieke notie dat men een gesloten bouw
massa via een galerij betreedt. Zo ontwikkelt Durand een architec
tonisch principe dat zich ds baseert op traditie van een 
principe anderzijds is deze traditie geobjectiveerd tot de overgang 
van de openbare ruimte naar de binnenruimte van het gebouw. 

Ofschoon Durand zeer precies te werk gaat om een sluitend systeem 
te vinden lukt het hem niet. Hij tracht zelfs afwijkingen te ver
doezelen. Zo spreekt Durand onder meer over een "niet waarneembare 
maatvermindering" van de kolom om problemen te vermijden, 
de as van het entablement foutief op de kolommen zou komen te 
gen. Bovendien smokkelt Durand met de wijze waarop het entablement 
toch iets buiten deze kolommenas wordt geplaatst (43). En wil de 
muur zich onderscheiden van de pilaster, dan zou volgens Durand 
deze 5/6 van de diameter van deze (vrij arbitraire) maat van de 
pilaster moeten zijn. We zien hier hoe het streven naar objectivi
teit irrationeel wordt. 

Dit arbitraire betoog wordt geponeerd als ging het om een axioma. 
Aangezien hij wat betreft de traditie van de orden niet meer over 
het raffinement kan beschikken, waarin de antieken voor al deze 
termen een betekenisvol proportioneel systeem hanteerden, kan hij 
slechts een pure logica poneren, en in het geval van arbitraire 
afwijkingen zoekt hij naar een eenduidige oplossing. Bij Renais
sance-architecten zoals Palladia zijn de argumenten cultureel van 
aard en als zodanig aanvaardbaar. Dit geldt o.a. voor de kolommen 
van het Palazzo Chiericati. Deze komen voort uit het op elkaar pro
jecteren van het villa en het palazzo consept. Palladia sublimeert 
deze ambivalenties, maar Durand tracht zoiets uit te sluiten en het 
een ten opzichte van het andere helder te definiëren. Durand zoekt 
dan ook niet naar een synthese, waarin verschillen ambivalent wor
den, maar hij zoekt naar de combinatie van verschillen, die die 
waarnemer zich steeds bewust blijft. Kleine verschillen worden ech
ter geweerd en in het systeem onklaar gemaakt, maar voor het ave-

streeft Durand naar een cognitieve herkenbaarheid. Zo wordt 
architectuur voor het publiek "als samengesteld object" voorgesteld 
en niet zoals bij Boullée als totaalvorm. 
In de samenstelling van het object gaat het er om de verschillen 
zó te behandelen, dat het verschil zelf spreekt~ Het gaat dan om 
het uitspelen van verschil, in hoogte, in diameter, in tussenmaat. 
Het verschil in orde, het verschil tussen wand en kolom en tussen 
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kolom en pilaster. Deze verschillen kunnen een effectieve rol spe
len naarmate het gebouw naar gelang zijn funktie meerdere verdie
pingen of afdelingen heeft. 

Een sprekend voorbeeld vormt Durand's betoog wat betreft de kolom-
men: 
"Wanneer twee rijen kolommen eenzelfde hoogte hebben moeten de or
den verschillend zijn, opdat de onderste diameter van de tweede rij 
niet sterker is dan de bovenste diameter van de eerste; en indien 
de kolommen minder hoogte hebben, dan die op de begane grond, die
nen de orden gelijk te zijn, opdat de kolommen niet een te zwakke 
diameter hebben" (44) .* 
Het hier tot verschil tussen de elementen leidt tot in "karakter". 
Dit is het resultaat van het opponeren van verschillen, binnen de 
compositie zelf. Het betreft aldus Durand de vorming van een sil
houet ". Hiermee definieert hij een beginsel, dat tegen die van de 
Ecole des Beaux Arts staat. Zo stelt hij: "En hoe onnodig is het 
niet massa's, of andere effecten iets na te jagen" (45). 

Partie: de delen van het gebouw 

Na onderscheid te hebben gemaakt tussen ruimten, die toegevoegd 
zijn, zoals portalen en ruimten, die de eigenlijke bestemming be
treffen zoals de zalen (46) zien we Durand een ruimtelijke bouw
steen definiëren, die "slechts door vier muren kan worden ge· 
vormd". Deze moduul wordt groter naarmate als gevolg van een gro
tere overspanning een groter aantal kolommen noodzakelijk is. De 
diameter van de kolommen neemt toe en navenant de hoogte der gewel
ven. Het uitgangspunt wordt gevormd door de maat tussen de assen 
van de kolommen de "entre-axe". 
Het klassieke inter-columnium wordt hier dus niet gebruikt. Het 
gaat allereerst om de orde van de materialen en daarom is de maat 
van de ruimte er van afgeleid. We zien dus, dat met het groter wor
den van het gebouw de articultatie van de ruimte verandert. In fei
te wordt Perrault's "proportional fitness" gebruikt, maar bij Ou
rand gaat het wordt dit proportionele systeem omgezet in een sys
teem van rangschikking, waarin de constructieve elementen de func
tionele ruimten genereren. 
Het portaal is als bouwsteen van Durancl's combinatieleer niet al
leen een programmatische eenheid, maar ontleent zijn maat-orde di
rect aan de constructie. Naarmate het portaal in traditionele ma
terialen is gedacht luistert deze orde naar een constructieve ei
genschap van de natuursteen, die bij de logica van het Classicls· 
tische bouwen hoorde. Zouden andere materialen worden gebruikt dan 
blijven Durancl's regels van kracht. 

Indien we in onze eeuw het moderne skelet zien ontstaan, dan kan 
de vrije plattegrond worden beschouwd als een ultieme kot~ekwentie 
van Durancl's Combinatieleer. Het is duidelijk dat deze leer in de 
20e eeuw grote consequenties heeft gehad. De logica van de con· 
structie heeft geleid tot het dragende skelet en in combinatie met 
uitvoeringstechniek is hieruit o.a. modulaire coördinatie ontstaan 
waarin vooral de nadruk is komen te liggen op de beheersing van 
funktionele en constructieve maatafspraken. Durand heeft dus met 
zijn vertaling van een stylistische architectuur naar een methodi
sche de grondslag voor de Moderne Architectuur gelegd. Deze laatste 
is tenslotte kwa stijl én kwa methode verzand in dogmatiek. 
We keren terug tot de Combinatieleer van Durand. We zagen daar dat 
*fig. 36 
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het portaal een uitgangspunt vormt. De overige delen echter worden 
in het verlengde hiervan gedefinieerd terwille van de volgende 
fase, die van het "ensemble". Van belang is dat ieder deel "ge
schoond" wordt van zijn stijltraditie d.w.z. gemoderniseerd en dat 
komt neer op het bepalen van de functionele staat van het "deel". 
Indien de trappen worden behandeld, valt hier de keuze op voor de 
rechte steektrap, want dat is "de meest natuurlijke" (47). De ron
de trappen, die we in de Barok of in de moderne architectuur tegen
komen blijven afwezig en het wordt steeds duidelijker naarmate we 
meer delen van het gebouw behandeld zien, hoe cerebaal de ruimten 
zich tonen. Dat geldt nog sterker voor die zaken, die een afhanke
lijkheid tonen van de constructie. Meer en meer blijkt, dat alle 
delen naar een ordening tenderen, die uitloopt op een herhaling van 
verschillende maten. Er vertonen zich met andere woorden reeksen, 
die tenslotte een maatsysteem, d.w.z. een raster tot gevolg hebben. 
Vanaf het moment dat een raster ontstaat op basis van de kleinste 
maateenheid -de moduul- keert de ontwerpact om. Het raster dient 
zich aan als producent van klare, heldere en rechthoekige ruimten. 
Zelfs in het geval van de binnenhoven wordt deze strenge maatorde 
doorgevoerd als de bevestiging van de gekozen moduul. Op het moment 
dat de moduul tezamen met het raster verschijnt, zien we in feite, 
dat bij Durand de ontwerper als genie verdwijnt. In zijn plaats 
komt de rationele geest die binnen de tekening "een niet bestasnde" 
architectuursysteem genereert. Een architectuur, die ofschoon ze 
haar logica ontleent aan historische monumenten geen oorsprong dan 
die van de samenstelling heeft. 

Moduul en raster vormen de instrumenten die het beeld van ratio
naliteit in de tekening bepalen. Het raster is bij Durand in feite 
te beschouwen als een metafoor waarin zijn hele houding ten op
zichte van de geschiedenis duidelijk wordt. Binnen de objectiviteit 
van dit raster wordt de pluriformiteit van de stijlgeschiedenis 
teniet gedaan, maar in het feit dat alle combir~ties mogelijk zijn, 
kan men stellen dat de breuk met de geschiedenis relatief is. De 
geschiedenis van de stijl zet zichzelf als het ware radicaal voort 
omdat nu álle stijlen mogelijk zijn. Maar hiermee heeft het begrip 
stijl als de verhouding van het gebouw met een algemene smaak af
gedaan. Het gebouw is nu zichzelf en heeft een eigen "stijl". 
we kunnen stellen dat Durand de oplossing van het stylistische E
clecticisme langs objectivering heeft gevonden. Zeker gezien de 
mate, waarin Durand schuine daken,* gewelven en koepels binnen zijn 
concept toelaat kan men hem als een sober, maar radicaal eclecticus 
typeren. Het is het eclecticisme van Pluriformiteit. 

Daar Durand niet naar een formele rangschikking zoekt, maar de ver
schillen binnen de objectiviteit van het raster reduceert kan men 
hierbinnen programmatische en economische maatstaven 
in zekere zin subtiel noemen. Het spel met de verschillen - als we 
zijn combinatieleer al zo mogen noemen - is op nuchterheid gebas
eerd. Durand is wars van het speetakei van de Barok, van het sym
bolisme van de "architectuur parlante" en zoekt dus in het geheel 
af te rekenen met representatie. Hij loopt in die zin vooruit op 
het beeldloze beelden van de moderne architectuur, waarin de ar
chitectuur niets representeert maar slechts zelf present is. 
Durand demonstreert dit alles bij een van zijn eigen ontwerpen zo
als voor de Vredestempel.* De nuchterheid betreft hier niet slechts 
de constructieve helderheid, maar deze komt ook tot uiting in ande
re rationele overwegingen, aangaande de lichtinval. De horizontale 
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cirkelvormige opening in de koepel is ver te verkiezen boven het 
verticale venster en eveneens het halfcirkelvormige gat aan het 
uiteinde van een tongewelf gaat hieraan vooraf. De gewelven van de 
"Vredestempel" stelt Durand vast na regels van de zon en de maan, 
alsmede van de thermen van "de Rotonde" te onderzocht te hebben. 
Een architectuur, die ofschoon ze haar logica ontleent aan histo
rische monumenten geen oorsprong dan die van de samenstelling heeft 
lengte-hoogte verhouding hiermee vastgelegd op 1:1 en 1:1 1/2. Deze 
moet men echter niet "slaafs" hanteren, maar ze bij benadering 
vaststellen, volgens Durand (48). 

Naast het opstellen van rationele regels doet zich meer dan eens 
een rationalisering voor. Bijvoorbeeld op het moment dat Durand de 
doorgaans Barokke buitentrappen, de grotten, de fonteinen, de prie
len en het latwerk voor de wingerd,* behandelt. Voor de buitentrap 
staat hij wel de koepelvorm toe, maar nu wegens plaatsgebrek. Om 
de kosten te besparen richt hij de verloren ruimte onder de trap 
in als grot en aangezien een cirkelvormige grot het beste draagver
mogen heeft kan de trap nu plots wel van de rechte steektrap af
wijken! 

Tot nu toe hebben we gezien hoe Durand de delen van het gebouw als 
geobjectiveerde elementen aan de geschiedenis ontleent, zich voort
durend baserend op doelmatigheid. Maar hoe gaat hij te werk met de 
elementen van het Barokke repertoire? Laten we kijken naar de trap, 
die we kennen van het barokke stadsinterieur. 
Deze trap kan volgens Durand met watervallen en fonteinen worden 
gecombineerd om aldus de binnenplaatsen en de openbare pleinen koel 
en aangenaam te maken. Hier lijkt tenslotte de "verheven theorie" 
nog een keer als principe van sensibiliteit naar voren te komen, 
maar het is uiteindelijk meer de nuchterheid die overheerst: 
"zij verfrissen en zuiveren de lucht en zijn aldus zeer nuttig, zij 
vormen zelfs objecten, die voor een groot aantal gebruiken van het 
leven een eerste noodzaak vormen. Evenzo kan hun aanblik bijdragen 
aan de schoonheid ... ". 
Zouden we denken, dat Durand tegenover de hut nu de grot als arche
type opvoert, dan blijkt hij ook hier op het principe te wijzen, 
namelijk op uit te gaan naar wat ze herbergt: het water, als de 
eerste levensnoodzaak (49). Geen mythe dus, maar zin voor reali
teit. Waar Durand constateert, dat in Frankrijk nog weinig maar in 
Italië bijna overal fonteinen*~ijn, is hij zowel gefascineerd van 
dit land als van zijn architectuur. 
"Italië is werkelijk het land, waar men heen wil gaan om er archi
tectuur te leren maken" (50). 
Men moet zich echter, zo meent hij, niet laten meeslepen in details 
en sentimentaliteit, immers op deze wijze komt men van een "reële 
schoonheid" terecht in het "imaginaire"• 
Tenslotte blijkt Durand ook niet te verleiden te zijn door de met 
wijnranken bedekte prielen. Ze zijn nuttig voor de wandeling, zo 
stelt hij, daar ze immers verkoeling brengen. 

Aldus objectiveert Durand de architectuur object voor object door 
ze te ontdoen van imitatie en decoratie: Het is immers "de natuur 
zelf, die ons een veelheid van objecten biedt?" Op deze wijze be
hoeft men "het ijdel spook van de decoratie niet na te jagen!" (-
51). 

Ensemble: geheel van gebouwen 
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"Combiner entre eux les divers elements, passer ensuite aux dif
ferentes parties des edifices, et de ces parties a l'ensernble, tel
Ie est la marche que l'on doit suivre, lorsqu'on veut apprendre a 
composer; lorsqu l'on compose, au contraire, on doit commencer par 
1' ensemble, continuer par les partis, et finir par les defaits" 
(Pr. I p. 92). 

Nu alle delen van het gebouw bekend ZlJn kan de leerling de stap 
wagen naar het geheel. In de visie van Durand "klimt hij op van 
eenvoudig tot complex"~ De "leerling" legt hierbij dezelfde weg af 
als Durand in zijn Receuil heeft afgelegd. De monumenten worden via 
hun "reële schoonheid" geobjectiveerd en vervolgens wordt de moei
lijkheidsgraad van het samenstellen gedoseerd in eenzelfde opeen
volging, waarin de geschiedenis zou hebben ontwikkeld. 
De "ontwerper" echter dient rechtstreeks zijn idee op de realiteit 
te betrekken om dit tot in het detail toe rationeel te verant
woorden. Het verschil schuilt slechts in de woorden "combiner" en 
"composer". 
In de overgang van leerling naar ontwerper, zoals de woorden "com
biner" en "composer" aangeven, zit in feite een merkwaardige om
slag. Komt de methode nu bij de ontwerper tegenover de geschie
denis te staan? 

Durand staat met ZlJn bouwdoos, waarin de stijlgeschiedenis is op
gelost, gereed om een nieuwe geschiedenis te maken. Maar terwijl 
de "leerling" van klein naar groot werkt alsof hij de geschiedenis 
van het kleine naar het grote gebouw ontwerpt. Zou de ontwerper in 
staat zijn om via een idee zijn plaats in de geschiedenis in te 
nemen. Deze ontwerper lijkt dus weer op het "genie" maar nu is dit 
genie door een rationeel denken getraind. 
Aldus stelt Szambien (52) een mentaliteit vast bij Durand, waarin 
het volgens hem niet alleen gaat om de historie voort te zetten via 
het monument, maar vooral neemt hij bij Durand een "Piranesianis
me" waar waarin aansluiting wordt gezocht bij het idee van de "Mag
nificienza". Hierin speelt het "grand ensemble" een grote rol. Pi
ranesi kunnen we karakteriseren als de theoreticus die - paradoxaal 
genoeg - zowel de grootsheid van Rome als de crisis van de archi
tectuur heeft willen aantonen met name in zijn ontwerp voor het 
Gampo Marzid4in 1762. 
Volgens Tafuri zou Piranesi uit zijn op "een gevecht van de arch
itectuur met zichzelf" door de ensembles zó op elkaar te laten bot
sen, dat zij elkaars rationaliteit ondervragen en ontraadselen. 
Durand wekt zeker niet de indruk, dat hij Piranesi in dit opzicht 
navolgt. Hij negeert ook, zoals Piranesi, de stralende stad, maar 
zijn optiek is meer gericht op wat we "sterke typen" zouden kunnen 
noemen. We zien dit thema elders tot ontwikkeling komen. 

Het ensemble wordt overigens niet slechts samengesteld op grond van 
voorgaande interne regels van gebruik en constructie. Via de be
stemming dient men zich af te vragen of er een of meerdere massa's 
nodig zijn, hoe de relatie met de openbare weg is, welke de hoofd
en welke de ondergeschikte delen zijn, welke de grootte, de situ
atie en zo meer. 
Het onderzoek naar deze·voorwaarden dient exact te zijn, maar voor
af dient men volgens Durand een method~~an tekenen te hanteren, 
die met het assenkruis begint om van daaruit de cirkel of het vier
kant te ontwikkelen en te differentiëren. Beschouwen we dit als een 
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stedebouwkundig principe dan zien we de stad zich zowel intern als 
extern verdichten, maar zonder de crisis die bij Piranesi de inzet 
vormt. 

Indien Durand vervolgens een voorbeeld geeft om de eenvoud van het 
vierkant te demonstreren is dit vrij doorzichtig. Het gaat hier om 
het gebouw als programma heeft dat de samenkomst van ''geleerden, 
geletterden en kunstenaars". In dit geval zien we Durand, terwille 
van het vierkant een vierde functie voor "een zaal voor openbare 
zittingen bedenken, zodat het vierkant vol is. Dit lijkt dan een 
truc te zijn. We kunnen echter vaststellen dat Durand ook in andere 
gebouwen een aantal functies rondom een deel openbaarheid groe
peert. Het gaat dus eerder om de integratie van het openbaar dan 
om het kloppend maken van het aantal functies binnen een ideale 
geometrie. 

Vervolgen we nu het proces van het combineren dan kan vervolgens 
een massa á posteriori*ontstaan. Dit in tegenstelling tot de ar
tistieke benadering in de Ecole des Beaux Arts, waarin een "plan 
masse" á priori wordt gesteld. Is het vierkant eenmaal rond de hoo
fdassen gecentreerd dan volgen de secundaire assen om de openingen 
en "de circulatie tussen de vertrekken te regelen en de details 
komen als vanzelf als men op deze manier de plattegrond samenstelt" 
maar "men moet niet te nauwkeurig te werk gaan" merkt Durand op 
(53). 
Zijn nuchtere werkwijze gaat dus gepaard met een zekere vlotheid 
om de grote lijn niet uit het oog te verliezen. Daarnaast waar
schuwt Durand er echter voor dat men niet als een genie handelt. 
Zo zal men aldus "in de ware geest van de architectuur binnendrin
gen" (53). Dit houdt in, dat men het streven naar "reputatie" of 
"eigen liefde" achterwege laat. Durand wijst ook op hen, die "het 
karakter" zouden zoeken in plaats van kolommen, te plaatsen waar 
dat nodig is, terwijl er tenslotte zijn, die "steeds iets nieuws 
willen maken, want ze zouden wanhopig zijn als hun producten zouden 
lijken op hetgeen reeds bestaat" (54). Durand beroept zich hier dus 
min of meer op de traditie, maar neemt vooral stelling tegen het 
genie, dat altijd maar origineel wil zijn. Welnu zijn antwoord is 
de observatie van de natuur van het gebouw en hier komt het recente 
functionalisme "avant la lettre" naar voren: 
Gaat het bijvoorbeeld om een ziekenhuis? Dan gaat het toch niet om 
uitdrukking te geven aan de "droevige toestand", maar om dit 
"toevluchtsoord van ongelukkigen" zo te maken dat het "de behan
deling van verschillende ziekten zou vergemakkelijken". 
Durand noemt de middelen: grote galerijen, prachtige aanplantin
gen, opspringend water ... 
En gaat het om een gevangenis? Dan dient de architect de gezond
heid en de veiligheid in het oog te houden? 

Als Durand tenslotte enkele vuistregels geeft voor de inrichting 
van de stad, dan betreft het hier eveneens o.a. de "gerieflijkheid 
van de verbindingen" en de vorming van pleinen met galerijen. Al
dus voorziet hij een "magnifiek en theatraal schouwspel" juist om
dat men niet bij voorbaat aan "decoratie" heeft gedacht! 
Zoals we het ook in de moderne beweging aantreffen, wordt op het 
eind van deze les in het combineren het belang aangegeven, om de 
"kennis van de architectuur te herkennen" en ze te betrekken op "de 
wij ze van opvoeding". Honderd jaar later zal de St ij 1 dit beginsel 
om architectuur en opvoeding te combineren betreffende de "schoon
*fig. 43 
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heid" formuleren. Zo formuleert Le Gorbusier dit naar aanleiding 
van de industriële vooruitgang: "des yeux, qui ne voient pas". Wel
nu, het is deze visie, die Durand via zijn leer heeft aangezet. 
De compositiemethode is dus uiteindelijk meer dan een methode tot 
het ontwerpen van gebouwen. In plaats van de student te introdu
ceren in de Antieke cultuur, terwille van het voortzetten van de 
imitatie stelt Durand, dat de student in de compositie wordt op· 
gevoed: hij leert observeren en vervolgens vormt het samenstellen 
zelf een cultuurbeginsel. Met andere woorden het ontwerpen is zelf 
tot cultuur verheven in plaats van het feit, dat de cultuur zijnde 
een algemeen civilisatie proces het ontwerp bepaalt. Binnen deze 
visie moet ook de "kunsttheorie" van Legrand worden gezien een the
orie, waarin de leerling zijn eigen leermeester vormt. Of zoals 
Bernard Huet opmerkt is deze "wetenschap van het ontwerp, dat wil 
zeggen van een coherent stelsel van regels en methoden, die op de 
andere wijze dan via de charismatische relatie meester-leerling, 
objectief in een onderwijsprogramma over te dragen" (55). 
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8. CONTEXT 

De vage notie van de stad 

"Wij denken bij het woord 'stad' aan een samenstel van gebouwen, 
dat min of meer onvoorspelbaar uitdijt en wordt doorsneden door 
wegen met daar tussenin pleinen: of anders als een netwerk van we
gen met gebouwen erlangs en in het centrum aan alle kanten omgeven 
door gebouwen": 
Joseph Rykwert: Het idee van de stad (1). 

Rykwert's definities van de stad als "samenstel van gebouwen" of 
"als een netwerk van wegen" lijken op het eerste gezicht overeen 
te komen met Duranct's visie op de stad. Aan de ene kant bestaat er 
de duidelijkheid vanuit het gebouw, maar daarnaast komt er in Du
rand's notie van de stad (2) een vaagheid naar voren, die verband 
houdt met het ontbreken van een visie over de eenheid van de stad. 
Hij beperkt zich slechts tot enkele uitgangspunten, meer niet. Du
rand stelt zich overigens niet een idee van een stad voor en ge
nereert aldus geen concreet beeld van de stad, maar geeft de voor
keur aan regels. Daar deze regels van de stad vaag zijn, worden de 
gebouwen de nucleï, vanwaaruit de stad wordt bepaald. 

We zullen hier nagaan hoe deze vage notie van de stad in verhou
ding staat met vigerende visies in zijn tijd. Tegenover de visie 
van de barokstad is het immers opvallend, dat Durand, ofschoon er 
reeds een traditie bestond om de stad als een eenheid te denken, 
hij de weg opent naar wat we nu een open planning noemen. Tot voor 
kort ging het in de recente stedebouw ook niet om een plan, als de 
formele neerslag van een visie, maar om een ontwikkeling in de 
tijd. Tafuri heeft er in het algemeen op gewezen, dat de Verlich
tingsarchitecten zich ten opzichte van de totalitaire stadsvisies 
van de Barok op te stellen door een visie überhaupt achterwege te 
laten zo niet te weerleggen (3). Evenmin als Durand een 1 ont
wikkelt voor het gebouw, is er bij de stad evenmin sprake van een 

!gebonden uitspraak, het n slechts de principes, die spre-
ken. Het verschil is echter dit, dat zijn architectonische princi
pes wel, maar zijn stedebouwkundige principes niet of nauwelijks 
tot voorbeelden leiden. 

We stellen ons nu de vraag welke tradities van de stedebouw door 
Durand worden weerlegd. 
We herinneren hier aan de stad voor een tiran door Plato ontworpen 
in de vorm van een vierkant. Het is de ultieme vorm van democratie, 
die echter door een tiran wordt beheerst. Vitruvius en later onder
meer Filarete, ontwikkelen de cirkelvormige stad op grond van de 
windroos. We mogen zeker aannemen, dat Durand deze modellen kende 
en ook zeker op de hoogte was van Vauban's theorie over de vesting
stad. Vauban was immers een eeuw terug door Peter de Grote gevraagd 
om een stadsconcept voor Petersburg te ontwerpen; kortorn Vauban was 
internationaal bekend. 
In het algemeen zien we in de periode van de Barok de stad ver
schijnen, waarin deze visies zijn gecombineerd. Deze zal als de 
"stralende stad" geschiedenis maken. 
De autonomie van de ideale en defensieve stadsconcepties blijkt 
Durand betrekkelijk te achten, daar hij overigens zonder opgaaf van 
redenen stelt, dat "men zelden de gelegenheid heeft om een stad in 
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zijn geheel te bouwen". De reden, waarom Durand nauwelijks iets 
over de samenhang van de stad wil zeggen, houdt volgens hem verband 
met het feit, dat de inrichting van de steden "van duizenden ver
schillende omstandigheden kan afhangen". Durand beperkt zich tot 
de regels, die zijn afgeleid van de "samenhang tussen verschillende 
gebouwen". Hij houdt slechts rekening met hun omgeving, hun ingang 
en op die delen, die de samenhang moeten verzekeren, zoals bruggen, 
straten, pleinen en avenues. 

Durand's notie op de stad is dus zeer vaag te noemen, zeker in ver
gelijking tot bijvoorbeeld de homogene stadsconceptie van Vitru
vius. 
Deze regels worden door Durand voor een deel overgenomen, maar de 
totaalvorm wordt verworpen. Wat Durand over de stad zegt is uit
eindelijk zeer algemeen: 
"Evenals de wanden en de kolommen, en dergelijke de elementen zijn 
die de gebouwen samenstellen, zo zijn de gebouwen de elementen die 
de steden samenstellen." 

Deze uitspraak is ontleend aan die van Laugier, die met eenzelfde 
notie de bestaande stedelijke realiteit trachtte te beheersen van
uit de analogie met het gebouw. Laugier's visie van de stad als een 
"ontworpen" woud komt neer op de acceptatie van de stedelijke 
chaos, waarin de orde van de poorten de straten en de pleinen deze 
chaos in dialectische zin zouden trotseren. 
Laugier's visie is een eerste stap om de chaos van de stad te aan
vaarden, en de barokstad met haar illusoire idee van eenheid te 
verwerpen. De barokstad toont een totaalschema, dat wil zeggen een 
eenheid in verscheidenheid. Deze wordt gevormd door een stelsel van 
grootstedelijke assen, die van plein tot plein zijn opgespannen om 
de stad aan één visuele ervaring te onderwerpen. Laugier laat ech
ter de verscheidenheid als chaos naar voren komen. Het effect is 
dat de architectuur haar orde dialectisch kan verstevigen, waarmee 
de formele orde als abstractie tegenover de concrete realiteit van 
de stad komt te staan. 

Zo betoogt Tafuri (4): 
"Het is belangrijk te benadrukken, dat het bewust abstracte karak
ter van de stadstheorieën van de Verlichting in de eerste plaats 
de vernietiging van de ontwerp- en ontwikkelingsschema's van de 
barokke stad beoogt, en in de tweede plaats de vorming van omvat· 
tende ontwikkelingamodellen wil tegengaan in plaats van deze te 
ondersteunen." 

Bij Durand gaat het echter verder dan een formele tegenstelling om 
een functionele orde van de architectuur, die tegenover die van de 
Barokconseptie staat en die de stad als proces toestaat. Dus hier 
raken we de kern van Durand's vage notie. Durand zet bewust de ar
chitectuur in om conventionele ideeën op afstand te houden en de 
stad niet opnieuw in handen te spelen van een absoluut regime. Het 
is de "architectuur van de sterke typen". 
Van degenen die de kunstmatige dialectiek van Laugier doorziet· 
Piranesi · aanvaardt Durand, in de Recueil, slechts diens "grands 
ensembles", die in diens reconstructie van Rome, het Campo Marzio,* 
ten opzichte van elkaar worderi. uitgespeeld om in "een monster
achtig gekrioel van symbolen" (5) van hun betekenis te worden ont
daan. Tafuri geeft antwoord op onze vragen. 
*fig. 14 en 15 
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Zo zou Piranesi de cr~s~s van de rationaliteit en daarmee, volgens 
Tafuri, de "zelfvernietiging van archi tee tuur trachten te voorkomen 
door af te zien van haar traditionele symbolische rol", terwijl 
Durand zijn greep op de stad versterkt door "het vraagstuk van de 
typen grondig aan te pakken" (6). 
Volgens Tafuri stelt Durand via de "geometrische stilte van de ty
pologie" aldus opnieuw het primaat van de architectuur. Durand' s 
consequenties zouden het best kunnen worden afgelezen in het Forum 
Bonaparte, van Antolini in 1807, waarin deze niet het standpunt van 
de Napoleontische Kommissie in Milaan, die met hun plan met de his
torische stad in dialoog treedt, aanvaardt, maar het Forum als een 
architectonisch object plaatst tevenover de stad. 
We kunnen dit niet alleen afleiden uit de wijze, waarop Durand het 
grote plein in Isfahan in de Recueil (7) opneemt als een stedelijk 
complex, maar vooral uit de in de Préçis ontwikkelde complexen, die 
hij genereert om zijn greep op de stad via grote ensembles te rea
liseren. Het is bovendien zo, dat de particuliere huizen in al even 
groot stedelijke gehelen worden gedacht, terwijl ze bovendien als 
orthogonale complexen aan de rechte straten worden vastgeregen, als 
waren het kralen aan een ketting. 
Een conclusie uit de gedachte, dat Durand de straten onder een 
rechte hoek laat ontmoeten, kan zijn dat hier een stedelijk pa
troon ontstaat, waarin de gebouwen hun positie innemen. Op deze 
wij ze leggen deze gebouwen hun uitgesproken architectonische en 
innerlijke dispositie de stad hun wil op. Zij vormen tesamen een 
functionele entiteit, die slechts terugvoert op rangschikkinq: dis
positie. 

Deze dispositie berust op causaliteit, ze vormt de bindende factor 
van de elementen. Dat Durand hieraan een grandeur toekent is deels 
terecht, immers de elementen zijn groot en streven een grootse uit
drukking na, maar het is de vraag of hun grootte de burgerlijke 
cultuur eenzelfde grandeur kan verlenen, die in Rome tevens op 
grond van een keizerrijk is ontstaan. 

Maar Napoleon? Werd hij tenslotte geen keizer? De stad onder Na
poleon zou dan wel niet in fysieke termen als een afgeronde eenheid 
zijn te zien, maar er is wel degelijk een gemeenschappelijke noe
mer, die overeen stemt met de euforie van het Napoleontisch re
gime. Het is de openbaarheid, die wordt geaffirmeed als gevolg van 
een Republikeinse politiek. En heeft deze nieuwe Republiek niet 
zijn eigen helderheid? 

Zo staat Duranct's eenvoud van de openbare typen tegenover de bi
zarre stijl van Piranesi, wiens dialectiek en complicering van de 
orde, zoals onder meer "axialiteit en anaxialiteit, centraliteit 
en excentriciteit" (8). 
De extrapolatie van hun eenvoud door middel van compositie maakt 
de constellatie van het stedelijk gebeuren uit. Het is een con
stellatie, die niet als een eenheid vooraf wordt gesteld, maar em
pirisch vanuit het gebouw en de omstandigheden van de stad wordt 
opgebouwd. 
De vage notie van Durand betreft, ofschoon de architectonische 
typen op de voorgrond staan, de compositie. Deze wordt afhankelijk 
van de omstandigheden ingezet, en lijkt overeen te komen met een 
vaag beeld zoals het "idee van de stad". Maar indien Durand spreekt 
over omstandigheden, bedoelt hij dan de geest van de plek, de ge
nius loci? Neen, het betreft een empirisch vast te stellen reeks 
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feiten. In die zin valt Durand geen vaagheid te verwijten. Zijn 
vaagheid is vaag omdat deze tegenover het systeem van de barokstad 
staat. 
Men zou Durand tenslotte, waar hij spreekt over de analogie van 
gebouw en stad, kunnen verwijten, dat hij het analoge denken, dat 
Laugier kenmerkt, zelf toepast. Terwijl hij hem dit juist verwijt, 
heeft hij deze analogie echter even konsekwent vertaald naar func
tionaliteit als hij dit met de kolom heeft gedaan. 

Resumerend staat Durand na de stralende barokstad en Laugier's stad 
als woud gereed om met zijn stralende typen de grondslag te vormen 
voor de stralende functionele stad of zoals Le Corbusier de stad 
typeerde met "la ville radieuse". 
Daar Le Corbusier's stadsconsept echter formeel gebruik maakt van 
barokke assenstelsels en hij de stad als een antropomorfe eenheid 
blijft zien, ben ik geneigd Durand's uitspraak betreffende "dui
zenden verschillende omstandigheden" niet alleen als een vage notie 
te typeren, maar ze zowel te verbinden met de stad, die Aldo Rossi 
als analoge stad heeft getypeerd als met de stad, die bij Rem Kool
haas als de metropolitane stad opduikt. Het modernisme in onze tijd 
laat de ideologie van de planning los om over te gaan op de cul
turele principes, die stad bepalen. Zo merkt Bekaart op: "Een stad 
wordt niet door zijn omvang of uitgebreidheid, maar door zijn men
tale en ruimtelijke capaciteit om de meest heterogene fragmenten 
autonoom met en naast elkaar te laten samenleven. Deze stad, die 
Bekaert (9) in nauwe samenwerking met Koolhaas recent heeft gefor
muleerd ligt primordiaal verankerd in Durand's vage notie. Het ar
gument is hier het feit, dat Durand nadrukkelijk de openbare stad 
op het oog heeft en bovendien de stad los wil zien van een dogma
tische ideologie. De stad, die Durand nog op basis van privé en 
openbare functies arrangeert is bij Bekaart gebaseerd op de dyna
mische confrontaties tussen die tegenstellingen, die vanuit "dui
zenden omstandigheden" worden gegenereerd. En evenals Durand vangt 
ook Bekaart aan met "beeld van de stad zelf .... zijn architectuur" 
(10). Terwij 1 Bekaert opmerkt dat de stad als een "kunstwerk" ver
schijnt, vangt Durand aan met regels, die rechtstreeks aansturen 
op het beeld van de stad. Een vaag beeld echter, dat open stad voor 
"duizenden omstandigheden". Bij Durand werden deze door het Napo
leontische perspectief bepaald. Bij Bekaart door het perspectief 
van "dynamisch Europa", dat zonder zijn erfenis te willen ver
loochenen, deze steeds verder wil uitbouwen (11). Voor Durand 
geldt, dat hij juist op deze erfenis zinspeelt door niet de ideo
logie als vorm van civilisatie voort te zetten, maar door regels 
te geven waarop de cultuur opnieuw kan worden opgebouwd. Het feit, 
dat Durand hierin niet expliciet is moet echter geen reden zijn om 
het potentiële vermogen van zijn vage notie niet te actualiseren. 
Durand volstaat met de ontkenning van de vastomlijnde ideologie en 
opent de weg naar een ruimer stadsbeeld. 

De regels van Durancl's stad 

Alvorens de uit de gebouwentypologie ontwikkelde regels te bespre
ken gaan we hier in op de regels, die Durand aangaande de omgeving, 
de ingang, de straten, de bruggen en de pleinen kortom voor de stad 
in de Préçis (10) heeft geformuleerd. 

De omgeving 
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Zonder expU.ciet te verw~Jzen naar de Recueil stelt Durand uit
gangspunten voor de omgeving vast, die hij heeft ontleend aan de 
observatie van de antieke voorbeelden. 
Deze voorbeelden worden ingezet, om de eigen maatstaven te onder
steunen, ofwel worden ze naar de Franse situatie uitgelegd. Dit 
blijkt nodig te zijn daar het vaak voorbeelden betreft uit de Mid
dellandse Zeegebieden. Kortom de gevonden regels blijken voor de 
Noord- en Middeneuropese gebieden te worden getransformeerd. 
Dit geldt ondermeer voor de galerijen, die in het zuiden een na
tuurlijke bescherming bieden tegen een te felle zon, maar volgens 
Durand geldt in het noorden de bescherming tegen de regen (11). Om
gekeerd worden in geobserveerd Frankrijk o.a. de Pont Neuilly en 
Place Vendöme om de architectuur onder de Loctewijken aan de kaak 
te stellen en om aldus van fouten lering te trekken. 

Wat betreft de omgeving, zoekt Durand antwoord op de vraag hoe men 
de elementen van de stad moet "versieren": "comment faudrait-il 
décorer des abords les avenues, les rues. les pants?" (12) 
Het gaat nu niet plotseling toch om de betwiste decoratie maar men 
kan hier de oorspronkelijke these beluisteren van Vitruviaanse 
aard: de vraag naar het 'decorum', ofwel de kwestie van represen
tatie in functionele zin, die van de openbaarheid van het volk, in 
plaats van die van de vorst. 

Het decorum vormt een van de schoonheidscriteria in het Vitruviaan
se schema en staat op voet van gelijkheid met de constructie en het 
doel van de architectuur. 
Durand situeert deze vraag tevens in zijn polemiek betreffende val
se decoratie door de vorst. De nutteloosheid en praalzucht wordt 
vastgesteld, alsmede de al even nutteloze verspilling van geld. Het 
is alsof we Loos reeds het woord horen voeren in zijn polemiek voor 
wat betreft het ornament in Wenen. 
Volgens Durand is de beste manier om het uiterlijk van de steden 
te decoreren (van decor te voorzien), evenals alle mogelijke ge
bouwen, om zich niet bezig te houden met hun versiering, maar 
slechts oog te hebben voor hun geschikte dispositie (13). 
Immers is het gevolg van rangschikking "vanzelfsprekend het meest 
gevarieerde tafereel". Evenals Durand zich met betrekking tot 
schoonheid van de architectuur uitsprak voor variatie, verklaart 
hij de variatie tevens als het probate middel om het gezicht van 
de stad te bepalen. Zo is de variatie van de gebouwen afleesbaar, 
waar ze door een of twee rijen bomen worden opgemerkt. Dit geldt 
ook het silhouet, dat "tegen de hernel afsteekt", zo stelt Durand. 
En dit alles is decoratie, zoals het moet. 

Als karakteristiek voorbeeld noemt Durand o.a. de Via Appia, welke 
straat ook voor Piranesi grote betekenis had en waar Piranesi het 
probleem stelde van de opeenstapeling van architecturen. Deze op
eenstapeling toont met zijn duidelijke variatie in stijl de ideale 
decoratie, want het naast elkaar plaatsen van deze stijluitspraken 
doet de stijl "oplossen" en wat overblijft is de variatie zelf. 
Durand noemt trouwens meerdere voorbeelden, waar men zich, volgens 
hem, aan "praalzucht" te buiten ging, zoals te Athene, Rome, Pal
rnyra, e.d. In Napels zou de dispositie van de gebouwen echter een 
heerlijke sensatie betreffen, mede door de ligging van het Aché
ronmeer, niet voor niets Champs Elysées genaamd. Dit verwijst niet 
voor niets naar het "veld van de geesten". Hier sluimert de groots
heid van de rede. 
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De grafmonumenten 

Het is, zeker indien men de bespiegeling van Loos over het graf als 
monument in gedachten neemt, opvallend, dat Durand over de graf
monumenten uitweidt. Hij merkt op dat ze - evenals de pyramiden te 
Egypte - "wijd uiteen staan". Hij lijkt hier een toespeling te ma
ken op de autonomie van de openbare objecten. 
Vergelijken we Durand's grafmonumenten met de sprekende objecten 
van Boullée dan valt te constateren, dat deze van grote invloed is 
geweest op Durand, geldt zijn invloed meer de eenvoud van de ensem
bles dan hun symbolische karakter. 

Terwijl Durand de symboliek van de Barok vernietigt stelt Boullée 
de architectuur van de vorm. Het is een "architectuur van schadu
wen" en schaduwen vertellen daar ze verwijzen naar het Idee nu een
maal meer dan de architectuur zonder schaduw, die Durand poneert. 
We kunnen immers stellen dat zijn heldere disposities in plaats van 
naar een idee te verwijzen, zelf het idee vormen omdat Durand's 
architectuur niet representeert, maar zelf present is. 
Durand is niet geïnteresseerd in vorm. Hij rekent dit tot de beeld
houwkunst, maar waar het om een vorm gaat, wordt zijn visie onder 
meer door Boullée en Piranesi bepaalt. Hij ontleent de autonomie 
van de vorm aan Boullée en de grandeur aan Piranesi's antieke Rome. 

Het is zeker niet onbelangrijk, dat Durand de reeks door hem ont
worpen openbare gebouwen in de Préçis (14) vooraf laat gaan door 
de afbeelding van enkele graftomben. Als voorbeeld bevatten ze de 
algemene criteria voor openbare gebouwen. 
Bedenken we de behoefte aan drama en de expressie van het individu 
in het barokke grafmonument, dan stelt Durand het volgende er te
genover. 
Pyramidale en cylindervormige objecten, waarin de individuele mens 
opgaat in een reeks van nissen, met daarin de urnen of lijstwerken. 
Hierin zijn de gestalten verdicht tot één volk. Eén graftombe valt 
op door de elementaire wijze waarin het huis van de dode wordt 
voorgesteld. We zien een dichte onderbouw met een deur en een vier
zijdig door kolommen gedragen dak. In het midden het beeld van een 
wakende figuur. Betreft dit het waken over de ziel of over het li
chaam? Neen, ofschoon het geheel, omgeven door populieren, door 
symboliek lijkt te zijn bepaald, betreft het hier slechts de ele
mentaire eenvoud van een architectonische compositie, meer niet. 
Voorop staat bij Durand vooral de eenvoud. Het is zo stelt hij 
"ondanks hun buitengewone eenvoud", of juister gezegd "wegens die 
eenvoud zelf", dat "waar 4000 Grieken tegen 2.000.000 Perzen hebben 
gevochten", niets anders dan blokken werden·gebruikt om een graf
monument te maken, dit terwijl de andere (monumenten) slechts hin
derlijk" zijn. Durand doelt hier op die monumenten, die hun bete
kenis slechts aan decoratie ontlenen. 

Ofschoon Durand zeker onder de indruk blijkt te zijn van het fe
nomeen strijd in de Oudheid, blijkt nergens zijn belangstelling uit 
het feit, dat de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlog ook 
zoveel slachtoffers veroorzaakten als zojuist vermeld werd. En of
schoon Durand onder de indruk blijkt van de strijd in de antieke 
Oudheid, betreft zijn interesse ~lechts de vorm en de variaties van 
het grafmonument. Het feit, dat Durand wat dit betreft nergens in
gaat op zijn eigen tijd, wordt nog eens bevestigd door het feit, 
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dat hij ook geen grafmonument ontwierp voor de Franse Revolutie, 
terwijl Boullée hier wel aanleiding in zag. Durand beperkt zich tot 
enkele voorbeelden, terwijl hij ettelijke pagina's vult met zijn 
openbare en privé gebouwen. De compositie van deze gebouwen wordt 
echter voor een belangrijk deel bepaald door de eenvoud en de geo
metrie van de grafmonumenten. Ze zijn niets anders dan zichzelf. 

De ingangen 

De gedachte over de "ingang der steden" blijkt verder te reiken dan 
die van het grafmonument. Het zijn triomfbogen "om de herinnering 
aan de overwinningen aan het nageslacht te doen doorgeven" (15). 

Ze zouden in hun functie om de stad als een functioneel organisme 
te ontsluiten, niet in de stad maar aan de rand moeten staan. Hier
mee geeft Durand niet slechts een functie aan het begrip "triomf", 
maar hij gaat nog verder door het probleem van in- en uitgang te 
stellen. Immers de zegepralende stoeten dienen "niet te worden ver
plicht om voor elkaar uit te wijken". 

De poort aan de rand van de stad is, als ingang, geen nieuw thema. 
We zien deze reeds bij Vitruvius' en Alberti's windroosmodellen. 
Maar bij Durand genereert de poort geen as, die het stedelijk com
plex uiteen legt tot in haar kern. Er worden ook geen assen voor
zien, die van poort tot poort lopend de stad in sectoren verdelen 
om aldus, zoals bij Alberti's kwartieren, de diverse bevolkings
groepen te verdelen. 
Het probleem van de triomfboog of deze nu één opening, zoals die 
van Hadrianus te Athene, of twee, zoals die van Constantijn te 
Rome, of drie, zoals die van Marius te Orange, betreft echter voor 
Durand, naast dus het functioneren van de poort, de "onverdraaglij 
ke bewerkingen". Durand vraagt zich af of architectuur "de ziel kan 
prikkelen". Hij twijfelt er aan of de "koude kolommen", welke de 
triomfpoort sieren, wel in staat zijn iets van "de geest te 
spreken". Immers deze "nutteloze" kolommen hebben zich de plaats 
toegeëigend van de sculptuur. 

Durand laat aan de inscripties en de sculptuur de taak om bood
schappen over te dragen, maar tenslotte verklaart hij tamelijk ab
rupt dat men zich niet al te veel met de antieke monumenten zou 
moeten bezighouden. En is Durand bovendien niet uit op de reductie 
van het sprekende beeld? In ieder geval heeft architectuur deze 
taak volgens hem niet. Als we de sprekender triomfbogen van o.a. 
Lequeu in gedachten nemen, waarin Hercules als de kracht van het 
volk en het rund als het symbool van de deugd van het volk ver
schijnen, dan is het duidelijk, dat deze metaforen aan het volk 
zijn geadresseerd. Allereerst zijn deze werken niet in de Recueil 
opgenomen, omdat ze kennelijk niet tot de architectuur behoren, 
maar bovendien blijken zij, volgens Durand de taak van de beeld
houwkunst over te nemen. 

Als men al een sprekende architectuur van de Revolutie zou willen 
denken, dan zou het volgens Durand de afrekening met het beeld 
zijn. En dat betekent ondermeer de introductie van de naakte rea
liteit van de kolom, die niet zoals een monument nutteloos is, maar 
dragend. Evenals Perrault de these van Alberti om de wand te laten 
dragen en de kolom slechts als decoratie te zien had weerlegd om 
terug te keren tot de dragende kolom, spreekt ook Durand zich uit 
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voor door het dragen van de kolom maar bij Durand draagt de wand 
én de kolom. De kolom dient niet zoals bij Alberti de artikulatie 
van de wand, en omgekeerd wordt de wand niet ondergeschikt gemaakt 
aan een esthetisch spel met de kolommen. De wand spreekt dus voor 
zich, zoals de kolom dat doet, beiden vervullen een eigen rol. Hun 
onderlinge verschil introduceert een nieuw begrip van schoonheid, 
dat niet zoals bij Alberti slechts uit een proportioneel spel be
staat. 
Maar wat moeten we denken van Durand's symbolische interpretatie 
bij zijn Vredestempel? We zullen daar zien, dat Durand de kolommen 
betrekt in zijn uitspraak over de deugden van het volk die de 
"steunpilaren van de maatschappij" zouden verbeelden. In dit ont
werp voor de "Tempel van de Vrede" worden alle zes deugden van de 
burgerij getoond. Ofschoon de term "soutiens" overdrachtelijk be
doeld is en de zuilen op de plaats van het kapiteel zijn ingesneden 
om er het beeld van een hoofd op te plaatsen, lijken deze kopzuilen 
met hun ferme vierkante doorsneden slechts het dragen tot uitdruk
king te brengen. 
Dit ontwerp, dat het grafmonument en de triomfpoort te boven gaat, 
betreft het algemene beeld van triomf: het zegevieren van het open
bare: het volk zelf. Kolom en deugd vallen samen als een concrete 
architectuur. Het is via deze weg, dat Durand revolutionair te noe
men is, daar hij de architectuur van het humanisme, die op het in
dividu was gericht vertaalt naar een achitectuur, die het volk als 
gehele samenleving onder ogen ziet. Hiermee overwint Durand een 
symboliek, die voorheen slechts toebehoorde aan de vorst. 

De straten 

De straten dienen te voldoen aan twee nuchtere kriteria, namelijk 
dat ze naast een "rechte lijn" te vormen tussen twee punten, een 
doorstroming van frisse lucht toelaten. Straten dienen elkaar bo
vendien te ontmoeten onder een rechte hoek, zodat botsingen worden 
voorkomen. · 
En om te vermijden, dat de voetganger geen last heeft van modder, 
regen en zon, stelt Durand zich de galerijen voor uit de stad Bo
logna. In de visie van Durand echter zijn het de straten met hun 
constante karakter van galerijen, die de verschillen tussen de ge
bouwen onderstrepen. Zo zorgen deze straten concreet voor het ver
keer, maar ze dragen bij aan het onderscheid. Trekken we het beeld 
van Bologna door, dan zou in Durand's notie tevens een verschil in 
galerijen voorkomen om uitdrukking te geven aan de erbij horende 
functie. Het stratenpatroon echter zal nooit opgaan in het principe 
van eenheid in verscheidenheid, dat de barokstad typeerde. Het is 
een patroon, waarin de verschillen worden uitgespeeld, als betrof 
het seriële muziek. Sprak Durand wat dit betreft niet reeds eerder 
van een "heerlijke sensatie"? 

De bruggen 

Daar de bruggen in de stad zowel als onderdeel van een.verkeers
structuur als constructief probleem gezien worden, laat ook hier 
Durand zich niet de kans voorbij gaan om aan te tonen, dat schoon
heid via het doelmatige dient te worden bereikt. In deze nuchtere 
zienswijze voldoet de Pont Neuilly wel, maar de brug van Ledewijk 
XVI is "onaangenaam en niet terzake" (16), want men heeft zich .im
mers niet bij de laatste slechts door decoratie laten leiden. 
De Pont Neuilly, welke door Perronnet in 1772 werd ontworpen, toont 
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met Z~Jn grotere overspanning van 40 meter, een inventiviteit, die 
de traditie van de rondboog doorbreekt. Daarnaast dient een brug 
"onbedekt" te zijn, aldus Durand, maar indien we hier zouden ver
wachten, dat hij op de eerlijkheid van de constructie zou wijzen, 
zoals dit in onze eeuw in de moderne beweging gebruikelijk is ge
worden, we enigszins teleurgesteld worden. 

Noch toont Durand hier de constructiviteit, die W~J 1n Palladia's 
Quatra Libri of bij Perrault's bewerking van de 10 Boeken over Ar
chitectuur van Vitruvius aantreffen, noch lijkt hij op de hoogte 
van de mechanica. 
Integendeel, de brug wordt in tegenstelling tot gebouwen die in de 
Préçis worden ontrafeld, niet besproken als een bouwkundig, maar 
als een stedebouwkundig functioneel object. Dit leiden we af uit 
de verdere behandeling van dit project. Zo kunnen de trottoirs o
verdekt zijn om de voetganger tegen zon en regen te beschermen, men 
kan verticale lers met verlichting plaatsen, men kan een triomf
poort in het midden of aan beide uiteinden plaatsen en voorts 
sculpturen, zoals trofeeën. Deze laatste dienen in verhouding te 
zijn met de borstwering en gerangschikt te zijn volgens de plaats 
van de pilasters. Dit alles om het stedelijk functioneren: het be
schutten, de oriëntatie en de grandeur te bepalen. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Piranesi, die zijn bruggen aller
eerst als indrukwekkende constructies vooral van onderaf tekende, 
zien we dat Durand pas in tweede instantie over de overspanning 
spreekt, zich hierbij beroepend op de traditie van de Romeinse brug 
met rondbogen. We wijzen hier op Piranesi, daar deze niet alleen 
aan n grandes ensembles een grandeur verleende, die Durand in 
zijn werk bewonderde, maar het was tevens zo, dat deze grandeur 
voortkwam uit vaak magistrale constructies. De indruk bestaat, dat 
Durand hier het illusoire karakter bewust tempert, zoals hij ook 
de onmogelijk te realiseren bouwwerken van zijn leermeester Boullée 
terugbrengt tot concrete proporties. Zo staat Boullée's Opéra wel 
model voor Durand's alternatief voor de Ste.Geneviève, maar Durand 
vergelijkt slechts het aantal kolommen met het oog op de economie 
om tot een praktische uitwerking te komen. Dit, terwijl zijn tijd
genoot Patte, de dimensionering van Soufflot's kolommen door middel 
van berekening van de doorsnede ter discussie stelt. Kortom, de 
constructie vormt bij Durand wel een maatstaf maar niet langs de 
wetten van de mechanica. Het is slechts de logica, die direct met 
de regel van de symmetrie verband houdt. Dit blijkt ook uit het 
volgende. 

Ofschoon Durand wel naar Peronnet's heldere constructie wijst, 
blijkt hij zich niet in te zetten voor de verdere ontwikkeling van 
de ingenieursconstructie, hetgeen grotere en daarmee goedkopere 
overspanningen mogelijk zou maken. 
Zijn argument voor de ronde boog wordt echter toegespitst, niet op 
het constructieve experiment, maar op het feit, dat het water door 
een ronde boog een vrije doorgang biedt. De nadruk ligt dus vooral 
op het functioneren en niet op het krachtenspel. 
De paragraaf over de bruggen is aldus op zijn minst behoudend te 
noemen wat de constructie aangaat. De eerste ijzeren brug in Coal
brookdale uit 1773 wordt overigens wel in de Recueil opgetekend, 
maar de consequenties ervan worden niet voortgezet. Indien Durand 
zich progressief zou hebben opgesteld om een eindeloze hoeveelheid 
combinaties mogelijk te maken en aldus met de eindige bepaaldheid 
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van de traditie te breken, voorziet hij hier zeker niet in een 
nieuwe constructieve ontwikkeling en de brug wordt dan ook niet 
onder zijn kwaliteit als constructief element behandeld. Men kan 
de vraag stellen, wat dit in de Ecole Polytechnique te betekenen 
had, waar andere disciplines wel een ontwikkeling in de mechanica 
toonden. 
Bij Rondelet, die met Durand de Ecole Polytechnique hielp oprich
ten, treffen we wel een progressieve houding ten opzichte van de 
constructie aan, en dat komt tot uiting in diens tractaat, dat een 
accent legt op de constructiviteit van het bouwea onder invloed van 
de mechanica. Binnen de traditie van de school, die voortspruit uit 
de Ecole des Ponts et Chaussées, is Durand's beperkte kijk dus een 
opmerkelijk gegeven.* 
We stuiten hier op de grenzen van Durand's theorie, die als 
combinatieleer meer gericht blijkt te zijn op het architectonisch 
ontwerpen dan op het constructief ontwerpen. Slechts een enkele 
leerling en opvolger Reynaud toont in een ontwerp voor een uit
kijktoren een opmerkelijke bewerking van Durand' s type, namelijk 
in ijzer. Het is een type, dat de havenmond in vele steden mar
keert en dat recent aan Aldo Rossi niet onopgemerkt voorbijgaat. 
Voor Rossi komen architectuur, constructie en stad samen als de 
diverse episoden van de geschiedenis. 
Szambien (17) merkt tenslotte op, dat Durand de belangrijke rol, 
die het gebruik van ijzer zou gaan spelen, niet had voorzien. 

Recent zal Carel Weeher verklaren: "Ook het station (als gebouw
type) was niets nieuws: wat is een kopstation anders dan een ba
siliek waar een trein naar binnen rijdt?" (18) 
De brug blijkt in verhouding het meest dynamische element in Du
rand's visie op de stad. Hij verbindt twee stadsdelen, maar hoe wij 
de verbinding tussen steden moeten zien, vinden we niet bij Durand. 
Het zijn slechts de grenzen van de stad, die hem interesseren. Zijn 
visie m.b.t. de verbinding tussen de steden blijft vaag, zo niet 
afwezig. 
Ook constateren we dat het station in de reeks typen, die Durand 
hierna ontwikkeld heeft, ontbreekt. 

Zoals de porti ca de entree vormt voor het gebouw, zo vormen de 
poorten en deels de bruggen, de vuurtorens en dergelijke objecten, 
die de grens van de stad. 
Tenslotte is Durand' s betrekkelijk naïeve voortzetting van het 
klassieke bouwen met hout en natuursteen eveneens opmerkelijk. 
Reeds bij Galileï vinden we het probleem van de constructie, af
hankelijk gesteld van 'de afmetingen en de stof der lichamen', zo
als dit bestaat tussen het gebouw en de brug. Zo laat hij in zijn 
'Discorsi in tomo à due nuove scienze' in 1638 Sagredo opmerken: 
'Ik zie niet in waarom een groot werktuig, in al zijn onderdelen 
gebouwd overeenkomstig de verhoudingen van het kleinere werktuig, 
... niet ook gevrijwaard zou zijn van de rampzaligheden en ver
nietigingen, die het ten deel kunnen vallen.' 
Resumerend valt het bij de behandeling van de bruggen meer dan in 
andere hoofdstukken op, hoe Durand de decoratie bestrijdend er 
slechts oog voor heeft, dat de constructie zelf door haar eenvoud 
tot schoonheid kan leiden. Een inventieve interesse in de con
structieve mogelijkheden toont hij echter nauwelijks. 

De pleinen 

*fig. 28 
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Kijken we wat de pleinen betreft nog eens in de Recueil. Zoals de 
bruggen met de straten deel uitmaken van de verkeersstructuur, vor
men de pleinen bij Durand allereerst de uitdrukking van openbaar
heid. Zij vormen dan ook, zoals de straten, het decorum van de 
stad. 

Legrand wijst er in de Recueil op, dat de pleinen in de Oudheid 
allereerst 'bestemd zijn voor uiteenlopend gebruik van publieke 
aard' (19). En Vitruvius citerend, merkt hij op dat de zuilengan
gen ernaast bestemd waren voor 'circulatie, de plaats voor boe
tiekjes van kooplui en toonbanken van geldwisselaars', terwijl de 
'omvangrijke pleinen zelf als arena dienden voor gladiatorenge
vechten'. 
Het plein is dus een ruimte vol met stedelijke aktiviteiten, maar 
vooral interesseert Durand zich voor de grootte, respectievelijk 
de grootsheid. En grootsheid wordt verbonden met de zuilengangen, 
zijn deze er immers niet 'vanwege hoogmoed en vergeefse praal'? 
Legrand ziet aldus, dat er 'nog veel aan onze openbare monumenten 
te verbeteren valt' want deze kunnen het 'beschavingspeil' van een 
volk aangeven. Verder werden er volgens Legrand openbare volksspe
len gehouden, de jongeren werden er door de kunsten gevormd, en het 
volk kreeg in deze prachtige plaatsen een gevoel van waardigheid, 
kracht en grootsheid. De grootsheid van de stad dient dus afgelezen 
te worden aan de omringende wanden, die uit de galerijen van open
bare gebouwen moeten zijn samengesteld. 
En nogmaals, zo betoogt Legrand waaraan kan een grandeur beter wor
den ontleend dan aan de Klassieken? En om deze redenering kracht 
bij te zetten haalt hij in de Recueil 'de studies van Perrault, 
Galliani, Palladia en Piranesi' aan, die bovendien op grond van de 
ruïnes de Romeinse monumenten in ere hebben hersteld. Deze ruïnes 
vormen de 'Getuigenissen van de geschiedenis' en tenslotte was Rome 
geen hersenschim; 'Roma quanta fuit, ipsa ruina docet'. Maar het 
betreft niet uitsluitend Rome als het om bewijzen gaat om het 'mo
derne' te denken. Laten we nu weer Durand aan het woord. 

In de beschrijvinqen door Plato, Xénophon. Démosthenes e.a. stelt 
Durand de criteria vast. Allereerst dient het plein ter verering 
ofwel van een god ofwel van de stad. Zo wijst hij op een plein waar 
aan de ene zijde het paleis van de koning en aan de andere zijde 
de tempel van Venus en Mercurius zijn gesitueerd. Vervolgens wijst 
hij naast deze functies op de markt, zoals het Forum van Trajanus, 
maar eveneens op het functioneren van mensen zelf door op de 'lom
mer' te wijzen van een woud van platanen. 
Durand meent nu vanuit deze observatie 'de hedendaagse pleinen op 
de meest complete en gedetailleerde manier' (20) te kunnen be
schrijven. Deze gedetailleerdheid komt vooral tot uiting in de be
schrijving van de Place de Vendöme~ die onder Ledewijk XIV is ge 
maakt. 
Geen detail schijnt Durand weer te veel om te beschrijven, alles 
met eenzelfde rhetoriek. Hij verkiest zo'n gedetailleerd plein 
niet, dat 'in de vorm van een geknipt kledingstuk rond is uitge
sneden', maar zijn voorkeur gaat uit naar de 'vaagheid' zoals hij 
zegt, waarin de Klassieken objecten plaatsen. Dat leidt tot een 
verheven gevoel, volgens Durand, terwijl de versieringen onder Lo
dewijk XIV 'een koelheid in de geest' zouden achterlaten. Maar, 
waren al deze barokke capriccio's niet bedoeld om een zintuiglijke 
ervaring op te roepen? Durand blijkt zo'n evocatie echter te ver
werpen. Afstandelijke objectmatigheid blijkt zijn criterium, maar 
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vooral zijn passie te z~Jn. 
In de lijn van Laugier lijkt dus een voorkeur te bestaan voor een 
visuele orde van de stad. Durand gaat echter verder met beschrij
ving van de functies. Zo heeft hij in de straten oog voor de func
tie van het schuilen van het wandelende publiek, hetzij voor de zon 
of voor de regen. Maar Durand gaat echter niet zover als een tijd
genoot van Laugier, Pierre Patte, wiens visie op de stad onder meer 
een hygiênisch probleem inhield. Zo stelde Patte reeds in 1765 het 
openbare toilet alsmede een rioleringssysteem voor om te vermijden, 
dat "men publiekelijk zijn beho~fte doet", alsmede een riolerings
systeem. Vergelijken we dit met Durand, dan blijkt zijn visie zich, 
wat betreft het functioneren van de stad, te beperken tot de open
bare ruimte, zoals de straten en de pleinen. De hygiêne wordt 
slechts bevorderd door het aanbrengen van fonteinen. Patte voorziet 
bovendien dat het stadsweefsel tot verstikking zou kunnen leiden. 
Hij wenst controle en stelt een zes- of achthoekige stadsvorm voor, 
'zodat de verschillende kwartieren dichter bij elkaar liggen, beter 
met elkaar verbonden zijn, en de politie gemakkelijker haar werk 
kan doen'. 

Durand's zorg betreft vooral de kosten. Zo rekent hij voor, dat het 
grondverzet voor het vierkante plein minder had kunnen zijn, indien 
men dit had vergeleken met overeenkomstiqe pleinen bij de Grieken 
en de Romeinen. Zo merkt Durand op: 
'Het is derhalve duidelijk, dat waar onze pleinen een grandeur ont
beren als die der Ouden, dit verschil niet onze persoonlijke be
hoeften betreft, noch mankeert het ons aan geldelijke middelen, 
immers waar onze pleinen met de grootste zuinigheid zijn gebouwd, 
hebben deze meer gekost dan die in Griekenland en Rome. Dit ver· 
schil komt voort uit een manie tot decoratie, die ons grote sommen 
gelds heeft doen verspillen ... ' 

De voortdurende terugkeer naar het thema decoratie wordt niet al
leen tamelijk saai, maar het betoog van Durand wordt hiermee bo· 
vendien eenzijdig. Op het niveau van de stad dreigt dit betoog na
melijk voorbij te gaan aan de mogelijkheid om bestaande stadscon
cepties te weerleggen anders dan door genoemde grootsheid. In het 
geval van de Place de la Vendöme wordt slechts een formele be· 
schrijving gegeven, maar een conceptuele analyse ontbreekt, zodat 
als gevolg daarvan een adequaat antwoord op de barokke stadsopvat
ting niet daadwerkelijk kan worden geformuleerd. Er is hooguit 
sprake van de negatie van het bestaande. 

In een ander geval, waarin de Ste.Geneviève, in de ogen van Du
rand, niet als kruisvormige, maar als cirkelvormige plattegrond 
wordt opgelost, vernemen we niets over stedebouwkundige implica
ties, waarin bijvoorbeeld de hoogte van de kerk deel uitmaakt van 
een stedebouwkundige orde. Dit ligt voor de hand, daar Durand niet 
geïnteresseerd is in de formele en stylistische opbouw van de stad. 
De uiteindelijke consequentie is, echter, dat de stad in Durand's 

. visie nauwelijks oriêntatiepunten lijkt te kennen. Het zou een 
platte stad kunnen zijn. De consequentie is aldus een stad als een 
rangschikking van objecten, die relatief een gelijke betekenis heb
ben. Dat is tevens de kwaliteit van deze stad, als voorspel op de 
functionele stad van de 20e eeuw. 
Als gevolg van de opbouw van Durand's stad zien we de oparibare in
stituties zich als aktieve lichamen verhouden tot de meer neutrale 
rangschikking van de woningen. Deze blijken een meer passieve rol 
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te spelen. Dit blijkt elders, waarin Durand het Paleis van Justitie 
een overigens markante plaats toedenkt. De woningen dienen zich in 
blokvormige stedelijke elementen aan, Z~J zijn qua oppervlakte in 
overeenstemming met de ensembles. Wat dit betreft is er sprake van 
een gelijkmatige opbouw van de stad. 
De objecten drijven als het ware in een zee van een algemene orde. 
Naast het spel van de "sterke typen" ligt het accent op openbaar
heid, waarin de poorten, de galerijen, straten en pleinen deelne 
men. Dit is het patroon, waarin de verschillende objecten worden 
waargenomen. Daar bij ieder object in feite de waarneming noodza
kelijk is om de functie te lezen, zinspeelt deze stad op een cere
brale optiek, waarmee een zintuiglijke ervaring van het formele, 
resp. symbolische karakter van de objecten in feite wordt veron
achtzaamd. Een 'verheven gevoel' ligt immers slechts besloten in 
de rangschikking. 
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9. ONTWERP 

De sterke typen 

Op grond van de vage notie, die Durand aangaande de stad ontwikkelt 
stellen we hier de these van de "sterke typen". Het de gebouwen 
die vanuit hun eigen ordening de stad aan zich blijken te onderwer
pen. 

Indien we afgaan op de volgorde, waarin Durand de compositiemethode, 
de stedelijke regels en de architectonische typen plaatst, valt het 
op dat deze typen in feite als conclusie zijn op te vatten. Het is 
vooral hun werking, die in de term "utilité" schuilt en tweezijdig 
moet worden . Van binnen uit wordt als gevolg van deze werking 
een "distribution" in het gebouw ontwikkeld, die onweerlegbaar het 
gebouw tot een sterk type maakt. Dat wil zeggen, dat dit type met 
zijn rationele orde het hele plan beheerst en bovendien uitlevert 
aan de twee criteria van doelmatigheid en zuinigheid. Het sterke 
type legt bovendien naar buiten toe zijn wil op aan de stad, het 
schept voorwaarden, die tot uiting komen in een categorische verdel
ing van activiteiten, waarin de stad tevens tot machine wordt ge
maakt. Het type van Durand produceert twee zaken, die van het privé 
en die van het openbare leven. 
De eenvoudige boodschap is, dat waar het een is kan het ander niet 
zijn. Waar met andere woorden het theater is, kan geen gevangenis 
zijn. Het is een mechanisme waarin de sterke typen insluiten én uit
sluiten en vooral het laatste. Tezamen vormen deze typen het doel 
van Durand "la plus grande utilité", dat zich als een in elkaar grij
pend doelmatig stelsel aandient en zoals Durand stelt de gehele mens
heid het leven mogelijk maakt. Zo ligt in Durand's type de eenvoud 
en het verhevene verankerd. De reeks openbare gebouwen, die Durand 
grotendeels tezamen met Thibault heeft ontwikkeld, vormen volgens 
Szambien (1) "une typologie de 1' architecture revolutionaire" daar 
ze niet alleen een nieuwe vormentaal poneren, maar vooral een nieuwe 
werking tonen. In feite gaat het om een perfecte "machine", die via 
de visie van Le Gorbusier en de terugblik van Foucault een histo
rische uitspraak bevat. Ofschoon reeds in de Renaissance de term 
"il macchinà" valt is het bij Durand niet meer een metafysisch ge
geven zoals in de term Deus ex Macchinà blijkt, maar het gaat om 
de fysieke werking binnen de krachten van het volk. 

Durand heeft vooral met de openbare gebouwen zijn idee over de stad 
uitgewerkt, terwijl de particuliere gebouwen als een soort specie 
tussen de openbare ruimten en gebouwen zijn opgenomen. Daarnaast 
is er het netwerk van straten, waar de openbare gebouwen aan de 
pleinen zijn rangschikt. 
Omdat de pleinen de oriëntatiepunten van de stad vormen zijn het 
tevens de openbare gebouwen, die de stad haar moeten geven. 
Hiermee wordt de stad niet slechts in visueel opzicht door de ar· 
ebitectuur bepaald, maar vooral conseptueel. De werking van het open
bare gebouw versterkt die van het plein en andersom. 
Deze stelling, dat de stad door de architectuur wordt bepaald, wordt 
bevestigd daar Durand zijn gebouwentypen expliciet in beeld en woord 
formuleert terwij 1 de stad zich slechts kan beroepen op enkele "vage" 
regels. Tegenover deze staat een reeks van meer dan twintig 
gebouwsoorten, die elk een werking uitoefenen op de stad. 
Het feit, dat er bovendien nauwelijks hiërarchie tussen de openbare 
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gebouwen bestaat, heeft als konsekwentie, dat de stad niet meer on
dergeschikt kan zijn aan één dominerend gebouw of stadsdeel, zoals 
dat in de Barokke stad het geval was. 
Durand's typen vormen een veelvoud aan burgerlijke instituties, die 
de functionele krachtlijnen van de stad uitmaken. Deze optiek is 
niet nieuw, bij Laugier vinden we hiervan reeds aanwijzingen. Vooral 
in diens "Observations" wijst hij op het functioneel onderscheid 
tussen de gebouwen in de stad en hij bespreekt hun stedebouwkundige 
situering, zoals kerken, paleizen, gerechtsgebouwen, scholen, plei
nen, ziekenhuizen, kerkhoven, privéhuizen (1). Bij Laugier staat 
echter de orde tegenover de chaos, terwijl bij Durand deze dialectiek 
overbodig wordt gezien vanuit het feit dat de orde alom aanwezig 
is. De betrekkelijk eenvoudige stedebouwkundige opzet van Laugier 
van poort, plein en straat maakt plaats voor een geheel netwerk. 
De openbare gebouwen die Durand opsomt en interpreteert zijn ach
tereenvolgens de tempels, de paleizen, de schatkamer, het Paleis 
van Justitie, de rechtbanken, de stadshuizen, de colleges, de ge
bouwen om geleerden, geletterden en kunstenaars te verenigen, de 
bibliotheken, de musea, de observatoria, de uitkijktorens, de markt
hallen, de slagerijen, de beurzen, de douanes, de vuurtorens, de 
theaters, de baden, de ziekenhuizen, de gevangenissen en kazernes 
en tenslotte de particuliere huizen in de stad. En er buiten, de 
boerderijen en de herbergen. 

In Durand's opsomming is van een zekere hiërarchie sprake: de ere
dienst staat bovenaan, dan volgen de gebouwen voor het bestuur, het 
onderwijs, de kunst en de wetenschap, de handel, het vermaak, de 
verzorging. de ordebewaking en tot slot het wonen binnen en buiten 
de stad. De stations ontbreken, maar dit ligt voor de hand, daar 
er nog geen trein was uitgevonden. Wel vinden we wat betreft het 
reizen de douane en de herberg. 
We zien voorts, dat Durand enkele gebouwen van Piranesi' s reeons truc- * 
tie van Rome in de Recueil opneemt maar dit blijft beperkt tot graan
schuren, tempels en villa's, terwijl Piranesi op het Marsveld de 
renbaan en andere sport accomodaties in zijn plan opneemt. 

Durand geeft nergens stedebouwkundige argumenten om zijn reeks van 
openbare gebouwen te rechtvaardigen. Des te meer komen de argumenten 
wat betreft het gebouw zelf naar voren. 
Het gaat Durand om de openbaarheid. Het betreft het nieuwe territo
rium van het volk. We stellen echter vast dat Durand's openbare typen 
in de Leeons méér zijn toegesneden op de stad, dan het bij de ency
clopedische reeks in de Recueil het geval was. In de Recueil worden 
de "edifices gothiques" en de "basiliques" nog apart behandeld ter
wijl de "temples••*1n een wat verkapte titel: "caractère distinctif 
et différentes espèces d'architecture" aan de orde komen, tezamen 
met "pagodes" en de "mosqués". Deze laatste gebouwen komen in de 
Leeons niet meer ter sprake. Via de vergelijking met de Recueil 
blijkt Durand dan toch een volledigheid te hebben gezocht, al was 
het maar, door zich te beperken. 
We merken op, dat Durand in de Rècueil*~~ote aandacht had voor de 
tempels (twaalf platen), de thermen (zes platen), de theaters (zes 
platen), de paleizen (tien platen) en de woonhuizen (acht platen), 
waaronder 3 platen voor de villa's van Palladio. Hij schenkt merk
waardig veel aandacht aan alle mogelijke deta11~*(27 platen) van 
diverse stijlen, voornamelijk de Romeinse (11 platen) en de Grieken 
(4 platen) aan welke details in de Leçons slechts enkele platen zijn 
gewijd. 

*fig. 14+15 **fig. 16, 18, 21 
*** tig. 20, 21. 31. 32 
****.fig. 17,19.22 t/m 27 
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We zullen nu de reeks openbare gebouwen behandelen. 
Durand toont zich hier als de "ontwerper". Dat wil zeggen, dat hij 
een "idee" in één keer poneert. Het blijkt hier dus niet te gaan 
om een demonstratie van de compositiemethode, door de systematische 
samenstelling van de elementen en de delen naar het geheel te tonen, 
zoals de "leerling,. behoort te doen. 
De ontwerpen van Durand tonen eerder het resultaat van deze methode, 
bovendien zien we dat Durand globaal terug grijpt op de Recueil niet 
om aan te tonen hoe zijn ontwerp is gesitueerd in de geschiedenis, 
maar om aan te tonen dat zijn "idee" voortkomt uit een observatie 
van de monumenten. 
We zullen hier Durand vooral aan het werk zien door het doorslag
gevende argument te ontlenen aan het feit, dat hij geobserveerde 
gebouwen tegenover elkaar uitspeelt om de juiste norm te vinden. 
Aldus ontstaat het meest sterke type.Zo'n argument gaat tevens ge
paard met de gedurige veroordeling van willekeur in dispositie, maar 
vooral van de grilligheid van de decoratie, want dit dient immers 
slechts het plezier van de ogen. Durand is er op uit om een type 
te ontwerpen, waarin de werking het grootst is. Het is duidelijk, 
dat hij deze werking in eerste instantie van de grootse voorbeelden 
uit de geschiedenis ontleent om zo de traditie voort te zetten én 
te sublimeren. 
In de argumenten blijkt Durand's keuze voor het sterkste object 
gepaard te gaan met de uitsluiting van zwakke, niet ter zake doende 
monumenten. Meerdere malen spreekt Durand zijn voorkeur uit, zoals 
voor de basilica, om de juiste keuze extra te ondersteunen. We zien 
hier dus aan de ene kant een sterke reductie van de geschiedenis, 
anderzijds stelt Durand zich niet buiten de geschiedenis, daar hij 
naast het materiële erfgoed te toetsen tevens de persoonlijke keuze 
maakt, niet uit passie of uit grilligheid zoals het genie, maar, 
omdat de rede overtuigt. 
Daarnaast valt te constateren, dat hij de typen in een reeks ontwik
kelt, door de kenmerken van het ene type naar die van het volgende 
type te genereren. Het is immers opvallend hoe Durand de reeks*opent 
met de tempel en het paleis, waarin we zullen zien hoe de schatkamer, 
het college, het museum, de bibliotheek en het paleis van justitie 
vanuit deze typen ontwikkelen. Dit is in feite de generatieve typo
logie. 

De kazerne vormt als sterk type het patroon, dat afgeleid zijnde 
van het legerkamp, de blauwdruk vormt voor het ziekenhuis, de gevan
genis, e.d. Eveneens leiden de baden en het theater tot uitgangspun
ten voor de kermis en de jaarmarkt, terwijl de vuurtoren en het 
observatorium eveneens hun sterkte ontlenen aan betreffende histo
rische voorbeelden. We zullen hierna trachten om deze analytische 
en ''generatieve typologie" (2) te adstrueren. 

Grotendeels ontlenen de openbare typen hun sterkte aan het gebruik 
van de geometrie en het maatraster. In deze geometrische en gestan
daardiseerde opzet ligt de dispositie verankerd als een logica, die 
geen twijfel duldt. 
Ik zal nu de openbare typen zó behandelen, dat de "generatieve ty
pologie" uit de volgorde van de typen spreekt. Daartoe heb ik de 
reeks van Durand in een volgorde geplaatst, die in het voorgaande 
is verantwoord en in de eindconclusie wordt samengevat. 

De generatieve typologie 

. 49 t/rn 56 120 



De reeks openbare gebouwen van Durand's generatieve typologie waarin 
bovenstaande argumenten als de generators kunnen worden gezien. De 
argumenten zoals polemiek, vergelijking, selectie en vooral de vraag 
naar de werking van het type zijn te beschouwen als de generators. 
Van belang is hier nog de opmerking, dat Durand zijn typen als "des 
temples", "des colleges", "des bibliotheques" lanceert; Het zijn 
slechts voorbeelden van de toepassing van de compositiel!IEilthode. Het 
gaat niet om dé tempel, hét college of dé bibliotheek aangezien het 
niet gaat om een uniek ontwerp van een genie. 

Bij de TEMPEL*komt allereerst het argument van de Antieke voorbeelden 
naar voren. Deze verwijzing is niet literair of cultureel zoals in 
het geval van Winckelman en Piranesi, die de oorsprong van de ar
chitectuur zijnde respectievelijk Griekenland of Rome verdedigen. 
Het gaat Durand om de materiale aanwezigheid van de ruïnes. Deze 
bouwwerken bestaan nog altijd, terwijl, zo zegt Durand "ze zelden 
meer worden ontworpen". Meer dan een cultureel argument, blijkt het 
Durand dus uitsluitend om observatie te gaan. 
Het gaat echter ook om een keuze, daar Durand zich lyrisch uitlaat 
over "de heilige bossen, die de tempels van Epidaurus en Athene 
omgaven" (3). Dit zegt zowel iets over de wijze waarop hij, zeker 
in het geval van de tempel, dit gebouw als een stralend type in zijn 
omgeving ziet, als over de wijze waarop hij de architectuur van de 
St.Paul die van Bramante's navolgers en die van de Gothiek er te
genover plaatst. De eerste wordt wegens de decoratie veroordeeld: 
"Kijk eens wat ze ervan gemaakt hebben: absurde decoratie!" Zo zouden 
Bramante's navolgers erop geplakte kolommen hebben gewerkt terwijl 
de Gothische kerk volgens Durand "het geheel in de details verloren 
laat gaan". 

Hier komt tevens Durand's vraag naar de werking naar voren. Niet 
alleen gaat het zoals we weten om de stijl te negeren, daarbij is 
het onderscheid van tempel en kerk voor Durand ook onbelangrijk. 
Zo stevent Durand af op de vroegchristelijke basilica wegens diens 
sterke breedte-lengte verhouding van 1:3 of 1:2 dit in vergelijking 
met de antieke tempel. 
De eerste wordt gewaardeerd, omdat de vorm economisch is, terwijl 
de tweede de voorkeur geniet, daar de kolommen niet binnen maar 
buiten staan en aldus uitdrukking kunnen geven aan openbaarheid. 
Deze kolommen vormen de juiste decoratie. Ze betreffen het decorum. 
Van hieruit, ontwerpt Durand zijn tempel. Maar staat deze tempel 
in de Préçis? Neen! 
Althans niet in de reeks openba11e gebouwen. Durand's ontwerp kwam 
immers al eerder naar voren in zijn alternatief voor de Ste.Géne
viève. Inderdaad staan daar de kolommen buiten, terwijl antieke cella 
is getransformeerd tot een Alzijdige cirkelvorm. 

Eerder echter had Durand tasamen met Thibault zijn tempel voor de 
Gelijkheid gemaakt om het !Ie jaar van de Revolutie te gedenken. 
Ook hier staan de kolommen buiten, maar ze hebben een vierkante 
doorsnede, terwijl aan de ingangszijde het kapiteel plaats maakt 
voor een gebeeldhouwde kop. Deze zuilen zijn aldus het opschrift 
van Durand, uitdrukking van de nieuwe burgerlijke cultuur: 
"De deugden van het volk zijn de sterkste steunpilaren van de ge
lijkheid." (4) 
Is het vanwege de symbolisering va~ deze architectuur dat Durand 
het ontwerp niet in de Préçis opneemt? Indien we Durand's analyse 
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van de Antieke tempel volgen, blijkt het zich inschrijven in de 
cultuur in eerste instantie van geen belang. Allereerst wil hij de 
functie op zich vaststellen en dit leidt tot een ontnuchtering van 
de culturele context. Zo constateert hij zakelijk voor het programma 
van het ritueel "een rechthoekige ruimte, van een middelmatige groot
te, die men betreedt door vier of zes kolommen te passeren". De 
inhoud wordt bepaald door een beeld van de godheid, een drievoet 
voor een wierookvat en enige offertafels. 
Wordt Duranct's ingreep in de geschiedenis van de monumenten dan 
bepaald door deze ontnuchterende omschrijving van het genre? Het 
blijkt, dat de nieuwe samenstelling zoals de Tempel van de Gelijkheid 
zich wel degelijk in de cultuur van de Revolutie inschrijft, niet 
via de imitatie van een bestaand beeld, eerder via de observatie 
van de werking. Deze werking wordt tenslotte het juiste decorum 
toegekend. 
Aldus staat Durand nuchter in de geschiedenis, maar met een oog voor 
het decor waarin de geschiedenis via de werking van het type aflees
baar wordt. 

Als Durand zijn voorstel voor een PALEIS van een prins lanceert, 
dan ligt dit niet in de stad, maar in het landschap. Het is het enige 
ontwerp, dat in de Leçons vergezeld gaat van een ontworpen omgeving. 
Aangezien dit paleis niet in de stad ligt, bestaat er slechts één 
verdieping, zodat "er geen vertrekken boven die van de prins zijn". 
Bovendien kan "men overal genieten van de promenades die naar de 
tuinen leiden", aldus Durand. 
Dit paleis wordt in feite het voorbeeld én door zijn dispositie en 
door zijn ligging, van waaruit andere zoals de publieke schatkamer 
worden gegenereerd. 

Voor het ontwerp van de DE PUBLIEKE SCHATKAMER*toont Durand hier 
onmiddellijk zonder referentie naar voorbeelden, zijn model dat zijn 
evidentie laat zien in de raamloze buitenmuren. Het eerste en be
langrijkste doel is immers veiligheid betreffende de "rijkdommen 
van een land" (5). 
Het tweede doel betreft de uitgifte, die overzichtelijk dient te 
zijn, zodat geen "vergissing" kan plaatsvinden. 
Om beide criteria te beantwoorden plaatst Durand de echte schatkamer, 
met de bijbehorende kassa's in een vierkant binnen een cour, die 
door een dubbele wand van vertrekken wordt omgeven, waarin bewak
ing is opgenomen. Van hieruit ziet men van onder de interne galerij 
de verzelfstandigde schatkamer in het midden van het complex. In 
de centrale koepelruimte ontwaren we een weegschaal. Het attribuut 
geeft ook hier opnieuw perfect het doel van het gebouw aan. De schat
kamer toont ons hiermee de aard van Duranct's sterke typen. Het gaat 
erom de mechanismen van het ontwerp te expliciteren. Samengevat: 
de werking. Maar tevens wordt het genereren van het type duidelijk, 
daar deze schatkamer van het paleis blijkt te zijn afgeleid. 

Wat betreft het PALEIS VAN JUSTITrf*levert de enige vergelijking 
met de Recueil het inzicht, dat de rechtspraak zich in de loop der 
tijd heeft gedifferentieerd, zodat een Paleis van Justitie verschil· 
lende rechtbanken dient te bevatten. Terwijl bij de Antieken, zo 
zegt Durand, een ruime zaal, zoals de basilica, voldoende was. In 
het Paleis van Justitie roept het meer uitgebreide programma voor 
onder meer de rechters, de advocaten, de griffiers, de bewaking en 
de ruimten voor de gevangenis en de koffiekamer een "aanzienlijker" 
gebouw op, en aldus dienen hier ook veel uitgangen te zijn, omdat 
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in zo'n gebouw zich veel mensen zouden verzamelen. Durand maakt nu 
een carré waarin het type van de basilica zich gaat manifesteren, 
doordat op de hoofdas de ingang met een portico wordt benadrukt. 
Hierachter ligt de grote rechtszaal, die tenslotte in een absis 
eindigt, waaromheen de ruimten van de cellen zijn gelegen, links 
en rechts onderscheiden in die van mannen en vrouwen. De basilica 
zelf heeft een zestal langwerpige zijbeuken. die de verschillende 
rechtbanken bevatten. Deze zijn omgeven door spreekkamers die in 
relatie staan met de koffiekamers. De publieksruimte stàat in ver
binding met de hoofdrechtszaal, doordat men tussen de zijbeuken door 
naar binnen gaat. 
De plattegrond toont aldus een symmetrische kamvormige structuur, 
waarbij de tanden als die van een tandwiel in elkaar grijpen. We 
zien hier op een doeltreffende manier de machine ontstaan. Maar bet 
betreft hier niet in de eerste plaats socialiseringsmachines volgens 
de interpretatie van Foucault, maar ruimtelijke mechanismen, die 
de plattegrond van een "rangschikkings"-concept omzetten naar een 
object met interne en externe organen. Deze vormen tesamen een lo
gisch organisme en wel zo sterk, dat machine de geëigende term blijkt 
te zijn. 
De werking van de machine spreekt uit zijn functionele orde, de 
dispositie. Laten we aldus nog eens nader op de plattegrond ingaan. 
Volgens Durand zou het hier om een "modern" type zou gaan. In de 
Recueil lezen we, dat volgens Legrand het belangrijkste verschil 
tussen de "moderne basilica" en de "antieke tempel" is, dat de ba
silica colonnades heeft in het interieur, terwijl de antieke tempel 
deze peristyles als een costuum rond het gebouw droeg, als een ver
siering van de buitenkant. Immers ging men bij de Antieken nauwelijks 
naar binnen, terwijl de christenen zich in het interieur in een ge
meenschap verenigen (6). Daar Durand voortdurend de nadruk legt op 
het verband tussen de colonnades en het openbare, is de basilica, 
waarin recht werd gesproken en handel werd bedreven als type dus 
zeer bruikbaar. 
Het is hiernaast duidelijk, dat in vergelijking met de overige typen, 
die ontsloten worden, volgens de "marche", die is ontleend aan het 
meest in het oog springende beginsel van de Ecole des Beaux Arts, 
wij hier te maken hebben met een boeiende mengvorm, waarin het in
eenschuiven van het alzijdig symmetrische type met het longitudionale 
type een "plan de marche" oplevert, waaruit meer een "functioneren" 
in dynamische zin spreekt dan bij de overige typen het geval is. 
Daar leest men de planomschrijving meer in termen van rangschikking 
dan als een mechanisme. Het opvallende is daar, dat die typen, waarin 
binnen het uitwendige vierkant - in een lengte-as - diverse functies 
zijn georganiseerd, zoals het bij de slagerij, de beurs, het hospi
taal, de 'dynamische gevangenis en de kazerne het geval is, meer spra
ke lijkt te zijn van een plaats van handeling. In gebouwen als het 
paleis van Justitie blijkt meer een dynamisch functioneren, dan bij 
de alzijdig symmetrische typen, 'die hun impliciete autonomie nauwe
lijks prijsgeven en hooguit een statische werking tonen. 

De men&typen &ezien als plananalyse 

De groep, die we in Durand's reeks ontwerpen kunnen onderscheiden 
als de zogenaamde mengtypen ontlenen hun sterkte aan de wijze, waarop 
het ontwerp een gelaagde opbouw toont van op zich staande ideaal
typen. 
In hoofdzaak wordt een centraal type met een type met één as gecom
bineerd. De centrale organisatie leidt meestal tot een vierkant, 
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dat zich in de stad kan manifesteren, terwijl de werking vooral rond 
de as wordt afgewikkeld. 
Daar de werking van deze typen vanwege dit concept is verhevigd, 
ligt de typering als machine voor de hand, temeer daar meer dan in 
de ideaaltypen zoals Foucault heeft opgemerkt "de lichamen worden 
getraind". 
We zagen aldus het Paleis van Justitie. De slagerij, het hospitaal, 
de gevangenis en de kazerne zullen we nu onder ogen zien. 
Bij de genoemde mengtypen zien we bovendien een aantal strenge schei
dingen ontstaan, die met het oog op de gezondheid, efficiëntie, 
sociale ethiek, veiligheid of ordemaatregelen worden doorgevoerd. 
We zien deze scheidingen in de plannen als volgt optreden. 

Bij de moderne SLAGERIJ wordt in tegenstelling met de traditie aldus 
de scheiding tussen het slachten en de opslag doorgevoerd. In de 
moderne BEURS is in tegenstelling tot de Antieken waar de basilica 
alle activiteiten door elkaar plaatsvinden een efficiënte ruimtever
deling, waarin handelaars, de geldwisselaars en het publiek zijn 
onderscheiden. Deze beurs zou vanwege zijn eenvoud aan die van Inigo 
Jones te Londen en die van Dankers te Amsterdam herinneren. 

In de GEVANGENIS*en het HOSPITAAL geldt de sociale scheiding van 
mannen en vrouwen, zoals die reeds bij het Paleis van Justitie werd 
genoemd, maar nu wordt de verkaveling uitgewerkt op de lengte-as, 
die in feite vooruitloopt op het principe van zonering. Dit betreft 
vooral de kwestie van veiligheid, immers het luchten van de gevan
genen vindt plaats op de binnenplaatsen, die tesamen met de gevan
genisblokken een streng ritme vormen. De hoeken zijn uitgegroeid 
tot een soort hoektorens en ze zijn ook één verdieping hoger dan 
de cellenblokken van drie lagen. Hiermee wordt de scheiding tussen 
gevangenen nog meer opgevoerd. 
In deze hoektorens is ook de verpleging en andere diensten opgenomen, 
waaruit blijkt hoe de symmetrie van het gebouw tevens functionele 
verschillen toelaat, hetgeen verderop bij de alzijdig symmetrische 
typen meer en meer opvalt. Naast het feit, dat Durand de onmoge· 
lijkheid om uit de cellen te ontsnappen reeds duidelijk maakt, is 
het complex bovendien omsloten door een raamloze muur met één poort, 
die via een gesloten galerij naar het gevangeniscomplex leidt. Zo 
men Durand hier verwijt, dat hij het type van het kasteel gebruikt 
om zoals Ledoux een sprekend type te maken, is dit af te wijzen 
aangezien de vorm, materiaalkeuze en rangschikking direct in over
eenstemming is met het doel van het gebouw. Bij de "architecture 
parlante" van Ledoux is dit vaak overeenkomstig, msar het doelmatige 
wordt bij hem formeel uitgewerkt in een expressieve symbolisering. 

In Durand' s HOSPITAAL*'testaat de scheiding tussen mannen en vrouwen 
eveneens, maar de opbouw is meer gearticuleerd naarmate zich zieken
huizen als éénduidige onderdelen laten ordenen. 
Durand introduceert hier met één simpel onderscheid een ware clas
sificatie van hetgeen op dat moment als ziektebeeld in kaart wordt 
gebracht en tot instituut wordt uitgeroepen, te weten: "de armen, 
de booswichten, de vrouwen van het slechte pad, de vondelingen, de 
gekken en de zieken". Hij bepaalt zich echter tot de laatsten. Hij 
benadrukt, dat het een gebouw betreft, dat de meeste eisen aan de 
gezondheid stelt. In vergelijking met de gevangenen gaat het hier 
eveneens om de wandeling maar in plaats van de controle op ontsnapp
ing geldt hier meer het vermijden van kruispunten als "bronnen van 
infectie", aldus Durand. Het gevolg is de ontwikkeling van strook-
*f . 9 **fig. 55 
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vormige gebouwen en binnenhoven, die vanwege hun argument van ge
zondheid, de strokenbouw van de 20e eeuw reeds aankondigen. Ofschoon 
Durand nergens over de heilzame werking van de zon spreekt, intro
duceert hij goede ventilatie en goede verlichting. De binnenhoven 
bevatten naast lucht tevens bomen en terwijl het centrale binnenhof 
bij de gevangenissen geplaatst slechts als "cours de service" geldt 
is hier een ronde kapel, die de geestelijke gezondheid kan bekrach
tigen. Deze eenvoudige opzet verhindert Durand echter niet om hier, 
meer dan bij elk ander type, de complexe eisen van de gezondheidszorg 
te beantwoorden zoals de kerk, de kantoren, de apotheek, de verband
kamer, de badkamers, de verblijven van de verpleegsters, de doktoren 
en de chirurgen, die alle op de begane grond komen te liggen. Terwijl 
de ruimte voor opslag van allerlei etenswaren; kortom "une grande 
quantité en materières comestibles" rondom en op afstand van het 
ziekencomplex wordt gerangschikt. 
Durand's polemisch onderscheid tussen "decoratie" en "dispositie" 
wordt hier adekwaat uitgewerkt. 

Zo stelt hij dat zeker in geval van een ziekenhuis, men er beter 
aan zou doen om de zieken te genezen, door middel van een "dispo
sitie" der onderdelen in plaats van de omgeving te decoreren om de 
ziekte te verzachten. Met deze utilaire benadering, drukt Durand 
zijn "respect" uit voor "1 'humanité souffrante". Bovendien zinspeelt 
hij op de psychologische aspecten van het ziekzijn, daar hij wijst 
op de "schaamte" en de "ondraaglijke last", die ermee gepaard gaat. 
Al deze zaken worden in Durand's benadering adequaat "verzacht", 
en zeker niet door decoratie. 

Met zijn model voor het HOSPITAAL sluit Durand de discussie over 
de "medische strategie" af, die sinds de brand van het Hotel Dieu 
in 1772 noodzakelijk was geworden. Durand geeft hier de voorkeur 
aan de "amre zieke". Hiermee verdwijnt de "zieke arme" en met deze 
het gasthuis uit het beeld en stelt hij het primaat van de medische 
wetenschap (7). 
Hier beseffen we, met Foucault, dat het zieke lichaam object van 
medisch onderzoek is geworden en het ziekenhuis niet meer als charis
matisch centrum maar als instrument van de wetenschap wordt gesteld. 
Door middel van het ziekenhuis in de stad een strategie uitgezet, 
die een gezond leven ten doel stelt. Durand's hospitaal maakt - in 
feite via de zienswijze van Foucault - deel uit van een "blo-po
litiek", die naast de genezing ook de preventie kent en in onze eeuw 
in de hygiênische architectuur en stedebouw zal resulteren. 
Durand baseert zich in dit opzicht op de ideaal typen, die Poye~ 
volgens het programma van de Academie de Sciences in 1788 concipi
eerde. 
Deze zouden volgens hem de voordelen van de ziekenhuizen te Milaan 
en Plymouth in zich verenigen. Geen van beiden zou echter perfect. 
Zo ontbrak het in Milaan aan de juiste dispositie van de zalen, 
terwij 1 in Plymouth de ventilatie ondermaats was. Het is echter merk
waardig, dat hij een ontwerp van:Antoine Petit vergeet te noemen. 
Dit was opgenomen in diens "Méml>ire sur la meilleure manière de 
construire un höpital des malades". Het ontwerp voorzag in een cen
trale conische koepel, die behalve als een religieus centrum tevens 
als, als ventilator was gedacht (8). 

De analyse, die Foucault heeft gemaakt van de gevangenis en het 
ziekenhuis, kan goeddeels worden doorgetrokken naar analoge typen 
van Durand. Het zijn gebouwen wa~r de lichamen worden bewaakt, ver-
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zorgd, in algemene zin worden gedisciplineerd. 
We kunnen stellen dat Durand's beroep op het object van de architec
tuur omschreven als de behoefte aan beschutting - bijzondere vormen 
aanneemt naarmate deze behoefte zich differentieert naar maatschap
pelijke problemen, die op de diverse niveau's van moraal en recht, 
sexualiteit en hygiëne, openbaarheid en insluiting, via een radicaal 
functionalisme tot oplossing worden gebracht. 

Resumerend komen we via het voorgaande tot de stelling, dat Durand's 
typen, die opteren voor openbaarheid, gepaard gaan met een nadruk
kelijke selectieve werking ten opzichte van het openbaar leven. Om 
het openbaar leven zo effectief mogelijk te beheersen worden de 
probleemgevallen, zoals de gek, de zieke, de gevangene en in zekere 
zin ook de soldaat omschreven. Dit alles terwille van een gezuiverde 
openbaarheid, die via Durancl's sterke typen is geïnstitutionaliseerd 
en de maatschappelijke tegenstellingen sublimeert. 

Kijken we naar de KAZERNE,* dan zien we de scheiding van functies 
het meest verregaand doorgevoerd. Het lijkt hier in eerste instantie 
niet slechts een "disciplinerings-machine", zoals Foucault deze term 
op de training van de individuele lichamen vaststelt, maar hier gaat 
het om de groep als totaal. 
De totale organisatie heeft een formele gelijkenis met het Romeinse 
legerkamp, het castrum. Zo beschrijft Durand o.a. het castrum dat 
in de 18e eeuw in Herculanum werd ontdekt als een plein omgeven door 
galerijen en langwerpig ontwikkeld. Dit plein zou zijn beëindiging 
vindt in een theater. 
Verder vergelijkt hij het "kamp" in Pompei met het Hotel des Inva
lides. Terwijl het laatste complex een triest uiterlijk heeft, vindt 
hij het eerste "si propres par leur noblesse à élèver l'àme, à en
tretenir le courage des guerriers". Verraadt Durand hier niet enigs
zins zijn politieke aspiraties? Of wordt deze heldenverering door 
de ontwerper ingegeven? 

Het betreft hier namelijk een ontwerp van een adjudant van de genie, 
dat in het VIIIe jaar van de Revolutie werd samengesteld. We zien 
een carré, waarbinnen een viertal torens bij de entree de logementen 
vormen voor de officieren als zouden zij voor het front van de troep 
staan. Soortgelijke torens bevinden zich echter in een zelfde aantal 
achterin het complex, maar die zijn ingericht als ziekenzalen e.d. 
Hiertussen zien we vier functionele stroken, die de stallen, de 
keukens met erboven de soldatenverblijven en daarnaast fourageruimten 
bevatten. Deze stroken liggen symmetrisch naast de esplanade, waarop 
de centraal gelegen manege uitziet. Zowel de paarden als de soldaten 
zijn in "training". Niet via het eigen compartiment maar via de 
gehele functionele machine. De discipline blijkt hier zo sterk, dat 
de muur van het complex vrij laag kan zijn. Bovendien is er een 
opening ter breedte van de esplanade. 
Deze kazerne, die concreet in Parijs voor de cavalerie werd gebouwd 
moest zo stelt Durand worden uitgevoerd in dezelfde geest. Het uiter
lijk, hoewel verschillend, zou niet minder imposant en edel moeten 
zijn (9). Speelde de plattegrond kwa indeling een rol, zo speelt 
uiteraard het onderscheid tussen cavalerie, infanterie, e.d. tevens 
mee. Per legereenheid wordt dus het ontwerp aangepast. Een totaal
consept ontbreekt echter, zoals dit ook voor de stad niet bestaat. 

Het zijn aldus de onderdelen, die via hun eigen aard en functie tot 
een zelfstandig object uitgroeien. Deze autonomie wordt nog eens 
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versterkt door de wens, die Durand voor de kazerne, de gevangenis 
en het hospitaal uitspreekt om ze "langs de rivier" te situeren. 
En zodanig, dat ze gebruik kunnen maken van het aquaduct, dat de 
"onreine stoffen" afvoert. 

Het is hier tevens duidelijk dat Durand's typen niet volledig "self 
supporting" zijn. Ze blijken in hoge mate afhankelijk te zijn van 
bevoorrading. Het betreft als het ware vestingen, die voor korte 
tijd kunnen worden belegerd. Hun afhankelijkheid komt tot uiting 
in de relatie met de stad. De autonomie ligt verankerd in het strik
te doel. Er is echter geen sprake van autonomie zoals in de latere 
tuinstad. De organisatie blijkt echter wel hierop vooruit te lopen. 
Als deel van een groter geheel blijven ze deel uitmaken van "la plus 
grande utilité". Dit is het totale netwerk van nuttigheid, dat de 
samenleving uitmaakt. Gezien de doelgerichte aard van deze laatste 
typen kunnen deze typen in hun autonome aard gezien kunnen worden 
als de voorlopers van die gezonde en doelmatig ingerichte complexen, 
die in de loop van de 19e en 20e eeuw eerst als tuinsteden en later 
als Siedlungen zijn ontwikkeld. 

Durand's typologische reeks maakt dus de stad uit. Indien er een 
vervalt uit de reeks, dan gaat dat ten koste van het geheel. Het 
is echter niet alleen het ontbreken ervan, alsof de samenleving een 
schakel zou ontberen, nee deze schakels dienen zelf als instituut 
te bestaan om de samenleving te "conserveren". De typen zijn dus 
sterker naarmate zij een rationele samenhang realiseren. Hierbij 
gaat het Durand om "het nobele uiterlijk" waarin de rationaliteit 
van de architectuur iets krijgt toegevoegd. Zoals Erasmus reeds 
eerder opmerkte "non rationale sed orationale". Hetgeen wil zeggen, 
dat Durand's typen niet alleen doelmatig zijn, maar tevens sterk 
dat ze via de rationaliteit van de architectuur overtuigen. Hiermee 
is conclusie, dat de sterke typen van Durand niet alleen kracht 
ontlenen aan hun doelmatigheid, maar vooral aan de rede zelf. 

** In het STADHUIS, de BIBLIOTHEEKt het INSTITUUT en het MUSEUM kan 
het modelmatige karakter van de alzijdige symmetrie het grootst 
worden genoemd (10). 
Durand's ontwerp voor het STADHUIS stevent rechtstreeks af op het 
doel van dit "maison commune". Het is het "idee" van een villa Ro
tonda waarvan het Palladiaanse schema wordt vergroot tot op het 
niveau van de stad naarmate de grandeur van een gemeente er om 
vraagt. De alzijdige symmetrie wordt slechts weerlegt door de trap
pen, die zich links en rechts aandienen terwille van een nuchtere 
elegantie. De evidente stadshuizen te Amsterdam, Antwerpen, Maas
tricht, Oudenaerde en te Brussel worden door Durand terzijde gelegd, 
aangezien de eerste twee zijn "gedecoreerd met de orden van de ar
chitectuur" en de laatste drie "gotisch" zijn. Deze stadhuizen hebben 
in de ogen van Durand de decoratie als object en niet de rangschik
king op de eerste plaats. Ze zijn slechts formele en ideologische 
tekens in de stad, terwijl in Durand's ontwerp de architectuur in 
haar naakte functionaliteit toont. Het is een architectuur waarin 
het bestuur van de stad zetelt, en waarin de gemeenschap binnen 
treedt op basis van gelijkheid, vrijheid en broederschap. 

Zo is het MUSEUM eveneens een object van openbaarheid. Het ordent 
de drie schone kunsten, de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de 
architectuur, maar een vierde zaal voltooit de idealiteit van het 
carré, dat evenals het stadhuis zijn alzijdigheid naar de omgeving 
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uitspreekt. Deze alzijdigheid is onmiskenbaar een vorm van openbaar
heid. Gemeten aan de brede trappen, van eenzelfde orde als bij het 
paleis, vormt dit complex de extrapolatie van de publieke schat
kamer. Immers in deze termen spreekt Durand over een "trésor pre
cieux", die "geconserveerd", maar tevens "tentoongesteld" dient te 
worden. In het museum wordt echter het centrum bekroond door een 
koepel om aan te geven, dat het om deze inhoud gaat. Trekken we deze 
lijn door naar de bibliotheek en het instituut, dan zien we deze 
koepel in omvang toenemen daar in de bibliotheek de "menselijke 
kennis ligt opgeslagen terwijl in het instituut de levende kennis 
een onderdak vindt. 

Het is niet alleen via deze laatste ontwerpen dat de koepel wordt 
ingezet. Durand paste de koepel reeds toe voor zijn alternatief voor 
de Ste.Géneviève, maar in dit geval geldt de koepel als uitdrukking 
van menselijke kennis. De koepel is aldus bij Durand geseculariseerd. 
Hij bekroont het centrum van kennis, daar deze in het geval van de 
Ste.Géneviève het religieuze centrum bekroont. 

Het felst komt deze profaniserinq naar voren in het ontwerp voor 
de BIBLIOTHEEK. Met de cirkelvorm, als het binnenste deel van een 
volstrekt open carré, herinnert het ontwerp aan het Ste.Géneviève
ontwerp van Durand. Zeker stemmen de buitenste trappen overeen. Het 
grote verschil is echter, dat in het geval van de kerk de 
van de cirkel wordt benut en het eeuwig rondcirkelen in de passages 
kan alleen worden beantwoord door de straalsgew.ijze opbouw van de 
bibliotheek. Immers langs deze stralen kan niet alleen de tastbare 
kennis worden opgeslagen, maar kan deze kennis tevens worden gecom
partimenteerd, zoals dat volgens encyclopedische categorieën gewoonte 
is. 
De cirkelvormige trappen worden slechts onderbroken door beelden, 
die als zwijgende sfinxen de toegang begeleiden. Hier is het trouwens 
een van de weinige keren, dat Durand beelden toepast. Ze zijn in 
nissen én op de bovenrand van het gebouw geplaatst. Vermoedelijk 
zijn het geleerden, die reeds hun sporen hebben verdiend. 
Het carré wordt afgemaakt door vier hoekgebouwen, waar in alle 
nederigheid het corps du garde en de bibliothecarissen zijn gehuis
vest en de drukkerijen zijn ondergebracht. 
Tussen deze bijgebouwen ontwikkelen zich gebieden met bomen in gelid. 
Het zijn zeker niet de cypressen, die we rond Boullée's ontwerpen 
zien. Deze accentueren het sublieme ontwerp. Durand's bomen dienen 
echter om in de nabijheid van de bibliotheek te wandelen, teneinde 
er te kunnen "mediteren" en "het plezier te smaken van rust". Denken 
we aan soortgelijke domeinen als de baden of de jaarmarkt, dan zien 
we in de bibliotheek het domein van de geest tegenover die van het 
lichaam uiteengezet. 

Resumerend n het de hier beschreven ideaalmodellen, waarin de 
impliciete waarheid van de geometrie ten volle wordt benut. Het lijkt 
erop dat Durand zich de leerling van Boullée, maar antwoord 
is verschillend. Wél een verheven doel zoals in de koepel, maar met 
een nuchtere werkelijkheidszin die terugvoert op de waarneming en 
die binnen de geometrie wordt beheerst. 

De OVERIGE TYPEN worden, zoals Durand opmerkt, in "dezelfde geest" 
behandeld. Deze geest niet los te zien van de methode. Zo merkten 
we reeds op, dat de typen in functie van de methode werden ontworpen, 
inmiddels blijkt de beheerste toepassing van de "verheven theorie", 
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zoals deze in de Recueil was aangekondigd. Deze accentueren het 
sublieme ontwerp de "geest" der Antieken, die met de "moderne" kennis 
van de architectuur - de dispositie - wordt verenigd. Er is echter 
geen sprake van een gepassioneerde inzet van de "verheven theorie" 
zoals Legrand deze had verwoord. 

Teneinde de analyse van Durand's mengtypen voort te zetten wil ik 
hier wijzen op die, waarin een complex aantal functies binnen één 
geometrisch geheel worden verantwoord. Een gelaagde dispositie. 
Tenslotte besluit ik de analyse van Durand's reeks met het obser
vatorium en de vuurtoren. Dit zijn typen, die niet het primaire 
object van een menselijke behoefte betreffen, maar het kenmerk hebben 
dat ze met hun eigen functie samenvallen, namelijk het waarnemen 
respectievelijk het waargenomen worden. 

Ik moet erop wijzen, dat hier wordt afgeweken van Durand's volgorde, 
om hiermee het thema tvan een generatieve typologie te accentueren, 
dat zich reeds bij de enkelvoudige typen aftekende. Konden namelijk 
de reeds behandelde typen zoals het Paleis van Justitie, de gevan
genis, het hospitaal en de kazerne worden gezien als de typen van 
de disciplinering tot vrijheid, genezing en orde, zo behoren de 
bovenstaande typen tot het them~ van menselijk vermaak, gezag en 
opvoeding. Aldus zijn het college, het badhuis en het theater terug 
te voeren op de meest primaire menselijke waarden. De activering 
van het lichaam en de geest en de reflectie op het menselijk bestaan 
vinden hierin hun bevestiging. Doordat Durand deze klassieke waàrden 
in de stad opneemt, verkrijgt de stad hiermee zijn verankering in 
de traditie. Durand' s typen betreffen eenvoudig de fundamenteel 
menselijke functies van een samenleving. En bovendien die functies, 
die mensen tot één volk zouden kunnen smeden. 

Naarmate het gebouw deze fundamentele behoefte verinnerlijkt en 
binnen het type wordt geprofileerd, gaat het dus naast het herbergen 
van de functies, om het genereren van het menselijk functioneren. 
Het gebouw wordt instrument. Hierbij valt het verschil op tussen 
de Recueil en de Préçis waarin Durand, de vaak wat gepassioneerde 
positie van Legrand blijkt te reduceren, tot hetgeen van werkelijk 
belang wordt geacht: de architectuur van het "verschil". 

De COLLEGES*· bij de griekse gymnases (en Durand laat hier de "pa
lestres", die nog wel in de Recueil ter sprake komen vallen), zijn-
zo stelt hij - erop gericht om de jeugd te "instrueren" maar hun 

constellatie moet zodanig zijn, dat deze "le gout de l'étude" in
spireert (11). 
Het gaat hier dus niet slechts qm een "esprit", waarin het gebouw 
zoals bij de kazerne wordt gebouwd als een nobele constructie, maar 
zo legt Durand de nadruk op een programma, dat een "mère à boire" 
aan stimulansen bevat. 
De student en de leraar hebben er hun vertrekken en men vindt er 
behalve binnenplaatsen, zalen voor de diverse studies, kapellen, 
bibliotheken, eet- en slaapzalen eveneens theaters, overdekte oefen
ruimten voor sport, tuinen met fonteinen, kortom "alles dat de ge
zondheid en de ontwikkeling van mogelijkheden kan bewerkstelligen", 
aldus Durand. 
Dit alles neemt Durand waar in de colleges te Oxford, waar dit "on
danks de gothische stijl" te "bewonderen" valt. In zijn eigen ontwerp 
verzamelt en systematiseert Durand de belangrijkste functies binnen 
zijn geliefde carré-vorm, alhoewel de interne rangschikking een di-
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versiteit aan ruimtevormen laat zien. Het gaat hier opnieuw, zoals 
bij de kazerne, om een stad in de stad. Een selectie van functies, 
die in de Antieke samenleving integraal waren opgenomen en die in 
de Recueil via Vitruvius worden opgesomd, zijn hier besloten in het 
vierkant en deze afsluiting naar buiten is niet voor niets. Het is 
immers het is de kweekvijver van de intelligentia. Durand benadrukt 
in zijn beschrijving de "noodzakelijke rust voor studie". Verder 
moet het geluid van pannen in de keuken niet "de minste hinder geven" 
ook al staat de "vrolijkheid" en de "frisse lucht" in functie van 
de "geestelijke arbeid". 

Tegenover het thema van de opvoeding staat dat van het vermaak. 
De BADEN*acht Durand eveneens nuttig voor de gezondheid, maar hij 
haast zich toe te voegen "dat het trouwens oneindig aangenaam is" 
(12) om de baden te gebruiken en hij wijst op de talrijke baden in 
Rome - ongeveer 80 - en die in het Oosten. 

Met de herinnering aan de thermen van Titus, Diocletianus en Garacal
la, die in de Recueil ieder één plaats beslaan en via diverse re
constructies van Palladia worden getoond, wijst hij op verschillende 
lichaamsoefeningen, ontspanning van de geest en amusement voor het 
volk. Maar de onderlinge vergelijking van deze - vanwege hun rijke 
cultuur - boeiende complexen roept vooral aandacht voor hun eenvoud 
op, die bij zouden hebben gedragen aan de "waardigheid" en de "
pracht" ervan. Zo te zien is Durand echter meer geïnspireerd in Pi
ranesi's thermen voor het Gampo Marzio, waarin de differentiatie 
van de ruimte altijd beheerst blijft door een grandioos ontwerp. 
Durand situeert ontwerp voor het badhuis aan de zijde van de 
rivier, zoals het met de kazerne het geval was. In dit geval grijpt 
hij tevens in aangaande de scheiding van de geslachten. Men vindt 
in het complex, dat in een grote tuin is gelegen, "overdekte en 
onoverdekte, publieke en particuliere baden"; m.a.w. alle soorten 
baden. Een groot wateroppervlak in het midden om er te wandelen. 
Er zijn plaatsen voor spelen, vuurtjes. Er zijn café's en restaurants 
en elders een gewoon bad gevuld met mineraal water. 
De baden herbergen echter meerdere functies. Men treft een tempel 
en een schouwburg aan, zalen voor bal, concert en spel, keukens, 
paardenstallen, koetshuizen en andere accessoires. Kortom de baden 
vormen één complex van vermaak. 
Deze volkse tegenhanger van het college vormt dus eveneens een uit
gesproken eigen wereld, zoals we die op dit moment kennen. Recent 
gaan deze complexen gepaard met advertenties over het paradijselijke 
leven als vlucht uit de realiteit. In de tijd van Durand betekenen 
deze volksinstituten mogelijk de introductie van een openbaar leven, 
dat voor het eerst aan de opeengehoopte (Parijse) mens geboden werd. 
Hiermee kan men zich een voorstelling vormen hoe Durand's bewuste 
kijk op de Antieken een moderniteit insluit. Een moderniteit, die 
betrekking heeft op het réactiveren van bestaande functies. 

Het THEATER, stelt Durand voor, kan, ofschoon "het niet minder wordt 
bezocht dan bij de Antieken" (13) en ofschoon zij het amfitheater, 
het zeeslagtheater en de renbaan kenden, worden beperkt tot één type 
theater. 

Haar "karakter" wordt bepaald door haar bouwwijze zo stelt Durand. 
En aangezien een menigte mensen in haar binnenste aanwezig zal zijn, 
dient het "met de grootste soliditeit" te worden gemaakt. Dat wil 
zeggen, zwakheid voorkomen door in plaats van hout steen te ge-
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bruiken. Daarnaast zou men er volgens Durand vooral op moeten toe
zien, dat "de menigte" snel uit het theater kan stromen, "aangezien 
één vonk voldoende is om het in lichterlaaie te zetten". 

Ook bij het theater blijkt nergens Durand's inhoudelijke interesse 
in de cultuur. Hij is meer de organisator die toeziet op de vei
ligheid van dit massagebeuren. Een en ander is vergelijkbaar met 
zijn analyse van de tempel. Het is slechts het instrumentele, dat 
Durand's interesse uitmaakt. De inhoud komt slechts globaal aan bod. 
Resteren nog twee argumenten: gezien het feit, dat een kwart van 
de mensen slecht ziet, leidt dit tot een klein theater, hetgeen hem 
goed van pas komt - en hier blijkt Durand's conventionele kijk op 
het construeren opnieuw - daar hij geen vertrouwen blijkt te hebben 
in een ijzeren gewelf, dat "alles behalve uitvoerbaar" zou zijn. 
Durand' s verantwoordt zich door op te merken, dat onze moderne thea
ters toch maar "eenzesde deel" van die van de Antieken betreft. Deze 
uitspraak is des te merkwaardiger, indien men bedenkt hoe Durand 
over het volk als aantal denkt. 

Via de KERMIS, die Durand voorstelt, zien we reeds het perspectief 
van de Wereldtentoonstellinqen opduiken, die op het eind van de 19e 
eeuw te Parijs en Londen zullen verschijnen. 
Terwijl de thermen nog als klassiek en gezond vermaak door Durand 
tot instituut worden verklaard, kan de "foire", de kermis of jaar
beurs worden gezien als een concrete aanvaarding van het stedelijk 
leven, dat voortaan geen rust meer kent maar dynamiek. 
Durand ontwerpt dit complex echter in een statische geometrie, die 
de typen kenmerken, die wij verderop zullen bespreken. Het grondplan 
is echter eens te meer samengesteld uit aktiviteiten, die zowel met 
handel als vermaak samenhangen. 

En, zo zegt Durand, "er zijn personen, die geld en vrije tijd hebben, 
die op alle soorten spectakel af komen" (14). Maar wat is er te koop? 
Pure gebruiksvoorwerpen, zoals o.a. "dieren", voorts voor het ple
zier, zoals "bijouteries en mode". Verder is er "theater, biljart", 
enzovoorts. Voor dit programma dienen volgens Durand overdekte ruim
ten te zijn, logeerkamers voor de handelaren en ordebewaking, maar 
eveneens kunnen de bomen voor een overdekte ruimte zorgen. 
De complexiteit van het programma is hier zeker niet eenduidig, maar 
de willekeur, die het programma met zich meebrengt, beantwoordt hij 
nu met een cirkelvormige organisatie. Deze brengt bovendien met zich 
mee dat er een "duidelijke route" is alsmede een voortdurende "ver
binding met het centrum". De vergelijking met de bibliotheek ligt 
voor de hand. Nu echter gaat het niet om de geest te verheffen, maar 
om deze te verstrooien. 

Deze constellatie van handel en vermaak voert terug op de omschrij
ving van Vitruvius, die in de Recueil is opgenomen, waarbij het forum 
een carré vormde. Hier vochten de gladiatoren met elkaar, terwijl 
de handelswaar in de omgeven ga~erijen werd aangeboden (15). 

Uit de beschrijvingen van Legra~d kunnen we voorts opmaken hoe de 
grote fora zich onderscheidden i~ Rome, zoals het Forum Julii, Augus
t! Divi Nervae, Trajani, e.d. D~arnaast wordt de aandacht gericht 
op de marktplaatsen in Italië, waarin deze plaatsen in de kleinste 
steden niet ontbraken om "een oqderdak te bieden aan de handelaar 
en een rustplaats voor de reiziger" (16). Bovendien waren de fora 
opgedragen aan de diverse godheqen, maar vooral waren ze een inte-
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graal deel van de structuur van de stad. 
We zien hier opnieuw de werking van het sterke type, dat niet alleen 
instrument is ten aanzien van menselijke functies maar de stad haar 
grootse werking oplegt. Zo kan de kermis, vooruitlopend op Koolhaas' 
idee van de stad als een opeenstapeling van scenario's worden gezien 
als het werktuig, dat deze scenario's bundelt. Aldus wordt het plein 
van Meidan te Ispahan in de Recueil opgevoerd als deel van de om
ringende stad. Deze loopt vooruit aan de "vide immense" die als de 
"Place de la Revolution" van Gabriël in 1753 naar voren komt. 

Zo merkt Legrand op, "wie werd niet geschokt door de schraalheid 
van de leegheid der decoratie en de veelheid aan details". Waar het 
op aan komt zo merkt hij verder op, is het "contrast van tegenstel
lingen, waarin de kunst van de architectuur haar werking van de 
lichamen onderwerpt aan de omgevende ruimte en de bouwwerken" (17). 
Legrand wijst hier dus expliciet op de genoemde werking. Zo roept 
hij uit: 
"Wat een edelheid, inderdaad en welk een eenvoud in deze openbare 
pleinen der Grieken en Romeinen! Hoe majestueus zijn de tempels en 
de basilieken, die het midden bezetten of die een teruggeplaatste 
positie innemen in deze gesloten ruimten!" (18). 

Deze bewondering en gedrevenheid is bij Durand zeker geluwd. De 
beschrijving én het ontwerp is in de Préçis gereduceerd tot een 
uiterst globale noodzaak. Dat deze werking niet te herleiden valt 
tot een determinerende werking, zoals Foucault beschrijft, valt bij 
Legrand nog vast te stellen. 
Het verschil met Legrand is duidelijk, daar deze nog altijd oog heeft 
voor "rijke details", zoals de "mijlzuil" op het plein Hostilia, 
"het centrale punt, waaraan alle maten van de Romeinse wegen re
fereerden, of voor de medailles met beschrijvingen van de antieke 
auteurs" (19). Zo zijn voor Legrand Palladio's reconstructie van 
de thermen, evenals die van Piranesi's fora van een meer gracieuze 
opbouw, die Durand maar al te vaak prijsgeeft ten bate van zijn 
empirisch rationalisme. Dat uit zich in zijn aandacht, die beperkt 
wordt tot de dispositie der onderdelen, dat wil zeggen in zijn voor
keur voor een rationele orde van de bouwkundige elementen die slechts 
op de economie gericht is. 

Naast de JAARMARKT vestigt Durand de aandacht op de overdekte DAG· 
MARKT. De moderne markt zou volgens Durand in niets lijken op die 
der Antieken. Deze laatste bevinden zich immers vaak temidden van 
"het straatgewoel" en aldus "wordt etenswaar temidden van het gek· 
rioel van wagens aangeboden" (20). 

Deze markten zouden zelfs de steden "degraderen" die nog over antieke 
markten beschikken. Durand zoekt zich een markt, die afgestemd is 
op het specifieke gebruik en die goed is gesitueerd, verwijderd van 
stof en is voorzien van frisse lucht of onttrokken aan het zonlicht. 
Zo onderscheidt hij de onoverdekte markt voor de handel in vis en 
andere dieren die "een reuk verspreiden", en de handel in wijn, 
kledingstoffen, die onder de zon zouden "bederven of verouderen". 
Durancl's ontwerp voert zo terug op een hal in Parijs, de Halle au 
Blé, die in de Recueil is vermeld. Het is de ronde hal van de hand 
van Camus de Méziers, die is overspannen met een koepel met een
vier meter minder grote diameter dan die van het Pantheon. De 
Recueil vermeldt, dat de koepel is uitgevoerd met het "ingenieuze 
procédé van Philbert de l'Orme, dat in de vergetelheid was geraakt 
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en door dit voorbeeld weer tot leven gebracht". 
Maar Durand grijpt ook hier in om zijn moderniteit te demonstreren. 
Ondanks de voordelen van de circulatie, die dit ronde gebouw bevat, 
stelt hij namelijk een vierkant voor. De koepel wordt vertaald in 
een open cour, waarin de trappen zo breed zijn, dat men elkaar "met 
vier personen kan passeren". Vanuit dit centrum strekt zich een 
neutraal kolommensysteem tot de ware rondbogenwand uit. Het gaat 
hier dus duidelijk om de "moderne" bewerking van een historisch 
model. 

Tenslotte vormen de VUURTOREN*en het OBSERVATORIUM objecten die men 
óf zelf waarneemt óf waar vanuit men kan waarnemen. Het zijn ge
bouwen, die zich bij uitstek lenen om zich als een puur gebouw aan 
te dienen, daar ze elementair min of meer op het type van de toren 
terug voeren. Bij de vuurtoren ligt dit voor de hand, het gebouw 
is het object van hoogte, en hoogte staat in functie van de waarnem
ing. Bij de laatste neigt de toren meer naar een uitdrukking van 
een te overbruggen oneindige afstand. 
Durand verlaat zich hier op een vuurtoren bij de mond van de Gironde, 
door Louis du Foix in 1584 gebouwd (21). Deze staat in de Recueil 
opgetekend naast de Colossos van Rhodos, die in 368 voor Christus 
zou zijn gebouwd en 40 jaar nadien door een aardbeving verwoest. 
Het immense beeld zou van het van brons van kanonnen zijn gesmolten. 
Een treffende variant op de omzetting van "kanon naar ploeg". (22) 

Durand heeft vrede met de "vier orden van de architectuur", waarmee 
deze toren aan de Gironde is "versierd". Zijn pleidooi is de con
structie te tonen, zoals ze zich nu eenmaal "aan ons gezicht voor
doet" en waarmee het "karakter" van het gebouw wordt bepaald. Aldus 
steunt Durand's toelichting op deze ene toren, en worden de diverse 
Italiaanse torens, zoals de ideale toren van Alberti in de Renais
sance stijl, alsmede enkele Japanse torens verzwegen. 

Hoe ziet Durand's ontwerp er nu uit? 
Wij zien Durand's toren zich verheffen op een kolossaal basement, 
waarin de woning van de beheerder zich bevindt, maar waarvan de grote 
bouwmassa duidelijk bedoeld is om het gezicht van de toren te be
palen. De breedte van het fundament is notabene dezelfde als de 
hoogte van de toren. Allereerst bevat dit basement een terras op 
ongeveer tien meter boven de waterspiegel, dat men met cirkelvormige 
trappen betreedt. De woning zelf bevat één raam aan de land-, en 
een aan de zeezijde waar de vuurtorenwachter het wonen paart aan 
het waarnemen. 
Het basement bevat één kritiek element. Het is de deuropening aan 
de zeezijde, waarmee de gehele steunberen-architectuur mijn inziens 
onder zware druk komt te staan naarmate het zeewater onverhoopt mocht 
binnenklotsen. Het fundament toont wat dit betreft in zijn cirkel
vormige opbouw reeds de pilasters, die in de toren als steunberen 
naar voren komen en die nadat ze door een kroonlijst worden gebundeld 
nog even doorgaan. De toren gaat dan over in een korte spiraalvormige 
trap, bekroond door een lantaarn. Het argument om de toren, die een 
vergrote Dorische kolom blijkt te zijn, verjongt. De toren ontleent 
aldus zijn evidentie aan de eenvoud van de Dorische kolom. Deze evi
dentie wordt in de onderbouw nadrukkelijk in verband gebracht met 
de natuur van de scheef oprijzende rotsen, die in oppositie hiermee 
de onderbouw tot een onverzettelijk - ofschoon programmaloos - object 
verklaren. 

*fig. 57 
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Het doel is hier dus de architectuur te tonen als een baken "bàtie 
sur le bord de la mer". Aldus lij kt Durand' s architectuur hier sterk 
op die van Ledoux en Boullée. Het onderscheid betreft de werking 
versus de expressie. De expressie leidt immers bij Ledoux tot een 
bewuste transformatie van de bouwkundige elementen ten behoeve van 
het beeld als inventieve vorm van imitatie. 
De imitatie is bij Durand vervangen door doelmatigheid van het waar
genomen worden en altijd en eeuwig waargenomen blijven weliswaar 
uitspreekt als een sprekende architectuur, maar het spreken blijft 
echter nuchter en conform de eis, die de waarnemer op het schip 
stelt: zichtbaarheid via grootte en niet via de overdrijving ervan. 

In het OBSERVATORIUM lijkt een meer nuchter doel te word gediend. 
Het bouwwerk zelf lijkt hier op het fundament van de reusachtige 
hemelkoepel, die Boullée boven het grafmonument voor Newton voorzag. 
In Boullée's ontwerp gaat het om het uitbeelden van hetgeen Newton's 
geest had gedacht: een nieuw heelal. Boullée's extase rond Newton, 
die hij het "être Divin" noemde, resulteerde in het grafmonument 
waarin de schepper in zijn eigen schepping ligt opgebaard. De be 
zoeker, die dit graf zou betreden, treedt binnen in de afbeelding 
van een nieuwe wereld. Hij lijkt de sterren aan het finnament waar 
te nemen maar ziet een representatie ervan. 
Bij Durand echter wordt de hemelkoepel niet als een representatie 
geduid, maar ze is bedoeld als de presentatie van zichzelf. Durand' s 
observatorium is evenals hetgeen Perrault in 1664 onder Lodewijk 
XIV bouwde, een nuchter gebouw om de astronomie daadwerkelijk te 
bedrijven. Het gebouw bevat immers de functionele ruimten voor de 
geleerden en de kunstenaars, laboratoria, magazijnen, etc. Op het 
verhoogde terras in de vorm van een "donjon" vindt men de waarne
mingsinstrumenten (23). 
Durand ontleent de donjon, uit de wereld van de "arte militare" van 
Perrault, die overigens twee van zulke uitgesproken uitziehtstorens 
in zijn ontwerp opneemt, zoals we die bij het kasteeltype tegenkomen. 
EvPnals het feit dat bij Pen·ault de kolom zou moeten dragen en niet 
als decoratie zou moeten dienen, ontwerpt Durand hier een gevel, 
die nif>t door kolommen is gearticuleerd. Opnieuw blijkt Du.rand zijn 
ontwerp langs de bewerking van historische noties te hebben gere
aliseerd. 

De algemenE' conclusie is, dat Durancl's ontwerpen zich op grond van 
een w<>erleggen, transformeren en herschikken van historische gegevens 
vol trekken. We hebben dit vooral vastgesteld op grond van de verhou
ding, die Dunmd met de Recueil onderhoudt. Het ontwerp van Durmld 
neigt naar reductie via geometrie, maar het is echter deze objec
tivPring die et-n historische realiteit blijft insluiten. Om dit aan 
te tonen hebben we een thematische volgorde gebruikt om een gene
ratieve typologie aan te tonen. Hierin bleek hoe de combinatieleer 
werd ingezet om de geschiedenis bruikbaar te maken, We zagen aldus 
bt?t enkelvoudige type, het gemengde type, het gelaagde type en het 
puur functionele type. 
Aller<>erst zagen we het ideale type, waarin het vierk<mt in al zijn 
praktische voordelen wordt verbonden aan de impliciete evidentie 
van de geometrie. 
Voorts het gemengde ty-pe, waarin de alzijdige symmetrie van het vier
kant in dialectiek wordt gebracht met axiaal opgebouwde 
rangschikking v1m functies. Binnen de ontwikkeling van dit type vormt 
de dispositie het object van de architectuur, maar het begint zich 
los te weken van de idealiteit van het vierkant, dat vaak slechts 

134 



stedebouwkundige voordelen zou kunnen bieden. Het is opvallend, dat 
het hierbij vaak gaat om instituties zoals het ziekenhuis, of nieuwe 
inventie van bestaande typen, zoals de gevangenis. 
Bij het gelaagde type, waarin de verwijzing met de traditie van de 
Antieken het meest overtuigende argument vormt, wordt mijn inziens 
de moderne interpretatie vooral bepaald door een expliciete geome
trie. Dit om een complexiteit van het type te kunnen beheersen. 
Tenslotte het functionele type, dat Durand nog het meest verbindt 
met hetgeen hij wil weerleggen, de imitatie. We zagen hier dat het 
spreken ook zonder overdrijving kan. 

Durand's sterke typen zijn - concludeer ik - overtuigend doordat 
ze architecten als "werking" poneren. In deze werking komt de ver
schuiving tot stand van een proportionele naar een functionele ar
chitectuur. Binnen de objectiverende geometrie wordt het programma 
geordend en economisch verantwoord, tevens zien we hoe de relatie 
met de geschiedenis wordt onderhouden door aan te sluiten bij de 
concrete en materiële feiten van de traditie. Hij laat zich in het 
ontwerp tenslotte niet meeslepen door een "verheven theorie". 

De particuliere gebouwen 

Zonder veel omhaal verklaart Durand de criteria, die voor de publieke 
gebouwen golden, zoals "l"utilité" en bijgevolg de "economie", en 
voorts het verwerpen van decoratie ten bate van de constructie even
eens van toepassing op de particuliere gebouwen. Zo zegt hij: "Par
ticuliere gebouwen verschillen van publieke gebouwen op dezelfde 
wijze als dat een publiek gebouw verschilt van een ander gebouw van 
dezelfde soort, dat wil zeggen door het gebruik, dat men ervan maakt" 
(24). 
Met andere woorden wanneer het om de compositie gaat passen deze 
gebouwen in eenzelfde benadering. Durand merkt echter wel op, dat 
de opdrachten tot het maken de publieke gebouwen meer aan de inge
nieurs zouden moeten toevallen, terwijl die voor de particuliere 
gebouwen meer voor de architecten resteren. 

"Les ingenieurs étant chargés plus frequemment, que jamais d'élever 
des édifices importants ... " (25). 

Openbare gebouwen blijken dus naast het belang van de stad op te 
bouwen tevens het belang van de ingenieur uit te maken. Behalve het 
onderscheid architect - ingenieur onderscheidt Durand: particuliere 
huizen in de stad, diverse appartementen, huizen op onregelmatige 
terreinen, huurhuizen, landhuizen, boerderijen en herbergen. Eve
nals Durand in hoofdzaak de bestaande openbare gebouwen voortzet
zij het voor de nieuwe openbare orde - worden ook de bestaande par
ticuliere gebouwen aanvaard. Terwijl de eerste in het kader van de 
nieuwe republiek kunnen worden gezien - immers het openbare karakter 
onderschrijft de "res publica" - lijkt het programma van de part
iculiere gebouwen in aanzet minder met de revolutie te maken te heb
ben. 

Het huisvestingsprobleem, dat W~J ~n onze eeuw tot een oplossing 
hebben trachten te brengen, was in Durand's tijd nog niet in die 
mate gesteld. Een aanzet hiervan start in het midden van de 19e eeuw 
met Friedrich Engels' "Zur Wohnungsfrage". 
Ook moest in Durand's tijd de gnondlegger van het historisch mate
rialisme, Pierre Proudhon, nog .lorden geboren. Langs diens "Philo-
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sopbie de la misère" waarin de 19e eeuwse stad werd aangeklaagd, 
kon men terecht komen bij de klassenstrijd. 

Durand kan in zijn tijd nog niet veel anders dan de bestaande typen 
in de stad aanvaarden. Zijn oordeel over de verschillen in het wonen 
komen echter wel uit de criteria van het buitenhuis naar voren. Deze 
buitenhuizen zouden namelijk bij Durand model moeten staan voor de 
huizen binnen de stad. Men moet ze - zo zegt Durand - ondanks hun 
beperkte "perceel" dat vaak "onregelmatig" is op "gelijke wijze waar
nemen". * 
Met andere woorden, is er hier sprake van een vage notie waarin het 
verschil in comfort wel wordt gezien, maar niet wordt verscherpt. 
Deze notie is echter reeds bij Vitruvius vast te stellen. Zo blijkt 
Durand grote delen van Vitruvius' zesde boek, dat gewijd is aan 
particuliere huizen rechtstreeks over te nemen. Een moderne, in dit 
geval een sociaal geëngageerde lezing van deze Antieke cultuur blijkt 
hier nauwelijks aan de orde te komen. Het komt er gewoon op neer 
dat nadat Durand eenmaal de stad van de openbaarheid heeft geformu
leerd een "domus" (26) creeërt, waarin de burger zich kan terugtrek
ken. 
Zo lijkt Durand het verschil tussen het openbare en het particuliere 
al even zeer te benadrukken als het verschil tussen het ene en het 
andere gebouw. Het verschil tussen de buiten- en de binnenzijde wordt 
door Legrand eveneens gesignaleerd, namelijk bij de Grieken, die 
de buitenzijde zouden verwaarlozen, "om veel meer belang te hechten 
aan het gemak en de luxe van het interieur" (27). Bij de rijke lieden 
zou de eetkamer "het meest geornamenteerd zijn", immers daar ver
poosde men het langst, daar werd pantomime gespeeld, muzikanten 
speelden er, en er werd gedanst. 

Duranct's redenering komt doorgaans voort uit de rijkdom van het wonen 
van de welvarende klasse. Zonder omwegen stelt hij dit als voorwaarde 
voor het wonen, hetgeen wellicht naïef, maar zeker niet ongeëngageerd 
kan worden genoemd. We zullen verderop zien hoe dit met de filosofie 
van het pragmatisme is verknoopt. 

Aan de huurhuizen, waaruit men eventueel een sociaal engagement zou 
kunnen afleiden besteedt Durand precies elf regels, terwijl hij aan 
de landhuizen ongeveer 385 wijdt. Dit laatste wordt echter 
bepaald door het citeren van de brieven van de rijke Romein Plinius 
aan zijn vrienden Appolinaire en Gallus, waarin de voordelen van 
zijn buitenhuis worden beschreven (28). Zo wijst Durand op Plinius 
opvatting wat betreft het buitenhuis: 
"Als er ergens een plek is, waar men zich voor kan stellen het geluk 
te vinden is het ontegenzeggelijk een aangenaam gesitueerd buitenhuis 
ver van de rompslomp van zaken, het lawaai van de steden, de onver
mijdelijk ondeugden van talrijke gezelschappen." 
Maar is dit in feite anders dan een variant op Petrarea's verzuchtin
gen in de 14e eeuw? 

Terwijl de indruk bestaat dat Duranct's denken, egalitaire en reduc
tieve houding ten opzichte van de architectuur impliceert, is hier 
zeker geen sprake van systematisering eerder van idealisering. Hij 
neemt hier zonder meer, maar met minder polemische kracht de stellin
gen van Legrand over, die zich eerst beroept op de studies naar de 
klassieken door la Fontaine, Corneille, Racine, Molière, en Boileau 
om vervolgens "de Perraults, de Moussards, de Blondels" toe te jui
chen in hun verbetering van Vitruvius' tractaat. Dit om tenslotte 

*fig. 58 
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"de blinde, door de mode of routine geleide, in de platgetreden paden 
suffende kunstenaars" toe te roepen "de huiselijke regels af te 
werpen en nieuwe op te stellen" (29). 
Hieruit mag zeker een kritische positie blijken tegenover de boeken 
van Vitruvius. 

Naast het feit, dat Plinius in andere termen het buitenverblijf 
bezingt zo dat "men geen natuur, maar schilderijen meent te zien" 
door nuchter in te gaan op de rangschikking van de bouwlichamen in 
verband met het uitzicht of de schaduw of de ligging ten opzichte 
van de zon en de wind komen we passages tegen, waarin men zich kan 
afvragen of Durand zijn strijd tegen de decoratie heeft opgegeven 
om de decadente lust van het worten te verdedigen. Dit blijkt ten
slotte niet zo te zijn. Allereerst citeren we hier de brieven van 
Plinius uit de Préçis. 

"Aan het uiteinde een beschaduwde wingerdprieel, ondersteund door 
vier kolommen van marmer uit Garyste, ligt een buitenfeestzaal, 
waarvan de tafel en de bedden van wit marmer zijn. Onder de bedden 
ontsnapt water in verschillende stralen. Wanneer men eet worden de 
lichtste schotels in de vorm van drijvende schepen of vogels opge
diend" (30). 
Verderop blijkt de brief van Plinius ook over nuchtere zaken te gaan: 
"Mijn huis is ruim en gemakkelijk, zonder veel onderhoud te vergen. 
Men komt in de vestibule of het atrium, dat noch weelderig, noch 
eenvoudig is" . 

Volgens Plinius dient een huis ook een antwoord te geven op de 
tegenstellingen, die zich kunnen voordoen: 
"Terwij 1 het hele huis galmt van feestgeruis en vreugdekreten, die 
de drank onder mijn bedienden veroorzaakt, maar ik, aldaar terug
getrokken, het genoegen beleef van de studie, zonder hun plezier 
te verstoren en zonder erdoor gestoord te worden". 

Durand sluit deze brieven tenslotte af met de opmerking, dat men 
nu heeft kunnen zien "hoe men op verschillende wijzen het particu
liere woonhuis kan samenstellen". Terwijl hij zich bij het publieke 
bouwwerk toestond om te simplificeren, "nous nous sommes permis de 
les simplifier" (31), spreekt Durand geraffineerd over de cultuur 
van het wonen van de rijke, en wel door zich te verlaten op Plinius. 

Durand's these, die via de brieven van Plinius wordt ontwikkeld be
treft dus uiteindelijk niet zoals bij Filarete of Laugier of Ledoux 
de arme, behoeftige mens. Nee, diens woning zou vanuit die van de 
rijke moeten worden gezien. 
Ligt nu hier niet Durand's engagement? En moet dit engagement niet 
meteen worden gesitueerd in de politieke constellatie? 
Het is een feit dat de Franse Revolutie zeker niet ten goede is geko
men aan de vierde stand, maar slechts de vrijheid van de burgerij 
heeft gerealiseerd. Het is opvallend hoe Durand na de brieven van 
Plinius niet redeneert van uit de minimum voorwaarden. Zo stelt hij, 
dat een huis volgens "onze normen op zijn minst bestaat uit vijf 
kamers, een dienkamer bij de eetzaal, een ontvangstsalon, een slaap· 
kamer, een w.c. en een garderobe, maar uitgebreid kan worden met 
een galerij, een pronkkamer, een bibliotheek, een concertzaal, een 
balzaal, een biljartzaal, ruimten voor zaken uit de natuur, schil· 
derijen en antiek, etc." (32). 
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Durand beschrijft voorts de circulatie, de slechte ligging van ver
trekken op het noorden, de positie van de bedienden, de koetshuizen, 
de paardenstallen, en dergelijke. Maar dan laat hij de programma
tische beschrijving achterwege en spreekt vervolgens over het "appar
tement" en zijn "accessoires" om tenslotte met "het bouwlichaam", 
dat enkelvormig, twee- en drievoudig kan zijn, te besluiten. 
Aldus toont Durand in de Préçis de bouwblokschema's*voor het geval, 
dat het hoofdgebouw "op de straat uitgeeft" of gelegen is "tussen 
de binnenplaats en de tuin". In het eerste is een gesloten wand in 
het bouwblok het gevolg en in het tweede geval kan een gearticuleerde 
opbouw het resultaat zijn van groepering van woonhuizen naast elkaar. 
De onregelmatiqheid in het bouwterrein, die zoals hij opmerkt "stui
tend is voor het oog en ook onhandig in het gebruik" wordt beantwoord 
met een correctie, dat wil zeggen door het afsnijden of het afronden 
van de delen, een en ander overigens met interessante gevolgen voor 
de plattegrond. 

Voor een documentatie van de geschiedenis van de woning in de be
staande stad heeft Durand zich niet bijster uitgesloofd. Ze is eerder 
te hooi en te gras samengesteld, dan systematisch uitgewerkt. Het 
blijft immers beperkt tot een paleis binnen een smalle kavel in 
St.Petersburg en een enkele invulling op een onregelmatige perceel. 
Hoe kunnen we dit laatste begrijpen in Durancl's optiek om de nieuwe 
combinaties te maken op basis van geobjectiveerde elementen? 
Durancl's notie van de onregelmatigheid wijst slechts in indirecte 
wijze op zijn compositiemethode, namelijk dat deze ook dáár toepas
baar is. Onregelmatigheid wordt aldus teruggebracht tot de variant 
van regelmaat. Zo zou er immers buiten de rede, die de regelmaat 
vaststelt, volgens Durand niets bestaan. Het onregelmatige kan slech
ts vanuit de rede worden waargenomen, respectievelijk onderworpen. 
Het is dus vanuit de dialectiek van orde en onregelmatigheid, dat 
we de compositiemethode in dit geval kunnen begrijpen. Een inhou
delijk begrip voor de stedelijke configuratie blijkt tot de vage 
notie te behoren, die we al eerder aan de orde stelden. 

Het was dan ook Durand's voorliefde om zijn leerlingen met de con
frontatie van het regelmatige ontwerp op het onregelmatige terrein 
bezig te houden. Het gaat er Durand om, de hypothese van het ontwerp 
te bewijzen, niet om dit te falsificeren zoals dit na Popper's we
tenschapstheorie tot onze mogelijkheden behoort. 

Als Durand tenslotte DE BOERDERIJ behandelt is de herbronning naar 
de geschiedenis bepaald door het feit, dat zijn ontwerp terugvoert 
op de Griekse en Romeinse villa-boerderijen. 
Waar het echter de reconstructie betreft van Pallaclio villa's blijkt 

n beschrijving van de boerderij rechtstreeks afkomstig uit diens 
Quattro Libri. In plaats van met een empirische vaststelling van 
het oorspronkelijke model hebben we aldus te maken met een reeds 
geïdealiseerde staat van de villa-boerderij. 
Boerderijen dienen volgens Durand, afgestemd te zijn op "het klimaat, 
de uitgestrektheid van de grond en de aard van de producten". En 
hij vervolgt, dat 'de beste plaats een verhoogd terrein zou zijn, 
zodat geen vrees voor overstroming of grondmist hoeft te bestaan". 
Een typisch Palladiaans principe. 
Ook de volgende twee citaten lijken van Palladio's hand: "Elk van 
de vertrekken van het hoofdgebouw dient zo te zijn ingericht, dat 
in één oogopslag de bijgebouwen kunnen worden overzien" en "Om brand
gevaar te vermijden moeten gebouwdelen van waarde gescheiden worden 
*fig. 58 
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van de andere delen". 
In de beschrijving van de herbergen maakt Durand nauwelijks onder
scheid: "Ze dienen eenvoudig en geschikt te zijn, terwijl het meren
deel zich in orde, gemak en methode nauwelijks onderscheidt van de 
boerderij . " ( 33) 

Samenvattend zien we Durand's visie op het particuliere gebouw ener
zijds bepaald door de notie van de villa, zoals deze door Plinius 
is beschreven, anderzijds door de acceptatie van verschillende klas
sen. Deze acceptatie is nauwelijks ideologisch bepaald. Durand ziet 
slechts verschil in programma. Zijn positie wordt in sociaal opzicht 
revolutionair, via zijn uitspraak, dat het huurhuis in dezelfde geest 
als de villa moet worden gedacht. 
Voorts leidt de acceptatie van de onregelmatigheid van de stedelijke 
structuur leidt tot een bevestiging van de compositiemethode.* 
Indien we het geheel van de sterke typen van Durand samen nemèn en 
ons afvragen hoe de verhouding van het openbare en het particuliere 
gebouw ligt, komen we tot de volgende conclusie. 

Het openbare gebouw vormt Durand1s antwoord op de barokke stadsnotie. 
Ze vormen de belichaming van het stedelijk decor, waarin zich de 
liberalisering van de burger voltrekt. 
Particuliere vrijheid wordt in analoge zin in het woonhuis bepaald 
en of het, wat dit laatste aangaat, nu een kleine of een grote woning 
betreft, zo stelt Durand "blij ft in de kleinste woning de traditie 
van grandeur bewaard". Voor de stad geldt dezelfde notie van gran
deur, nu niet meer als affirmatie van de vorst maar als uitdrukking 
van een geheel volk. 
De sterke typen zijn kort gezegd de articulaties van een nieuw leven, 
dat nuttig is op ieder niveau van de samenleving en het is hier, 
dat Durand's vage notie van de stad plaats maakt voor een over
tuigende visie van haar opbouw en werking. 

*fig. 59 
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10. ONDERWIJS 

Lessen in architectuur: de Partie Graphique 

"de manier waarop in korte tijd echte talenten in de architectuur 
verworven kunnen worden" (1). 

De Partie Graphique neemt in het oeuvre van Durand een bijzondere 
plaats in. Naast het feit, dat dit deel zich onderscheidt van de 
Préçis de Leçons d'Architecture is het onderscheid met de Recueil 
et Paralèlle definitief als breuk op te vatten. Terwijl de Préçis 
nog verwijst naar de Recueil, zien we in de Partie geen enkele her
innering aan wat als grondslag voor de compositiemethode werd be
schouwd, namelijk de waarneming van de moderne of antieke bouwwer
ken. 
De Partie Graphique verschijnt in 1826, acht jaar voordat Durand 
sterft en nadat hij ruim twintig jaar architectuur heeft gedoceerd 
aan de Ecole Polytechnique. Wanneer we de ondertitels "cours d'ar
chitecture, faits à l'Ecole Royale Polytechnique, depuis sa réor
ganisation" met de oorspronkelijke "Préçis de Leçons d'Ar
chitecture données etc." vergelijken dan kunnen we vaststellen, dat 
het gezien de reorganisatie van de school niet meer gaat om een 
overzicht, maar om een "sommaire", een samenvatting. 
De implicaties van een dergelijke samenvatting zijn ingrijpend. 
Durand stelt deze cursus voor als "de manier, waarop in korte tijd 
echte talenten in de architectuur verworven kunnen worden" 
En paradoxaal genoeg heeft deze korte tijd te maken met een uit· 
breiding van het onderwijsprogramma en wel wat betreft de productie 
van tekeningen. De Partie Graphique wordt vooral zo genoemd omdat 
deze naast complement te zijn van de Préçis de Leçons het accent 
duidelijk doet verschuiven naar de tekening. Terwijl de verplichte 
tekenarbeid op de Polytechnique, die met architectuur te maken had, 
voorheen beperkt was tot vier tekeningen te weten: "de orden, de 
deuren en kozijnen, een zaal en een trap" is dankzij "een verorde
ning van de hoge raad van de school" deze verplichting gewijzigd 
om "alle lessen in de collegezaal grafisch weer te geven" (2). 

Het bestaande programma is voor Durand aanleiding om duidelijk te 
maken, dat dit bijzonder geschikt was om "de leerlingen afkerig te 
maken van architectuur". Het is, zo stelt Durand slechts aan een 
"overmaat aan ijver" dat de school "talentvolle leerlingen" heeft 
kunnen afleveren. Sinds de reorganisatie bewijst de Partie Graphi
que echter, dat de architectuur elk jaar vorderingen maakt. 

We kunnen ons hier afvragen of Durancl's methode, nu pas, in 1826, 
met de introduktie van de Partie Graphique effectief is geworden 
nadat vanaf 1802 het onderwijs via de Préçis is gegeven. In ieder 
geval constateren we, dat hij sinds de reorganisatie "het mondeling 
gedeelte" heeft vervangen door de Partie Graphique. Zo meldt Durand 
dat hij alles heeft weggelaten, "wat niet direct in verband stond 
met de compositie". Aldus wordt dus noch herinnerd aan de Recueil, 
noch aan de polemiek met het Classicisme, bovendien wordt niet meer 
uitgebreid ingegaan op materialen, vormen en proporties. 
De conclusie is hier dan ook dat Durand zijn lessen slechts in mon· 
delinge colleges heeft kunnen geven, terwijl het conventionele pro
gramma lange tijd gehandhaafd moet zijn geweest. Aan de andere kant 
heeft hij zijn lessen wat betreft de materialen, de vormen en de 
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proporties en de combinatieleer moeten inkorten terwille van een 
uitbreiding van de tekenarbeid. De toetsing van Durand' s gehele 
theorie zou dus in feite veel minder hebben plaats gevonden binnen 
het onderwijs dan we tot nu toe aannamen (3). 

Laten we hier ingaan op de concrete werking van de theorie in het 
onderwijs. Op het moment van toetsing - en we noemen dit hier de 
tekenarbeid - was de theorie tot het "combineren" beperkt. 
Hoe moeten we dit nu in de definities van Durand begrijpen? 
Durand stelt: "De architectuur is tegelijkertijd een wetenschap en 
een kunst: als wetenschap vereist zij kennis, als kunst vereist zij 
talenten. 

Om een wetenschap perfect te leren, hoeft men slechts te luisteren, 
te begrijpen en te onthouden, maar om een kunst volledig te beheer
sen moet men bovendien, datgene, wat men weet toepassen (4). 
Hier voegt hij aan toe, dat "het aantal toepassingen evenredig is 
met de mate van het talent". 
Als we aannemen, dat Durand de tekenarbeid als maatstaf neemt voor 
het talent, dan blijkt de reorganisatie van de school niet alleen 
voorwaarde te zijn geweest, maar sinds die tijd kon slechts de s
chool zich er zélf op beroepen om talent af te leveren in plaats 
van op de ijver van de student te wijzen. Het mondelinge onderwijs 
zou dus wel kennis hebben aangebracht, maar het "ware talent" zou 
afhankelijk zijn van de tekenarbeid. Globaal gesteld zou bij het 
onderwijs van Durand dus volgens de Préçis de Leçons het accent op 
kennis hebben gelegen en volgens de Partie Graphique meer op de 
beoefening. 
In de Leçons zou Durand "het algemene begrip van de architectuur 
hebben ontleed in speciale begrippen" denken we hier aan materia
len, vormen en proporties, terwijl hij in de Partie "het algemene 
begrip van bouwwerken" ontleedt in het begrip van onderdelen van 
bouwwerken en( ... ) elementen. 
We kunnen hieruit opmaken dat Durand in de Leçons vooral de archi
tectuur als theorie behandelt en we kunnen hierin onder meer zijn 
polemiek met andere architectuurtheorieën begrijpen. In de Partie 
geldt echter uitsluitend het te ontwerpen bouwwerk als vertrekpunt 
en blijkt dit vervolgens samen te vallen met de theorie. Dat wil 
zeggen het is een theorie, die ontwerpen produceert en de distantie 
tussen reflectie en toepassing heeft opgeheven. 
Durand merkt echter op dat "wij zijn trouw gebleven aan onze prin
cipes" en als zodanig stelt hij dat de Partie Graphique niet alleen 
met de Leçons "samenhangt" maar tevens "geen enkele andere oor
sprong zou kunnen hebben" . Volgens Durand zijn dus de algemene uit
gangspunten van de Leçons samengevat. 
Sterker, het engagement met de principes zou niets hebben ingeboet, 
integendeel. 

Zo zegt Durand: 
"Men kan niet liefhebben wat men niet kent, heeft een dichter eens 
gezegd." 
Zoekt Durand hier zijn wetenschap onder meer langs de autoriteit 
van de dichter te legitimeren, het is slechts voor een enkele keer, 
dat hij een legitimatie van buitenaf zoekt. Het blijkt in de Partie 
Graphique om argumenten te gaan, die strikt binnen hun eigen logi
citelt gelden. 
Een logiciteit, waarin architect.uur begrensd wordt door een minimum 
aan bestaansredenen en het maxinlum aan comfort. 
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"De architectuur is ( ... ) van groot belang voor de mens, dat we
zen dat even afkerig is van elk soort nood, als bezorgd om zijn 
eigen welzijn" (5). 
De architectuur bemiddelt aldus tussen beide: de nood en het wel
zijn. Het traject tussen beide maakt het domein uit van het nut. 
De architectuur, die aldus samenvalt met het nut, is aldus betrok
ken op het lot van de mens: ten onder te gaan of te blijven leven. 
Het is zacht gezegd een kwestie van leven of dood. 
Voor Durand is architectuur hierop het antwoord: 
"En effet, l'homme lui doit sa conversation, la société, son exis
tence, tous les leur naissance et leurs développements, en un mot, 
l'utilité, et la plus grande utilité publique et particulière: tel 
est l'unique but de l'architecture" (6). 
Terwijl Durand in de Précis nog had toegevoegd dat· "zonder de ar
chitectuur de mens van de aarde zou zijn weggevaagd", valt deze 
pathetische uitspraak in de Partie Graphique weg. 
De dubbele notie, waarin architectuur als de grootse uitdrukking 
wordt gezien van een "grande utilité" en daarnaast van een heroï
sche vorm van bescherming, wordt hier beperkt tot het eerste. Het 
zou het individu, maar vooral de samenleving zijn, die verknoopt 
met de architectuur, het leven zin zou geven door het nuttig te 
maken. Daarin ligt tevens voor Durand de kern van de architectuur, 
zich in haar doelmatigheid onmisbaar te maken en stelling te nemen 
tegenover het maken van slechts goede sier. 

Op deze wijze heeft Durand tot een moreel betoog verzelfstandigd, 
omdat andere architectuurtheorieën buiten het nuttige de criteria 
van schoonheid nog bleven hanteren. 
In de Partie Graphique is het betoog van Durand in het algemeen 
uiterst beperkt. Wanneer we zeggen dat het een "Préçis de Préçis" 
is, dan gaat het én om reductie én om de kwestie van het onderwijs. 
"Als hij (de architect ) aan de natuurlijke schoonheid van een ge
bouw iets wil toevoegen, doet hij dat alleen door middel van bij
komstige decoraties, die niets anders zijn dan producten van andere 
kunsten" (7). 

Daar Durand in de Partie Graphique vertrekt van de reorganisatie 
van het onderwijs is het duidelijk, dat het om een toename gaat van 
het concrete: hij profileert zich ten opzichte van het bestaande 
onderwijsprogramma, en tevens is hij op de productie van het gebouw 
gericht. 
Naast het feit dat het eerste instruktieblad in één overzicht*alle 
elementen van de cursus bevat, zijn deze elementen tevens die van 
het gebouw. Deze elementen wijzen op hun beurt de paragrafen aan, 
die de tekst van de Partie structureren. Deze betreffen de presen
tatie en de elementen van gebouwen, waarander de muren en hun ope
ningen en hun verbindingen, de afzonderlijke steunpunten en de ho
rizontale delen, die zij steunen en verbinden, de zolder en de kap 
en de gewelven. Dan volgen de lessen over de combinatie van elemen
ten, zoals de portieken, overdekte ingangen, de vestibules, de tra
ppen, de vertrekken, de gangen en de binnenplaatsen, tenslotte de 
vorming van het geheel. Hierna komt weer een paragraaf over de met
hode van tekenen evenals werd begonnen met de presentatie van de 
tekening. 
We zagen reeds Durand's kritiek op het genie, waarbij de tekening 
de opeenvolging toont van briljante vondsten, meestal gebaseerd op 
het imitatieprincipe. Durand staat echter een tekening voor van een 
uitgesproken instrumentaal karakter. Dat wil zeggen, een tekening, 
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die de neerslag vormt van argumenten. Het is een tekening die re
deneert en is tenslotte controleerbaar. Hoe moeten wij dit begrij
pen? 
Bekijken we Durand' s voorstel tot presentatie, dan wordt naast een 
goede bladindeling vooral gewezen op de noodzaak tot het loodrecht 
onder en naast elkaar plaatsen van de plattegrond doorsnede en aan
zicht. Hiermee worden wederzijdse controles gegarandeerd. 
Voorafgaand is echter de grondslag van de tekening: een assenkruis 
met erom heen een vierkant. Het is hier opvallend, dat Durand ver
trekt van het assenkruis en dus niet spreekt over een vierkant met 
een assenkruis. Gaat het hier nog om de traditie van de "marche"? 
Nee, het assenkruis is het centrum van dispositie! 
Durand formuleert dit als volgt: "hoe dan ook: men begint met het 
trekken van een lijn midden op het papier; deze lijn laat men lood
recht snijden door een andere: evenwijdig aan deze twee hoofdassen 
trekt men aan elke kant de assen van de muren, waarop men aan we
erszijden de helft van de dikte van de muren tekent". 
Binnen deze tekening kan de symmetrische orde leiden tot een juiste 
rangschikking van functies en een optimale beheersing van de kos
ten. Aldus is de tekening instrument en maatstaf tegelijk. 

Van hieruit wordt een moduul ontwikkeld, waaruit in de 2e les een 
woning genereert van negen modulen terwijl in de 6e les het zoge
naamde raster wordt ontwikkeld, waaruit de ensembles zich ontwik
kelen. Waren de stappen van het moduul, naar het raster, van het 
raster naar het ensemble al gering in aantal, is het opvallend, dat 
de zogenaamde "grand ensembles" zich in grootte bijzonder snel ont
wikkelen. Zo snel, dat blijkt, dat het instrumentele karakter van 
Durand' s methode hier het meestl expliciet aantoont, dat er geen 
inhoudelijke beperking meer blij~t te zijn. Integendeel, hier start 
het principe van de "oneindige" vermeerdering als ging het om een 
snelle kweekreactor. 
Het is dus hier, dat een sterke toename aan grootte, een toename 
van het aantal assen en in zekere zin een betekenisloosheid op
treedt, en de logica van de rang~chikking meer en meer op de voor
grond treedt. 

De interne logica vervangt zo dê betekenis en het grand ensemble 
kan ten bate van de beheersing v~n de stad worden ingezet, die als 
de "vage notie" van de stad was bmschreven. Wij hebben dit proces 
van instrumentallsering reeds be~chreven bij de behandeling van de 
Préçis, en aangeduid dat deze "g~ands ensembles"*de kans lopen om 
aan de geschiedenis te ontgroeiep. Ze benaderen echter de "ensem
bles" van Piranesi. Durand' s ens~mbles blijken een maximale helder
heid op te leveren voor een groo~stedelijke organisatie. Hier lijkt 
dan ook de "vage notie" plaats ;te maken voor een heldere visie, 
indien we hier voorzien, dat Durand deze helderheid naar de stad 
doortrekt. Piranesi's radicalisering van de stad als chaos zou dan 
het tegendeel tonen namelijk, dat de keerzijde van een heldere 
rationaliteit wordt gedemonstreeFd. Als gevolg zou Piranesi's be
toog wat dit betreft lijnrecht t~genover dat van Durand staan (9). 
Durand's ensembles komen voort ~it een radicale tekenarbeid, die 
via de architectuur als sterke ~ypen in de stad zullen optreden. 
Sterker nog, ze belichamen de stad vanuit hun interne werking en 
beheersen de vaagheid van de stad, terwijl bij Piranesi deze vaag
heid als chaos wordt aanvaard, respectievelijk de onmogelijkheid 
van een beheersing van de stad wprdt gethematiseerd (8). 
De tekenarbeid van Durand is ins~rumenteel, daar ze op een "werk-
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ing" is gericht. Deze werking is die van een mechanisme en staat 
tegenover de tekenarbeid van de Ecole des Beaux Arts waar de schone 
vorm de ruimte vanuit haar esthetiek beheerst. Noch de schone vorm, 
noch de architecture pariante is voor Durand van belang. Deze es
thetische en verleidelijke tekeningen dragen ondanks hun perfekte 
staat ook maar iets bij aan de realisatie van gebouwen en de stad. 
Het zijn esthetische idealen, zo merkt Paul Bosse op (10). Bosse 
laat dit in het verband van de recente opkomst van de architectuur
tekening, die men zou wantrouwen vanwege haar verleiding, Durand 
aan het woord, waarbij "verleiding" tegenover "werking" komt te 
staan: 

"Alleen de perspectieftekening*zou inzicht kunnen geven in de werk
ing van een gebouw. 
Maar hoe vreemd in een kunst, die men op één lijn wil stellen met 
die kunsten, die zich op het tekenen baseren: dit genre wordt niet 
gebruikt, sterker nog, het is streng verboden: er wordt een abso 
lute voorkeur gegeven aan de geometrische tekening, die echter fou
tief en belachelijk is wanneer men een voorstelling wil maken van 
de werking van een gebouw" (11). 
We kunnen uit het voorgaande de polemiek met de Ecole des Beaux 
Arts afleiden en vaststellen, dat Durand een geometrie terwille van 
zichzelf afwijst en slechts naar de vorm verwijst. Naast het feit, 
dat Durand in de Préçis slechts eenmaal een reeks perspectieven 
toont van openbare typen, opteert Durand voor de tekening als no
tatie van functie, in zijn woorden "rangschikking" en aldus blijft 
de tekening als voorstellingskunst summier. Als het al om voorstel
ling gaat, wordt deze met terughouding bewerkt: 
"Zo hebben wij de tekening ook vrijwel teruggebracht tot eenvoudige 
lijnen, die de vorm en de rangschikking van de objecten aangeven. 
En als we gebruik hebben gemaakt van gewassen tekeningen, dan toch 
alleen om in plattegronden en doorsneden onderscheid aan te brengen 
tussen de massa's en de leegte" (12). 
Het is duidelijk, dat Durand, zich in de Préçis profilerend tegen
over de Ecole des Beaux Arts, nog afzet tegen tekenarbeid die op 
presentatie is gericht. Hij zoekt naast een objectieve basis voor 
het ontwerp tevens een efficient onderwijs: 
"Juist omdat we zo zuinig met de tijd van de studenten omspringen, 
hebben we aan de tekening die tot zo weinig is teruggebracht, maar 
een heel klein aandeel gegeven" (13). 
Dit nu is echter sinds de genoemde "reorganisatie" in de Ecole Po
lytechnique stellig veranderd. 
Het is dan juist de tekening, die meer aandacht vraagt, dan voor
heen. Maar om een presentatie in conventionele zin gaat het niet. 
Het gaat meer om de toepassing van een methode die, evenredig aan 
het talent ontwikkelt dient te worden. 

Heeft de leerling eenmaal Durancl's objectieve methode aanvaard en 
dan is het tenslotte zijn stelling, dat de leerling via de weg van 
de analyse en de toegewijde toepassing van de combinatieleer, ten
slotte toch weer tot fantasie mag worden geprikkeld. Zo worden de 
grote en nobele werken van de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen 
en vooral die welke ontsproten zijn uit "de soms heel vreemde maar 
altijd sublieme dromen van Piranesi" ten voorbeeld gesteld (14). 
Via deze voorbeelden, wordt men van leerling tot ontwerper getrans
formeerd. Immers zal de leerling van "het deel opklimmen tot het 
geheel", bij de ontwerper echter wordt uitgegaan van een "idee gé
nerale". Het laatste is een idee, voortkomend uit een geoefend oog 
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voor de historische voorbeelden. Laat ons zeggen: een geleide fan
tasie. Deze fantasie, waarbij historische voorbeelden een prikkel
ing betekenen, houdt echter geen herstel van de traditie van de 
imitatie in. Het gaat voortaan om een "imitation à la norme" (Sz). 

Hiertegenover gaat Durand in de Partie nog eens tekeer tegen de 
bestaande onderwijs tradities om duidelijk te maken hoe weinig 
tijdrovend zijn methode wel is. 
Hij constateert, dat men elders ontwerpen natekent en tenslotte 12 
of 15 jaar van "hardnekkig doorwerken" vereist is om "een lange 
studie" af te ronden. Aangenomen, zo stelt hij dat "men voor elk 
ontwerp 3 maanden nodig heeft dan zou men er na 15 jaar slechts 60 
hebben bestudeerd". Maar, zo vervolgt hij, het gaat niet om "een 
bepaald aantal ontwerpen", het gaat om de "kunst van het ontwerpen" 
(15). 
Durand's stelling is, dat - ofschoon het niet onbelangrijk is om 
de elementen van de architectuur te bestuderen zoals "zuilen, pi
lasters, voetstukken, kroonlijsten, frontons" omdat dit met compo
sitie heeft te maken - men de tijd verdoet door deze elementen in 
termen van decoratie te bestuderen en niet als nuttige voorwerpen. 
Decoratie kan slechts een integrale toevoeging zijn, terwijl het 
nuttige de kern van de architectuur uitmaakt, aldus Durand. 

Volgens Durand is een studie op grond van decoratie, "beklagens
waardig". Want wat is het product als "men al deze stukken en brok
ken waarin men een veelheid aan onnuttige zaken aantreft", samen
stelt? 
Ja, vervolgt hij, deze studie zou "desastreus" zijn, niet alleen 
vanwege het feit, dat betreffende ontwerpen niet voldoen aan het 
noodzakelijke, maar Durand wil tevens voor de jeugd opkomen, die 
zijn tijd in de opleiding zou verdoen: 
"Ik zeg, dat zij met deze funeste bezigheden de mooiste jaren van 
hun leven verliezen: hun jeugd, het kostbaarste stukje van hun le-
ven" (16). ' 

Maar Durand lijkt ofschoon hij geen namen noemt, rekening te houden 
ondanks het aanprijzen van zijn methode, deze niet absoluut te 
stellen, wanneer hij opmerkt: "Staat het niet vast, dat ondanks al
les, er in de architectuur zeer verdienstelijke mensen zijn?". 
Omgekeerd stelt Durand zichzelf de rhetorische vraag: "Wellicht zal 
men nog zeggen: "Zijn alle mense~. die hun methode hebben gevolgd, 
bekwaam geworden?". 
Het antwoord is even voorspelbaar als evident: "Helaas, nee, ( .... ) 
maar fantasie stelt niets voor zonder goede instruktie" (17). 

Tenslotte komt Durand terecht op het thema van de popularisering 
van architectuur: die - als we aan zijn veroordeling van het genie, 
of van de elitaire, langdurige opleidingen zoals de Ecole des Beaux 
Arts denken - in de lijn lag va~ de revolutionaire idee van die 
dagen. 
Durand's wens is dan tweeërlei: 
"dat de kennis en de talenten in een kunst, die aan het menselijk 
ras en aan de maatschappij zo veel voordelen verschaft, goed be
heerst wordt" (18). En verder: "dat deze kennis en deze talenten 
niet langer voorbehouden blijven aan degenen, die van architectuur 
hun beroep gemaakt hebben". 
Deze wens heeft volgens Durand grote gevolgen. Degenen, die "hoge 
functies bekleden" zouden de beste architecten kurmen benoemen "wat 
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een eer zou henzelf niet ten deel vallen?. En degenen, die niet 
hiertoe geroepen zijn, zouden over het onderwerp kunnen meepraten, 
en indien ze tot bouwen overgaan er voordeel van hebben" (19). 

Spreiding van kennis is aldus het thema van Durand en aldus is zijn 
visie zeer revolutionair gebleken als we bedenken, dat men er in 
deze eeuw meer en meer naar streeft. Overigens heeft Durand niet 
kunnen voorzien, dat met de toename van kennis, óók die van de ar
chitectuur, zeker nog geen absoluut uitzicht is gekomen op een der
gelijk ideaal. Ik stel hier, dat door een dergelijk ideaal tevens 
een vervlakking is bewerkt, die al even zinloos kan zijn als de 
voortzetting van de Beaux Arts opvattingen. Waren deze opvattingen 
ooit verbonden met een autoritair regime, zo kunnen we nu het feit 
doorzien, dat architectuur in haar eigen formele souvereiniteit een 
antwoord kan inhouden op de vervlakking, die we zo juist consta· 
teerden. Durand blijkt dit risico te hebben voorzien, maar zijn 
antwoord blijft polemisch: 
"Maar, zullen enkelen zeggen, zouden de architecten en de architec
tuur hun aanzien niet verliezen door deze kunst in die mate te po· 
pulariseren? Wij denken van niet( .... ) is de maatschappij er voor 
de architectuur en de architecten, of andersom?" (20). 

Durand's houding is dus radicaal, maar staande aan de vooravond van 
het functionalisme, is zijn radicale stelling weinig vruchtbaar 
gebleken. Toont het recente functionalisme niet de radicale vorm 
van Durancl's leer? Welnu, de reactie is bijzonder hevig. Wat be
treft de tekening zien we nu niet uitsluitend de instrumentalise
ring van het nut, maar tevens een radicalisering van de poëzie, die 
ik verderop tracht aan te tonen. 
Durand's houding is in de Partie Graphique radicaal geworden. Of
schoon hij nogmaals aansluiting zoekt bij de "leerling" door de 
combinatieleer van eenvoudige naar complexe gebouwen uiteen te zet
ten, roept de extrapolatie naar de grote ensembles vragen op. 
Allereerst blijkt de "leerling" binnen "een korte termijn" ontwer
per te kunnen worden daar de grote ensembles in vergelijking met 
Durancl's eigen ontwerpen in de Préçis als vanzelf blijken te ont· 
staan. Voorts lijkt Durand de voortgaande systematisering van het 
ontwerp zó ver door te voeren, dat de band met de traditie voorgoed 
lijkt te zijn doorbroken. Enerzijds is deze band met de geschie
denis gegarandeerd doordat de grote ensembles de traditie van Rome 
voortzetten, anderzijds is het de verbeelding, die via Piranesi's 
"dromen" wordt voortgezet. 
Het feit tenslotte, dat Durand in tegenstelling tot het verzelf
standigen van de Recueil en het Essay · de Partie in direct verband 
wil blijven zien met de Préçis kan worden gezien als een garantie, 
die een te gemakkelijke instrumentalisering van architectuur ver
mijdt. 

Het architectuuronderwijs aan de Ecole des Beaux Arts en de Ecole 
Polytechnigue 

Ecole des Beaux Arts. 

Mede als gevolg van Blondel's privé school voor architectuur, be
stonden er reeds in de 18e eeuw "vrije ateliers". In 1795 echter 
vaardigde het Directoraat een nieuwe wet uit, die erin voorzag dat 
de oude academies zouden moeten worden vervangen. De Ecole Spéciale 
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d'Architecture, was hiervan het resultaat. Napoleon echter, vere
nigde de diverse scholen opnieuw in Ecole Imperiale et Spéciale des 
Beaux Arts, later afgekort tot de Ecole des Beaux Arts. Deze samen
voeging had tot gevolg dat - ofschoon het ging om een vernieuwde 
traditie - de rigiditeit van het onderwijs toenam naarmate men zich 
o.a. wat betreft de kennis van stijlen moest beperken. 
De Ecole des Beaux Arts werd in 1816 ingesteld. Het betrof hier 
echter een reorganisatie van de reeds bestaande academies zoals 
o.a. Academie Royale d'Architecture die met het uitbreken van de 
Franse Revolutie werd gesloten, deze dateert van 1671. Ofschoon 
deze Koninklijke Academie tot een architectuur opleidde, die de 
onmiddellijke uitdrukking vormde van de absolute monarchie, vormde 
de academie in het algemeen tevens het centrum, waarin het ratio
nele denken parallel liep aan een gistingsproces van politieke en 
sociale ideeën (1). 
Het is onder meer vanuit deze intelligentia dat in 1789 de maat· 
schappelijke strukturen van het Ancien Régime kunnen worden opge
ruimd (2), maar het docentenkorps dat merendeels uit oude mannen 
bestond, bleef gehandhaafd (3). 

Vanaf dit moment start dus een nieuwe ontwikkeling. Ofschoon de 
opdrachten zich op dat moment in de ontwerppraktijk niet meer uit
strekken tot die van de Koning, maar tot de 'grootstedelijke in
stituties' (4), die ten behoeve van het volk moesten worden ge
bouwd, neemt de rigiditeit in het onderwijs toe, dat onder meer in 
de genoemde reductie van kennis van stijlen tot uiting komt. 
De situatie aan de Ecole des Beaux Arts is gaan verharden toen on
der supervisie van Antoine Chrysotome Quatramère de Quincy (1755-
1849) het archeologisch-historisch accent in het Neo-classicisme 
resulteerde in een aparte Sectie Geschiedenis en Theorie van de 
Beaux Arts. 
Als in 1816 Quatramère de Quincy als secretaris de supervisie van 
de Ecole des Beaux Arts op zich neemt, wordt de school nog enger 
gericht op een archeologisch historische attitude. Hierin vormen 
de antieke ruïnes te Rome het uitgangspunt van een doctrine, die 
De Quincy tenslotte in zijn Imitatieleer (5) zal omschrijven. Hij 
ging er van uit, dat niet bepaalde stijlepisoden en niet de grote 
meester moesten worden nagevolgd, maar de Natuur zelf. De Romeinse 
architectuur zou hieraan echter reeds vooraf zijn gegaan. 

In de ideaal typen van de Beaux Arts zien we gulden regels van de 
kompositie toegepast. De delen zijn gerangschikt naar één thema: 
het zogenaamde 'parti de marche' als een zo eenvoudig mogelijke 
ontsluiting en het principe van 'poché', van waaruit een ideale 
uitholling van de gegeven massa werd nagestreefd. Het gaat aldus 
om symmetrie, axialiteit en proportie als de ruimtelijke bewerkin
gen van de architectonische vorm. 
Op basis van deze drie principes ontwerpt Félix Duban een ruimte
lijke rekonstruktie van de Ecol.e des Beaux Arts, waarin hij het 
achteraf gelegen Palais des Etu4es in een dynamisch spanningsveld 
brengt met de Rue Bonaparte. Het is een arrangement van architec
tonische tableaux, de zgn. 'mise en scène' waarin men - voordat men 
vanaf de Rue Bonaparte het Palais des Etudes bereikt - een initia
tie lijkt te ondergaan. Het is alsof men door een 'discrete bu.tler' 
wordt begeleid (6). 

Het onderwijsmodel aan de Ecole des Beaux Arts is analoog met de 
structuur architecturale compositie. De weg naar het diploma voert 
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langs een pyramidale opbouw van het programma. De eerste stap was 
de toelating, men kwam - overigens na ontgroening - in een atelier 
en werd aspirant, waarna men zich pas na lange tijd ca. 4 jaar, 
'élève de d'Ecole des Beaux Arts' mocht noemen. Tenslotte maakte 
men zijn 'concours' in de sterk afgesloten wereld van de 'loges'. 
Het bereiken van de graad van 'élève' was echter velen reeds ge
noeg. Men had voldoende aanzien als 'ancien élève de d'Ecole des 
Beaux Arts' om zich van opdrachten verzekerd te zien. 
De school funktioneerde volgens het mechanisme van konkurrentie en 
prestatiemoraal. Het hoogst bereikbare was de Prix de Rome, hetgeen 
aanvankelijk inhield, dat men gedurende 2-5 jaar een beurs genoot 
ter bestudering van de antieke ruïnes te Rome. 
Tot zover de organisatie van deze school. 

Beschouwen we het systeem van de Beaux Arts als een bolwerk, waarin 
het samengaan van architectuur en onderwijs als een integrale wer
kelijkheid kan worden vastgesteld, dan staat in deze periode de 
verzelfstandiging van het architectuurdenken zó centraal, dat we 
kunnen spreken van een splijting tussen de ideale compositie en de 
uitvoering van het werk, zoals het tevens in de ontwikkeling van 
de contemporain muziek valt te konstateren (7). Analoog aan de ont
wikkeling van de symfonie komt de Beaux Arts opvatting bovendien 
los te staan van een sociaal doel. De idealisering van architectuur 
leidt tot een uitzonderlijke graad van abstractie. Dit is de kwa
liteit, maar tevens het dilemma van de Ecole des Beaux Arts. De 
abstracties maken tezamen het onderliggende patroon uit van de op
drachten van regeringswege, van de kerkelijke overheid en van de 
handelselite. 
Rond 1830 voltrekt zich een nieuwe ontwikkeling in de Ecole des 
Beaux Arts. Met als achtergrond de burgerlijke liberale revoltes 
(8), rebelleert een van de meeste briljante leerlingen van Quatre
mère: Henri Labrouste (9) tegen de officiële codes. Deze opstand 
tegen het abstracte idealisme van de Beaux Arts doctrine, werd ge
voed door een studie naar de Griekse architectuur, die door La
brouste tegen de gewoonte in om in Rome onderzoek te plegen, in 
Paestum wordt verricht. Het strenge Franse rationele denken werd 
aldus vanuit deze studie geïnspireerd door de spiritualiteit van 
de Griekse architectuur, die niet omwille van haar vormen, maar 
vanwege haar strukturele helderheid werd gewaardeerd. Het ideali
serende en abstracte karakter van het Classicisme werd hiermee 
voorzien van een onverwachte vitaliteit. In feite werd de exclu
siviteit van het Classicisme door Labrouste verworpen. Dit demon
streert Labrouste in zijn ontwerp voor de Bibliotheek St. Gene
viève, die hij gedurende de jaren 1838 1850 concipieert èn reali
seert. Ik noem hier deze begrippen nadrukkelijk in één adem, daar 
de inspiratie op de Griekse architectuur in dit geval niet de im
itatie van een ideaaltype betreft, maar een confrontatie inhoudt 
met een reële geschiedenis, waarin concept en uitvoering in elkaars 
verlengde lagen. Bij Labrouste werd de zowel de academisch geworden 
ontwerppraktijk als de conventionele geschiedschrijving aldus van 
haar antiquarische karakter ontdaan, terwille van een systematisch 
onderzoek van de realiteit van de geschiedenis. 

Ofschoon de Beaux Arts traditie zich vanaf deze tijd onverminderd 
voortzet en zichzelf tenslotte uitholt, is de vernieuwing van de 
rationaliteit ingezet. Dit vindt zijn uitwerking in de opvolging 
van Labrouste door Viollet le Duc in 1863. 
Viollet le Duc werd in de officiële Beaux Arts traditie echter zelf 
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buitengesloten. Hij aardde niet alleen slecht als 'maitre d'ate
lier' , maar men aanvaardde ook zijn voorkeur voor de gothische ar
chitectuur niet, die zijn neerslag vond in zijn Dictionaire raison
né de l'architecture française du XIe au siècle (1854-1868) (10). 
Terwijl Viollet le Duc een architectuursysteem voorstelde dat kwa 
rationaliteit de geest van het Verlichtingsclassicisme onder
schreef, wees men de gothiek overigens als stijl af. Sinds de Re
naissance in het Neo-Classicisme overging had dit immers het pri
maat verkregen. Nadat een compromis was bereikt, werd de school 
overigens tot ver in de 20e eeuw bepaald door Viollet le Duc's 
theorie. 

L'Ecole Polytechnigue. 

De Ecole Polytechnique kent evenals de Ecole des Beaux Arts zijn 
voorgeschiedenis onder Lodewijk XIV. Ze ontstond uit de kring van 
militaire ingenieurs, die onder leiding van Vauban o.a. in de bouw 
van fortificaties voorzag. In 1716 ontstond hieruit een Departement 
en dit werd later de Ecole des Ponts et Chaussées, die in 1793 on
der Napoleon werd gereorganiseerd. De naam veranderde in Ecole Po
lytechnique en Durand en Rondelet namen het voortouw. 
Jean Baptiste Rondelet (1734-1829), de architect die in de con
structieve opzet van de Ste. Geneviève had ingegrepen, speelde aan
vankelijk een voorname rol. Rondelet, die reeds voor 1789 een 
school als deze had voorgesteld, was een van de belangrijkste orga
nisators van de Ecole Polytechnique. Zijn voorstel van een 3-jarige 
cursus in architectuur en bouwtechniek werd echter spoedig vervan
gen door een volledig bouwtechnisch programma. 
Ondanks dit had Rondelet voor zijn vriend Jean-Nicolas Durand een 
positie verworven als docent in de architectuur. Rondelet, wiens 
interesse in constructie in een tweetal traetaten resulteerde, ver
liet de Ecole Polytechnique in 1799, vanwege zijn benoeming tot 
hoogleraar aan de Ecole des Beaux Arts. Toen hij in 1816 zijn "Dis
cours pour l'ouverture du cours ~e construction a l'Ecole spéciale 
d'architecture" publiceerde, pleitte Rondelet niet alleen voor een 
grotere invloed van de konstruktie op het ontwerp, maar hij wees 
als eerste op het belang van de berekening van de krachten, die 
zich in de konstruktie afspeelden. Dit alles vormde de reden om 
Rondelet in 1816 toe te laten tot het hoogste instituut: de Aca
demie des Beaux Arts. 
We kunnen ondermeer uit Rondelef's positie aan de beide scholen 
afleiden, dat de vermeende tegenftelling veel minder groot is dan 
wordt aangenomen. Dit geldt ook' voor Jean Nicolas Louis Durand. 
Ofschoon hij tot het eind van zijn leven aan de Ecole Polytechnique 
heeft gedoceerd en het belang van de ingenieurs opleiding heeft 
verdedigd, versterkte hij van 1795-1830 de band tussen de Ecole 
Polytechnique en de overigens progressieve studenten aan de Ecole 
des Beaux Arts. En was wat dit betreft niet Henri Labrousta een 
ingenieur binnen het artistieke milieu van de Ecole des Beaux Arts? 
(11). ' 
Het is echter zo, dat Durand zelf de tegenstelling heeft gebruikt 
om zijn eigen leerstellingen te profileren. In een felle polemiek 
heeft Durand alles wat met de Ecole des Beaux Arts en het Classi
cisme in zijn algemeenheid te maken had, verketterd om aldus zijn 
gelijk te krijgen. Daarom wil ik tegenover het gedetailleerde beeld 
van de Ecole des Beaux Arts vooral Durand's stellingname plaatsen 
en in dit kader Durand profileren. Het zou echter overtrokken zijn 
om te stellen, dat Durand de Ecole Polytechnique volledig represen-
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teert. Daarvoor vormde zijn lesprogramma een te klein onderdeel 
(12), zijn furieuze stellingname tegenover het geniale, het schone 
en de verkwisting is zeker een afspiegeling van de doelstellingen 
van de Ecole Polytechnique. Durand's positie was hierin echter bij
zonder daar zijn 'lessen in de architectuur' moesten afrekenen met 
een reeks culturele noties, en dit was voor de diverse andere dis
ciplines ook minder noodzakelijk. Voor deze laatste technische dis
cipline was er nauwelijks reden tot polemiek. 
Door Durand's opstelling is echter de positie van de Ecole Poly
technique van meet af aan polemisch te noemen en dat heeft niet 
alleen met Durand te maken. Het is Rondelet, die het hoogtepunt van 
het Classicisme, namelijk de Kerk Ste. Geneviève van Soufflot, kri
tiseert wegens de twijfelachtige konstruktie (11). Dit terwijl deze 
kerk als het hoogtepunt werd beschouwd van het Classicisme. 

Durand neemt deze kritiek over door de poging van Soufflot om de 
gothische constructieve helderheid met de schoonheid van de Griekse 
architectuur te verzoenen onderuit te halen met een becijfering 
van de kosten. Het had allemaal op efficiëntere manier gebouwd kun
nen worden. Op dezelfde wijze poneert Durand ook stellingen ten 
aanzien van de kapitale en langslepende projecten als de St., Pie
ter te Rome en het Paleis te Versailles (13). Met een dergelijke 
polemiek verwerft Durand zich de positie, waarin het bouwen als een 
efficiënt verantwoord handelen wordt voorgesteld. Het moest immers 
voor ieder duidelijk zijn dat aldus de Ecole Polytechnique de 
voorkeur genoot boven de Ecole des Beaux Arts. Daar immers zou men 
in allerlei niet ter zake doende discussies blijven steken terwijl 
de nieuwe opdrachten met name voor openbare gebouwen de aandacht 
vroegen van de ingenieur, aldus Durand. In dit kader is het begrij
pelijk dat Durand, onder meer het culturele debat tussen Perrault 
en Blondel, over de interpretatie van de klassieke orden als een 
'non-problem' voorstelt (14) waarmee duidelijk is, dat hij de be
langrijkste kwestie van het Classicisme namelijk de orden negeert 
en daarmee het principe van imitatie. Zo rekent hij ook radicaal 
af met de uitgangspunten van een van de docenten aan de Ecole des 
Beaux Arts, Quatremère de Quincy, wiens Imitatietheorie o.a. de 
nabootsing betrof van de primitieve hut, zoals Laugier ze in zijn 
tractaat beschrijft. Durand ontregelt het metaforische karakter van 
dit archetype: boom en kolom zijn volgens hem niet identiek, want, 
zo stelt Durand laconiek vast: 'basement en kapiteel ontbreken bij 
een primitieve hut'. 
Het gaat Durand dus nadrukkelijk om het materiële karakter van de 
architectuur, en aldus wil hij zich niet baseren op het zogenaamde 
archetype zoals de boom, maar evenmin op de esthetische uitgangs
punten van de Ecole des Beaux Arts. Daarom staat de kolom in de 
opvatting van Durand ook vrij en wordt het kapiteel niet als cul
tuurlijke beëindiging gezien maar de taps toelopende vorm slechts 
begrepen als een reductie van de overspanning van de architraaf 
(15). 
Wanneer we Durand's stellingname bezien wordt het op tweede termijn 
pas duidelijk, dat de polemiek niet op zichzelf staat. Het is 
slechts een introductie om zijn eigen principes te formuleren. En 
ofschoon Durand langdurig en bij herhaling de polemiek blijft ge
bruiken vormen zijn tweetal traetaten de Recueil en de Précis het 
fundament voor het architectuur onderwijs aan de Ecole Polytechni
que. We kunnen deze polemiek ook met de huidige manier van spreken 
typeren. Het is een architectuur, die langs de weg van de "negatie" 
tot stand komt. 
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In de huidige tijd vinden we deze polemiek terug. Zegt Koolhaas 
niet, dat hij geen architectuur wil maken, omdat "daar waar archi
tectuur is er niets anders kan bestaan"? Welnu Durand' s ,redenering 
is hieraan analoog, zij het dat de resultaten grondig verschillen. 
Architectuur moet met andere woorden van zijn ideologie worden ont
daan. 
Op het moment, dat Durand het onderwijs in de Ecole Polytechnique 
gaat bepalen, is het allereerst via een overzicht van alle soorten 
gebouwen. Ze worden als 'genres' getypeerd. In de traditie van de 
Encyclopedisten Diderot en d'Alembert wordt aldus samengesteld: de 
'Recueil de tout genres des edifices anclens et modernes'. Daar
naast ontleent Durand de naam Partie Graphique aan deze grondleg
gers van een beschrijvende wetenschap. 
Het belang van deze verzameling is de constatering dat architectuur 
valt terug te voeren op de variatie van het programma. En daarmee 
is de stap naar verwetenschappelijking gezet. Via deze methodolo
gisering van architectuur vormt Durand's theorie dus een bijdrage 
aan de Ecole Polytechnique. 
In het algemeen komt deze verwetenschappelijking neer op een et
hische houding: Volgens Durand "architectuur het geluk en het be
houd van de mensheid". Op basis hiervan wordt schoonheid van de 
architectuur volgens Durand bepaald door het gebruik en de varia
tie. Een bepalende factor is hierbij het economisch gebruik van de 
middelen. Schoonheid en economie zijn synoniem. Zo stelt Durand: 
"Indien het gebouw op de meest economische wijze is gerangschikt, 
zal het het grootst en het meest maginifiek lijken, aangezien het 
oog het in één keer kan omvatten ... • (16). 
Het tweede tractaat van Durand betreft de Précis de Leçons d'archi
tecture (1801-1804) waarin hij zijn compositieleer vaststelt. Of
schoon Durand zich op de compositieschema's lijkt te baseren van 
de Beaux Arts gaat het hem om de methode, waarin bestemmingen van 
het plan en de elementen van architectuur op rationele wijze op 
elkaar worden afgestemd. Het gaat immers niet om ruimtelijke prin
cipes, zoals de 'marche', maar om een funktionele orde de 'dispo
sitie'. En indien termen als de 'marche' al worden gebezigd, gaat 
het om de methode. 
Bovendien wordt architectuur langs de methode voor iedereen be
schikbaar daar het geen geniaal idee meer betreft. Durand acht im
mers het type van de geniale architect niet alleen onbruikbaar, 
daar hij fouten zou maken. 
"De rede" zo stelt Durand "kan het genie ontberen waar deze slechts 
fouten maakt, indien het niet wqrdt begeleid en verlicht door de 
rede'. Waar het genie geleid wordt door een idee - als culturele 
notie - staat deze in rationalit~it de combinatieleer in de weg. 

Hoe kunnen we wat dit betreft dei situatie van de student op de Eco
le Polytechnique met de Beaux Arts student vergelijken? Een student 
aan de Ecole Polytechnique, zo stelt Durand, wordt ingenieur door 
hard te werken en "zich te trainen in de ontwerparbeid". Dit is 
Durand's interpretatie van bouwkunst. Het is bouwkunde. Het is een 
kwestie van veelvuldige oefening van eenzelfde handeling, het com· 
bineren van geobjectiveerde elementen. Het is deze zienswijze die 
het architectuuronderwijs aan de Ecole Polytechnique volledig he· 
paalde. De student klom op in moeilijkheidsgraad van het programma. 
Dat valt rationeel te overzien in tegenstelling tot de vaak auto
ritaire en ondoorzichtige oordelen van de Beaux Arts docenten. 

Tenslotte is het van belang te beseffen hoe Durand de polemiek met 
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de Ecole des Beaux Arts in de sfeer van de opdrachtverlening uit
speelt. Hij onderscheidt de particuliere woning als de opgave voor 
de architect, maar daarnaast gaat het om openbare gebouwen, zoals 
we reeds zagen, die vanwege hun programmatische, technische en e 
conomische voorwaarden slechts door de ingenieur kunnen worden ge
realiseerd zoals Durand stelt. Durand zegt eerst omzichtig dat "ar
chitecten" niet de enigen zijn die gebouwen maken, ingenieurs doen 
dit ook. Maar zo stelt hij vervolgens, dat de architecten slechts 
voor het bouwen van particuliere woonhuizen worden gevraagd, maar: 
'ze worden niet gevraagd voor het oprichten van ziekenhuizen, ge
vangenissen, kazernes, arsenalen, magazijnen, bruggen, poorten, 
torens, bij elkaar een reeks gebouwen van de eerste orde .... ' ( 
17). 
We zien dat Durand hier de traditie van de militaire ingenieur 
voortzet en bewust de architect van het paleis, de kerk en andere 
grote openbare gebouwen vergeet. Het is duidelijk, dat Durand te
vens op weg is om die gebouwen te noemen, die het openbare leven 
zullen bepalen in de nieuwe Republiek. En hiermee krijgt de Ecole 
Polytechnique tevens een ideologisch karakter. Ze vormt de inzet 
naar een nieuwe maatschappelijke orde, waarin de architect als re
presentant van de oude waarden zijn geldigheid verliest. 

Evenals de Ecole des Beaux Arts bestaat de Ecole Polytechnique nog 
altijd, maar belangrijker is het feit, dat deze twee typen onder
wijs nog altijd de huidige situatie articuleren, hetzij tussen de 
instituten als de Technische Universiteit in Delft en Eindhoven en 
de Academies van Bouwkunst, hetzij binnen deze instituten zelf. 
De tegenstelling die echter zou bestaan tussen de beide scholen 
blijkt, zoals enigszins is aangeduid, historisch gezien betrekke
lijk. In het geval van Durand werd al eerder vermeld dat hij tevens 
doceerde aan de Ecole des Beaux Arts en dit gold voor diverse an
dere docenten en tevens omgekeerd. Ons ging het hier echter minder 
om de tegenstelling te onderzoeken, meer om de wijze, waarop Du
rand's polemiek op deze tegenstelling heeft aangestuurd, te omlij 
nen. In dit verband beperk ik mij tot de opmerking, dat het Julian 
Guadet is geweest, die met zijn Elements d' Architecture, de com· 
positieleer van Durand heeft verfijnd. Echter niet binnen de Ecole 
Polytechnique, maar als docent aan de Ecole des Beaux Arts (18). 
Een conclusie kan zijn, dat Durand via zijn polemiek met de Ecole 
des Beaux Arts niet alleen het Ancien Regime tegenover de Revolutie 
uitspeelde, maar vooral de rol van de ingenieur heeft geprofileerd 
ten koste van de in zijn ogen conventionele architectuur. In zijn 
rhetoriek heeft hij de basis gelegd om de vorm als afgeleide van 
een status quo te verheffen door de imitatie en de decoratie te be
strijden, aldus heeft hij de grondslag gelegd voor een functionele 
architectuur, die zijn bestaansrecht aan de behoefte ontleent en 
in zijn eigen presentie de valse representativiteit bestrijdt. Al· 
dus heeft zijn krachtige houding tot op dit moment nog zodanige 
echo's, dat de polemiek, die nu in het huidige architectuuronder· 
wijs plaatsvindt via hem transparant kan worden gemaakt en niet in 
de laatste plaats genuanceerd kan worden. 
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11. POEZIE 

Heimelijke poezie in het werk van J.N.L.Durand 

1. De angst voor poëzie 
Durancl's fascinatie voor de eindeloze reeksen en de begrenzing 
door programma en economie. 

2. Het overwinnen van representatie 
Het doorbreken van de decoratie om via de materialiteit van het 
bouwen de presentie van architectuur te formuleren. 

3. Het verschil versus de oorsprong 
Een combineren vanuit het verschil en het oplossen van het type 
als oorsprong. 

4. De negatie van de voltooide stad 
Een vage notie van de stedelijke orde. 
De analogie met Piranesi's plan voor Campo Marzio te Rome. 

5. De keerzijde van de rede 
Het idealisme, de grandeur en de burgerlijke deugden. 
De luxe binnen het utilitaire ideaal. 

6. De paradox van het nut en het comfort 
De villa als graadmeter van het huurhuis. 
De decadentie als ontregeling van de methode. 

In de architectuur geldt de klassieke architectuur als een onuit
puttelijke bron van inspiratie. Ieder, die zich op deze culturele 
oorsprongen beroept, geniet een vanzelfsprekende waardering daar 
het de poëtische momenten van de architectuur zouden betreffen. Hij 
die deze bronnen verwerpt, loopt het risico zelf te worden verwor
pen en te worden buitengesloten. 
Iedere culturele interpretatie - zoals het begrip stijl - heeft 
Durand ontkend en zelfs trachtte hij voorstanders te winnen door 
de dubbele negatie in de vraag of een architectuur, die nuttig is 
niet zou kunnen behagen? 
Door het feit dat Durand de schoonheid van de architectuur heeft 
verworpen om deze vervolgens langs het gebruik opnieuw op te voe
ren, heeft veroorzaakt dat zijn these in een taboe is omgeslagen. 
Durand zou de klassieke waarden hebben verworpen. Geen groter taboe 
dus dan Durand. 

Durand vertegenwoordigt zo een vacuüm, een leeggezogen ruimte in 
het architectuurdebat. Zijn tractaat Préçis de leçons d'Architec
ture (2)- vormt een ontkenning van het conventionele architectuur
debat, dat zowel op regels als op smaak was gebaseerd. Hij geeft 
er de voorkeur aan om architectuur methodisch te ontwikkelen. Ge
zien zijn rigide polemiek, met de geniale voorbeelden in de archi
tectuurgeschiedenis kan hij worden beschouwd als een verrader van 
die architectuur, waarin het irrationele denken de voorkeur had. 
Zijn veroordeling van de decoratie ligt voor de hand, daar het om 
verkwisting gaat, maar bovendien brengt hij de bestaande traditie 
van de imitatie aan het wankelen door de compositie te denken. Met 
het eerste stelt hij de economie voor als maatstaf, met het tweede 
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verkrijgt de wetenschap het primaat boven de kunst. 

Waar vinden we deze aanklachten? We noemen er enkele. 
Volgens Joseph Rykwert (3) zou Durand het culturele debat tussen 
Perrault en Blonde! over de architectonische orden als "nonsens" 
hebben gedoodverfd. 
Het is verder Peter Collins (4), die van een "doctrine" spreekt 
"van het functionalisme, dat nooit zo ondubbelzinnig is geformu
leerd als door Durand". 
Vollemans (5) stelt vast dat er slechts sprake is van een "elemen
taristisch-diagrammatische" methode. Volgens Vollemans (6) vormt 
Durand tenslotte het eindpunt van het Vitruvianisme, de architec
tuurtheorie, waarin schoonheid het leidend beginsel vormde van ar
chitectuur, en waarbij de architect als kunstenaar optreedt om via 
de imitatie het beeld van de architectuur voort te zetten. 

Durand wil noch een genie, noch een kunstenaar zijn, want hij be
strijdt diegenen die zich onttrekken aan de rede. 
Durand accepteert, zo stelt hij, slechts het verstand, want "daar
buiten bestaat er niets". Aldus vormt hij belichaming van de ver
wetenschappelijking van architectuur, een transformatie van archi
tectuur waarin architectuur haar klassieke mythologie, zoals deze 
onder meer aan de orden was verbonden prijs geeft voor het argu
ment. Langs dit argument kwam de weg vrij voor een normatieve met
hode, waarin de architectuur haar traditionele poëzie verloren zag 
gaan. 
Toegegeven, Durand geeft zelf de aanleiding voor een in het alge
meen negatieve waardering van zijn tractaat. Zijn veroordeling van 
alom gewaardeerde bouwwerken als de St. Pieter te Rome en het Pa
leis te Versallles is vernietigend en de afrekening met het Vitru
vianisme en het imitatie-principe dat sinds Laugier - tot de be
langrijkste uitgangspunten van het architectonisch handelen behoor
den, is absoluut. Omdat de architectuur immers niet te herleiden 
is tot de proporties van de mens1, noch tot de gestalte van de boom. 
Volgens Durand zijn er dan ook slechts gebouwen. Deze gebouwen die
nen niet op grond van stijl te worden onderscheiden, maar zij ver
schillen op grond van hun funktie. De behoefte vormt hun kern. 

Het argument vindt Durand in de Recueil et Parallèlle. Hierin ver
gelijkt hij antieke en moderne gebouwen op grond van hun functie 
om deze aldus aan een specifieke. stijlengeschiedenis te onttrekken. 
De samenstelling van een gebouw is dan een gegeven, dat zich aan 
de tijd onttrekt maar het is ermee verbonden voorzover het aan
vaarde gewoonten vertegenwoordigt. 
Is eenmaal Durand's object niet van de stijl of van de decoratie, 
maar de samenstelling, dan legt hij in de Préçis des Leçons d'Ar
chitecture het gebouw in onderdelen uiteen om het op grond van zijn 
functie, zijn vormen, zijn constructie en materialen opnieuw samen 
te stellen, en wel ongehinderd door welk stijlargument dan ook. Het 
gaat slechts om samenstellen, om

1 
compositie. Het is echter met het 

woord "compositie", dat tot danitoe. vooral een schoonheidsbegrip 
vormt, dat hij deze leer van het combineren met de schone kunst 
uitspeelt. 
Het gaat namelijk niet om schoonheid op grond van stijl want daar
bij gaat het om imitatie en daar dit volgens Durand irrationeel is, 
verdient de rationele compositie de voorkeur. Architectuur zo zegt 
Durand, is wetenschap en kunst, ,en deze laatste is te beschouwen 
als kunde. 

154 



Het ontwerpen is namelijk slechts oefening, waaraan ook het genie 
zich dient te onderwerpen en voor de rest kan ieder die werken wil 
het vak onder de knie krijgen. 

We zien dat de architectuur bij Durand is gebaseerd op evidente 
uitspraken, die steeds de overdrijving naderen, maar we moeten het 
triomfale karakter niet vergeten, die met het Napoleontische régime 
verband hield. Zo lezen we nadat Durand het doel van architectuur 
heeft gedefinieerd als "de noodzaak om het geluk van het individu, 
het gezin en de samenleving te beschermen", hij terecht komt bij 
de overschatting van haar taak, dat "de mensheid al zou zijn weg
gevaagd bij de afwezigheid van architectuur". Is dit geen plati
tude, geen gemeenplaats? 
Durancl's redeneringen zijn duidelijk, en schijnbaar onweerlegbaar. 
Mijn vraag is hier of het de moeite waard is om deze evidenties 
tegen te spreken, sterker heeft het zin om de vraag naar poëzie te 
stellen? 

Mijn stelling is, dat poëzie bij Durand verschijnt ondermeer achter 
de grenzen van zijn angst, het is een schrik voor een radicale aan
vaarding van zijn stelling, dat hij, ná de architectonische elemen
ten ontdaan te hebben van hun historiciteit - de stijl in dit geval 

beschikbaar zouden zijn voor een oneindige reeks van combi
naties. De grenzen van de kostbaarheid zouden echter overschreden 
worden en bovendien zou deze oneindigheid nu eenmaal niet in een 
eindig mensenleven te denken zijn, aldus Durand. 
Schrik dus vertaald in rationalisatie van het mogelijk onmogelijke. 
Waar het onmogelijke - als bij definitie - de grenzen van de poëzie 
aangeeft wordt deze fascinatie wel gezien, maar ze wordt acuut af
gewezen langs het gebod van de rede. 
Het onredelijke wordt buitengesloten, maar eenmaal genoemd bestaat 
deze werkelijkheid, ondanks de genoemde rationele begrenzing wel! 

We kunnen zodoende stellen, dat poëzie hier dus de afwezig aanwe 
zige is, maar elders verschijnt ze bij Durand opnieuw. Het betreft 
zelfs een reeks van poëtische momenten die zowel in Durancl's these 
zelf liggen besloten en tevens waar ze à posteriori vanuit de ac
tualiteit kunnen worden vastgesteld. 

Zo treedt poëzie op binnen het overwinnen van de representativiteit 
van architectuur en het present stellen van haar materialiteit. 
Voorts komt op het niveau van de stad een poëtisch moment naar vo
ren, dat uit Durancl's negatie van de voltooide stad valt af te lei
den. De stad treedt slechts op als een vage notie, die nog veel 
openlaat door de stad noch als het woud van Laugier, noch als de 
ideale barokstad te willen verheerlijken. Er worden slechts losse 
regels gegeven. 
Voorts is het de paradox van de rationele compositie en de roman
tische visie op de woning, die een poëtische constellatie oproept. 
Immers ligt binnen de Préçis de leçons d'Architecture deze paradox 
verborgen, die - door onverhuld de brieven van Plinius te citeren-
het wonen zijn meer dan comfortabele dimensie aanbiedt om aldus 

met het genot van het wonen, de compositiemethode te ontregelen. 

Ik ga op deze genoemde zaken in. Durand leefde in de tijd van Di
derot en d'Alembert, Piranesi, Ledoux, Legrand, Bentham, Hegel, hij 
parafraseert Descartes, loopt vooruit op Linneaus en blijkt te z~Jn 
beïnvloed door Rousseau's radicale terugkeer tot de natuur. Hij 
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ontleent aan deze grootheden een hang tot een encyclopedische vol
ledigheid, een archeologische sp,itsvondigheid, de lyrische rheto
riek, een pragmatische ideologie, een romantisch idealisme en niet 
in de laatste plaats een onhandig soort pseudo wetenschappelijk
heid. Indien er sprake is van poëzie is, dit langs de konsekwentles 
die zijn positie binnen al deze termen profileert. De kunst is nu 
ze te achterhalen. 

Via Eric Bolle's verhandeling kunnen we Durand's voornaamste these, 
dat er in plaats van "stijlen, slechts soorten" zouden bestaan, 
teruglezen in termen van de architectuur van het "verschil". Durend 
laat het stijlprincipe immers volledig exploderen door het verschil 
te denken. Architectuur heeft bijgevolg haar eigen oorsprong ver
loren, niet alleen door de verwerping van de nabootsing van de na
tuur of de antieke monumenten, maar door haar wezen in het bewust
zijn naar voren te brengen als "het onverborgen tonen" (8) van haar 
materialiteit zelf. 
Losgesneden van de historische stijlvoorbeelden vervalt het begrip 
geschiedenis niet alleen als oorsprong, maar tevens als ontwikke
ling. In het opheffen van diachronie is er slechts het synchronisch 
en het wederkerig proces van het ontwerp. Het is het ontwerp, dat 
steeds weer de behoefte aan onderdak beantwoordt met rangschikking, 
de dispositie. Het ontwerp produceert als het ware een wonen aan 
de buitenzijde van het wonen. Het is een wonen onder het gebod van 
de rede. Het ontwerp valt als vorm van denken er niet mee samen, 
maar vormt een oppositie. Poëzie bestaat niet langer vanuit de ex
pressie van een idee dat de oorsprong vertegenwoordigt, maar ze 
ligt in de beantwoording van de concrete behoefte zelf besloten. 
In de mate waarin het ontwerp voor zichzelf spreekt, met andere 
woorden "verschil" uitdrukt. In vergelijking met een oorspronkelijk 
wonen, dat in feite, maar een idee van het wonen is, is deze poëzie 
slechts een gereconstrueerde poëzie. 

Laat Alberti de architectuur nog klinken zoals de muziek, zo 
spreekt Durand ook over het componeren, zoals het in de muziek ge
beurt. Maar bij Durand zouden we kunnen zeggen, dat de beschikbare 
oneindige reeksen van elementen, de grondtoon heeft overweldigd, 
waarmee de klassieke tonaliteit verlaten kan worden om het "ver
schil" in toon tot uiting te laten komen. Bij Durand ontstaat dus 
de mogelijkheid om zonder de overheersende grondtoon architectuur 
uit haar eigen compositie te genereren. Het is een genereren, dat 
in zijn oneindigheid een principe vertegenwoordigt dat aan ons con
ventionele kennen ontsnapt en aldus een poëtisch moment impliceert, 
omdat het hier een oneindig kennen betreft. 
Maar is het niet het tijdperk van de Rede, waarin deze konsekwentie 
niet mag worden toegelaten? De schrik om opnieuw, nu niet langs 
kostbare decoratie van de Barok architectuur, maar via de volstrek
te aanvaarding van de reeksen tot architectuur te komen drijft Ou
rand echter naar beperking. Door de criteria strikt vast te leggen 
en daarmee de oneindigheid in te dammen wordt architectuur beperkt 
tot het programma en de economie. Echter is het principe van het 
oneindige onder woorden gebracht, En aangezien het woord het pro
duct is van de rede verhoudt het oneindige zich voortaan tot de 
concrete beperking als het onbepaalde en het bepaalde, het onzeg
bare en het benoembare van de architectuur. Wat bij Perrault het 
arbitraire heette, blijkt bij Durand een taboe te zijn, een verbo
den poêzie. De schrik voor een onbetaalbare architectuur, is wan
neer we terugzien, de reactie op de utopieën van zijn leermeester 
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Boullée die voor sprekende beelden koos, maar het sprakeloos beel
dende in het kader van de tekening. Het sprakeloos beeldende is bij 
Durand bepaald door de materiële verschillen te actualiseren tussen 
kolom en wand, tussen hout en steen, tussen tegelpatroon en bal
kenplafond, tussen dit gebouw en het andere. Het vanzelfsprekende 
van de compositie, of die samenstelling ligt aldus bij Durand in 
het tot spreken brengen van de materialiteit van architectuur. Niet 
vanuit haar ideële gedachte of geïmiteerde oorsprong, maar vanuit 
het "verschil", het "differente". * 
We kunnen echter vaststellen dat Durand's reeks van openbare ge
bouwen veelbelovend is. Vertrekkend vanuit de cirkel en het vier
kant wordt een perspectief geopend van een reeks verschillen. Op 
de keper beschouwd een subtiel spel. Het is gebaseerd op de waar
neming van het verschil als nieuwe compositorische lediraact en in 
wezen poëtisch. 

Laten we nu de stad bekijken, want is de stad zoals Durand - Lau
gier citeert - niet op eenzelfde wijze samengesteld als een gebouw? 
Ofschoon Durand bij de samenstelling van het gebouw, naar een en
semble - een geheel - streeft, blijft het geheel afwezig wanneer 
de stad als openbare orde verschijnt. 
Er is geen barokke eenheid door verscheidenheid. Ieder gebouw 
treedt - als in een a-tonale orde naar voren op een al even auto
nome wijze als het andere. Geen hiërarchie maar gelijkheid. Er be
staat echter wél een andere orde, die van causaliteit. Zo ligt het 
zwembad bij het water en zijn de kruisingen der wegen loodrecht om 
gevolgen als botsingen te vermijden. Maar deze causaliteit vormt 
geen mechanistisch onderdeel van een barokstad, noch van een pit
toresque orde van het ontworpen landschap, dat bij Laugier opdook 
als de stad, gedacht als een woud. 

De stad wordt binnen de gedachte van Durand dus bepaald door de 
existentie van openbare gebouwen, het zijn architectonische kaders 
rondom een functie, een instituut. De stad is een gevolg, ze is 
conditie. Het vertoog van de gebouwen is een spel binnen vage re
gels. Zo verschijnt de stad als een ruimte voor het publiek - de 
respublica. In deze publieke ruimte spreken de burgers evenals de 
gebouwen onderling en deze onderlinge dialoog is het die het op
gelegde gesprek van de ideële stad het zwijgen op legt. In deze 
dialoog is alles nieuw, steeds modern. Steeds vindt men een nieuwe 
modus. Er is geen oorsprong, die de stad gebiedt tot orde. Het 
spreken is er vrij. Aldus ontsnapt Durand aan de woordenstrijd om 
ofwel de cultuur van Rome ofwel van Athene prioriteit te verlenen 
zoals Goethe, Winckelman, Piranesi, e.a. elkaar bestreden omtrent 
de oorsprong van de cultuur. 

Voor Durand geldt slechts de waarneming van het gebouw, want in 
zijn ogen doet een culturele oorsprong niet ter zake. Er is slechts 
het gebouw zelf. De waarneming wordt aldus niet bepaald door het 
verhaal, dat met het gebouw samenhangt, maar deze betreft de rang
schikking van de eigenschappen, die op het gebouw zelf betrekking 
hebben. De stad bestaat niet als de polis, waarin het gebouw zijn 
rechtvaardiging vanuit de onderlinge betrekkingen afleidt, maar de 
stad is eerder het resultaat van de regels, die de gebouwen onder
ling vaststellen. Een silhouet van verschillen. Zo is er bij Durand 
slechts de notie van- wat hij noemt het "silhouet". 

*fig. 35 
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Er is een moment dat we echter op een een contradictie betreffende 
de waarneming van concrete gebouwen en die van opgetekende, zelfs 
gereconstrueerde, gebouwen stuiten. Het is in de Recueil et Para
lèlle waar Durand het Campo Marzio van Piranesi opneemt. Dit laat
'ste betreft immers noch een concrete stad, noch een concrete mate
riële architectuur. De verklaring is hier, dat de waarneming van 
Durand tevens gericht is op iets dat samengaat met het gebouw na
melijk de "grandeur". Architectuur levert zich hier niet uit aan 
decoratie, maar brengt de betekenis van het decorum naar voren. Het 
valse kleed van de decoratie maakt plaats voor een materialiteit 
die zijn kwaliteit aan de grootsheid van zichzelf en van de stad 
ontleent. Het is kortweg Piranesi's idee van de "magnifi cenzia", 
waarin het criterium van architectuur van de stad wordt uitgedrukt. 
Durand heeft aldus de stad overgeleverd aan de openbare institu
ties, waartussen het wonen zich op eenzelfde wijze voegt. Durand's 
vage notie van de stad vermijdt de stralende barokke stad, maar 
benadert ze niet tevens de afwezige orde van Piranesi's Campo Mar-
zio?* , 
Of getuigt die ene bladzijde** uit de Recueil et Paralèlle van een 
vergissing door Piranesi's "grands ensembles" uit het verband van 
diens verbijsterende reconstructie van het oude Rome te halen? 
Ik meen, dat Durand's aandacht voor het gebouw zo dominant en over
tuigend is, dat de stedelijke orde blijvend wordt overwonnen door 
de architectonische orde. 

Dit wordt niet alleen bepaald door het feit, dat de compositie met
hode uitsluitend op gebouwen is toegesneden, maar vooral door de 
verheerlijking van de grandeur, in dit geval Piranesi's "magnifi
cenzia". Deze grandeur ontleent Durand ook via Palladie aan Rome 
ontleent en wordt binnen de Napoleontische staat verinnerlijkt. De 
konsekwentie is hier dus dat, omdat de stad haar orde aan de archi
tectonische artefacten overlaat, de stad zich grotendeels verliest 
en bovendien afhankelijk is van de situatie of "de omstandigheden" 
zoals Durand het uitdrukt. Het betreft hier dus niet de sluitende 
dialectiek van orde en chaos die Laugier had bepaald, maar een 
strikte bepaaldheid van de gebouwen versus een betrekkelijkè onbe
paaldheid van de stad. Het impliceert opnieuw een heimelijke poë
zie. 

OVer Durand's verhouding met de nieuwe Republiek is weinig bekend. 
Het moment dat op dat vlak poëtisch kan worden genoemd, zou het 
onderschrijven van de burgerlijke waarden van de Revolutie kunnen 
zijn. De Franse Revolutie creëert in de eerste jaren een euforie 
van de vrije burger, die op dat moment de kern van de jonge Repu
bliek uitmaakt en de nieuwe waarden van Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap smaakt. Het is in het Ile jaar van deze Republiek, dat 
Durand zijn Tempel voor de Gelijkheid ontwerpt (9).***Een in feite 
romantisch en bijgevolg idealistisch ontwerp, dat in het fronton 
de spreuk voert: "de deugden van het volk zijn de steunpilaren van 
de gelijkheid". Het ontwerp gaat vooraf aan Durand's publicatie van 
de compositiemethode en vertoont in zijn spontane geestdrift eerder 
nog een sprekende architectuur die het volk wil beroeren. Het is 
bovendien geen programmatisch gebouw, maar het verschijnt als pro
clamatie, als boodschap van het volk naar het volk. Het is een poë· 
tisch gebaar dat de nieuwe ideologie bevestigt door die van het 
*hfst. 11 fig, I **hfet. 11 fig. 2 ***fig. 3 
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"ancien régime" af te zweren. Poëzie betreft hier het moment, 
waarin het Classicisme weer aan haar prille ontstaan wordt herin
nerd. Het gaat hier om een Classicistisch bouwwerk waarbij het on
derscheid tussen de "classicus" en de "proletarius" is opgeheven. 

Het is een architectuur die voortaan haar openbaarheid viert, waar
in burgerlijke waarden voorlopig nog aan het zelfzuchtige, zelfvol
dane ontsnappen, dat later zal ontstaan. Hier gaat het nog om een 
subtiel gebouw dat de prilheid van de Republiek in beeld brengt. 

Waarom ontwierp Durand eigenlijk een tempel voor de gelijkheid? 
Wijzen we in dit kader naar de filosoof Yeremy Bentham dan is dit 
thema wellicht te begrijpen binnen diens opvatting van het utili
tarisme namelijk, dat niet de eerste noodzaak "vrijheid" betreft, 
maar "veiligheid". Als uitwerking van deze noodzaak treffen we bij 
Bentham vierledige doel aan van de burger namelijk "levensonder
houd, overvloed, veiligheid en gelijkheid". Met andere woorden, 
vrijheid geldt hier niet als criterium en we kunnen aannemen dat 
Durand meer steunt op een utilitair dan op een politiek denken. 
Maar als Durand nu zo tegen verkwisting was, hoe kon hij zich met 
"overvloed" verhouden, waarvan Bentham spreekt? Komen we niet te 
recht bij een andere paradox, die bij Durand valt te constateren, 
die tussen het sobere openbare gebouw en die van de luxe villa? 
Beide onderwerpen worden behandeld in de Préçis en aldus vormen zij 
een paradox met poëtische connotaties. 
Wat het openbare gebouw betreft kennen we ondanks Durancl's notie 
van grandeur het economische criterium om verkwisting te vermijden. 
Wat de overvloed betreft van het wonen komen we terecht bij de " 
Epistulae": de brieven van de rijke Romein Plinius. 
Ofschoon Durand de openbare gebouwen een kostbaarheid toedenkt om
dat ze openbaar zijn en dus duurzaam dienen te zijn en de privé 
gebouwen dus niet of minder komt hij als bij verrassing te spreken 
over de overvloed die uit de brieven - die de villa van Plinius 
beschrijven, duidelijk wordt. Zo schrijft Plinius over "het genot 
van het uitzicht langs alle kanten" en over "de rustige plaats, 
waar men afgezonderd van het feest van de bedienden, kan studeren", 
over het prieel, waaronder in het water rustbedden staan opgesteld. 
En hier komt het: "De lichtere gerechten worden in het water op
gediend en varen op schotels rond in de vorm van schepen of vo
gels'. 

Ofschoon deze beschrijving dus de grens raakt van een decadente 
levensstijl, is het bovendien Durancl's opvatting, dat de mindere 
huizen die hij beschrijft uit een dergelijke levenshouding zoals 
bij Plinius wordt omschreven, dienen te worden gedacht. De villa 
is dus de graadmeter van het huurhuis en niet - zoals in het geval 
van ons 20e eeuw Existenz minimum - andersom. Durancl's thematiek 
is uiteraard niet nieuw. Het betreft hier de bekende thema's van 
het wonen van de arme en de rijke die in de geschiedenis wisselend 
ten voorbeeld wordt gesteld. Hier gaat het echter niet om de rijke, 
die bijvoorbeeld Philibert de l' Orme hesebrij ft als degene, die 
zich "verveelt", maar het betreft het genot van de rijke mens, die 
dit genot als een fundamentele beleving op schrift heeft gesteld, 
zonder zich hiermee te willen affirmeren. Overvloed is hier geen 
decadentie, maar is gewoonte, men woont in overvloed. Via de ge
noemde utilitaristische idealen is dit alles dus begrijpelijk, maar 
wat is hier de konsekwentie voor de gehele Préçis? 
We stellen vast, dat deze brieven de methode in de Préçis, die 
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sindsdien • en zeker via de Parti.e Graphique • waarin het ontwer
pen volledig is geïnstrumentaliseerd - op zijn minst ontregelen. 
En wel vanuit de Epistulae die nu als een narratieve realiteit kun
nen worden gezien. 

Voor de genoemde paradoxen, die tussen de eindige regels en de on
eindige combinatie, tussen de autonome gebouwen en de vage stads
notie, tussen de rationele methode en de irrationele luxe villa 
geldt een bijzondere term: het oxymoron. Het oxymoron, .de stij 1-
figuur waarin twee tegenstellingen tot een ontlading komen. Maar 
- zo is de vraag - komt dit oxymoron in werking bij Durand en is 
er kans op poëzie of blijkt het een heimelijke poëzie te zijn? 
Ik meen van niet. Als er één heeft gewaarschuwd voor een eng func
tionalisme - ver voor Rossi (10) met zijn kritiek op een "naïef-
en hij bedoelde rigide - functionalisme" dit had kunnen doen

heeft Durand gesproken van een "grand utilité". Het is onder meer 
Kaufman die erop wijst, dat Durand de utopie van het functio
nalisme zelf in twijfel heeft getrokken. 

Met andere woorden, is een dergelijke kritische houding niet vol
doende om de poëzie toe te laten, zij het soms heimelijk? 
Ter illustratie wil ik hier tenslotte een van de stellingen van 
Emil Kaufmann (11) samenvatten, die hij ten aanzien van Durand for
muleert. 

Kaufmann merkt allereerst op, dat Durand net als Boullée de ernst 
van de nieuwe architectuur wilde;verzachten. Hij wijst dan op de 
toepassing van fris groen, waterbassins en pergola's bij het woon
huis. Fundamenteler lijkt mij het: volgende. Kaufmann wijst op "Du
rand's artistieke moment" en on<U!.nks het feit dat hij zelf sprak 
over "le mécanisme de la composit'ion" is zijn methode volgens hem 
niet louter mechanistisch. Ter illustratie van dit artistieke mo
ment wijst Kaufmann dan op Durand's ontwerp van het huis Lermina 
te Chessy.*Dit huis verschijnt in een plattegrond met 9 kamers in 
een vierkant, in feite een Barok concept, met daarnaast een recht
hoekiger plattegrond en een derde· met een volledig vrije - en func
tionele - rangschikking. Beide laatsten zijn verborgen achter een 
classicistische facade. Opnieuw dus een paradox. En vormt deze pa
radox met al, die merkwaardige tegenstellingen hiervoor, niet het 
"oxymoron" dat Tzonis (12) beschrijft, indien hij voorstelt om 
naast het Functionalisme het Classicisme te plaatsen, opdat beide 
systemen elkaar's spanning doen ontladen in poëzie? Ik denk - hei
melijk - van wel. 

*fig. 66 
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The hidden poetry of J.N.L.Durand 

Poetry is a term derived from literature. In general this term be
langs to the domain of the "poièsis" which means the making of 
things. In architecture things are made by imitation of the exist
ing tradition and seldom, for their own sake. So for centuries ar
chitecture has been a matter of style. But because style implies 
a creative moment of the architect it also became a matter of in
vention. Inventing a new style was also particularly a notion of 
the genius. The poièsis of architecture originated from in this 
context and because beauty was the main purpose reality was forced 
into a sublime moment. Aft er all the tradition of imitation of 
beauty got bogged down in decoration. 

In the vision of Jean Nicelas Louis Durand the style of the Baroque 
should be the point of return, the real object of architecture. By 
saying that there were "no styles, but genres" he stressed the is
sue of necessity. In the strong tradition of style, however, he 
turned his polemics into the rhetoric notion, that it was a matter 
of fact that architecture should please. Not based on its beauty, 
but on the difference between the buildings. Each building should 
be originated by its function. 
However Durand takes the matterseriously, his reversal of the hier
archy of beauty and use is rigid as well. By many historians and 
architacts he is considered as the man who rejected the architec
tural tradition in order to move to an architectural doctrine (2). 
So Georg Germann (3) argues that Durand's theory means the end of 
the Vitruvian tradition, in which harmony was produced by beauty. 
Especially the debate about the architectural order, questioned by 
Perrault and Blonde! was typified by Durand as 'nonsense' like Jo
seph Rykwert (4) has observed. 

In a sense Durand represents a vacuum, an empty space in the debate 
of architecture. One may ask if bis "Précis des Leçons d'Architec
ure" (5) introduced a new architecture based on the negation of 
culture wether he might have given back architecture its own object 
by pointing to the tradition of creating the building. Instead of 
the perennial debate about the stylistic interpretation of 
building Durand denies the subjective approach in favour of the 
obj ective knowledge and the rational rules of architecture and 
pleades for composition instead of decoration. In his metbod of 
composition the final decisive was to make a composition of 
functions, either the use of the building and its parts or the use 
of the material and even the accepted building tradition. Although 
Peter Collins and other critics talk about the "doctrine of 
Durand", I'm inclined to believe that this doctrine implies a 
poièsis, that is a bidden poièsis. It is bidden because of the need 
for a strong condemnation of the tradition of style, which was 
getting stuck. It is probably sad, that in this way Durand broke 
away from the issue of taste, thus losing the so-called essence of 
architecture, but in a sense he opened a lucid perspective in which 
the tradition of building itself was continued. Finally this very 
metbod of composition led to an imageless way of designing, and 
this absence of cantrolling the image, made Durand believe in 
architecture becoming an endless process of combinating parts and 
elements. So standing between past and future Durand creates an 
original field of architecture in which tradition is getting a 
really new dimension. In my viewit is this dimension which can be 
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seen now, after half a century of functionalism and because of the 
views by e.g. the retro-active vision on it by Peter Eisenman (6) 
and Rem Koolhaas (7). Their observation of modern architecture have 
cleared its matter up. So these latte:~r architect& played an 
important role to my re-interpretation of Durand, because the 
former took the endless combination to a radical point of 
decomposition while Koolhaas did similar things to the functional 
programme. Both of them elucidated the tradition of modernity, 
which had foundered in style like the Baroque style had turned into 
decoration. Camparing this late~modern architacts to Durand' s 
utopian idea about architecture of the people, their vision on mass 
society is interesting too, because of its negative acceptance. 

Up till now -one might say- I have defended Durand as the godfather 
of modernity in its final stage. This is true, bu.t I've also got 
some comments to make. At first I do not deny that Durand was ri· 
gid. I can understand why many people turn against him, because he 
rejected the authorities of architectural theory, especially the 
ones advocating imitation, Vitruvius and Laugier, and rejected the 
spectacular buildings of the St. Peter in Rome and the Palace in 
Versailles, without giving any solid reasons at all. I've read Du· 
rand's statement in which he settles up with the art of imitation 
and redefines art as knowledge, even as training by routine. 

Durand's notion of architecture as "the necessity to proteet the 
happiness of mankind" is extremely well covered by his statement, 
that "if it had not been for architecture, mankind would have been 
swept away". 
May we dare to suppose poièsis i~ this platitude? Isn't it just a 
vision of arrogance? Or may we se~ it as a new sublime theory which 
was unfortunately is turned into.a blind and rigid vision in the 
euphoria of the Napoleontic Revoiution? A vision in which the 
scientification of architecture has caused the loss of the archi· 
tectural essence. 

In my opinion however the poièsis appears in the theory of Durand 
bebind the border of the ratio, in fact bebind bis personal fear 
of a radical acceptance of the potentlal quality of the endless 
combination of the elements cleared from architectural history. 
After having observed the history of architecture as a series of 
different combinations instead of a history of style he applies the 
wellknown series by the wellknown criteria of use and economy. In· 
stead of recognizing the rules of an autonomous architectural sys
tem like Peter Eisenman does, who plays with the grammar of archi· 
tecture, Durand's reaction on this perspective is fear. The conse
quanee of Durand's ambiguity is in fact that architecture bas to 
be subservient. Apart from that Durand argues that "one cannot make 
all the possible combinations in a human life", so one bas to stri
ve for restriction. 

It is this rationalization of the: latent possibilities of architec
tural knowledge which is being freed from cultural control, that 
renders the possible impossible. lAnd because poièsis has its own 
power by showing e.g. the impossiple, in this case the endless com
bination, Durand is harming architecture, reducing it from beauty 
to need and making the impossible possible. 
With our knowledge about Adorno's (8) notion of "aimless efficien· 
cy" we might say that the poetic tnoment as a comment on functiona-
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lism is present in Durand's theory, but it is suppressed by his 
ratio and rhethorics. 
Although the poetic moment is suppressed it appears several times, 
in spite of Durand's remarkable criteria, but it takes different 
shapes. Looking back on Durand's theory now I shall try to esta
blish the poièsis in his theory a posteriori, to find proof for my 
hypothesis. Besides I'll show out that in most cases it is a bidden 
poetry. 
We might wonder if it was hidden for Durand bimself as well. Is 
this poetry related to implicit ways of reasoning and what about 
a new interpretation which lies hidden bebind the accepted inter
precation of Durand? 

Durand is clearing architecture from decaration and in fact from 
the stylistic connotations. He is transforming architecture from 
a system of representation into a system of presence. So by poin
ting to the materiality of architecture and thus pointing to the 
strength of architecture, architecture shows itself in its own es
sence. In its very being. And besides architecture is showing its 
inner logic in its composition of functions. In other words, we no 
longer see the play of its external forms, like in the architecture 
of style. What we see is the working of that inner logic. In other 
words we are discovering the architectural principles. We might say 
that the clear presence of the material, its strength and the wor
king of architecture as a principle imply a new moment in architec
tural thinking becáuse for the first time there is no clear link 
with style anymore. Like in Van Doesburg's poeros it is the grammar 
that speaks for itself. 

Apart from this concept which is at the basis of Durand's work, I 
discovered some poetry in the following domains. At first there is 
Durand's vision of the city. Insteadof thinking up the ideal Baro
que city he gives up this total formal idea in favour of any gene
ral rules, which I have called the vague notion of the This 
vagueness tends towards poetry. 
Moreover there is this paradox which comes forward in the "Précis 
de Leçons d' Architecture". In quoting the so-called "epistulae" of 
Plinius, the rich Roman, at the end Durand is in fact contrasting 
the narrativity of these letters and the sharply formulated rules 
of his cornposition theory at the beginning of his book. This con
trast is comparable to the way in which the Post Modern architect 
nowadays plays off the narrativity of history against the rules of 
Modernisrn. In both cases the result may be called poetry. 

Having mentioned these thernes about the presence of architecture, 
the vague vision of the city and the paradox in the theory of com
position let's discuss thern insome more detail now. 

Durand bimself was not a brilliant intellectual. Ris talent shows 
in his polemics and in his ability to give precise and consistent 
deiintions of architecture. He is impressive because of his tena
city and after all he is highly influenced by great contemporary 
men like Montesqieu, Diderot and d'Alembert, Piranesi, Legrand, 
Bentham and Hegel. He quoted Descartes 'cogito' only superficially. 
Generally speaking, he uses the knowledge gathered by these men in 
a clever but also in a clumsy way. He borrows from them a lyric 
rhetoric, an encyclopedie completeness, a rationalized archeology, 
a pragmatic ideology and a romantic idealism. His architectural 
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lessous seem to be scientific but one can suspect their validity. 
In fact I am convineed that Durand is not so much of a poet him
self, it's the result of bis theory which tend to poetry. In my 
opinion poetry appears in Durand's work whenever he is radically 
inconsistent and irrational. The question is how we can put our 
finger on this poetry. 

I already pointed at Durand's imageleas architectural thinking. We 
might make a comparison with Van Doesburg' s statement that "new 
architecture as opposed to all historie styles does not imply clo
sed types at all" (9) Durand laid the fundamants for this idea. Not 
striving for a new style, in which the elements were brought to
gether in one single,idea, Durand pleaded for the elementsitself 
and the difference between them. By pointing to the observation 
instead of the imitation he put architecture forward as a bare 
fact. This fact is defined by the materiality of architecture and 
as such by the "difference" between all the elements (10). Unlike 
the traditional type, which includes an idealized history Durand 
refers to real history. Architecture being cut from the historie 
style paradigms, the notion of history bas disappeared, that is to 
say a history based on origin and development. Because architecture 
is defined in terms of need, architecture is available at any mo
ment. And so there is a diachronie than a synchronie history, be
causa the architectual facts can be disconnected from synchronici
ty. There is just a whole field of different architectural facts, 
which are waiting for a wide range of combinations. I think that 
the availability and the endless possibilities for combining the 
elements, in themselves suggest poetic moments. 
Like Alberti, Durand compared architecture to music. So if we apply 
this roetaphor to Durand's work We might say that by referring to 
the idea of endlessness Durand dissolves both classic tonality and 
composition as a closed system. 
In this way the poetic moment is defined because of the fact that 
it is lying bebind the border of knowing and although Durand intro
duces bis two boundary criteria, he bas in fact formulated this 
perspective. By using this notion in the world of knowledge, this 
world is becoming ambiguous Because the word is part of the ratio, 
there is the paradox between the undefined of the endlessness and 
the defined of the concrete criteria. In the theory of Perrault it 
was the accepted paradox between the positive and the arbitrary 
rules, in the case of Durand it is a bidden, even forbidden poi
èsis. 

However Durand bas defined and l~id down architecture by those cri
teria, an architecture, which isi latent without speaking quite the 
opposite of the 'architecture parlante' of bis master Boullée. In
stead of expressing architecture in terms of character, there is 
only combination. It is an architecture defined by the differences 
between column and wall, between stone and wood, floor and 
ceiling, differences of order and differences between buildings. 
Architecture speaks to us by means of the individual language of 
the differences. Not by means of origin or idea or character, but 
by means of difference, as the notion of imagelessness. 
Durand bimself composed bis strong public buildings, starting from 
the circle and the square. It is an experiment, that might have 
ended in a hollow rhetoric play of combinations, but if we look at 
these buildings they are based on the concrete observation of the 
difference, in design and in history. 
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Apart from the fact that he has freed bimself from baroque decora
tion, which got bogged down into rhethoric gestures, he has given 
architecture the concrete idea of necess , but in terms of "la 
grande utilité". So Durand made the conneetion between the people 
and architecture again, neither in a symbolic nor in a pragmatic 
way. In between is the rational mind that serves reality. 

Let us now turn to Duranct's notion of the city. 
When we look at the city of Durand it doesn't strike us as a logic 
whole. In a sense we may hear the echo of Laugier stressing the 
issue of the city as a forest. Although they both used the analogy 
of the building and the city it is the incompleteness of the lat
ter, which is really an intriguing .. In contrast wit:h Laugier visual 
idea of order and chaos Durancl's notion is defined by the rules, 
which are used to organize some functional characteristics of the 
city. Although those parts are clearly defined, the last step to 
the whole, like in the building as an ensemble, is missing. There 
is neither a baroque unity, nor a modern open structure. It is in 
fact a vague summing up of rules without a strong coherence. 

Although there is a clear functionality in the parts, the functio
nality does not pervade the city in a mechanistic way. On the one 
hand Durand refused to design the city before knowing the site, so 
the site may offer functional destrictions, on the other hand he 
knew Piranesi who reconstructed Rome in the Campo Marzio. But 
apart from neglecting the Baroque city, he did not follow Piranesi 
either in the reconstructed city and in order to maintain a open 
mind for the unknown si te he formulated his vague notion. In other 
words Durand shows us to he prepared for the irrationality of the 
rational design, in this case the design of the city. Like in 
Piranesi's attitude Durand is not starting from the formal idea of 
an urban whole, but bis city is the result of the interrelationship 
of the building. So the respublica is made by the architecture of 
the strong building types especially the public buildings. Durand 
in his Recueil adopted Piranesi's ensembles, isolated from the 
Campo Marzio structure. Thus he prepared a series of moments in 
which one may construct this Campo everywhere. In other words he 
didn't want to imitate Piranesi in his formal language, but he 
followed his concept of urban vagueness. 
So Durand has not opposed order and chaos like Laugier did, but he 
put the strong building type contrasled to vagueness. So the ra
tional architecture of the parts is provoking the irrationality of 
the whole. It is the discours of the public buildings as different 
elements. In this way it is not longer the city which is 
submitting architecture. So the city is like the polis, a new 
complex in which architecture rules the decorum. This decorum is 
not the false representation of architecture. It is the result of 
the interrelationship between the buildings themselves. They may 
be considered in terms of a diataxis and thus they include the so 
called "oxymeron" (ll). 
In fact, instead of being a radiant city, it is the radiant archi
tecture, that is on ltself and the vagueness of the city. 
It is a city of equality too, there is no superiority or inferio 
rity between the buildings. After all, this is rather new, because 
it is defined by the nature of the bourgeois, which has been a re
volutionary issue since the French Revolution. Duranct's temple for 
Equality, which was designed in 1793 (12), is the very expression 
of it. In those days after the Ancien Regime was questioned, Durand 
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conceived the inscription in the fronton 'the virtues of the people 
are the pillars of equality'. 

Since bourgeois has taken on all kinds of 'srnug' connotations these 
words now mean nothing at all, but it is Durand who has given ar
chitecture a new perspective by breaking its authoritarian look. 
In fact this reversal in the whole cultural context may he looked 
upon as a special kind of poetry, because it is formed in the very 
nature of the building and the people themselves. 

The principles of equality may he traeed back to the philosophy of 
Bentham, who was a pragmatic. To him the idea of equality was more 
important than the idea of freedom. In his approach to utilitarism 
Bentham is summing up his theory consisting of four parts, subsis
tence, abundance, safety and equality. So the first condition is 
not freedom being a spiritual condition, but a material condition. 
And so Durand is striving for the latter, even long before Marx 
started to do so. But the difference is evident. Like Bentham Ou
rand is pointing to abundance, or luxury to be more precise. 

We already know that Durand is against the waste of money to be 
spent on decoration. But when we are going to read the "Epistulae" 
of Plinius, quoted by Durand in the Précis, we discover that luxury 
is thought to be essential. 
Plinius is simply writing about the pleasures of the outlook. But 
when he comes to the place for dinner it seems to become decadent. 
Plinius describes the summer house in detail as follows: "the light 
food is served in the water, where the guests repose, the food is 
sailing around in the form of ships or birds". 
Is Durand blind to this kind of luxury? Why should not he be more 
critical towards the rich man, who is bored, like the one Philibert 
de l'Orme described? Although there is a plea for soberness in ot
her part of Durand's Précis, we abserve a certain paradox, which 
is affirmed by Durand's statement that the people whorent a house 
should have the same rights as people living in a villa, including 
the same amount of luxury. The idea is that people should live in 
luxury, because it is a necessity that can be traeed baçk to the 
philosophy of utility. ' 

It is my conclusion that Durand is not only naive in g1v1ng house 
and villa the same status but also in the paradox mentioned before. 
If we finally observe the work of Durand as a whole, its incon
gruity on this point tends again to the idea of the oxymoron in 
which opposed ideas culminate andreach a final explosion (13). So 
it is the narrative level opposed to the objective level which ge-
nerates the poetry. · 
I've been inspired in this belief by Durand's own notion of the 
"grande utilité", which is simultaneously based on objectivity and 
naïveté. 
So Durand is the man who defines "the architect as the man, who is 
observing the snail's house and looks to the cosmos, where the 
stars broaden our consciousness". ; ... 
And while he is pleading for his "grande utilité" because he did 
not believe in a doctrine of narrow functionalism like Kaufmann 
argues (14), hereduces architecture to two criteria. Despite this 
paradox, the poetry of Durand may be seen as a hidden poetry. 
Looking to the architectural disqourse now one may see how this 
hidden poetry continue, even becoming an argument. Tzonis recently 
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suggested to break the rules of modernism by putting classicism 
next to modernism (15). This break with the rules is basedon Du
rand's theories. Let us give an example: 
It is there in detail in his design for the Lermina house*at Ches
sey. It is Emil Kaufmann (16) who draws attention to the plan, 
which may be transformed from a baroque organization into a modern 
one, both with the same facade. 

Overlooking the various arguments that have been presented we may 
conclude that there is a poièsis in the work of Durand, a bidden 
poièsis, but the oxymoron is clearly present: in between the ending 
rules and the endless combination of elements, in between the au
tonomous public buildings and the vague notion of the city, in be
tween the rational method of composition and the irrationality of 
the luxurieus villa. In general Durand's operatien is a matter of 
poièsis, because of his break with a style generating history, i 
mitation and decaration included, because he is turning back to the 
tradition of the building itself, which does not represent, but 
presents its own presence. 

We might conclude that Durand's position in architectural history 
is charactarized by a negligence of history, but the opposite is 
true. Like Oechslin, I'd like to stress that "Durand is making the 
bridge wit.h history again" (17). Durand didn' t idealize history by 
style, he was more of a realist. By putting architecture in the 
context of realism, the ra.tionality of Neo Classicism was freed 
from the academie notion, which had lost the poièsis. As we have 
seen before poièsis was restored. Durand closed the gap with his
tory again. 

*f . 66 
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NAWOORD 

In het onderzoek van de traetaten van J .N.L. Durand is mij 
duidelijk geworden hoe een negatieve receptie van zijn theorie tot 
misverstanden heeft geleid. Bij nadere lezing van de Recueil, de 
Préçis en de Partie Graphique blijkt Durand's polemische houding 
en wil tot rationalisatie niet het enige te zijn. Het is duidelijk 
hoe hij zich van misverstanden in de architectuur heeft 
gedistantieerd, maar door zich te richten op het doel van de 
architectuur heeft hij de kern ervan opnieuw yastgelegd als een 
architectuur van de presentie. De representativiteit van 
architectuur is als een masker afgelegd. Verhullende schoonheid 
heeft plaatsgemaakt voor een zichtbare aanwezigheid. Evenmin moet 
worden vastgesteld, dat Durand de enige zou zijn geweest, die zich 
tegen het ornament zou hebben verzet. Dit verzet geldt tevens 
Laugier, de 1' Orme, Lodoli en vele anderen. Het is met Durand 
echter zo, dat zijn polemiek tot een sterk negatieve receptie heeft 
geleid. Evenmin is Durand niet de eerste, die een poging tot 
systematisering resp. verwetenschappelijking van de architectuur 
heeft ondernomen. Een soortgelijke encyclopedische benadering werd 
reeds door Grapaldi in 1535 aangevangen. Durand verlegde de 
prioriteit van schoonheid naar het nuttige, maar definieerde de 
eerste op een wijze, die we nu pas in zijn werkelijke effect kunnen 
beoordelen. Daar Durand zelf voor een eng functionalisme heeft 
gewaarschuwd is het dan ook onjuist om hem de vader van dat 
functionalisme te noemen dat door Aldo Rossi terecht als "naïef 
functionalisme" is gecritiseerd. Ofschoon Durand architectuur als 
een utopie heeft gedacht en het 20e eeuwse Functionalisme zich 
hierop heeft gebaseerd, heeft noch de essentie van de 
Combinatieleer als de architectuur van het "verschil" noch de 
essentie van zijn totale verhandeling als de architectuur van de 
"paradox" zijn verwerking gekregen. Ik heb in zijn werk poëzie 
trachten aan te tonen, niet om Durand's theorie als de enige weg 
te willen zien, maar als een mogelijkheid om de verhouding van het 
ontwerp en de geschiedenis opnieuw te overdenken. Door de brug met 
de geschiedenis op grond van een reëele waarneming te leggen heeft 
Durand de kunstmatige en geconstrueerde "oorsprong" weerlegd door 
op het "verschil" tussen de dingen te wij zen. Een architectuur, die 
zich hierop baseert is modern zonder het verleden te negeren. 
Deze moderniteit is noch modieus noch puur rationeel, ze is 
verankerd in de rede. Rationaliteit zoekt slechts de logica, de 
rede verbindt esthetiek met ethiek, de praktijk met de theorie, het 
handelen met gemeenschap. De rede voorkomt een architektuur van het 
teveel aan versiering, het teveel aan macht. Deze rede bestrijdt 
de eenzijdigheid van het genie, maar zoekt de verbinding tussen het 
gebruik en de grandeur. Een architektuur zonder gebruik leidt tot 
formalisme en stijl, zonder grandeur mist architektuur de notie van 
de stad en haar verleden ten bate van een wezenlijke visie op de 
toekomst van de samenleving. 
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SAMENVATTING VAN HET PROEFSCHRIFT IN ELF STELLINGEN 

Opmerking vooraf. 

Een samenvatting impliceert reductie van inhoud. Juist in het 
geval dat de traetaten van de 19e eeuwse architectuurtheoreticus 
worden samengevat is het risico, dat men in de bestaande 
negatieve receptie vervalt. Mijn poging is er dan ook op gericht 
om deze receptie te démystificeren en te ontmantelen. Ofschoon in 
het algemeen de "harde doctrine" van Durand wordt bestreden 
blijkt er veel vooroordeel van kracht te zijn. Teneinde een 
positieve beeldvorming van Durand's theorie te ontwikkelen heb 
ik zijn traetaten volledig bestudeerd en naar zijn intenties 
geanalyseerd. Naast het feit, dat een ruimer beeld ontstaat, 
blijkt de architectuurverhandeling op deels bewuste, deels 
onbewuste paradoxen te berusten. In het besef, dat de crisis van 
de wetenschap en de architectuur onder meer zijn oorzaak vindt in 
het streven om een homogeen systeem te denken én te idealiseren 
heb ik in aansluiting op de recente filosofie getracht om met de 
confrontatie van het hedendaags discours en Durand's verhandeling 
een nieuwe receptie voor Durand te ontwikkelen. Ik ben mij er van 
bewust dat deze interpretatie al even betrekkelijk is als een 
negatieve receptie, maar ik ben tevens overtuigd van de noodzaak 
om het conventionele oordeel ten aanzien van rationaliteit te 
relativeren. 

POLEMIEK & RECEPTIE 

1. Durand's polemiek met de contemporaine architectuurpraktijk 
heeft tezamen met zijn combinatieleer geleid tot een 
negatieve waardering. Deze heeft een volledig inzicht in 
zijn architectuur opvatting geblokkeerd. (p.p. 16-33). 

MODERNITEIT & UTOPIE 

2. Daar Durand zelf niet geloofde in de utopie van het 
functionalisme maar sprake van "une grande utilité" is het 
onjuist om hem de vader van die moderne architectuur in onze 
eeuw te noemen, die door Aldo Rossi terecht als een "naïef 
functionalisme" is gecritiseerd. (p.p. 34-43). 

OORSPRONG & VERSCHIL 

3. Durand's breuk met de "oorsprong" is noodzakelijk om het 
"verschil" tussen de dingen te denken. Het verschil 
vernietigt de geconstrueerde traditie van de "oorsprong" die 
nooit zou hebben bestaan. (p.p. 34-43). 

REPRESENTATIE & PRESENTIE 

4. Daar Durand afrekent met het imitatiebegrip kan de 
architectuur in plaats van zaken buiten zichzelf te 
representeren, zichzelf present stellen in haar eigen wijze 
van bestaan. (p.p. 44-56). 



RHETORIEK & SUBLIMATIE 

5. De verhouding tussen de Receuil en de Préçis wordt bepaald 
door de auteurs Legrand en Durand. De eerste verkiest het 
sublieme de ander de rhetoriek. Het zijn twee wegen om de 
"grandeur" in de architectuur te denken (p.p. 57-81). 

VERBEELDING & PRINCIPE 

6. Het traject, dat Durand via de traetaten de Recueil, de 
Préçis en de Partie Graphique aflegt kan als voorbeeld 
worden gezien om in het onderwijs naast de "verbeelding" het 
"beeldend" .ontwerpen te introduceren, waarbij de 
geschiedenis niet als stijl, maar als principe zijn neerslag 
vindt in het ontwerp. (p.p. 75-86). 

REALITEIT & IDEALISME 

7. Durand's naast elkaar plaatsen van het geometrische patroon 
en de functionele schikking houdt de verbinding in tussen de 
realiteit van de opgave en een ideaal systeem. Hiermee komt 
het principe van moderniteit in één systeem naast dat van de 
geschiedenis te staan (p.p. 76-97). 

GESCHIEDENIS & METHODE 

8. Door met de stijlen-geschiedenis te breken weerlegde Durand 
het "finaliteitsbegrip" in de architectuur. Met de 
introductie van zijn combinatieleer werd een architectuur 
van "oneindigheid" gebaseerd op principe in plaats van op 
stijl (p.p. 79-105). 

ARCHITECTUUR & STEDEBOW 

9. Durand's verhouding met de barokke traditie van de stedebouw 
resulteert zowel in een bewust vage houding ten aanzien van 
een algemeen geldende stedebouwtheorie als in een 
realistische verstandhouding met de situatie. De werking van 
het stedebouwkundig plan wordt bij Durand bepaald door de 
"sterke" architectonische typen. (p.p. 105-117 en p.p. 118-
135). 

TYPOIOOIR & NORM 

10. De generatieve typologie van Durand beoogt een 
verzelfstandiging van het architectonisch denken, dat in de 
Partie Graphique radicaal a-historisch lijkt te worden. De 
brug met de geschiedenis blijft bij Durand echter bepaald 
door een transhistorische norm. (p.p. 140-152). 

POlKSIS & KRITIEK 

11. Ofschoon Durand de diverse paradoxen in zijn tractaat niet 
bewust tot inzet maakt van een architectuur-theoretische 
opvatting, kan de kritische toepassing van zijn tractaat tot 
poëzie in de architectuur leiden. (p.p. 153-168). 
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SUMMARY OF THE THESIS IN ELEVEN STATEMENTS 

Preliminary remark 

A summary is a reduction of the content. In the case of Durand it 
is riskful because of the fact that this architectural theorist 
in his treatises has been summarizing too much. The result was a 
negative reception of his theorie. My attempt to de-mystify the 
negative image of Durand, known as the man of a hard doctrine, is 
meant to open the possibility for a bonest judgement and a new 
interpretation. Before developing a new image of Durand it was my 
task to read his works very closely and as complete as possible. 
wpile doing so I discovered many paradoxical statements, which 
questioned the so-called doctrine. Apart from my choice to 
interpret this paradox in the work of Durand as a matter of 
poetry within his rational mind and instead of charging like the 
others I tried to understand his thoughts amidst the crisis of 
science, especially in modern architecture. Seen from the topical 
architectural debate, a new image appeared, making Duranct's 
theory transparant by confrontating it with those of some 
philosophers and architects today. In doing so I become aware of 
the relativity of my view. Simultaneously I am convineed of the 
need to dismantie the conventional judgement of rationality in 
general. 

1. POLEMICS & RECEPTION 
Duranct's polemics with the architectural practice of his 
time, together with the one-dimensional judgement of his 
theorie of combination, has resulted in a negative 

. reception. This most common view has blocked a complete 
insight in his architectural theory (p.p. 16 33). 

2. MODERNITY & UTOPIA 
It is wrong to call Durand the father of that modernity in 
our century, which Aldo Rossi criticized as "naïve 
functionalisrn", because he did notbelieve in the utopia of 
functionalism in this way by pleading for "une grande 
utilité" (p.p. 34-43). 

3. ORIGIN & DIFFERENCE 
Pointing to the principle of observing the building, its 
elements, its parts and its materials, Durand alludes to a 
way of a thinking known today as "the difference". This 
statement makes the academie principle of "origin" 
disappear into thin air, as something, which should never 
have been there (p.p. 34-43). 

4. REPRESENTATION AND PRESENCE 
By disproving the argument of "imitation" Durand is changing 
conventional architecture from a system of "representation" 
into an architecture which is "present", only referring to 
its own existence (p.p. 44-56). 

5. SUBLIMITY & RHETORIC 
The relation between the "Receuil" and the "Préçis" is 
determined by the authors Legrand and Durand. The farmer 
stresses sublimity, the latter rhetoric, two architectural 
notionsof "grandeur" (p.p. 57 81). 



6. IHAGINATION & PRINCIPLE 
Durand's route through the treatises "Receuil", "Préçis" and 
"Partie" can be considered as an evolution in which 
"imagination" leading to the style is transformed into a 
principle, without "a priori" images (p.p. 57-81). 

7 . REALITY & IDEALISH 
Durand's combination of geometrical patterns and functional 
dispositions produces a new relationship between reality 
and idealism. As such this synthesis is including history 
and modernity in one system (p.p. 76-97). 

8. BISTORY & METBOD 
By breaking with the history of style Durand changed the 
notion of "finality". By putting forward the metbod of open 
combinations he potentia11y introduced an architecture of 
"endlessness". Thus he brought architecture back to its own 
principles (p.p. 97-105). 

9 . ARCHITECTURE & URBANISM 
Durand's negation of the baroque tradition of urbanism is 
expressed in a notion of vagueness towards homogeneous 
systems, in favour of the reality of the situation. The 
mechanism of this "vague" urbanism is constituted by strong 
architectural types, is not reigning the city, but rather 
generatingit (p.p. 105-135). 

10. TYPOLOGY & NORMATIVITY 
The typo1ogy of Durand generating the "type à posteriori", 
seems to degenerata in the Partie Graphique into a-historie 
thinking. On the other hand in Durand's autonomous 
architectural thinking the bridge with history is 
constituted by a transhistorical norm (p.p. 140-152). 

11. PARADOX & POIESIS 
Although Durand seems partly unconscious and partly afraid 
of for the several paradoxes in hls treatises, the potentlal 
meaning is a poïesis caused by playing off the rules of 
architecture against a criticism which is provoked by their 
inner paradoxes (p.p. 153-168). 



15 NOTEN 



NOTEN 

Hoofdstuk 1 PROLOOG 

1. Durand werd sinds 1986 onderdeel van propaganda voor een 
toegevoegde opleiding, die het architectuuronderwijs aan de 
academies en TU' s zou moeten voltooien, het Durand 
Instituut. De naam is inmiddels op de achtergrond geraakt nu 
de minister van WVC in 1988 de twee alternatieven voor het 
2e fase onderwijs, het Durand Instituut en de Amsterdamse 
School wil laten fuseren. Berlage is de naam, die beide zou 
moeten verzoenen in het Berlage instituut. Ook in dat geval 
zal het gebruik van diens naam een onderzoek naar de 
betekenis van Berlage voor de architectuur Berlage 
noodzakelijk maken, resp. zou het bestaande Berlage 
onderzoek dienen te worden geactualiseerd. 
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2. J.N.L. Durand 

3. J.N.L. Durand 

4. !bid noot l 
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Watkin D. 

M. Hellgardt 

Ibid noot 2 
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Parijs 1984 
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Delft 1988 Proefschrift T.U. Eindhoven 
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4. !bid noot 2 

5. !bid noot 2 

6. !bid noot 2 

7. E.Taverne 

p. 231 

p. 230 

p. 274 
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Frankrijk". 
Arcbis 9-86, p. 22 e.v. 

8. !bid noot 1 
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M.Horkheimer 

Dialeetik der Aufklärung, 
Frankfurt 1969. 
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1750-1950, Montreal 1978, p. 25. 
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14. W.Szambien J.N.L. Durand. 1760-1834. De 
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Deze beruchte discussie is vooral gericht op de dubbele 
zuilen, die Perrault in de oostgevel van het Louvre had 
toegepast. Perrault stelt: 'De heer Blondel gebruikt in zijn 
erudiete Leçons d' Architecture( ... ) drie hoofdstukken( ... ) 
om aan te tonen dat de toepassing van dubbele zuilen, zoals 
tegenwoordig algemeen is, een ontoelaatbare vrijheid is'. 
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Portret van Jean Nicolas Louis Durand 
gemaakt door Dissard. Vermoedelijk voor 
1820, daar de onderscheiding Legion 
d'honneur nog niet is te zien (Sz I 
p.213). 
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Het huis, dat Durand voor de familie Lathuille t e Thiais 
ontwierp en dat hij van ongeveer 1807 tot aan zijn dood 
in 1834 bewoonde. Het respect voor Palladia's villa-archi
tectuur komt hier tot uiting (Sz I p.211) 
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De Tempel van de Gelijkheid, een ontwerp van Perrault, dat 
hij met Thibault maakte in het Ile jaar van de Franse 
Revolutie in 1794. De gevel hier zou door Von Klenze zijn 
gecopieerd. Op de architraaf luidt de inscriptie: "De 
deugden van het volk vormen de sterkste pijlers van de 
gelijkheid" (Sz I p . 239). · 
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Schetsblad uit Durand's Rudimenta 
Operis Magni et Disciplinae uit 1790 
als voorbereiding op de Recueil. Durand 
is hier beïnvloed door zowel Piranesi 
als door Boullée (Sz . I p. 230). 
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Voor pagina van Laugier's "Essay sur 
l'Architecture" uit 1753. Het is de 
afbeelding van de primitieve hut, 
waarmee naar de bron van de 
architectuurbeginselen wordt verwezen . 
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Door het pronkstuk van het Franse Classicisme, de Ste. 
Geneviève (1757-1780) van Soufflot met zijn eigen ontwerp t e 
vergelijken speelt Durand de nadelen van het imiteren van de 
kruisvormige plattegrond d.w.z. van stijlprincipes uit tegen 
de rationele organisatie van de cirkelvormige plattegrond , 
waarmee de koepel een logische eenheid vormt. Pr. PI Pl.l). 
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In het voetspoor van Lodoli's veroordeling van de St . Pieter 
te Rome toont Durand's vergelijking met de voorafgaande 
rechthoekige basiliek de maatstaven van een rationele 
architectuur waarin geen plaats voor genialiteit e n 
verkwis t ing kan bestaan. In het midden geeft Durand de 
"correcte" manier aan om architectuur te ontwerpen . (Pr . PI 
p.2). 

7 

8 



~--L. I ,J 
I 
I 
I 
I 
I 

:ft11_ ---~ _________ ifrF:_: 
~ 'tfMt~ ,.~ ·~ ·. ".:..:._:_·, _ _., •• 

' I t I: : 

~ . ! ! i ~ I J 
i è~ l: g~:~ 

!. : I : I i I i i ;; : j : 
i - ' :; ftrl~ : : L . 

l;:;;Ir-- i i' ..... '1?-:111 
:~ ~ll § 

--

('.~1.,/~ · 

o. r"r .;,. (},.,..th .r~ . 

De gevangenis naar het ontwerp van Durand laat dan wel de 
verwijzing zien naar het kasteel met de vier hoektorens, 
maar het is vooral de dispositie van het programma dat 
bepalend is voor het ontwerp (Pr . III pl . l9). 

De gevangenis van Ledoux is gebaseerd op een heldere 
plattegrond, maar het ontwerp ontleent zijn kracht aan 
sprekende vormen (K . afb . 157). 
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Voorpagina van de Recueil et Parallèle, des édifices de 
tout genre, anciens et modernes uit 1802, gegraveerd door 
Baltard. Op de vier hoeken s taan afgebeeld: Europa, Az i ë , 
Afrika en Amerika (Sz P.210). 
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Reeds in 1535 deed Grapaldi een eer s t e 
poging om de a rchi t ec t uur op 
encyclopedische wijze te 
systematiseren. (Sz. 2 p . 33). 
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--~ ·····" Alvorens Durand de Recueil samenstelde 

maakte Le Roy in 1770 de vergelijking 
tussen drie architectuurontwikkelingen: 
de tempels van de Egyptenaren, de 
HebreeUI,•ers en Phoeniciërs, de tempels 
van de Romeinen en die van de 
Christenen (Sz. p.33) . 
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P.\R J. l\. L. DrR.\i\D, 
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In deze plaat Z1Jn elf ensembles opgetekend die Durand 
ontleent aan het beroemde plan van Piranesi voor het Campo 
Marzie uit 1762. De grillige stedebouwkundige ordening, die 
het plan kenmerkt heeft hier plaats gemaakt voor een 
efficiënte en formele lay-out. Het voorbeeld toont aan, dat 
Durand niet direct in de het gebouw 

Sz. 

·ranesi uit 
1762, waarin deze op een der oudste plaatsen te Rome de 
antieke stad al chargerend reconstrueert (Sz. I p.289) . 
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Ll 
Egyptische tempels (Rec. pl.l) 
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Details Egyptiens met "imitatie" van de palm! (Rec. 
pl. 64) . 

Ofschoon de versiering hier aanwezig 
is, blijkt he t hier tenslotte vooral om 
gebruiksvoorwerpen te gaan. (R pl. 79). 
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Griekse tempels (Rec . pl . l). 
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Details Grecs, het ornament is een integraal onderdee l 
(van de orde Rec. pl. 69). 

18 

19 



l 

I 
i 
I _, -
i 

Grieks woonhuis opgetekend door o . a. Scamozzi , Palladie 
en Perrault (Rec. pl. 43) . 
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Romeins woonhuis v6lgens Perrault,Palladio en Scamozzi. 
(Ree. pl. 44) 
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Romeinse tempels (Rec. pl . 2). 
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"De tails Rornains". De overdaad van ornament is voora l 
opvallend bij de schacht v an de kolommen . (R pl.74 ). 
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Details Romains, de inspiratie op Pompeï (Rec. pl. 82) . 
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Arabesques de Raphaël (Rec. 89). 
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tempels (Rec. 
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pl. 86). 
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Ponts, voorbeeld van een Gothische en Palladiaanse brug 
(Rec. pl. 23). _ 
Let op de brug van Perronne t en die te Coalbrookda le. 
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Casernes, waarin de straffe organisatie 
al even sterk is als in de gevangenis, 
maar het feit, dat de soldaat aan het 
gezag dient te gehoorzamen doet Durand 
tot een eenvoudiger begrenzing 
besluiten . (Pr. P .II I 20) . 

Hopitaux, waarin Durancl's 
streeksgewijze opbouw vooruit loopt op 
het moderne paviljoen ziekenhuis, maar 
tevens op een op hygiënische maatstaven 
gebaseerde s tedebouw van onze eeuw; he t 
groen is doe ltreffend ingezet (Pr. 
P.III pl.l9). 
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Thermes, de gebouwen met een openbaarheid én grandeur. 
(Ree. pl. 31). 

Maison d'Italie villa's van Palladio, waaraan Durand 4 
planches besteedt (Rec. pl . 49 tot 5). 
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Perrault's 5 
orden naar 
Cordemoy, 
waarbij deze 
bij zijn 
systematisering 
van de 
proporties nog 
de "arbitraire" 
verschillen 
naast de 
"positieve" 
regels 
accepteert en 
zelfs van 
essentieel 
belang acht, 
daar ze van 
goddelijke 
aard zouden 
zijn (G.P. 52). 

1 ...... 

t" _ _ 

. J 

-

,. 

..• ,- ~ 

!--------r--1 

I JL. ': , I ! 
; I UI 

i--~ -_1 .. ,- I 
·; - • - i 
' . J 

Durand's systematisering van de orden. De traditionele 
kenmerken van de Dorische, Griekse, Toscaanse, Ionische, 
Coryntische orde zijn gereduceerd, mede om de logica tussen 
de historisch verschillende verhouding en in één homogeen 
systeem te moderniseren in plaats van de traditie a ls 
stijlbeginsel voort te zetten {Pr. PI pl.5). 
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Decoratie ziet Durand als verkwisting. Het materiaal dient 
door middel van de eigen logica te worden getoond. Het 
verschil tussen de materialen genereert volgens Durand 
schoonheid. Pr. PI pl.ll~-- ------------------------.= 
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De combinatie van verschillende orden is hier niet een 
kwestie van stijl, maar betreft een konsekwentie van de 
verschillende doorsneden (Pr. Pil pl.3). 
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"Construction". Durand toont hier de wijze, waarop het 
materiaal en de constructie zelf tot schoonheid leidt. 
Decoratie is aldus overbodig . (Pr. PI pl.3). 
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De bepaling van poorten en ramen (Pr . PI pl.lO) . 
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Verzameling van combinaties van dakvormen (Pr. PII 
pl.7) . 
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"Vignes" . Durancl's bewondering voor Italië betreft h ier 
niet de romantiek van de pergola, maar de functionele 
,q~j ze, waarop via de natuur schaduw kan worden 
gecreëerd. (Pr. PII pl.l8) . 

Fonteinen worden ofschoon ze naar de Barok ve rwij zen 
door Durand gewaa rdeerd wegens hun functie om de luch t 
te verfrissen van de openbare ruimte (Pr. P.2 pl.l7). 
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Ontwikkeling van de entree van het gebouw . Binnen het 
compliceren van de plaatsing van kolommen en muren is de 
eindeloosheid van de combinatietheorie zichtbaar. 
(Pr. PII pl.B). 

··1·1 

~ --
L 

L...._ ______________________________ _ 

Een reeks binnenplaatsen, waarin het onder meer duidelijk is 
hoe het type à pos t eriori ont staat. Het type à priori , da t 
een imitatiebeginse l betreft wordt hiermee weer legd, maar 
tevens ingesloten (Pr . Pil pl.lS). 
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De methode om via het "element" en het "deel" naar het 
"geheel" te ontwerpen is het resultaat van combinatie 
(Pr. PII pl.l9). 
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Methode om publieke gebouwen te ontwikkelen met een grote 
overspanning. Het assenstelsel loopt v i a het hart van he t 
materiaal, daar het een constructieve orde betreft. Dit in 
tegenstelling to t Palladia's ruimtelijk stelsel (P.G. pl. 3) . 
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Werkwijze om vanuit een orthogonaal assenstelsel een 
Constructief systeem te ontwikkelen, waarin kolommen, dan 
wel muren kunnen worden geplaatst (Pr. PII pl.21). 

Maniere de les Pilastres . 

De manier om kolommen, muren en pilasters te plaatsen door 
de as in het hart van het materiaal te denken. De stelling 
van Durand, dat architectuur haar schoonhe id ontleent aan 
het verschil niet alleen tussen de functies, maar tevens 
tussen de vormen wordt hier eveneens duidelijk (Pr. PI 
pl.l) . 
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De enige kee r waarin Durand zichzelf toestaat een gebouw in 
perspectief te tekenen gaat gepaard met het belang van de 
methode om het gebouw samen te stellen op grond van 
eenvoudige "ideeën", de interpretaties van een symmetrisch 
grondvlak (Pr. Pil p.20). 

. ~ ; 

48a 

48b 



G.~.IM.A!JfUfrM'ItnfF . 

"=l;~:m H J'J.v .6 FM'IIN . 

t.::: ·~~~-
IC!',..~ · 

Palais, waarin de symmetrie optimaal is doorgevoerd, maar 
het verschil tussen links en rechts komt in de kapel en het 
theater tot uiting (Pr. P.lll pl.4). 
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Trésor public, waarin de schatkamer door een ring van 
vertrekken wordt omgeven, waaromheen een buitenste ring een 
binnenplaats creëert (Pr. P.III pl.S) . 
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Bibliothèque, waarin de alzijdige organisatie op die van 
Durand's Ste. Geneviève lijkt, maar hier bevindt zich een 
straalsgewij ze organisatie rond de koepel, alsmede een 
kwadrant dat de cirkel insluit (Pr . P.lll pl.lO) . 
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Museum, waarin Durand voorziet in een vierdeling waarin 
zalen voor schilder-, beeldhouwkuns t en architectuur en een 
zaal voor een jaarlijkse tentoonsteliing zijn geordend 
( Pr. P. 3 pl. 11) . 
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Palais de Justice, waarin Durand de gevangenisafdeling 
advocatuur en gerechtspleging met elkaar vervlecht (Pr . 
P.III pl.6). 
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Collège, hierin combineert Durand een theater, een kapel, 
een renbaan, een tempel en obelisken in één vierkant. Pr. 
P.lll pl.B). 
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Hopitaux, waarin Durand's strooksgewijze opbouw vooruit 
loopt op het moderne paviljoen ziekenhuis, maar tevens 
op een op hygiënische maatstaven gebaseerde stedebouw 
van onze eeuw; het groen is doeltreffend ingezet (Pr . 
P.III pl.l9). 

~~~·- ·"-·· .~ ...... _.;, , .. r.~ .. ~ .... 
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Casernes, waarin de straffe organisatie al even sterk 
is als in de gevangenis, maar het feit, dat de soldaat 
aan het gezag dient te gehoorzamen doet Durand tot een 
eenvoudiger begrenzing besluiten . (Pr. P.III 20). 

: ~\~ · 
Phare, een vuurtoren, t ontwerp een 
metaforisch karakter lijkt te hebben door Durand in 
functie van zichtbaarheid wordt ontworpen. (Pr. P . lll 
pl.l2). 

56 

57 



0\VtR!.r..!' DIS.P f\!UTJ ('I~~ n'ÉDrFI<"E.~ PMT IC'\"l,. I E.J\!' A LA Vll.t..E, 

I 

@!11~ 

: r-1·-··-:-r-; 
i ! · I · h ~ _L+--~ 

,-. --; --r-·· "'-= 
)_ ._ , : ~ I 

. . f ~ l 

Disposities van de particuliere gebouwen in de stad. Er 
is een gedifferentieerde opbouw van binnenplaatsen, die 
zich geheel of gedeeltelijk van de openbare ruimte 
onderscheiden. Een verzameling woningen fungeert 
ruimtelijk in dezelfde zin als een openbaar gebouw, 
beiden dienen z ich als "ensemble" aan. (Pr. P.lll 
pl.2l). 

Het plan voor 
een 
particuliere 
woning op een 
"terrain 
i:t:regulier". 
Du'rand zag 
hierin de 
mogelijkheid om 
ook hier zijn 
methode te 
bewijzen, 
bóvendien een 
g6ede opgave 
voor de 
student . Pr . 
P.III pl.25). 
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Op één blad verzamelt Durand hier het lesmateriaal van acht 
lessen. Het is "de manier om in korte tijd de ware talenten 
in de architectuur te verwerven" (P.G. pl.l) . 
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Ensemble d'edifices. In de Partie Graphique zet Durand 
de combinatie methode voort om verscheidene gebouwen 

via meerdere assen te combineren. Ze benaderen de 
grandeur van Piranesi's ensembles (P.G. pl. 4). 
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Ensemble d'edifices. Het aantal "entre-axes" wordt in 
de Partie Graphi que stelselmatig opgevoerd. De 
verschillen in deze grootse ensembles bereiken een 
optimum (P.G. pl.6). 

Ensemble 
gevormd door de 
combinatie van 
meerdere 
gebouwen (P . G. 
p. 28). 
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Ensemble gevormd door combinatie van meerdere gebouwen (P . G. 
pl. 29). 

"f.S.!I'e~ILf. tOJtMÉ PA11. L A C().M III • 

Ensemble gevormd door de combinatie van meerdere gebouwen 
(P.G. pl. 33). 
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Het landhuis Lermina, waarin volgens Kaufmann aantoonbaar is 
dat Durand's methode zeker "niet mechanisch" is, daar hij in 
dit geval twee typen met elkaar vermengt (Pr. P.3 pl.31) . 
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