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WOORD VOORAF 

Deze studie staat ten dienste van diegenen, die zich be

zighouden met studie en onderzoek op het gebied van ar

chitectuur en stedebouw en die zich daarbij zorgen maken 

over de deugdelijkheid en doelmatigheid van de daar in 

gang zijnde studies en onderzoeken. 

Ik denk daarbij aan de barrières tussen de wereld van 

de beroepsbeoefenaars, die zich bui tenges loten voelen, 

en de wereld van de architectuurcritici. die naar het 

lijkt uitsluitend preken voor eigen parochie. 

Ik denk daarbij ook aan de barrières tussen het weten

schappelijk onderzoek en de beroepspraktijk. 

Op 30 september 1983 vond in Amsterdam een BNA-themadag 

plaats over 'nieuwe tendenzen in de Nederlandse archi

tectuur', waarbij voordrachten werden gehouden door ar

chitecten en door critici. Beide partijen gebruikten 

over het algemeen dezelfde woorden. maar als toehoorder 

kreeg men de indruk, dat beiden volkomen langs elkaar 

heen praatten. Waarschijnlijk daarom was er dan ook geen 

sprake van een duidelijk meningsverschil. 

OOk van de wetenschappelijke rapporten. die de laatste 

tijd op stedebouwkundig gebied zijn verschenen, zijn in 

de beroepspraktijk geen merkbare effecten te bespeuren. 

De beroepsbeoefenaars maken hun eigen verhaal en gaan 

hun eigen gang. 

Deze situatie stemt tot nadenken. De gedachte dringt 

zich op, dat deze kloof model staat voor vele kloven, 

die disciplines scheiden van de wereld van het handelen, 

waardoor de disciplines tot onaantastbaarheden, tot din

gen op zich worden. 

Het knelpunt hierbij is, dat de disciplines die zich met 

kunstmatige zaken bezighouden, zoals de architectonische 

en stedebouwkundige disciplines, geneigd zijn hun objec-
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ten te onderzoeken op dezelfde wijze als waarop de na-· 

tuurwetenschappen hun objecten behandelen. 

Vanuit de suprematie van het natuurwetenschappelijk den

ken worden kunstmatige zaken gepresenteerd als natuur

lijke zaken. waardoor zaken die door menselijke invloed 

zijn ontstaan. verabsoluteerd en daardoor onaantastbaar 

worden. 

Daardoor krijgen de betrokken disciplines een mythisch, 

ja zelfs een magisch karakter. Daarbij komt nog als bij

zonder probleem, dat de huidige architectuurdiscussie, 

waarin 'typologie' als sleutelwoord wordt gehanteerd. 

soms in hoge mate irrationeel is. 

De overtuiging groeide. dat het nodig was de 'typolo

gische methode' te ontmythologiseren en een heldere uit

eenzetting te geven omtrent typologie als methodologisch 

hulpmiddel bij discussie en onderzoek. 

In hoeverre deze studie hierin voorziet, staat nog te 

bezien. Hierin wordt in ieder geval getracht een aantal 

misvattingen recht te zetten en een aantal begrippen en 

spelregels te beschrijven. Er worden veel zaken in aan

geraakt, maar was is beschreven behoeft nog verdere uit

dieping en onderbouwing en inpassing in verschillende 

disciplines. Deze studie kan dus opgevat worden als een 

voorstudie: een verkenning en beschrijving van het ter

rein. 

Daarna zou ik wensen, dat hierdoor wordt bevorderd, dat 

de architecten en stedebouwkundigen met meer zelfbewust

zijn van de onderzoekers en critici zullen verlangen, 

dat onderzoek en discussieresultaten toegankelijk en 

bruikbaar zullen zijn. 

Dit laatste zeg ik mede naar aanleiding van een onder

zoek 'Stedebouwkundige Plananalyse', waarmee ik in con

tact kwam, dat loopt bij de RPD en waaraan ook door de 

Vakgroep BAS (Architectuur en Stedebouw) wordt bijgedra

gen. 
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De studie kan tevens gezien worden als een uiteenzetting 

van de grondslagen, waarop een dergelijke aanpak van dit 

onderzoek gebaseerd dient te zijn om tot toepasbare re

sultaten te kunnen leiden. 

Het vertoog is in beg~nsel ook van toepassing op onder

werpen op geheel andere gebieden, zoals stedelijke be

heersproblematiek, standaardisatie van bouwelementen en 

organisatietechniek, om er maar enige te noemen. 

Tot slot mijn dank aan ir.C.Doevendans, die in een groot 

aantal gesprekken aktief heeft bijgedragen aan de ont

wikkeling van deze studie; aan dr.ir.H.Trum, die met 

zijn kritische opmerkingen een groot aantal goede sug

gesties heeft geleverd; en aan prof.D.Slebos, die veel 

tijd heeft besteed aan het nauwkeurig bezien van de tek

sten en die aanwees waar vaagheden en gedachtensprongen 

zaten. 

Alle gebreken aan deze studie komen dus geheel voor mijn 

rekening. Mijn enige verontschuldiging is, dat ik heb 

getracht met beperkte hulpmiddelen een gebied te door

kruisen dat nog niet in kaart is gebracht. 

Eindhoven, maart 1986 J .H. Luiten. 
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INLEIDING 

Deze studie bestaat eigenlijk uit vier afzonderlijke 

verhalen die met elkaar te maken hebben, omdat ze alle 

vier gericht zijn op de bevordering van de kwaliteit van 

discussie en onderzoek op het gebied van het kunstmatige 

in het algemeen en op het gebied van architectuur en 

stedebouw in het bijzonder. 

Het is een studie, die niet pretendeert een uitgewerkte 

methode te presenteren voor het bedoelde onderzoek. Het 

is niet meer dan een verkenning van het gebied, waarin 

een aantal constateringen, stellingnamen en voorstellen 

worden gebracht, te weten: 

kritische kanttekeningen bij de huidige architectuur-

discussie; 

- een beschouwing van het verschijnsel typologie; 

- een aantal uitspraken die van belang kunnen zijn voor 

de ontwikkeling van de onderzoekmethode; 

een model voor stedebouwkundig onderzoek. 

Deze vier onderdelen. ieder in een hoofdstuk vervat. 

zijn min of meer gelijktijdig ontwikkeld in een groot 

aantal discussies gedurende een tweetal jaren. Daarbij 

is een zekere onderlinge verwevenheid gegroeid, waardoor 

de indruk kan worden gewekt, dat het hier gepresenteerde 

een doorlopend betoog vormt. Dit kan vervolgens tot kri

tiek leiden, omdat de onderlinge aansluiting van de on

derelen niet zodanig is als bij een doorlopend betoog 

mag worden verwacht. Een dergelijke kritiek gaat echter 

voorbij aan de geschetste opzet van deze studie en aan 

het verkennende karakter ervan, wat ook al in het 'Woord 

vooraf' is benadrukt. 

Typologie is in. De huidige architectuurdiscussie wordt 

nogal eens aangeduid met de 'typologische discussie' . 

Het merkwaardige is. dat deze aanduiding niets zegt over 
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de inhoud van de discussie, maar uitsluitend refereert 

naar de methodologische kant ervan. De deelnemers aan 

deze discussie onderkennen, dat de functionalistische 

benadering waarin krampachtig getracht werd het denken 

in typen te vermijden, afgedaan heeft en dat het nu weer 

acceptabel is de materie op een typologische wijze te 

benaderen. 

Als we deze benaderingswijze wat meer van nabij beschou

wen, dan blijkt al spoedig dat deze geen duidelijke me

thodologische basis heeft, maar sterk gevoelsmatig van 

aard is, waarbij uitspraken die geïnspireerd zijn op de 

vertogen van de latere 18e eeuw en met een min of meer 

mythisch karakter de discussie een bepaalde kleur geven. 

Deze discussie is voor niet-ingewijzen weinig toeganke

lijk. en dikwijls onduidelijk. Deze discussie is het the

ma van het eerste hoofdstuk. De kritiek erop wil echter 

niet zeggen, dat deze discussie als zodanig niet zou 

deugen. Integendeel. De nadere beschouwing van typologie 

in het tweede en derde hoofdstuk tracht o.a. duidelijk. 

te maken, dat de gevoelsmatige keuze voor typologie toch 

wel berust op een zeer authentiek aanvoelen. 

In hoofdstuk 2 wordt getracht enige typologische begrip

pen in beeld te brengen, te plaatsen en te analyseren, 

waarna in hoofdstuk 3 het accent wordt gelegd op begrip

pen, die de maken hebben met 'niveau'. Daarbij wordt het 

niveaubegrip, zoals dat in hiërarchische systeemtheorie 

voorkomt, als bekend verondersteld. Het is de bedoeling, 

dat hoofdstuk 3 enig gereedschap levert dat bruikbaar 

is bij de ontwikkeling van een typologische onderzoekme

thode. 

Hoofdstuk 4 geeft een onderzoekmodel voor stedebouwkun

dige plananalyse als voorbeeld van typologisch onder

zoek. Daaraan zijn toegevoegd enige opmerkingen over de 
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kenmerken van dergelijk onderzoek. Het model bestaat uit 

een beknopte beschrijving van het patroon van onderzoek

aktiviteiten. 

Dit patroon wordt in deze studie nog niet diepgaand ge

analyseerd; desondanks is duidelijk, dat enige belang

rijke kenmerken ervan zijn: 

- de gefaseerde opbouw die gevormd wordt door een afwis

seling van keuze en analyse; 

- de explicatie van de waarde-oordelen, waarop de keuzen 

zijn gebaseerd; 

- het in de analyse zichtbaar maken van de consequenties 

van gemaakte keuzen. 

Wat betreft de keuze van de objecten: in deze studie is 

de aandacht gericht op architectuur en stedebouw, maar 

in beginsel richt de methode zich op alle artificiële 

zaken in de ruimste zin van het woord. Anders dan bij 

het conventionele onderzoek staat hier niet voorop de 

vraag naar objectieve kennis omtrent de dingen op zich, 

maar de vraag naar het probleemoplossend vermogen van 

de dingen. Het zwaartepunt ligt derhalve niet bij het 

causale denken, maar bij het finale denken. Hier wordt 

gewerkt met typen, waar tegenover in natuurwetenschappe-" 

lijk onderzoek gewerkt wordt met vastomlijnde categorie

ën, die elkaar uitsluiten en waarbij ernaar wordt ge

streefd uitsluitend causaal te denken. Men komt wel eens 

de opvatting tegen, dat een typologische aanpak een 

voor-wetenschappelijke fase is, een voorstadium voor 

'zuiver' wetenschappelijk onderzoek. 

Het is maar net van welke kant je het bekijkt. 

De objectieve kennis vanuit een zuiver causale benade

ring heeft pas zin als er aan de dingen, waarover het 

gaat, een subjectieve waarde wordt toegekend door een 

typologische benadering. Men zou dus met meer recht kun

nen zeggen, dat het zuiver causale onderzoek ten dienste 
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staat van het typologische onderzoek en daaraan zijn ka-· 

der en zijn betekenis ontleent. 

Men kan de !egalisering van het typologische denken zien 

als een !egalisering van ons 'gewone' denken, waarbij 

vervolgens de natuurwetenschappelijke methode (die met 

zekerheden werkt en met onaantastbare logica) tot een 

bijzonder geval wordt: een situatie, die kunstmatig is 

maar waarvan het kunstmatige karakter wordt ontkend. 

De studie is pretentieus. Er wordt een vraagteken gezet 

bij zaken, die alom geaccepteerd zijn, bij de vanzelf

sprekendheid van objectieve wetenschap. Achteraf is het 

moeilijk te achterhalen hoe de ontwikkelde gedachten 

zijn gegroeid. Voorzichtige veronderstellingen worden 

soms vanuit onverwachte hoeken ondersteund en in geheel 

andere disciplines bleken parallelle gedachtenontwikke

lingen voor te komen. om enige te noemen: 

- in zijn boek 'Het verschijnsel wetenschap' breekt Her

man Koningsveld een lans voor normatieve wetenschaps

beoefening; 

in zijn boek 'Grondbegrippen van politiek' pleit prof. 

dr.G.Kuypers nadrukkelijk voor een finale methode van 

wetenschapsbeoefening; 

in zijn boek 'The sciences of the artificial' legt 

Herbert Simon een basis voor een wetenschap 'van het 

kunstmatige' . 

De studie heeft zijn doel bereikt als deze aannemelijk 

maakt, dat het typologische gereedschap een hulpmiddel 

kan zijn tot het zodanig structureren van het onderzoek 

van kunstmatige objecten, dat er resultaten van kunnen 

worden verwacht, die ons in staat stellen beter met deze 

objecten om te gaan. 

Verder hoop ik, dat deze studie aanleiding geeft tot een 

discussie, vanwaaruit het zinvol is deze verder te sys

tematiseren en uit te werken. 
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1. OE TYPOLOGISCHE DISCUSSIE 

1.1. Oe vaagheid van de discussie 

Oe afgelopen tientallen jaren heeft in de architectuur

theorie de discussie over typologie een belangrijke rol 

vervuld, constateerd Ted de Jong, auteur van het in 

april 1983 verschenen boek 'Inleiding tot de architec

tuurtypologie' (6). Dit boek wil een overzicht geven van 

de verschillende opvattingen. ideeën en werkwijzen die 

onder de verzamelnaam typologie kunnen worden gerang

schikt. Bij het maken van zo'n overzicht valt op hoe ka

leidoscopisch het beeld is, dat de veelheid aan 'typolo

gische pretenties' oplevert. aldus De Jong, die consta

teert dat het geen wonder mag heten, dat daardoor velen 

in dat bos geen bomen meer kunnen onderscheiden. 

Inderdaad staat het onderwerp typologie in het brandpunt 

van de belangstelling, er wordt intensief over gediscus

sieerd, er wordt door velen mee geflirt. 

Maar wat houdt typologie eigenlijk in? 

wat wordt er in de discussie mee bedoeld? 

Op deze vragen geeft de discussie de meest uiteenlopende 

antwoorden. Bovendien zijn in de discussie deze antwoor

den niet duidelijk geformuleerd. Het is niet alleen de 

veelheid aan opvattingen -en de overeenkomsten en ver

schillen tussen die opvattingen- die de typologische 

discussie zo ingewikkeld maakt: het is juist ook de 

vaagheid ervan die haar in hoge mate ontoegankelijk 

maakt. Deze vaakheld en ontoegankelijkheid vinden in een 

aantal aspecten hun oorzaak. 

In de eerste plaats heeft de discussie een internatio-

naal karakter. om de betekenis van veel van de 'typolo

gische pretenties' te kunnen begrijpen is kennis van het 
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internat ionale architectuurgebeuren, met name van wat 

zich binnen de groep van de 'rationalisten' afspeelt, 

een vereiste. Hiermee is tevens duidelijk, dat de dis

cussie een specifieke context heeft, die voor het be-

grijpen van de typologische discussie goed onder ogen 

moet worden gezien. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht 

aan de cultuurhistorische en wijsgerige 'omgeving', 

waarin bepaalde typologische opvattingen tot stand ko

men, maar ook aan hun polemische strekking aan het adres 

van de Moderne Beweging in de architectuur. 

Een tweede oorzaak van de vaagheid van de discussie is, 

dat deze betrekking heeft op zaken die sterk in beweging 

zijn. Dat laatste is met de polemische strekking van de 

typologische discussie eigenlijk al gegeven. Architec

tuur en stedebouw proberen opnieuw hun positie te bepa

len en zoeken naar nieuwe wegen en instrumenten. vaag

heid lijkt daardoor een logisch gegeven: het is op zich

zelf normaal dat, zolang nog geen uitkristallisering van 

ideeën en theorieën heeft plaatsgevonden, een beeld ont

staat van tastend en onzeker zoeken. 

In de derde plaats kan een belangrijke oorzaak voor het 

verwarrend karakter van de discussie gevonden worden in 

de gehanteerde terminologie. Daarbij moet worden gedacht 

aan specifieke (technische) begrippen, z~~-ls type, model 

e!:l ____ ~l_~ment, die stuk voor stuk nauwkeurige definiëring 

vereisen, maar in de typologische discussie niet eendui

dig worden gebruikt. Daarnaast speelt nog een rol dat 

alledaagse begrippen worden gebruikt, die ogenschijnlijk 

een duidelijke betekenis hebben, maar in de typologische 

discussie meerzinnig zijn. We denken hierbij vooral aan 

het begrip historie, dat we bijvoorbeeld tegenkomen in 

/ de betekenis van (evolutionaire) gro_ei en ontwikkeling 

(Castex, Panerai), sociaal geheugen en collectieve her-
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innering (met name Rossi), maar tevens lijkt te worden 

gebruikt als synoniem begrip voor fantasie (Ungers). 

Als vierde en laatste oorzaak voor de moeilijkheidsgraad 

noemen we het gegeven, dat de bronnen (in de vorm van 

artikelen en boeken), waaruit in de typologische discus

sie regelmatig wordt geput, vrijwel niet ontsloten zijn. 

Als voorbeeld noemen we het boek van Muratori 'Studi per 

yna operante storia urbana di Venezia' (Rome, 1959). De

ze auteur duikt in de discussie regelmatig op en wordt 

gezien als een van de aanstichters van typologie als me

thode. Wat hij echter precies heeE't beoogd is meestal 

niet bekend. Rond zijn boek hangt een mysterieus waas. 

Ja, de discussie over hem wordt gevoerd bij aE'weziqheid 

van zijn boek. In Nederland is in de officiële biblio-

theken slechts één exemplaar te vinden. Niet eens in een 

bouwkundige bibliotheek, maar min of meer toevallig op

genomen in de boekencollectie van een middelbare school. 

Van dit boek is nochtans geen vertaling beschikbaar. Het 

is overigens de vraag in hoeverre zo'n vertaling de ty

pologische discussie zou verhelderen, gelet op het oot

deel van Moneo: 

"Muratori 's intellectural approach, rather idealis
tic and obscure, did not facilitate the formation of 
a school. Muratori understood the rationality impli
cit in the concept of type, but he failed to produce 
a systematic explanation of it. In spite of his ef
forts it remained an intuition borm from an impreei
se and spiritualistic way of thinking" (1). 

1.2. citaten 

Doordat de bronnen van de discussie nauwelijks zijn ont

sloten, gaat de discussie van citaat op citaat. Het is 

de vraag, of zij die intensief deelnemer zijn aan de ty

pologische discussie, zelf goed kennis hebben genomen 
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van bedoelde bronnen en niet een onkritisch vertrouwen 

hebben i.n eenmaal door anderen vertaalde en geïnterpre

teerde tekstfragmenten. 

Geert Bekaert heeft erop gewezen hoe onzorgvuldig er op 

dit gebied wordt omgegaan met oude teksten (2). Hij he

kelt de introductie van Krier en Culot bij de heruitgave 

van het werk "1' Imitation" van \Quatremère de Quincy. t 
Eerder dan de tekst zelf te laten spreken, zoeken zij 

in Quatremère een medestander in hun strijd. Een zuivere 

interpretatie van deze Quatremère is voor het goed ver

staan van de typologische discussie niet zonder beteke

nis. Immers, hij moet genoemd worden als het gaat om de 

bronnen van die discussie. Regelmatig wordt gerefereerd 

aan het essay, dat hij onder de titel "TYPE" schreef in 

de "Encyclopédie Méthodique". Uit dit essay wordt bij 

herhaling het volgende geciteerd: 
,--

....... Het model in de praktische uitvoering van de 
kunst is~en~object, dat als zodanig moet worden ge
repeteerd; het type daarentegen is een concept, 
waarnaar een ieder werken kan concipiëren, die ~hele
maal niet op elkaar hoeven te lijken. Alles is nauw
keurig en gegeven in het model; alles is min of meer 
vaag in het type" (3). 

om dit citaat enige context te geven en om het te kunnen 

toetsen aan de oorspronkelijke tekst volgt hier de ali

nea, waaruit dit citaat ontleend is (10): 

"L' emploi du mot 'type' en français est moins sou
vant technique et plus souvent métaphorique. Ce n' 
est pas qu'on ne l'applique à quelques arts mécani
ques, témoin le mot 'typographie'. On en use aussi 
comme d'un mot synonyme de modèle, quoiqu'il ait 
entre eaux une dfférance assez facile à comprendre. 
Le mot 'type' présente moins l'image d'une chose à 
copier ou à imiter complètement, que 1' idée d' un 
élément qui doit lui-mëme servir de règle au modèle. 
Ainsi on ne dira point (ou du moins auroit-on tort 
de le dire) qu'une statue, qu'une composition d'un 
tableau terminé et rendu a servide 'type' à la co
pie qu'on en a faite; mais qu'un fragment, qu'une 
esquisse, que la pensée d'un maître, qu'une descrip
tion plus ou moins vague, aient donné naissance dans 
l'imagination d'un artiste à un ouvrage, on dira que 
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le 'type' lui en a été fourni dans te lle ou te lle 
idée, par tel ou tel motif, telle ou telle inten
t ion. Le modèle, entendu dans 1 'exécution pratique 
de l'art, est un object qu'on doit répéter tel qu'il 
est: le 'type' est. au contraire, un object d'après 
lequel chacun peut concevoir des ouvrages qui ne se 
ressembleroient pas entre eux. 
Tout est précis et donné dans le modèle: tout est 
plus ou moins vague dans le 'type'. Aussi voyons
nous que 1 'imitation des • types' n' a rien que le 
sentiment et 1 'esprit ne puissent reconnoître, et 
rien qui ne puisse être contesté par la prévention 
et l'ignorance. C'est ce qui est arrivé, par exam
ple, à l'architecture". 

Vooral het woord 'vaag' vraagt in het citaat de aan

dacht. De idee ontstaat, dat met de vaagheid van het ty

pe ook de typologische discussie zelf een zekere vaag

heid krijgt: de vaagheid van het type als vrijbrief toch 

vooral maar niet te hoeven zeggen waar het precies om 

gaat en in het architectuurdebat te blijven volharden 

in onduidelijkheid als expressiemiddel. 

Maar wat, als de oorspronkelijke tekst het type ten op

zichte van h~t model niet als iets vaags wil bestempe-

rlen, maar bedoelt aan te geven .. ~at_!!!_,h~_t..J:.Yp.e-,dil:!~n 

_, onbepaald _1!_!-~jven,,waar in een model alles wordt vastge

L legd? Het komt ons voor, dat in het hiervoor genoemde 

citaat 'onbepaald' een betere vertaling is dan 'vaag'. 
~ ,, 

Overigens brengt deze historische exegese ons hier op 

het spoor van een typebegrip, dat bruikbaar is in het 

onderzoek en dat aansluit op de opvattingen van Muratori 

en van Castex en Panerai. 

In dit verband is het zinnig nog even langer stil te 

staan bij het artikel van Quatremère, juist omdat het 

zo'n centrale plaats inneemt in de typologische discus

sie. 
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1.3. Quatremère de Quincy 

I 

Quatremère zegt dat het begrip type in vele betekenissen 

wordt gebruikt. Hij__stelt voor dit Qegrip te gebruiken 

om, zoals hij het uitdrukt, het idee aan te geven dat 

achter de dingen zit. 

Daarbij brengt hij het typebegrip in wezen terug tot een 

methodologisch begrip. tot een synoniem voor 'soort'. 

Opmerkelijk is ook, dat hij elders met nadruk stelt, dat 

het typebegrip niet specifiek bij architectuur en stede

bouw hoort, maar van toepassing is op ·~edere menselijke 

uitvinding en instelling'. Zijn artikel is helder en 

nuchter van toon en het lijkt bijna absurd, dat het ty

pebegrip onder verwijzing naar Quatremère's interpreta

tie kan circuleren in de huidige vage en onduidelijke 

discussie in zodanige vorm, dat het welhaast een my

thisch begrip is geworden. Daarbij denken we vooral aan 

het veel voorkomende gebruik van dit begrip in de zin 

{ van 'eerste beginsel van architectuur' . Déze betekenis 

lijkt in de huidige discussie een soort voorkeursbehan-

deling te krijgen, zo niet een alleenrecht. De algemene 

definitie die Quatremère van 'type' geeft, wijst er ech

ter op dat type ln de zin van eerste beginsel een zeer 

specifieke toepassing is van het typebegrip, dat hij 

voor ogen heeft. 

Het is waar, dat Quatremère de Quincy aan de toepassing 

van 'type' in de zin van 'gron~beginsel', 'ee~te type', 

het 'type' dat verwijst naar allereerste ontwikkelingen. 

in een vroegere tekst relatief veel aandacht besteedt. 

Dat in zijn tijd een accent werd gelegd op die begrips

toepassing, is niet verwonderlijk als we denken aan het 

grote ideaal van de eenheid der wetenschappen, dat toen 

opkwam en waarvan de encyclopedieën, te beginnen met die 

van Diderot en d'Alembert (1762-1777), de grote dragers 

zijn. Vanuit de gedachte, dat alle wetenschappen een 
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eenheid blijken te vormen als men er de grondbeginselen 

van weet te achterhalen, is het begrijpelijk dat overal 

waar mogelijk over het 'oerbeginsel', het 'eerste type' 

wordt gesproken. Het bijzondere is niet, dat dit accent 

gelegd wordt, maar dat Quatremère desondanks kans ziet 

een heldere en doelmatige beschrijving van het typebe

grip te geven. 

In de vroegere tekst stelde hij in feite vast wat in 

zijn tijd wordt verstaan onder het typebegrip, in de la

tere tekst reikt hij een methodologische begripsinhoud 

aan voor het typebegrip. zodat het bruikbaar wordt als 

methodologisch gereedschap. 

Uit de huidige architectuurdiscussies blijkt niet, dat 

dit wordt onderkend. Noch bij Anthony Vidler (4), noch 

bij Aldo Rossi (5) merkt men, dat dit onderscheid wordt 

gemaakt. 

In de tekst, die volgt op de gereproduceerde alinea van 

het artikel 'TYPE', stelt Quatremère zich op een metafy-
\_ ,_._,.,_ 

sisch standpunt. Hij zegt dat voor alles geldt, dat er, 

iets aan vooraf gaat. omdat niets ü:Ü het niets- kaïi ont

staan. Vervolgens veronderstelt hij, dat de veelheid der, 

dingen geen echte veelheid is, maar dat alles iets in 

zich heeft dat verwijst 'op een manier die voor het ver

stand en het gevoel duidelijk herkenbaar is' naar een 

eerste beginsel, naar een kern, waarop op geordende wij

ze 'alle ontwikkelingen en vormvarianten, waartoe het 

object zich leent. aanknopen' . Dit ste 1 t hij nadrukke

lijk aan de orde. omdat het 'een van de hoofdopgaven van 

wetenschap en filosofie is om de oorsprong en de laatste 

oorzaak ervan na te gaan, om de reden van hun ontstaan 

te begrijpen'. 

Deze uitspraken houden een pré-wetenschappelijke stel

lingname in, die nogal speculatief aandoet, die boven

dien aanleiding kan geven tot uiteenlopende interpreta-
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ties, maar die wij duidelijk los moeten zien van zijn 

definitie van het typebegrip. 

1.3.1. Vidler en Rossi 

Vidler, in zijn inleiding bij de betreffende tekst van 

Quatremère, vertelt dat aan deze tekst een andere tekst 

uit 1188 vooraf ging. 

Vidler spreekt in zijn inleiding niet over het typebe

grip als zodanig, maar over de toepassing ervan in de 

sfeer van 'eerste beginsel'. Die toepassing duidt hij 

desondanks aan met 'the idea of type' , wat uiteraard 

verwarrend werkt. 

Als hij zegt: "Perhaps the only slight diEferenee be

tween the idea of type evinced in 1188 and that formally 

propounded 21 years later, resides in the lack of clear 

distinction made at first between model and type, later 

to become a pivotal aspect of the theory", dan gaat hij 

uit van de tekst van 1188, waarin Quatremère aangeeft 

wat 'type' betekent in de discussie van dat ogenblik. 

Hij ziet over het hoofd, dat 31 jaar later Quatremère 

daarvan niet zozeer afstand neemt, maar dat hij het dan 

over iets geheel anders heeft. Dat Vidler het onder

scheiden van type en model als het gaat om een zuivere 

begripsbepaling, aanmerkt als een gering verschil 

('slight difference'), wijst er op zich al op, dat hij 

het genoemde onderscheid waarschijnlijk niet fundamen

teel acht. Het is zelfs niet duidelijk over wat voor een 

typebegrip Vidler het heeft. Het lijkt erop, dat het 

gaat over de idee van het oerprincipe, maar dan is niet 

duidelijk hoe het onderscheid tussen de begrippen type 

en model daarin een kernpunt (a pivotal aspect) kunnen 

vormen. 
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Rossi gaat nog verder. Hij komt tot uitspraken als 'het 

type is de idee van de architectuur zelf' (*). en dat 

op gezag van Quatremère, die hij uitvoerig citeert in 

het desbetreffende essay (5). Hij pretendeert daarin 

iets te onderzoeken, enige definities af te leiden, maar 

in feite poneert hij een aantal uitspraken, die als we 

ze letterlijk nemen, onduidelijk en ongefundeerd moeten 

worden genoemd. Nu is het echter helemaal niet de bedoe-· 

ling deze uitspraken letterlijk te nemen, net zo min als 

het de bedoeling is, dat we alle teksten van Le Corbu

sier letterlijk nemen. 

(*) Rossi spreekt hlermee geen objectief oordeel uit. 

Hij gebruikt hier het woord type als symbool voor 

zijn opvattingen over zin en oorsprong van architec

tuur. Hij maakt daarbij gebruik van de discussie van 

de tweede helft van de 18e eeuw, waarin het woord 

gebruikt werd in de betekenis van 'oerbeginsel van 

architectuur' (Laugier). In de huidige architectuur

discussie wordt het 'type' wel meer in deze zin ge-· 

bruikt. Vooral als dit taalgebruik niet van toelich

ting wordt voorzien, krijgt men sterk de indruk dat 

uitsluitend gesproken wordt voor de kring van inge

wijden en krijgt de tekst een uitgesproken religieu

ze ondertoon. Een recent voorbeeld hiervan is het 

artikel 'Architectuurtypologie als toevlucht' vanG. 

van Zeijl in PLAN 11/84. 
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Rossi. is een architect van grote klasse en als hij bij 

Quatremère inspiratie vindt bij het tot uitdrukking 

brengen van wat hem bezighoudt, wat let hem dan om dat 

te verwoorden. 

Wij moeten dan wel begrijpen wat de betekenis ervan is 

en de tekst van Rossi niet op één lijn stellen met uit

spraken van onderzoekers als Panerai en Castex. Voor de-

ze laatsten blijft 'type' een methodologisch begrip, ook 

al zijn ze erg selectief bij het kiezen van hun typen. 

Dit laatste kan echter geheel verklaard worden vanuit 

de door hen gehanteerde architectuurconcepten. 

Het is een grote vertroebeling in de architectuurdiscus

sie, dat men onvergelijkbare uitspraken op elkaar laat 

botsen, als waren het strijdige theorieën. Het is voor 

de discussie even verwarrend als men probeert dergelijke 

uitspraken met elkaar tot een hechte synthese te verwe

ven. Dit laatste is een ideaal. dat Ted de Jong zich 

stelt in zijn eerdergenoemde boek, te weten het opbouwen 

van een consistente overkoepelende wetenschap: Typologie 

als architectuurwetenschap (6). 

Vanuit dit ideaal worden echter wezenlijke verschillen 

weggepoetst, worden individuele opvattingen in de typo

logische discussie niet naar hun authentieke waarde be

oordeeld, en draagt derhalve De Jong's boek niet bij tot 

een verheldering van wat typologie is of kan zijn. 

Categorieën binnen de discussie 

Wij kunnen binnen de typologische discussie naast elkaar 

geheel verschillende discussies waarnemen. Hoe riskant 

het ook is om op deze manier sectie te verrichten op een 

levende discussie en 7.aken vaneen te snijden die hecht 

met elkaar verbonden zijn. toch menen we verantwoord te 

kunnen onderkennen de volgende categorieën: 
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1. Een methodologische discussie, waarin getracht wordt 

het architectuurgesprek te situeren binnen de weten

schappen en waarbij ook getracht wordt uitspraken te 

doen over de wetenschappelijke methode, die er dan qp 

van toepassing is. 

2. Een 'architectuurpraktische' discussie, waarin ge

tracht wordt inzicht te krijgen in de betekenis van 

architectonische kwaliteiten, voorwaarden en ver-

schijnselen door middel van typologische analyse. Het 

gaat dan in beginsel om de doelmatige keuze van (de 

typerende elementen in) het type en om de ontwikke

ling daarvan. Terugkoppeling!van resultaten naar uit

gangspunten is hier nadrukkelijk aan de orde. 

3. Een 'architectuurtheoretische' discussi'e, waarin de 

verschillende architectuuropvattingen. zoals deze in 

typologieën tot uitdrukking komen, onderling worden 

vergeleken. Hier gaat de discussie over de juistheid 

van de diverse concepten als exponent van 'eerste be-

L ginselen', van 'oerprincipes' van architectuur. 

4. Speculatieve beschouwingen over de mogelijke aard van 

de oerbeginselen van architectuur. In hoeverre het 

verantwoord is hierover te speculeren komt. voorzover 

mij bekend, niet ter sprake. Hier stuiten we op een 

heilig geloof, op een oprechte overtuiging. 

Als we deze categorieën nader bezien blijkt dat nummer 1 

tot een geheel ander systeem behoort dan de numers 2, 3 

en 4. Van de nummers 2, 3 en 4 kan gesteld worden, dat 

ze in een hiërarchische relatie tot elkaar staan: het 

resultaat van de ene categorie levert de spelregels voor 

de andere. 

Hierop komen we later terug (zie §.3.2.). 

Opvallend is hoe in de recente discussie van de ene be

tekenislaag naar de andere wordt gesprongen. Deze bete

kenisvermengingen ontstaan gemakkelijk zodra. zoals 

hiervoor al vermeld, de teksten van toonaangevende theo-
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rettci naast elkaar worden gezet, ongeacht of ze wel on

derling vergelijkbaar zijn. Het boek van Oe Jong is 

daarvan een goed voorbeeld. Oe doelstelling die hij 

daarin opgeeft, is het formuleren van een soort overkoe-· 

pelende wetenschap vanuit een vergelijking van verschil

lende architectuuropvattingen. Die vergelijkingen hebben 

we aangeduid met categorie 3. Het doel zelf, zoals hij 

dat formuleert, is van categorie 1, want methodologisch 

van aard. Oe methode wordt tenslotte vereenzelvigd met 

de geanalyseerde architectonische produkten, categorie 2 

dus. En als je goed leest, is het eigenlijke, het dieper 

liggende doel om door te dringen tot oerbeginselen van 

architectuur(-varianten): dat is dus categorie 4. 

Hieruit en ook uit het voorgaande in dit hoofdstuk, zou 

men kunnen concluderen, dat de huidige discussie ondui

delijk en verbrokkeld is. zodat mogelijk bruikbare re-

sultaten in feite niet wetenschappelijk getoetst worden 

en de hoofdindruk is van een panopticum van figuren, die 

in zelfexpressie blijven steken. We kunnen de vaagheid 

van deze discussie accepteren als een gegevenheid die 

cultuurhistorisch verklaarbaar is als reactie op het on

gelede, rechtlijnige, functionalistische denken van het 

recente verleden(*). 

(*) In dit verband is een uitdrukking van G.v.Zeijl ty

perend: 'onduidelijkheid als expressiemiddel'. 
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2. DE TYPOLOGIE 

2.1. Architectuur(*) en wetenschap 

Een eerste vraag die gesteld kan worden, luidt: Is typo

logie een specifiek vakgebied, zoals een ommuurde tuin? 

Is een zelfstandige beoefening van typologie mogelijk? 

Onzes inziens moet typologie allereerst worden opgevat 

als een universeel gereedschap, dat op verschillende de

len van het vakgebied bouwkunde (maar beslist niet al

léén op bouwkunde) toepasbaar is. om dit te verduidelij

ken is het nodig wat nader in te gaan op het wetenschap

pelijk karakter van een eventuele architectuurwetenschap 

en in het bijzonder op de methodologische kant ervan 

(**). 

( *) Mij werd de vraag gesteld waarom hier specifiek 

over architectuur wordt gesproken en niet over 

bouwkunde. Hier had desgewenst ook bouwkunde kunnen 

staan. De keuze voor architectuur heeft als bijzon

dere reden, dat in de architectonische discussie 

het typebegrip alle aandacht krijgt, terwij 1 er 

geen bouwkundige (-technische) discussie is die er 

aandacht aan besteedt. 

(**) Het is hier niet de bedoeling om de feitelijkheid 

van een architectuurwetenschap vast te stellen van

uit de inhoudelijkheid van een dergelijke weten

schap, maar om de methode te bezien die daarin van 

toepassing zou moeten zijn. De inhoudelijke kant 

wordt daarom slechts i.n zov·erre aangeuid als voor 

de vaststelling en verduidelijking van de methode 

nodig is. 
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De vraag of gesproken kan worden van een architectuurwe

tenschap, kan niet zonder meer bevestigend worden beant

woord. Met name veel beoefenaars van natuurwetenschappen 

zullen ontkennen, dat architectuurtheorie kan worden be

titeld met wetenschap. Daarbij kunn~n zij zich beroepen 

op het wetenschapsbeeld, zoals dat in de wetenschapsfi

losofie overwegend wordt gehanteerd. 

(Zie hiervoor bijvoorbeeld "Het verschijnsel wetenschap" 

van H.Koningsveld, hfdst.III (8).) 

Wetenschap in engere zin streeft immers uitsluitend naar 

objectieve kennis: naar kennis omtrent de dingen zoals 

ze zijn. Een architectuurwetenshap ;ou d.a.arnaast gei;"j,cht 

moeten zijn op de din~~n in hun betekenis voor ons: op 

het ontwerp van de dingen, op de waarde die ze kunnen 

inhouden als bron voor richtlijnen voor ons handelen. 

Architectuurwetenschap moet kunnen leiden tot betere ar

chitectuur en stedebouw, zoWel wat het produkt als wat 

het proces aangaat. Eigenlijk is dit aspect van bruik

baarheid en doelmatigheid met iedere wetenschap verbon

den. Er wordt echter bij voorkeur over gezwegen. Daar

over te praten schijnt min of meer ongepast te zijn voor 

wie zich zuiver wetenschappelijk wil profileren. Om dat 

te mogen is een bredere opvatting van wetenschap nodig. 

Hoe 'breed' het wetenschapsbeeld is, is geen onverander

lijk gegeven, maar een opvatting die aan ontwikkeling en 

keuze onderhevig is. 

De vraag moet worden gesteld in hoeverre een verbreding 

van dit wetenschapsbeeld zinvol is. omtrent hoe deze 

verbreding in concreto gestalte zou moeten krijgen is 

discussie nodig. De discussie, die daarvoor nodig is, 

dient zich binnen wetenschapsfilosofie af te spelen. In 

afwachting daarvan zou men het gebruik van de term 'ar

chitectuurwetenschap' moeten beperken tot dat deel van 



-24-

het gehele gebied, waarop de huidig gangbare wetenschap

pelijke methoden van toepassing blijken te zijn. 

Een aanwijzing, dat een dergelijke discussie zich inder

daad ontwikkelt, geeft het boek "The sciences of the ar

tificial" van Herbert Simon (1). Deze pleit daarin voor 

een uitbreiding van het wetenschapsbeeld met de 'weten

schappen van het kunstmatige'. Deze zouden dan niet als 

voorwerp hebben 'de dingen zoals ze zijn', maar 'het 

ontwerp (de doelgerichtheid) van de dingen'. dus niet de 

dingen zoals ze van nature zijn, maar de dingen 1.nzover

re ze kunstmatig zijn, inzoverre ze beantwoorden aan ei

sen die een gebruiker eraan stelt. 

Het voorwerp van architectuurwetenschap zou bij uitstek 

het kunstmatige moeten zijn. Het is daarom duidelijk, 

dat bij een verbreding van het wetenschapsbeeld in deze 

zin men met recht kan spreken van architectuurweten

schap, die dan zowel een architectuurtheoretische als 

een architectuurpraktische discussie omvat (zie §.1.4.). 

Hier raken we een ander groot probleem in de huidige ar

chitectuurdiscussie, naast de problemen die in hoofdstuk 

1 zijn gesignaleerd. namelijk dat architectuur benaderd 

wordt als een 'natural science' .~ Men tracht te verklaren 

waarom iets is zoals het is, in plaats van aan te geven 

waarom het met het oog op een bepaald doel zo of anders 

~J;. te zijn. 

Een andere aanwijzing in deze richting geeft het boek 

van H.Koningsveld: "Het verschijnsel, wetenschap" (8), 

waar:l.n deze enerzijds een beeld geeft van de stand van 

zaken in de wetenschapsfilosofie en anderzijds ervoor 

pleit. dat er meer plaats komt binnen de wetenschappen 

voor het normbesef. Het verband hiervan met architectuur 

zal duidelijk zijn. We hoeven daartoe slechts te herin-~ 

neren aan het bij uitstek normatieve karakter van archi-
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tectuur. Men kan overigens stellen, dat normatief en 

kunstmatig in wezen op hetzelfde duiden, zij het vanuit 

een andere invalshoek. 

Bij een vergel ijking van een normatieve architectuurwe-~ 

tenschap met een zuiver causale wetenschap rijst al di

rect de vraag naar het onderscheid tussen het normatieve 

denken en het causale denken. 

Het is hier niet de plaats om diep op deze vraag in te 

gaan en we beperken ons dus tot de constateringen, die 

voor ons van het meeste belang zijn. 

Allereerst valt op, dat het normatieve denken 'doel en 

m~~~el' hanteert tegenover 'oorzaak en gevolg', waarmee 

het causale denken werkt. Als er gesproken wordt in ter

men van oorzaak en gevolg, dan worden de objecten gezien 

als <!_i_llgen 'zoals ze (geworden) zijn' , dus als natuur

lijke objecten. Om orde te brengen in een veelheid van 

deze objecten kan getracht worden de eigenschappen ervan 

te achterhalen ~n 'in kaart te brengen'. op basis hier

van kan dan een classificati~e van de objecten worden op-c 

gesteld. De onderzoeker speelt, inhoudelijk gezien, in 

deze classificatie een passieve rol: er wordt gestreefd 

naar objectiviteit. 

Als er daarentegen gesproken wordt in termen van doel 

en middel, dan worden de dingen beschouwd in hun beteke

nis voor diegenen. die met die dingen te maken hebben. 

De onderzoeker speelt dan een aktieve rol. Hij kent 

~~arden toe aan de dingen: hij beoordeelt ze in hun pro

bleemoplossend vermogen. De dingen krijgen dan het ka

rakter van een kunstmatig object (middel tot een doel). 

l---Als er dan orde wordt geschapen in de te onderzoeken ~ 
'\ jecten, dan zal bij die ordening uitgegaan worden van de i 

betekenis die er aan wordt toegekend. Voor een dergelij-

ke ordening hanteren we de term 'typologie'. 
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Men zou nu geneigd zijn een typologie te beschrijven als 

een classificatie van betekenissen. maar dat is toch 

niet juist. want de betekenissen vormen wel het principe 

van ordening. maar wat geordend wordt zijn de objecten 

lf. 

Bij een classificatie komt het principe van ordening uit 

de ~~jecten zelf. terwijl bij een ~PQlogie het orde

ningsprincipe ontstaat vanuit iets dat buiten de objec

ten ligt: van de onderzoeker of -via de onderzoeker- van 

diegenen ten behoeve van wie het onderzoek plaatsvindt. 

) 
Laten we nu het onderscheid tussen classificatie en ty-· 

pologie wat nader bezien. 

2.2. Classificatie en typologie 

Men kan t;ypologie zie!!_~~'!_-~i_jzondere vorm van clas

sificatie. Beide zijn bedoeld om ordening te brengen in 
·----'-"··....;..--
het onderzoekveld, om een veeldheid van begrippen zoda-

nig aan elkaar te koppelen, dat een te bevatten geheel 

ontstaat. 

Eisen, die aan een 'normale' classificatie kunnen worden 

gesteld, zijn de volgende (9): 

1. de categorieën mogen elkaar niet overl~g~ eenzelf

de verschijnsel mag niet onder verschillende catego

rieën kunnen worden geplaatst: 

2. de categorieën moeten homogeen zijn: ieder lid van de 

klasse moet V.?~~Q~aan_~~ .. -~~:!:.~· die het klasselid· 

maatschap stelt; 

3. de indeling moet alle gevallen verantwoorden. terwijl 

aan de andere kant het aantal categorieën zo b~~.!:_~t 

mogelijk moet zijn: 

4. de indeling moet geschieden op basis van duidelijke 

en eenduidige criteria; 
-·---.. __ ,_~ 
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5. de criteria voor de indeling moeten theoretisch ge----- _......-----....__ __ 
fundeerd zijn en_~~~<,!_op het doel. waarvoor de 

classificatie dient. 

Reeds bij de eerste lezing van deze opsomming is het 

duidelijk, dat het beeld dat wij van typologie hebben 

~ier n~f slechuLl~!L.@le~·&aA troldoet >..../ 

In eerste instantie dringt zich de indruk op, dat deze 

opsomming van eisen een onbereikbaar ideaalbeeld weer-

geeft van wat we met een architectonische of stedebouw

kundige typologie zouden willen bereiken, dat het clas

sificatiemodel het ideaal is voor iedere typologie. 

In plaats van een typologie te zien als een onvolkomen 

classificatie, kunnen wij met meer recht het classifica

tiemodel bezien vanuit een typologisch standpunt en een 

'normale' classificatie karakteriseren als een extreme, 

/ een verstarde_ typologie. 1 

j 
l 

Het doel van een typologische benadering gaat namelijk 

verder dan classificeren. De eigenlijke betekenis van 

een typologische aanpak is niet het ordenen van objec

ten, maar de ontwikkeling van het inzicht in het pro-

bleemoplossend vermogen van de objecten die worden be

zien. Die objecten zijn in onze situatie allereerst de 

objecten van architectuur en stedebouw, vervolgens kun

nen de disciplines architectuur en stedebouw op basis 

van de studie van deze objecten verder worden ontwik

keld. Een typologische benadering is dus niet een orde

ningssysteem dat van meet af aan wordt verondersteld 

goed te zijn, maar een methode die de ontwikkeling van 

een orde beoogt vanuit voorlopige aannamen, die geduren--

de het proces ontwikkeld, uitgediept, bijgestuurd wor-

den. 
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Het onderscheid tussen classificatie en typologie heeft 

natuurlijk zijn redenen. Classificaties horen thuis op 

het gebied van het natuurlijke {7). 

Ken moge misschien lang discussiëren over de beste wijze 

van classificeren van objecten en begrippen uit natuur

wetenschappen, maar in beginsel zijn daarin eenduidige 

en sluitende classificaties l!\99elijk. Hier is 'zeker he-

r--. den' een sleutelwoord. TYpologieën ,daarentegen horen 

thuis op het gebied van het k~nstmatige) op het gebied 

van het menselijk ingrijpèl'lc., ~~,t gaat dan om de mens, 

die op het cruciale punt vrij is in zijn keuze. Hier is 

'mogelijkhe~en' een sleutelwoord. 

We kijken nu opnieuw naar de natuurlijke classificatie

eisen en noteren daarbij de verschillen met het beeld 

van de typologie. 

Ad.l. In een typologie komen de typen in eerste instan

tie niet voort uit de objecten op zich, maar uit 

de rela,tie van de mens met de objecten, uit de be-
_.....,,.~"'" 

t~kenis die de mens toekent aan het object. Afhan

kelijk van omstandigheden en bedoelingen kan de 

mens aan eenzelfde kenmerk m,eerdere betekenissen 

toekennen. Objecten kunnen dus in beginsel tot 

meerdere categorieën behoren, wat wj 1 zeggen dat 

men dit soort overlappingen van de categorieën in 

een typologie niet mag uitsluiten. 

Ad.2. In een typologie zijn de typerende elemente~. die 
~'f::!!!!!'F - -··----- -- ·~· 

wij wensen te onderkennen,' in beginsel nooit...,!l]J). 

~ hun volledigbeid §anwezig in zelfs maar een en

kel object. Men kan wel proberen een model van een 

dergelijk object samen te stellen, maar dat heeft 

dan een ideaal-typisch karakter. 

,.; \ 
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~d. 3. In een typologie is absolute volledigheid in de 

zin van 'alle gevallen verantwoorden' niet ter za

ke doende. Het gaat namelijk niet om alles wat 
~----- /-'T·· 

aanwezig is, maar om datg~ne wat relevant is, de 

b_~tekenis '"~Y,§...--1.-r:!~ onderzoekveld. zal a !tijd een 

'r~I?J_'_Y~!t .. Ç>bjecten en objecteigenschappen aanwe

zig zijn, die nief-réTe\ïai'i'tbujk.en l:e zijn voor 

hefonderzoek en derhalve buiten de typologie kun

nen vallen. 

~d.4. OOk in een typologie dienen de criteria duidelijk 

en eenduidig te zijn. Dit heeft betrekking op de 

duidelijkheid en eenduidigheid van de gemaakte 

keuzen ten behoeve van het \p~oblèemopiossend ver- '2 
"----

mogen van de objecten en niet op objectieve kwali

teiten van de te ordenen objecten zelf. Daarom ge

schiedt de indeling niet op basis van het al dan 

niet voldoen aan criteria, maar op basis van het 

in v_oldoen_de mate er aan voldoen. Het is dus geen 

kwestie van neen. maar van meer of minder. 

Wat onder 'in voldoende mate' moet worden ver

staan, is nooit exact vast te stellen. Dat is ook 

niet nodig. want ook een zeer beperkte bijdrage 

aan het oplossen van een probleem, van een vraag, 

van een behoefte, blijft een bijdrage, hoe dan 

ook. ~lleen: het is misschien geen zinvolle bij

drage meer. De strekking van 'in voldoende mate' 

zal sterk bepalend worden door het al dan niet in 

ruime mate beschikbaar zijn van objecten, die aan 

het betrokken criterium voldoen. schaarste aan 

dergelijke objecten leidt ertoe, dat het criterium 

ruimer wordt toegepast. Zo zal gouderts bij een 

veel geringer goudgehalte voldoen dan het ijzerge

halte, dat voor ijzererts minimaal wordt veronder-



-30-

steld. Zo zal e~n bouwwerk ten plattelande eerder 

aan het crit~rium 'hoog gebouw' voldoen dan een 

bouwwerk op Manhattan. 

Ad.5. OOk in een typologie dienen de criteria afgest~md 

t~ zijn op het doel, waartoe ord~ning dient. Bij 

een classificatie beperkt zich het doel tot het 

verkrijgen van bepaalde kennis omtrent de objecten 

zelf. waarom echter juist die kennis wordt nage

streeft. blijft buiten bespreking: het is binnen 

het kader van de classificatie niet ter zake doen-
,--·~-

' de. Bij een typologie is het doel breder. De be-

doeling van de typologie die ontwikkeld wordt, het 

probleem d(lt_ via de typologie nader tot oplossin

gen moet worden gebracht, maakt deel uit van het 

systeem waarbinn~n het onderzoek plaatsvindt .. De 

nagestreefde kennis is kennis omtrent het pro

bleemoplossend vermogen van de objecten. 

Bij classificatie wordt het object als gegevenheid be

schouwd en stellen wij de vraag naar de eigen hoedanig

heid van het object. {De normatieve beslissingen omtrent 

het standpunt van waaruit het object wordt bezien. zijn 

daaraan al voorafgegaan.) 

Bij een typologie gaat het juist om onze houding te9en

over het object. De gestelde vraag is dan: hoe ga je er 

mee om, wat wil je er mee doen? 

2.3. Begrippen 

We hebben typologie bezien als verschijnsel b1.nnen de 

{mogelijke) wetenschappen van het kunstmatige. Vervol

gens hebben we de eigen aard van typologie verduidelijkt 
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door deze af te zetten tegen 'natuurlijke' classifica~ 

tie. We ronden dit hoofdstuk nu af door .de belangrijkste 

begrippen, die bij typologie voorkomen, nader te be7.ien. 

Dit zijn de begrippen type, model en element. Daarbij 

moet opgemerkt worden, dat 'type' en 'model' begrippen 

zijn, die specifiek tot dit gebied behoren, terwijl 

'element' een meer algemeen begrip is dat hier echter 

zo veelvuldig voorkomt, dat we er toch even bij stil 

blijven staan (*}. 

2.3.1. Type 

In het dagelijkse spraakgebruik wordt het woord type in 

een reeks verwante betekenissen gebruikt, waarbij de 

context duidelijkheid verschaft omtrent de betekenis die 

aan de orde is. Van Dale somt daarvan een achttal moge~ 

lijkheden op. 

In het voorgaande is gekozen voor een betekenis in de 

geest van: 

- 'het idee dat we van de dingen hebben'; 

- 'verzameling van relevante kwaliteiten'; 

- 'een :;oort aanduiding, waardoor de dingen worden on--

derscheiden op basis van hun betekenis'. 

Deze betekenis komt in Van Dale niet voor en staat min 

of meer op gespannen voet met het normale taalgebruik. 

( *} In meer algemene zin kunnen we 'element' definiëren 

als de kleinste eenheid, die binnen een beschouwing 

voor beschouwing in aanmerking komt. 
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OOk het gebruik van het woord typologie wijkt af van het 

normale taalgebruik, waarin het een aanduiding is van de 

kennis, de ~etel'l?<::h~P "éil1 typen. Typologie wordt hier 

~ 
gebruikt in· de betekenis van • verzame Ung van typen • . 

Het gevolg hiervan is. dat type ên typologie ~-;;veèTop 

elkaar gaan lijken, dat ze dikwijls als synoniem kurmen 
I 

~ worden gebruikt. 

~
t zal duidelijk zijn als we bedenken, dat in beginsel .. 

eder type ook opgevat kan worden als een verzameling 

ypen en omgekeerd, zoals in het volgende hoofdstuk na

er zal worden uiteengezet. 

Het type ~n:lt .. Jnhoudelijk bepaald door zijn doelstel

ling. Het vaststellen van een type is een reductiepro

ces. waarbij wordt bepaald welke kenmerken (eigenschap

pen, elementen} van wezenlijk belang zijn vanuit de 

doelstelling van een onderzoek (of deelonderzoek}. Als 

het doel precies bekend is, weet men in welke richting 

en in welke mate de reductie moet plaatsvinden. Wat de 

richting betreft: men moet bij een gegeven object eerst 

weten of het (bijvoorbeeld} gaat over brandveiligheid, 

over soorten bebouwing of over stedebouwkundige ruimten. 

Het antwoord zou dan respectievelijk kunnen gaan in de 

richting van 'brandveilig volgens de geldende normen', 

'woonbebouwing' of 'straatwand'. Gesteld dat het doel is 

een of ander onderzoek van woonbebouwing, dan is het 

antwoord 'woonbebouwing' wel in de goede richting maar 

in ieder geval niet voldoende. Dit antwoord is te alge

meen en bezien moet worden hoever men naar een meer spe

cifieke typering moet, bijvoorbeeld 'rijenhuis' of 'ga

lerijflat', afhankelijk van het doel dat aan de orde is. 

Hier moet nog eens benadrukt worden, dat de doelstelling 

van een type niet verward moet worden met de bedoeling 

om in een natuurlijke classificatie de objecten te orde-
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nen naar categorieën op basis van het voldoen aan de ei

sen, die vanuit de betreEfende categorie aan het object 

worden gesteld. Het volgende voorbeeld is illustratief 

voor deze mogelijke misvatting. 

Het gesloten bouwblok is een aktueel thema van onder

zoek. Bij een gesprek daarover werd gevraagd in hoeverre 

die geslotenheid van het bouwblok volledig moest zijn 

om objectieE als vertegenwoordiger van een type 'geslo

ten bouwblok' aangemerkt te kunnen worden. Hieraan lag 

in feite de volgende redenatie ten grondslag: als we het 

over een 'gesloten bouwblok' hebben, dan is uiteraard de 

geslotenheid van het bouwblok hèt kenmerk dat de selec

tie bepaalt. Na deze selectie kan vervolgens nagegaan 

worden of er andere kenmerken te vinden zijn die met dat 

eerste een syndroom vormen. De misvatting is nu, dat de

ze redenatie niet over een element van een type gaat, 

maar over een element van een categorie in een natuur

lijke classificatie. De geslotenheid van het bouwblok 

is hier opgevat als een objectieve kwaliteit van de te 

ordenen objecten zelf, die als criterium geldt voor de 

ordening. Het voldoen aan dit criterium is dan geen zaak 

van 'in voldoende mate' eraan voldoen, maar een kwestie 

van ja of neen. Als we het echter over een type hebben. 

dan is het probleemoplossend vermogen ervan het uit

gangspunt voor de criteria. Bij gesloten bouwblokken is 

dat bijvoorbeeld een bepaalde verblijfskwaliteit, waarop 

prijs wordt gesteld en die in eerste instantie door ge

slotenheid bevorderd wordt. Deze kwaliteit zal echter 

ook door een aantal andere elementen bevorderd worden, 

zodat het voor de hand ligt dat de aanwezigheid van an

dere elementen en de hoogte van de gewenste kwaliteit 

van invloed zijn op de mate van geslotenheid die nodig 

~
~ Dit geeft overigens nog a. anleiding tot de opmerking, 

at de benaming van een type in geen geval als een defi

nitie moet worden gezien, maar als een teken ervan. Dat 



-34-

teken moet uiteraard wel zinvol zijn en iets specifieks 

van het type aanduiden. 

vorming var1 het type vindt dus plaats binnen de con

ontatie van het object met de doelstelling van de ge

uiker c.q. de onderzoeker, die voor de gebruiker in 

de plaats treedt. Het type maakt de objecten hanteerbaar 

voor het onderzoek, het beschrijft de betekenis van de 

objecten in het kader van het onderzoek. Het inzicht in 

deze betekenis groeit met het vorderen van het onder

zoek. Daarmee groeit de begripsinhoud van het type. De 

vorming van het type is tijdens het onderzoek een voort

durend proces, dat een wezenlijk deel, zo niet de essen

tie, van het onderzoek uitmaakt. 

Bij een onderzoek, dat beoogt te leiden tot een waarde-

oordeel over de objecten ervan, is het laatste zonder 

meer het geval. 

In een typologie, welke het resultaat is van een derge-

lijk onderzoek, kunnen de opvattingen en bevindingen van 

de onderzoeker op geordende wijze tot uitdrukking komen, 

waardoor deze beter vergelijkbaar worden met opvattingen 

en bevindingen van andere onderzoekers. Voorwaarde voor 

deze vergelijkbaarheid is wel dat de typeconcepten, die 

eraan ten grondslag liggen, met elkaar overeenkomen. Aan 

vergelijkin~en van typologieën moet dus steeds een ver

gelijking van de onderliggende typeconcepten vooraf 

gaan. 

2.3.2. Model 

Het model, zoals dat ln de typologische discussie wordt 

gehanteerd, kan als volgt op verschillende manieren wor

den beschreven: 



I 

-35-

L als een abstractie van een object (waarbij van het 

object de accidenten buiten beschouwing blijven): 

2. als een totaalbeeld van de elementen van een object. 

die typerend worden geacht voor dat object: 

~- als het beeld van het object, het object in zoverre 

het een bepaald type vertegenwoordigt 

In de eerste beschrijving wordt met 'accident' bedoeld 

een kwaliteit van het object, die vanuit de gekozen ty·

pering niet als relevant wordt aangemerkt, zoals uiteen

gezet in §.3.3.4. 

Deze drie beschrijvingen komen onderling overeen: ze 

zeggen in beginsel hetzelfde. De veel geciteerde formu

lering van Quatremère de Quincy 'het model ifi iets dat 

moet worden weergegeven zoals het is', betekent dat het 

model precies overeenkomt met het object waar het op 

slaat. Deze betekenis komt inhoudelijk overheen met de 

derde beschrijving. 

Dat men in de discussie geneigd is het model te vereen

zelvigen met het materiële object, ligt voor de hand 

maar is op zich genomen niet juist. Het gaat in d(:! _txeo

methode per slot van rekening niet omde dingen 

op zich. maar om de dingen in hun betekenis. omdat aan 

eenzelfde betekenissen kunnen wor-

den toegekend, kunnen in het object verschillende model-
,.~·.··""·~,.. •"''-'"'·~··"'· -

\ len worden. gezien, ·waadn telkens andere elementen type

rend zijn. Dit is ook betoogd in §.2.3.3. Ter illustra

tie volgt hier nog een voorbeeld. 

Eindhowm kan op verschillende manieren worden bezien, 

zoals: 

als een goed model van de 20e eeuwse Nederlandse stad; 

- als een model van een stad, die gegroeid is uit een 

agglomeraat van dorpen: 

- als een model van een stad met een radiale structuur. 
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Voor ieder van deze drie modellen zijn andere elementen 

typerend. Alle drie worden echter aangeduid met Eindho

ven, zodat de indruk kan worden gewekt dat de modellen 

hetzelfde zijn en dat het tevens in alle drie de geval

len om het object Eindhoven als zodanig gaat. 

Een ander punt in de typologische discussie waar tegen

over stelling moet worden genomen, is de incidentele 

identificatie van 'model' met 'type'. Ook dit kan de 

discussie vertroebelen. De typologische methode maakt 

nadrukkelijk onderscheid tussen 'model' en 'type', zoals 

uit het voorgaande ongetwijfeld duidelijk zijn zal ge

worden. Er zijn verschillende redenen denkbaar voor deze 

onjuiste identificatie. 

Als eerste kan genoemd worden de 'normale' classifica

tie, die al in het voorgaande is beschreven en waarin 

de te classificeren objecten op zichzelf gezien worden 

en niet binnen de een of andere context. Men kan zeggen, 

dat daarin geen inhoudelijk onderscheid is tussen ob-

ject, model en type. 

(Dit roept ~d in herinnering, die met zijn gebouwen-

typologie naar een 'normale' classificatie streefde en 

vervolgens constateerde dat het type tot model werd.) 

De conclusie behoort hieruit niet te zijn dat model en 

type samenvallen, maar dat de termen 'model' en 'type' 

hier niet van toepassing zijn, dat ze wanneer er sprake 

is van een 'normale' classificatie geen functie hebben 

en dus hier niet als methodologische termen moeten wor

den gebruikt. 

Een tweede reden zit in het spraakgebruik, waarin dik

wijls type en model als synoniem worden gebruikt (zie 

van Dale). Illustratief hiervoon is dat met 'type' sa

mengestelde woorden als archetfpe en P~JitOfJpe niet op 
·-
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tyE~n maar op m~dell:n slaan. Daarbij moet worden opge

merkt, dat een model kan fungeren als teken, als verte

genwoordiging van een type. ~ 1!1~~! dat zodanige kwa

liteiten heeft dathet representatief geacht kan worden 

voor e~n type, wordt aangeduid met prototype, terwij 1 

archi,tétype slaat op een modeL waarin historisch gezien 

voor het eerst het type herkenbaar wordt. 

2.3.3. Riement 

Onder 'model' is geconstateerd, dat men vanuit stede

bouwkundig standpunt in Eindhoven eep model kan zien van 

verschUlende typen steden, zoals hiervoor al is aange

duid in §.2.3.2. Dat kan men stellen, als er in Eindho

ven een voldoende aantal elementen aanwezig zijn die 

kenmerkend worden geacht voor het betreffende typen. 

Laten we eens zien over welke elementen het eigenlijk 

gaat. 

Elementen van Eindhoven als 20e eeuwse stad zijn o.a.: 

- de bebouwing dateert op een klein deel na uit de 20e 

eeuw; 

in de bebouwing ligt een zwaar accent op de volkshuis

vesting; 

- van de vormen, die in de volkshuisvesting in deze eeuw 

zijn ontwikkeld, is nagenoeg het hele scala in Eindho

ven aanwezig; 

- wijken met een duidelijke menging van functies zijn 

schaars; 

open gaten in de bebouwing die getuigen van de (irra

tionele) vernieuwingsdrang van de na-oorlogse jaren, 

komen veelvuldig voor; 

- onvoltooide aanzetten tot grotere gehelen, die spreken 

van snelle ontwikkelingen in omstandigheden en inzich-

ten; 
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een aantal afgeronde wijken van beperkte omvang die 

spreken van de ontwikkeling van de wijkgedachte: 

- een redelijk goed functionerend verkeers- en vervoers-

systeem. 

Men zou geneigd zijn ook te zoeken naar belangrijke re

presentanten van de 20e eeuwse architectuur, naar massa-· 

le hoogbouwwijken en naar monumentale verkeersconstruc

ties: typische verschijnselen van deze eeuw. Deze ver

schijnselen zijn echter niet zozeer typisch voor de ~ 

ee~ stad, als wel voor het stempel dat deze eeuw op 

de oudere steden heeft gedrukt. De elementen van F.indho

ven als 20e eeuwse stad zijn zo overduidelijk aanwezig, 

dat Eindhoven zelfs een prototype van dit type stad moet 

worden genoemd. 

Elementen van Etndhoven als een stad met een radiale 

structuur zijn o.a.: 

- een dutdelijk midden. waarop de stad als geheel zich 

oriënteert: 

- de aanwezigheid van radiale elementen van verschillen

de soort, die ieder meervoudig vertegenwoordigd zijn 

in woonwijken, groenelementen, industriegebieden, be

wegingspatronen; 

- de herkenbaarheid van de radiale hoofdrichting binnen 

de wijken: 

duidelijk tangentiale elementen, als complement van 

de radiale elementen. 

Deze elementen zijn in Eindhoven zodanig aanwezig, dat 

het model van de radiale stad goed herkenbaar is, ook 

al is de radiale structuur plaatselijk onduidelijk (in 

Strijp, de oostkant van het centrumgebied, industriege

bied De Hurk, de wijk 1\chtse Barrier) en ligt het cen

trale element van Eindhoven niet middenin maar aan de 

noordkant van het centrumgebied. 
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Elementen, karakteristiek voor een aaneengegroeide ag

glomeratie van dorpen, zijn o.a.: 

- de aanwezigheid van reststructuren van dorpen en ge

huchten binnen de bebouwing; 

- herkenbare r·emnanten van de verbindingen tussen die 

oorspronkelijke nederzettingen met lintbebouwing die 

zich daarlangs placht te ontwikkelen; 

discontinuïteit in de bebouwing als restanten van het 

vroegere landelijke gebied. 

Dergelijke elementen zijn in Eindhoven zeer zeker aanwe

zig, maar in vergelijking met andere steden van een 

soortgelijke herkomst toch niet tn die mate, dat hier 

van een sterk model kan worden gesproken. 

In GesteL Stratum P.n Strijp zijn de oude kernen en 

voorzieningen nog herkenbaar, in Tongel re zelfs zeer 

duidelijk; Eindhoven-Noord is echter zodanig geherstruc

tureerd en uitgebreid, dat van de historische situaties 

nog maar relicten over zijn. Verder ligt het dorp Acht 

nog geheel los van de stedelijke bebouwing, wat in be-

ginsel niet kerunerkend ts voor dit type. 

l\ls we het voorgaande wat nader bezien, kunnen we een 

aantal opmerkingen plaatsen. r· In de ee<•te plaat• valt op, dat eenzelfde object op 
verschillende manierP.n benoemd kan worden, al naar 

gelang er een ander type aan de orde is gesteld. De 

P.lementen, dat zijn de benoemde verschijnselen, weer

spiegelen de optiek van het type. om voorbeelden te 

noemen: dezelfde bebouwing kan benoemd worden als ra

diaal element en ook als volkshuisvestingsgebied; een 

verkeP.rsweg kan benoemd worden als verbinding van ou

de kP.rnen en ook als radiaal element. 

2. Uiteenlopende objecten kunnen hetzelfde benoemd wor-

den. In de genoemde voorbeelden wordt aangegeven, dat 
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zowel verkeerswegen als bebouwingen als radiaal ele

ment kunnen worden aangeduid. 

3. We zien, dat in deze voorbeelden getracht wordt met 

de termen 'verkeersweg' en 'bebouwing' objecten aan 

te duiden. Het blijkt, dat we dan wel de intentie 

hebben de objecten op zich aan te duiden, maar dat 

we dat niet kunnen zonder termen te gebruiken die ook 

geschikt zijn om typen aan te duiden of elementen van 

een type. 'Verkeersweg' zou bijvoorbeeld een element 

kunnen zijn van een type 'wegenpatroon'. Dat hier 

'verkeersweg' bedoeld is als aanduiding van het ob

ject op zich, is alleen duidelijk omdat uit de con

text blijkt dat er geen type 'wegenpatroon' aan de 

orde is. 

4. et onderkennen van elementen kan leiden tot een on

derzoek naar de kwaliteiten en mogelijkheden van die 

elementen op zich. Die elementen worden dan als nieu

we typen beschouwd, waarbinnen met opnieuw typerende 

elementen kan onderkennen. De nieuwe typen zijn van 

een geheel ander niveau dan het eerste type en staan 

,_~aarmee in een~ 
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3. HET ONOE~ZOEK 

3.1. Een samenvattend beeld 

In het begin van zijn boek 'Orthodoxy' vertelt G.K.Ches

terton een verhaal met de volgende inhoud: 

"Een Engelsman ging er op uit om nieuwe landen en 
volken te ontdekken tot meerdere eer en glorie van 
het Britse Imperium. Er was echter iets niet in orde 
met het kompas waarop hij voer, en na een lange 
bootreis landde hij op het strand van Brighton aan 
de zuidkust van Engeland. Hij zag het zonnige strand 
met de wuivende palmen en de exotische bouwwerken, 
en, in de veronderstelling geland te zijn in een ge
bied met een vreemde beschaving, stormde hij naar 
voren met de Union Jack in de hand met de bedoeling 
deze te plaatsen op de koepel van het grote Pavil
joen". 

Chesterton vraagt zich vervolgens af wat de gevoelens 

van die Engelsman zouden zijn, zodra hij zijn vergissing 

zou bemerken. Er zou ongetwijfeld sprake zijn van gevoe

lens van gêne en teleurstelling, maar, zo stelt Chester

ton, dit zouden niet zijn gehele gevoelens zijn, zelfs 

niet het overheersende deel ervan. overheersend zou ei

genlijk zijn, dat hij zich ervan bewust was iets heel 

bijzonders mee te maken: een nieuw onbekend land ontdek

ken en tegelijkertijd thuiskomen: ontdekken hoe bijzon

der het vertrouwde Engeland eigenlijk is. 

Chesterton illustreert hiermee zijn eigen belevingen, 

hoe hij als vrijdenker op onderzoek uitging om uiteinde

lijk te belanden bij het gewone, het vertrouwde, om uit

eindelijk weer thuis te komen. 

De verwondering over het alledaagse is een kostbare gave 

die de weg opent naar dieper inzicht. De weg tot deze 

verwondering is als regel niet rechtstreeks. Meestal is 

het pas na de nodige omzwervingen dat de ontdekking 

volgt, dat het bijzondere dat ons bezighoudt tegelijker

tijd iets heel gewoon is, iets algemeen menselijks. 
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OOk de verwondering over de typologische methode begint 

op een punt, waarop het algemeen menselijke karakter er

van geheel schuil gaat achter de mystificatie ervan bin

nen de discussie van ingewijden. 

De huidige typologische discussie heeft typologie zoda

nig in een probleemsfeer geplaatst, dat men bij het ty

pologisch onderzoek en ten behoeve daarvan er niet aan 

ontkomt expliciet w.eer te geven welk standpunt men te

g~nover deze discussie inneemt. 

Als antwoord op deze discussie is hier gekozen voor een 

reductie van het typebegrip tot een, method()~()gi::;ch be·· 

grip, naar het voorbeeld van Q~atremère deQuincy. Het . -~----,--
\i resultaat van deze reductie is, dat de typologische me
. !i 

thode niet alleen tot een bruikbaar gereedschap wordt, 

maar dat bovendien deze wordt onderkend als specifieke 

methode voor (o.a.) a!"chitect()nisch en stedebouwkundig 

onderzoek. Een nadere reflectie hierop kan vervolgens 

leiden tot het inzicht, dat het hier gaat om een methode 

die ons van nature eigen is, dat het hier gaat om een 

normale manier van doen bij ons streven naar het schep

pen van orde in de ons omringende wereld. 

In onze alledaagse situatie vragen we niet om scherpe 

begripsomschrijvingen, om methodologische beschouwing. 

De feitelijke vragen die wij tot onze omgeving richten, 

zijn vragen in de geest van: 'Wat kan dit voor mij bete

kenen?' en 'Hoe ga ik hiermee om?' 

Het resultaat van deze vraagstelling is bedoeld te zijn, 

dat we dingen naar hun betekenis in soorten kunnen ver..

delen, waarbij in dit verband 'soort' een synoniem kan 

zijn voor • type'. Deze 'gewone' manier van doen is in 

feite een voorbeeld van een typologische benadering: het 

is er zelfs het prototype van. 
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(Let ~el_: Hier wordt niet uitgesloten. dat we het ons 

omringende ook op een andere manier kunnen benaderen, 

bijvoorbeeld natuurwetenschappelijk: vanuit een context-

loze visie in tegenstelling tot de typologische be11ade·· 

Î ring, die nadrukkelijk uitgaat van de context, de bete

l\ van de dingen. Koningsveld (8) duidt op pagina 24 

zÜn boêk'"""iitet·- verschijnsel wetenschap' deze twee van 

denkwijzen o.a. als volgt aan: 'De moderne wetenschaps

filosoof zal zijn object niet vanuit het wezen van dat 

object kunnen kritiseren ..... Hij zal met dat object in 

dialoog moeten' ..... 

In hoeverre deze twee benaderingen los van elkaar kunnen 

worden gezien en :l.n hoeverre er sprake is van een tegen

stelling tussen beide benaderingen, moet hier buiten be-

schouwing blijven, gezien de aard van deze studie.) 

In hoofdstuk 2 is uiteengezet hoe architectuur en stede

bouw kunnen worden gezien als wetenschappen 'van het 

kunstmatige'. Vandaaruit is getracht de gedachte te on

derbouwen, dat de typologische methode kenmerkend is 

voor het architectonisch en stedebouwkundig onderzoek. 

Vervolgens is deze methode gekarakteriseerd als een 

classificatie van objecten naar hun betekenis. Hierbij 

is een vergelijking gemaakt met de 'normale' classifica

tie, die eigen is aan natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Het doel van het typologisch onderzoek is beschreven als 

'het leren omgaan met de dingen'. Dit doel wordt nage

streefd door het ontwikkelen van typen, wat betekent dat 

de zaken, waar het in het onderhavige geval om gaat, 

worden onderkend, benoemd en beschreven, waardoor als 

het ware een ~andleiding 'voor het omgaan met bepaalde 

dingen' ontstaat. 

Kenmerkend voor het typologisch onderzoek zijn de .~aar

de-oordelen, die voortdurend gemaakt moeten worden, en 
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het onderkennen van waardevolle elementen en mogelijkhe

den in de modellen, die wij in het type willen samenvat

ten. Dit onderkennen heeft een heuristisch karakter, 

evenals het onderkennen van de wenselijkheld tot vor

ming, afsplitsing of samenvatting van typen. De typen 

worden als het ware van binnenuit ontwikkeld. Het is een 

proces van voortdurende discussie, een zoeken met vallen 

en opstaan, een groeiproces dat in principe nooit af is. 

Wij kunnen echter in ieder stadium de balans opmaken en 

oordelen of het resultaat voldoende is. Daarmee is ook 

het eindpunt van een typologisch onderzoek een keuzemo

ment van de onderzoeker geworden. zc:dra blijkt da~. met 

het resultaat kan worden gewerkt in de context waarvoor 

het is ontwikkeld, is het onderzoek 'af'. 

Er is dus steeds sprake van keuze: we achten het één be

ter dan het andere. De keuze is zinvol, voorzover deze 

zich baseert op een waarde-oordeel: de objecten worden 

beoordeeld op hun probleemoplossend vermogen. In archi

tectuur en stedebouw zijn deze problemen in het algemeen 

van }ll!>rJp.lggJ?che ~<~,rd. 

De formulering en de behandeling van de problematiek 

worden in eerste instantie bepaald door de opvattingen 

van de onderzoeker omtrent architectuur en stedebouw, en 

in de confront at ie daarvan met een aktuele vraagstel

ling, die 'van buiten' komt. De opvattingen van de on

derzoeker leveren spelregels voor het onderzoek, ten ge

volge waarvan deze opvattingen in het onderzoek tot uit

drukking komen. 
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Waar het specifiek gaat om deze ondergrond van het 

onderzoek wordt veelvuldig de term • typeconcept • 

// gebruikt ( *). De zuivere begripsinhoud van deze term is 

niet al te duidelijk. 

Typeconcept (**) wordt in verschillende betekenissen 

gebruikt, zoals: 

- de gehanteerde opvat tingen omtrent architectuur en/ oE 

stedebouw: 

- het geheel van spelregels, dat door deze opvattingen 

wordt geleverd; 

- de specifieke ~ani van een typologie, ingevolge de 

gehanteerde spelregels. 

Het is niet nodig hier dieper op in te gaan. Het 

typeconcept is geen begrip, dat thuishoort in een 

(methodologische) beschouwing van typologie, maar slaat 

op de inhoudelijkheid van het te onderzoeken 

architectonisch object. Bij een beschouwing van 

typologie als methode mag het dus buiten beschouwing 

blijven. Het l<:an eventueel aan de orde komen als we de 

proceskant van het onderzoek nader bezien. 

----------·--------·-·----·----
(*) Een onderzoek naar typeconcepten beweegt zich op 

het gebied van de architectuurl<:ritiel<:, waarbij het 

typeconcept methodologisch gezien de inhoud uit

maakt van het patroonniveau (zie §.3.3.1. Patroon

niveau). 

(**) Men zou verwachten, dat in de huidige architectuur

discussie de term typeconcept ooi<: gebruikt wordt om 

het begrip 'type' als zodanig aan te duiden. Deze 

betekenis. die toch wel voor de hand ligt, zijn we 

echter niet tegengekomen. 
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3.2. De architectonische niveaus 

In het voorgaande is opgemerkt hoe in de architecto

nische discussie een viertal optieken naast elkaar als 

uitgangspunt worden gehanteerd (*): 

~1. 
de methode; 

1;12. de archi teetonische objecten; 
I f de architectonische concepten: ~1'3. 

~ 4. de beginselen van architectuur. 

De betekenis ervan is dan als volgt (**): 

- Het eerste uitgangspunt gaat over de methode: over de 

keuze, de aard en het hanteren van allerlel begrippen. 

die daarin thuishoren. De studie 'Het typologisch ge

reedschap' valt in zijn geheel hieronder. 

Het tweede omvat de ordening en de beschrijving van de 

architectonische objecten. Dit is het gebied van de 

eigenlijke architectuurtypologie. 

Het derde omvat de beschrijving van de opvattingen die 

verschillende subjecten huldigen ten aanzien van de 

objecten: de typeconcepten. Deze bevat ten de keuzen 

die de spelregels vormen voor architectuurtypologie. 

Dit is het gebied, waarmee de architectuurkritiek zich 

specifiek bezighoudt. 

Het vierde omvat beschrijvingen van beginselen die aan 

de verschillende opvattingen en keuzen ten grondslag 

liggen. Een vertoog op dit gebied zou van metafysische 

aard zijn. 

(*) Zie ook §.1.4. Categorieën binnen de discussie. 

(**) De hier besproken indeling vertoont een opmerkelij

ke overeenkomst met de volgende passage uit 'De or-

de van het vertoog' van Michel Foucault: ' .•. een 

discipline wordt bepaald door een gebied van objec·· 

ten, een geheel van methoden, een groep van propo

sities die voor waar worden aangenomen, een spel 

van regels en definities ••... • (11). 
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Deze opsOIIIllling kan als volgt geordend worden: de uitkom-

sten van 1. van de studie van de methode leveren de 

spelregels voor de studie van 2, 3 en 4; er is dus spra

ke van een hiërarchische relatie. Vervolgens merken we 

een hiërarchie op in de aspecten 2. 3 en 4: de objecten, 

de concepten en de beginselen. 

De studie van de beginselen van architectuur levert uit

gangspunten voor het vormen van een architectonische 

houding (hiervoor aangeduid met 'typeconcept'). We den

ken ons daarbij deze beginselen van architectuur als zo 

algemeen, dat geabstraheerd kan worden van aktuele maat

schappelijke, economische, culturele en technische situ

aties. Deze aktualiteit is juist kenmerkend voor het ty

peconcept. Het typeconcept op zijn beurt levert een uit

gangspositie voor de ontwikkeling van het architecto

nisch o~ject, waarvan de gebondenheld aan incidenteel 

ter beschikking staande middelen en aan specifieke loka

ties en functies eP.n kenmerk is. Binnen het gebied van 

het architectonisch onderzoek onderscheiden we op deze 

wijze ~~e nive~us, op elk waarvan het onderzoek z l.ch 

kan richten ( *). 

(*) Men kan hierbij opmerken dat de concepten weliswaar 

spelregels leveren voor de objecten, maar ook dat 

het object 1n zijn beperkte realiseerbaarheid en 

toepasbaarheid beperkingen oplegt aan en derhalve 

spelregels levert voor het concept. Als er dus spra

ke is van een hiërarchische relatie tussen het ge

bruiksniveau en het objectenniveau, dan kan die hië

rarchie zowe 1 in de ene als in de andere richting 

gaan. Men kan zeggen dat de richting van de hiërar

chie afhangt van de aard van de vraag, van waaruit 

geredeneerd wordt. Het zou te ver voeren nader in te 

gaan op deze omkering van de richting van een hië

rarchie. Dit zou meer thuishoren in een studie over 

hiërarchische systeemtheorie. 
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Op het niveau van de objecten is de probleemstelling af

komstig van de g~ruiker, die bijvoorbeeld een bruikbare 

omgeving wenst om te wonen; op het niveau van de concep-

ten komt de probleemstelling vanuit de architect, die 

behoefte heeft aan uitgangspunten bij het ontwerpen van 

gebouwen; op het niveau van de beglnselen komt de pro-

bleemstelling vanuit de architectuurcriticus, die zoekt 

naar een basis voor de interpretatie van architectuur. 

Deze opsomming van niveaus, die kan worden opgevat als 

een beknopte typologie van architectuuronderZOf!knivr.aus, 

is niet uitputtend. We zouden nog. tussenniveaus kunnen 

bedenken. Voor een algemene benadering is deze specifi

catie echter voldoende, en wanneer de behoefte daaraan 

zich voordoet is nadere verfijning altijd mogelijk. 

3.3. De onderzoekniveaus 

Nadat hiervoor de inhoudelijke niveaus van architecto

nisch onderzoek zijn bezien, gaan we ons nu bezighouden 

met de niveaus die zich voordoen in het ondr.rzor.kproces. 

Laten we even het onderwerp in beeld brengen met het 

volgende voorbeeld, dat inhaakt op de inhoud van de vo-· 

rige paragraaf. 

Stel dat het onderzoek zich richt op de vergelijking en 

bekritisering van typeconcepten. Daarbij kunnen zowel de 

betreffende bouwwerken als de gehanteerde beginselen als 

gegevenheden bij het onderzoek een rol spelen. Inhoude

lijk gezien is er in dit geval sprake van drie niveaus, 

Wäürbij het niveau van de architectonische objecten en 
~-

het niveau van de beginselen polen vormen, waartussen 
~-· 

het onderzoek zich ontwikkelt. 

In het onderzoekproces als zodanig is echter slechts 

sprake van twee niveaus, te weten het eigenlijke onder

zoekgebied dat we aanduiden met patroonniveau, en het 
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gebied van de gegevenheid bij het onder-zoek dat we aan-

duiden met str-uctuur-niveau. Deze ter-men zljn ontleend 

aan het spr-aakgebr-uik binnen de Afdeling der- Bouwkunde 

van de Technische Hogeschool Eindhoven, waar- ze ongeveer

in deze betekenis wor-den gehanteer-d. Aan de keuze van 

deze ter-men ligt ten gr-ondslag het gebr-uik van de woor-

den 'patr-oon' en 'str-uctuur-' in stedebouwkundige publi

katies van de laatste jar-en. 

In het hier-na volgende wor-den eer-st de begr-ippen pa

tr-oonniveau en str-uctuur-niveau behandeld. Ver-volgens 

wor-dt het ver-schijnsel 'ver-schuiving van niveau' gesig

naleer-d, waar-bij het voor-stel wor-dt gedaan tot het ge

br-uiken van de ter-m 'accidenten' . De beschr-ijvingen van 

deze niveaus zijn toegesneden op het typologisch onder-

zoek, maar gelden in beginsel voor- ieder- onder-zoek. 

3.3.1. Patr-oonniveau 

Bij een onder-zoek is uiter-aar-d altijd spr-ake van iets 

wat onder-zocht wor-dt. Wij nemen iets waar- en alleen dat

gene wat we waar-nemen kan het voor-wer-p zijn van onder-

zoek. 

_Q!!.<l~_r_~()!!~JishL.z_içh_o{l .. g~chijnselen. Die ver-schijnse

~Ul!!l~!l o_p_ __ e:Ln<l_el<><:>s _ vegl :zal<e!l_ petrek.K~I!g_ _ _h~bQ~n; 

welke dat zijn, hangt af van de doelstelling, de optiek 

van het onder-zoek. Het kan gaan over- voor-wer-pen of pr-o-

cessen, over- kwaliteiten of kwantiteiten, afhankelijk 

, van de gekozen vr-aagstelling. Hier-voor- wor-dt hier- de 
L______..--------- -----~----- --~-- ----- -------------- r---'"--- _"____ --

aanduiding ~patr-oonniveau' !gehanteer-d. 
I___ 

Het patr-QQnniveau kan nu wor-den beschr-even als het ni-
~--------------- -------..... -----

veau van de_ver-schijnselen. Wij moeten dan niet stellen, 

dat de te onder-zoeken objecten zelf, methodisch gezien, 

tot dit niveau behor-en, maar- dat het onder-zoek zich be

zighoudt met een model_~an q}nqen. Met dit laatste wor-dt 
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bedoeld: de dingen, voorzover ze onderzocht worden, een 

abstractie van de dingen, de dingen gezien als de tota

liteit van de verschijnselen waarmee het onderzoek: zich 

bezighoudt. 

Het onderscheid tussen 'de dingen zelf' en 'modellen van 

de dingen' spreekt niet gemak:k:elijk: tot de fantasie. ~en 

eenvoudig voorbeeld kan dit onderscheid verduidelijken. 

(N.B. Terwijl in §.2.3.2. het model wordt bezien vanuit 

het type, wordt het hier bezien vanuit het ding.) 

Gesteld dat een bepaalde boom..c;oort voorwerp van onder"~ 

zoek: is. De te onderzo.ek:en objecten omvatten dan alle 

bomen van die soort. De bomen worden dan niet meer ge· 

zien in hun individualiteit, maar als vertegenwoordiger 

van een soort, wat op zich al een abstractie inhoudt. 

Het maakt vervolgens een groot verschil of de bomen be~ 

zien worden in hun beteleenis voor de landschapsarchitec

tuur dan wel voor de houtverwerkende i.ndustrie. Het ga<~l. 

in het eerste geval om heel andere verschijnselen dan in 

het tweede geval, ook: al betreft het dezelfde boomsoort. 

In deze twee gevallen worden echter van deze boom twee 

geheel verschillende modellen gehanteerd. Deze modellen 

omvatten ieder een de~.verzameling van de ei~en~chappen 

van de boom, die zodanig gekozen zijn dat de erin voor

komende elementen relevant zijn voor een bepaald doel, 

dat buiten het object ligt. 

Wij kunnen het patroonniveau zien als 'de Wf:H"k:elijk:heid' 

en zo wordt het in het spraak:gebrutk: veelvuldig aange~ 

duid in uitspraken als 'in de wt;_r_k:e l~Jk:heid merleen we 

dit op' en 'dat palet in de werkelijkheid heel anders 

uit'. Het gaat dan om de }2~perk:t~ werkelijkheid van het 

onderzoek:veld. 

De benaming patroonniveau behoeft enige toelichti.ng. Een 

patroon is weliswaar iets wat direct waarneembaar is en 

als zodanig behoort het tot de verschijnselen, maar het 
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duidt toch allereerst op een zichtbare samenhang tussen 

een aantal verschijnselen, waardoor deze een nieuw ge

heel gaan vormen en niet op de afzonderlijke verschijn

selen, waartussen het onderzoek een verband legt; die 

afzonderlijke verschijnselen vormen als regel juist het 

vertrekpunt van het onderzoek, dat zich vervolgens richt 

op het zichtbaar maken van het patroon daarin. Een bena

ming als 1 wer;:keliJkhei~-~niveau 1 of 1 niveau van de ver

schijnselen zou ook denkbaar geweest zijn, maar 'het pa

troonniveau' heeft als bijzondere eigenschap, dat hierin 

tevens het doel van het onderzoek vertegenwoordigd is. 

3.3.2. Structuurniveau 

Welke verschijnselen binnen het waarnemingsveld van het 

onderzoek vallen hangt af, zoals hiervoor al is opge

merkt. van de optiek van het onderzoek. Hoe we met deze 

verschijnselen omgaan hangt vervolgens af van de uit

gangspunten, die de onderzoeker binnen deze optiek aan

neemt. Bij het beschouwen van verschijnselen onderzoeken 

wij niet de uitgangspunten, maar we hanteren ze. 

_l:t~l:_ structuurniveau kan nu worden_ .. R~~Sl:l!.e~~;!.31.l:i het ni

~ _y~:IIL. 9& .. uttgangsPU(lt_~[l ~ die binnen het <?nderzoek 

gelden. Ten opzichte van het patroonniveau is het struc

tuurniveau het niveau van de onderliggende ordening, van ----..--.-.. ... ""-----~"«-~~--~-----. -,_ .. ----·~"'---~~ ... 
de hulpmiddelen die ons ten dienste staan bij het ver-

krijgen van inzicht in verschijnselen. Het structuurni

veau :l.s het niveau van de spelregels in de meest uitge

breide zin van het woord: te vergelijken met de paradig

ma's in de zin van Kuhn. Het patroonniveau omvat een 

duidelijk afgepaald gebied. Het structuurniveau daaren· 

tegen is min of meer onbepaald. Het i.s niet zinvol, het 

uitputtend te inventariseren en er wordt in feite een 

keuze uit gemaakt van wat dienstig is voor het onderzoek 

en op het ogenblik dat daaraan behoefte is. 
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De benaming 'structuurniveau' is wel duidelijk als we 

r;;;t woord structuur begrijpen in de betekenis van het 

/ ~derliggende principe van ordening, als datgene van 

\ 
waaruit de orde in de verschijnselen voorkomt, als het 

L 
geheel van wetmatigheden die op de verschijnselen van 

toepassing zijn. 

3.3.3. Verschuiving van niveau 

Bij onderzoekaktiviteiten is terugkoppeling van resulta

ten een algemeen voorkomend verschijnsel. 

Stel we gaan beginnen met een typologische anal~~e van 

een stedebouwkundig plan. Dan ontsta~t niet alleen een 

eerste inzicht in de samenstelling en de kwaliteiten van 

het plan, maar tevens een verbetering van het inzicht in 

de doelmatigheid en de aard van de gehanteerde typen. 

Dit gegeven ~al dan jn het algemeen leiden tot het bij

stellen en ontwikkelen van de typologie. Als in die fase 

de aandacht zich richt op de mogelijke verbetering van 

de typologie, dan verschuift tegelijkertijd het object 

van de studie. Deze verschuift dan van het desbetreffen

de stedebouwkundige plan naar de typologie, die er op 

van toepassing is verklaard. 

Bij de analyse van het plan is de typologie een zaak op 

structuurniveau: het is dan een instrument bij de plan

analyse. Het stedebouwkundig plan vult dan het patroon

niveau. Deze analyse levert gegevens op, waarvan de 

bruikbaarheid wordt bezien aan de hand van de algemene 

probleemstelling van waaruit het onderzoek is opgezet. 

Bij de terugkoppeling van deze analyseresultaten naar de 

typologie ~r<it'de typologie object van ~~derzoek. Het 

stedebouwkundig plan verdwijnt uit het gezichtsveld en 

de analyseresultaten van het plan gaan dan de typologie 

beïnvloeden. Er is op dat moment sprake van een verande

ring van het directe onderzoeksdoel, dat dan de verbete-
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ring van de typologie gaat behelzen. Dit nieuwe doel is 
-·~~,~-~",,~, ' 

afgeleid van het eerste doel, de plananalyse. Het is 

daaraan ondergeschikt en van tijdelijke aard. Op dat mo

ment echter moet de typologie aangemerkt worden als be· 

horende tot het patroonniveau. De typologie wordt dan 

van een statisch gegeven tot een dynamisch gegeven, tot 

iets wat in beweging is. 

Wij kunnen dit gebeuren beschrijven als een verschuiving 

van niveau, met name de typologie verschuift van struc

tuurniveau naar patroonniveau. 

Voor alle duidelijkheid dient hier eraan te worden her

innerd, dat het patroonniveau een niveau is in het sys

teem van het onderzoekproces. 

Daarnaast hebben we systemen van het onderzoekgebieq: de 

j._nhoude!J.ike systemen. Datgene wat verschuift, is het 

inhoudelijke systeem, dat eerst een 'invariant' was en 

nu een variant wordt (en ook wordt een variant tot inva

riant). Zodra de typologie op patroonniveau komt, worden 

de spelregels van belang die aan de typologie ten grond

slag liggen: dat is de stedebouwkundige stellingname, 

van waaruit de typologie ig samengesteld, aangeduid met 

'typeconcept'. Maar er zijn nieuwe spelregels bijgekomen 

en wel de analyseresultaten van het stedebouwkundig 

plan. De bruikbaarheid van de analyse vormt nu mede een 

maatstaf voor de beoordeling van de gehanteerde typolo

gie en voor de eventuele bijsturing ervan. 

Dit nieuwe geheel van spelregels, dat zijn dus de analy

seresultaten èn het typeconcept, vormen nu de inhoud van 

het (nieuwe) structuurniveau. 

De toetsing {en mogelijk de wijziging) van de gehanteer

de typologie die nu plaatsvindt, kan aanleiding zijn tot 

het herzien van anderfl zaken. Dat kan het typeconcept 

zijn, dat zou ook het onderzoekresultaat van de planana

lyse kunnen zijn. F.r doet zich dan opnieuw in de orde 

van het proces een verschuiving van niveau voor. 
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3.3.4. ~ccidenten 

De aanwezigheid van de verschijnselen op patroonniveau 

wordt gerechtvaardigd door hun relevantie 1n het kader 

van het onderzoek, of met andere woorden: het gezichts

veld van de onderzoeker omvat die elementen, die rele

vant zijn voor het onderzoek. Toch is deze er zich van 

bewust. dat de beschouwde objecten meer zijn dan het ge

heel van de in de beschouwing betrokken elementen van 

deze objecten. We zouden kunnen spreken van een horizon 
--~-----~-~ .. " --- ----- ~--·· --~--

van het gezicht_!;yel:._d van de onderzoeker, waarachter al 
• ' --- J::__ ~ 

datgene ligt dat niet relevant is voor het onderzoek, 

dat buiten de directe waarneming valt. 

om het beeld nog even vol te houden: de onderzoeker weet 

dat iedere verandering in zijn standpunt ook een veran

dering in zijn horizon betekent, wat inhoudt dat er dan 

elementen vanachter de horizon opkomen en erachter ver

dwijnen. 

Bij een stedebouwkundige plananalyse. zoals overigens 

bij ieder typologisch onderzoek. m_<>~Yi'\!l_l11!_Jl~t-J:n>olo

gisch inzicht worden vastgesteld hoever het onderzoek 

~ zal gaan. welke elementen al dan niet relevant zijn voor 

het onderzoek. Er wordt een grens gesteld aan wat rele

vant is. Het blikveld krijgt een horizon. 

Maar net zo min als de typen scherp begrensd zijn, net 

;o min 1 igt deze grens scherp vast. Wij moeten in dat 

grensgebied voortdurend overwegen welke elementen van de 

objecten nog net bij de beschouwing zullen worden be

trokken. In deze vaststelling zit duidelijk een gevoels

matige kant. Er zit een persoonlijke keuze in, ten ge

volge waarvan in concrete typologische beschrijvingen 

de persoon van de opsteller herkenbaar is. Inhoudelijk 

is echter een dergelijke persoonlijke kleuring van on

dergeschikt belang. 
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Een en ander vestigt de aandacht op elementen die welis

waar niet van direct belang zijn voor het onderzoek, 

maar niettemin binnen het bewustzijn van de onderY.oeker 

l ~:~;~;~~;;~:,:~~;:, d ~:a:e ~::ang:z :::d::o~~~;:~-~!~~~;~: 
\ situatie van accidentele _aard zijn. f 

Wij kunnen deze aanduiden met accidenten en in dit ver

band spreken van h~t accidentele niveau. Het kan worden 

opgevat als een supplement van het patroonniveau. Deze 

suggestie prikkelt waarschijnlijk tot tegenspraak. 

Is het verantwoord om het hier gesignaleerde verschijn

sel te benoemen met niveau of mogen we niet verder gaan 

dan te constateren dat het patroonniveau, als het norma-· 

tief onderzoek betreft, een ruime marge heeft, waarbin

nen elementen voorkomen die potentieel (en niet aktueel) 

deel uitmaken van het patroonniveau? 

Wij durven geen stellige uitspraak te doen, maar we vin

den wel dat we dit verschijnsel moeten signaleren. 

3.4. Verschijnselen 

Bij het ontwikkelen van een typologie zal men geneigd 

zijn, naar analogie van een '(l_atuurlijke' classificatie, 

te trachten de inhoud en de begrenzingen van een type 

exact vast te leggen. Voorzover dit dan niet lukt, wordt 

dit ervaren als een onvolkomenheid in het onderzoek. Het 

wordt ervaren als een falen, wat het onderzoek kan frus

treren. Dit is echter een verkeerde instelling, die 

voortkomt uit het zich onvoldoende realiseren van waar

mee men precies bezig is. 

Naarmate een~tY_(ilO~()g~e groeit, zal men ook de behoefte 

hebben geledingen aan te brengen om zicht op het geheel 

te kunnen .h<>u<i_en. Daarbij kan men twee richtingen uit. 
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Men kan de t~P':~ .. II_E!:~: r ui t;pl i t sen in \s~typen op o!:t.~tf 
[zelfdenivea-q men kan ook binnen het type vers~hillende 
~i~~~~~ .Ónd.~rscheiden, waardoor een~~ntsta':~j 
HeF.ond~orscheid tussen deze twee handelwijzen is niet 

altijd direct duidelijk, zodat het waarschijnlijk nuttig 

is hierop wat nader in te gaan. 

We geven nu allereerst een toelichting op de marge in 

de begripsinhoud en de vaagheid van de begrenzingen, 

waarna aan de hand van een voorbeeld de mogelijkheden 

van de onderverdeling nader worden toegelicht. 

3.4.1. De marge van de begripsinhoud 

In de bepaling van de begripsinhoud van een type is een 

sterk. subjectief element aanwezig. Bepaalde elementen 

zullen door de ene persoon als meer typisch worden erva-· 

ren dan door de andere persoon. Zelfs bij eenzelfde per

soon zullen onder variërende omstandigheden de elementen 

niet precies hetzelfde worden gewaardeerd. 

Er is dus een marge aanwezig in de begripsinhoud die 

discutabel is: waarovE~r men het slechts ten dele eens 

is. waarvan men niet zeker weet in hoeverre het onder 

het type valt. 

Desondanks mag worden gesteld, dat in de begripsinhoud 

van een type steedr; een middengebied aanwezig is waar-

over men het geheel eens is, waarover geen discussie no

dig is, en marges waarover wel discussie kan plaatsvin

den. Dit mlddengebied is in feite de basis van onze da

gelijkse communicatie: 'We weten samen waarover we pra

ten'. Door in overleg afspraken te maken kan het midden

gebied vP.rgroot en de marge verkleind worden. Het is 

echter een illusie te veronderstellen, dat men vla af

spraken tot een exact vastgestelde begripsinhoud kan ko

men als het gaat over niet-exacte zaken, zoals specifie

ke architectonische en stedebouwkundige vraagstukken. 
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Een exacte vaststelling is echt~r geen noodzaak hij het 

hant~ren van de begripslnhoud. Eerder is al opgemerkt, 

dat I)~!_ ontwikkelen van qe _f.>egri~sinholld )U..i.:>~-~~--~~~n~ 
tiC'! uitmaakt van het onderzoek. Dit betekent in ieder 

geval, dat de begripsinhoud geen constante is, zodat het 

vastleggen ervan nooit meer dan een momentopname kan 

zijn in een ontwikkelingsproces. , 

3.4.2. De vaagheid van de begrenzi.ngen 

Er is sprake van grensgevallen, van gevallen waartn niet 

duidelijk is, of het object al dan niet onder het type 

valt. Deze vaagheid kan ook als volgt worden beschreven. 

om tot een zeker type te kunnenworden gerekend moet een 

bepnald object een aantal ty~erende elementen bevatten. 

De objecten, waarom het in ons specifieke gebied gaat, 

bevatten niet 'alle denkbare' typerende elementen, maar 

een 'voldoende hoeveelheid'. Zelfs vanuit scherp omlijn

de doelstellingen zal het niet mogelijk zljn exacte uit

spraken te doen omtrent wat precies 'voldoende' is. 

Door de vaagheid van de begrenzingen krijgt het type een 

zekere globaliteit. Deze vaagheid mag geen aanleiding 

zijn om, zoals velen geneigd zijn, het typebegrip tot 

iets vaags te verklaren en daarmee de discussie erover 

te ontkrachten. De globaliteit echter schaadt de bruik

baarheid, zoals al eerder is betoogd, in het geheel niet 

en is tn feite motor voor de discussie, omdat hierin een 

uitnodiging ligt tot verdere ontwikkeling van het type. 

Bij een architectonische of stedebouwkundige analyse 

komt men regelmatig zulke grensgevallen tegen. Een voor

beeld hiervan zijn de grensgevallen, die Dom. H.van der 

Laan tegenkomt als hij orthogonale vormen van massa's 

en ruimten verdeelt in blok-, plaat- en staafvormen. De 

grensgevallen duidt hij aan met 'blanke' vormen. Deze 

blanke vormen zijn echter bij het ontwerpen van bijzon-
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dere betekenis, doordat men daarbij de mogelijkheid 

heeft ze tot blok, plaat of staaf te maken, door de na

dere interpretatie ervan: door middel van de verdere ge

leding en detaillering van de vorm. (Ze geven dan een 

element van spanning, van verrassing aan het ontwerp.) 

Een bijzonder verschij{lsel is, dat overg13.1lgsl/()rmen dik

wijls aanleiding geven tot de vorming van een nieuw ty

pe, waardoor de gehanteerde typologie wordt uitgebreid 

en verfijnd. voorbeelden hiervan zijn alom te vinden. 

In de stedebouwkundige analyse kunnen grensgevallen het 

karakter van overgangsvormen hebben. Ze kunnen de ont

wikkelingen die in de tijd hebben plaatsgevonden, tot 

uitdrukking brengen. 

Bij het onderzoek van bebouwingen kan een indeling in 

'gesloten bebouwing' en 'open bebouwing' als te grof 

worden ervaren. Dit kan aanleiding zijn tot het onder

kennen van een type 'half-open bebouwing'. 

Dit verschijnsel doet zich algemeen voor, bijvoorbeeld 

in de cultuurgeschiedenis waarin aan overgangsperioden 

een eigen identiteit kan worden toegekend, en in de bio

logie waarin overgangsvormen tussen vegetaties kunnen 

worden opgevat als een nieuw type van vegetatie. 

3.4.3. Onderverdelingen in de typologie 

Hen analytische behandeling van onderverdelingsmogelijk

heden in de typologie vergt een uitvoerig betoog dat 

niet goed past in het kader van deze verhandeling. Daar

om zal hier worden volstaan met het verduidelijken van 

dit punt aan de hand van een voorbeeld. 

Een voorbeeld heeft nogal eens de neiging een eigen le

ven te gaan leiden. Daarom allereerst het volgende: 

Het voorbeeld is bedoeld als een acceptabele opvatting 

met een beperkte toepasbaarheid en dat niet pretendeert 

altijd op te gaan. 
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Gesteld dat er-gens een aantal woningen samen een straat 

vor-men. Men kan dan woningtypen onderscheiden en ver-vol

gems constateren. dat in een zekere str-aat bepaalde wo

ningtypen aanwezig zijn. Men kan ook morfologische typen 

van straten onderscheiden en vervolgens constateren dat 

de betreffende straat door haar stedebouwkundige kwali

teiten tot een bepaald type kan worden gerekend. Ten

slotte kan men morfologische typen onderscheiden in 

straatpatronen om vervolgens te constateren dat diezelf-

de straat een onderdeel vormt van een stratenpatroon van 

een bepaald type. 

Het volgende kan nu worden opgemer-kt: 

A. Hier wordt een bepaald materieel gegeven, de straat. 

driemaal een andere betekenis toegekend. te weten: 

1. verzameling van gebouwen (in dit geval woningen), 

2. stedelijke ruimte, en 

! 3. onderdeel van een stratenpatroon. 

) B. De ver-schillende betekenissen vertegenwoordigen een 

opeenvolging van schaalniveaus, te weten: 

1. het niveau van het woonhuis. 

2. het niveau van buurt- en woonomgeving, en 

3. het wijkniveau. 

c. In de opeenvolging van niveaus is het grotere schaal

niveau inhoudelijk meer dan een veelvoud van het 

kleinere schaalniveau. lUs stedelijke ruimte heeft 

de straat een eigen identiteit, waardoor de straat 

meer is d<.m de optelling van de huizen die samen de 

straat vormen. Op dezelfde wljzt! is ook het gevormde 

stratenpatroon meer dan een op te 11 ing van l tneaire 

stedelijke ruimten die de straten vertegenwoordigen, 

en heeft het als patroon een eigen identiteit. 

D. De onder A genoemde drie betekenissen refereren naar 

typen, dj f! tot drie opeenvolgende typologieën beho

ren. De opeenvolging heeft een hiërarchisch karakter. 
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Welnu, in een dergelijke situatie waarin sprake is van 

een mc~rvoud van betekenissen die jn een hiërarchisch 

ve,rband staan en die tevens ieder een eigen karakter 

hebben, is de term 'gelaagdheid' van toepassing. Kenmer

kend voor een hiërarchische relatie is, dat er een 'ho

ger' niveau is dat normen, spelregels, waarden levert 

aan het andere, het 'lagere' niveau, 

Hoewel de verschillende typen, waar het hierover gaat, 

wezenlijk anders zijn, hebben ze toch duidelijk met el

kaar te maken. Men kan in het gegeven voorbeeld stellen, 

dat het type woningen en het type stedelijke ruimte ter

dege met elkaar te maken hebben, omdat ze elkaar kunnen 

verrijken en ook afbreuk aan elkaar kunnen doen. Het

zelfde kan men zeggen van de relatie tussen stedelijke 

ruimte en stratenpatroon. De vraag kan nu gesteld wor

den: wat is in de hiërarchie woning versus stedelijke 

ruimte het hogere niveau en wat het lagere niveau? Wat 

legt aan wat zijn spelregels op? Deze vragen kunnen tn 

gevallen als deze niet eenduidig beantwoord worden. Men 

kan zeggen, dat de openbare ruimte niet ieder woningtype 

toelaat en daarom eisen stelt aan de bebouwing. omge

keerd kan men vanuit een andere gezichtshoek maar met 

evenveel recht stellen, dat de woning niet aan iedere 

openbare ruimte mogelijk is en daarom eisen stelt aan de 

ruimte. 

Het zou de moeite waard kunnen zijn in een voortgezette 

studie hierop nader in te gaan, wat zou kunnen leiden 

tot een dieper inzicht in het verschijnsel hiërarchie 

en op de vormen, die dit verschijnsel kan aannemen. 

Het onderhanden verschijnsel wordt uitvoerig b(~handeld 

in 'The ghost in the machine' (12) van Arthur Koestler. 

Hij introduceert daarin het 'holon'-begrlp. Een holon 

is een geheel, dat uit delen is opgebouwd, dat zich als 
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geheel presenteert en tegelijkertijd als deel van een 

groter geheel. Hij merkt op, dat hiërarchische ststemen 

een halonstructuur vertonen, en concludeert, dat zonder 

een hiërarchische opbouw de ontwikkeling van grote com

plexe ststemen niet denkbaar is. 

Het volgende voorbeeld illustreert een tegengestelde si

tuatie. 

Een kaart van Nederland op schaal 1:200.000 kan ~o ver 

worden doorgedetailleerd. dat het globale patroon van 

Eindhoven goed herkenbaar is. Een kaart van Eindhoven op 

schaal 1:20.000 kan zelfs alle straten herkenbaar weer

geven. Om echter alle gebouwen en percelen goed te kun

nen weergeven zou men terug moeten naar kaarten van 

stadsdelen op schaal 1:2500 of schaal 1:2000. Als men nu 

de genoemde kaarttypen onderling vergelijkt, dan ziet 

men dat er geen we~enlijk verschil tussen ls op te mer

ken, maar dat de uiterlijke verschillen voortvloeien uit 

het feit dat bij een kleinere schaal bepaalde elementen 

te klein worden om nog afleesbaar te zijn, of dat er zo

veel op de kaart zou komen dat deze niet meer overzich

te lijk is. De verschillen vloeien dus voort uit zuiver 

organisatorische overwegingnn en van e1~n hiërarchische 

relatie. als in het vorige voorbeeld beschreven, is geen 

sprake. 

Van een hiërarchische relatie is evenmin sprake tussen 

kaarttypen van verschillende soort van een bepaald ge·· 

bied, bijvoorbeeld een hoogtekaart, een geologische 

kaart, een grondgebruikskaart. Hier ts dan geen sprake 

van een volgorde, waarin het ene na het andere geacht 

wordt te komen. 00. aspecten. die in de kaarttypen tot 

uitdrukking komen, zijn in wezen gelijkwaardig. Het zijn 

alle modellen van hetzelfde niveau. Hier hebben we te 

maken met een onderverdeling in subttpen en niet met een 

hiërarchie van typen. 
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4. EEN TOBPASSING 

"The proof of the pudding is in the eating". 

In het voorgaande is o.a. uiteengezet wat de typolo

gische methode inhoudt om daarmee een stuk gereedschap 

aan te reiken voor het onderzoek. 

Als besluit zullen we trachten het gereedschap te demon

streren met de beschrijving van een toepassing. Daarvoor 

kiezen we de stedebouwkundige plananalyse. Gezien het 

feit dat op dit gebied een onderzoek van enige omvang 

voor het laatst in Nederland is uitgevoerd in 1913 (*) 

en dat er !'lindsdien zich belangrijke ontwikkelingen heb·· 

ben voorgedaan, is dit onderwerp :.:eer aktueel. Niet al·· 

leen zijn er sindsdien veel opmerkelijke plannen ontwik

keld, maar ook, en dat is het belangrijkste, zijn de in· 

zichten en vaardigheden op dit g~bied sterk ontwikkeld. 

De indruk bestaat, dat de studie van 1913 weinig Invloed 

heeft uitgeoefend op het stedebouwkundig handelen. 

Wij stellen ons voor, dat door toepasstng van de in het 

voorafgaande ontwikkelde inzichten het onderzoek zodanig 

kan worden ingericht, dat aan dit bezwaar wordt tegemoet 

gekomen. Het proces van onderzoek wordt dan gekenmerkt 

door een opeenvolging van fasen van objectief onderzoek, 

die begrensd zijn door expliciete keuzemomenten en waar

de-oordelen. Het voorgestelde toepassingsmodel tracht 

dit globaal in beeld te brengen zonder dat het de pre··· 

tentie heeft een ideaal-model te zijn. Het is slechts 

een van de mogelijkheden. 

(*) RPD·rapport nr .ll: stedebouwkundige inrichting van 

nieuwbouwwijken, van E.Brandes. 
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Het proces begint met de keuze van de te analyseren 

plannen, waarbij zoveel mogelijk expliciet een oordeel 

wordt uitgesproken over de betekenis van deze plannen 

in het licht van de huidige stedebouwkundige ontwikke

lingen. 

In de ~erste fase worden de plannen kwantitatief onder

zocht op een uitgebreid aantal eigenschappen, zoals bij 

een conventionele gang van zaken gebruikelijk. is. Daar

bij komen wel enige nieuwe factoren aan de orde, zoals 

buitenklimaat en beheersk.waliteiten, maar de doorwerking 

mag veel minder gedetailleerd zijn dan bij een conven

tionele plananalyse. Uiterste gedetaillerdheid heeft 

geen enkele zi.n zolang de relatieve betekenis van de 

factoren in het licht van het eindresultaat niet vast

ligt en ook. omdat in de waarde, die later aan de resul

taten van deze eerste fase wordt toegekend, steeds een 

grote speling zit. Mocht iets achteraf van bijzonder be

lang blijken, dan k.an daar altijd op worden teruggek.o·· 

men. 

Het keuzemoment dat nu volgt, betreEt de stedebouwkundi

ge typen. Er moet nu een aantal typen worden gekozen, 

die voor de huid1.ge stedebouw van belang worden geacht 

en die in de tweede fase nader moeten worden bezien. De

ze kunnen uiteenlopend van aard zijn en betrekking heb

ben op zaken als: 

oriëntatiepatronen binnen een plan, 

patronen van groen-- en speelvoorzieningen, 

- stedelijke ruimten. 

Bij deze typen wordt expliciet vermeld welke betekenis 

eraan wordt toegekend, wat men er in beginsel van ver

wacht. Volledigheid is hierbij niet van belang en ook. 

niet mogelijk.. Het ~ntal te beschouwen typen moet nog 

te overzien zijn en te onderzoeken met de beschikbare 

capaciteit. Bij deze keuze worden de motieven nader uit-
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gewerkt die eerder tot de keuze van de plannen hebben 

geleid. Dit is nu mogelijk, omdat de eerste analyse een 

meer gedetailleerd overzicht heeft opgeleverd in de 

planl<waliteiten. 

De 1_weede fase bestaat uit het vaststellen en invef!_tari

seren van de elementen die relevant geacht worden voor __ ..... --· 
de betreffende typen. Dit zijn in de eerste plaats ele-

menten die in de eerste fase aan de orde zijn geweest. 

aangevuld met elementen die in de eerste fase nog niet 

'boven de horizon' te zien waren. Hierbij valt bijvoor

beeld te denken aan elementen in de sfeer van belevings

waarden. Hiernaar moet onderzoek verricht worden, hetzij 

door directe waarnemingen, voorzover de plannen zijn ge· 

realiseerd. hetzij door analyse van vergelijkbare situa

ties elders. hetzij door reflectie en literatuurstudie. 

Per type gaan nu de elementen een soort cluster vormen: 

er ontstaan per type verzamelingen van elementen die 

voor dat type van belang zijn, of die voor het type na

delig kunnen zijn. Nu komen ook conflicten boven tafel: 

men krijgt er kijk op wat ten koste van wat gaat. 

Het keuzemoment, dat vervolgens als begin van de derde 

fase optreedt, heeft betrekking op het stellen van prio· 

riteiten op functioneel gebied in de ruimste zin van het 

woord: er moeten beargumenteerde keuzen gemaakt worden 

met betrekking tot de relatieve waarden van de nage

streefde kwaliteiten. 

In de g~rde ~Ë..~e worden de typen op zich en ook de va

ri~[lt~ll binnen etm type, in onderlinge verge1ijl<.ing ge

waardeerd op basis van de gemaakte keuzen. Daardoor 

wordt het voor en tegen van een bepaald type zichtbaar 

en eveneens de mogelijke optimalisering ervan. Ooi< kan 

dan vastgesteld worden in hoeverre een stedebouwkundig 

type allerlei vooronderstellingen in zich bergt ten aan

zien van de verdere omgeving. 
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~ls afsluiting van het onder~oek vindt weer een keuzemo

ment plaats. Daarin worden de bestudeerde typen beoor

deeld op hun praktische bruikbaarheid, waarbij de ach

tergronden van deze beoordeling zo expliciet mogelijk 

moeten worden uitgesproken, zodat een gemotiveerd pakket 

van aanbevelingen ontstaat. 

Deze methode mist de onaantastbare objecttviteit van het 

klassieke natuurwetenschappelijk onderzoek, maar wint 

het in vergelijking daarmee, omdat het direct gericht is 

op handelen. De waarde-oordelen zijn niet onbeperkt in

tersubjectief en daardoor aanvechtbaar. Het al dan niet 

opvolgen van de aanbevelingen is wederom een kwestie van 

keuze. Deze laatste keuze is echter mogelijk op verant

woorde wijze, omdat de gehanteerde waarde-oordelen op 

zichtbare en daardoor controleerbare wijze deel uitmaken 

van de methode. 

Bij de beschreven methode kunnen nu een aantal kantteke

n:tngen worden gemaakt: 

* Het onderzoek is per defini.tie niet uitputtend, maar 

moet wel representatief zijn voor wat op dit ogenblik 

leeft; het is zeer tijdgebonden, maar in een tijd, 

waarin zich snelle ontwikkelingen voltrekken in de 

stedebouwkundige discipline ligt dit voor de hand. 

* Het onderzoek wordt gekenmerkt in de werkwij~e door 

een afwisseling van keuzemoment en doorwerking. In de 

doorwerking komen de consequenties van de keuzen boven 

tafel, wat een situatie schept, waarin het mogelijk en 

zinvol is opnieuw keuzen te maken. 

* De typen, waar het in het onderzoek om gaat, zijn van 

stedebouwkundige aard: de stedebouwkundige vormconcep

ten, waarvan de modellen in de plannen aanwijsbaar 

zijn. Daarin worden in de derde fase subtypen onder

scheiden en ontwikkeld. 

* In de derde fase komen allerlei elementen van de typen 

expliciet aan de orde: ze worden getoetst op hun rea-
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liteitswaarde. Als we deze elementen op zich als re-· 

presentanten van typen beschouwen, zijn deze laatst.e 

typen veelal van architectonische aard en een toetsing 

daarvan is in feite alleen mogelijk als de architecto

nische consequenties achterhaalbaar zijn. Dit is ui

teraard het geval bij plannen die gerealieerd zijn, 

maar in het algemeen zijn toch wel voldoende analoge 

gevallen vindbaar om een redelijke toetsing mogelijk 

te maken. Zo niet, dan wordt daardoor duideliJk, dat 

het desbetreffende type experimenteel v.an aard is. 

* Wij onderkennen in de method-e een duidelijk typolo 

gische htërarchie: 

planolo.gisch niveau, 

stedebouwkundig niveau, en 

architectonisch niveau. 

Bij meer gedetailleerde beschouwing van de onder.zoekak·· 

tiviteiten zal blijken, dat ook binnen teder van de 

biervoor vermelde niveaus opnieuw hiërarchie aanwezig 

is. Op architectonjsch niveau is dat .duidelijk: daarin 

is steeds een hiërarchische relatie aanwijsbaar tussen 
~~~" 

het gebouw als geheel, het architectonisch gebouwdeel 

en het architectonisch eLetllent (het detail). Op stede

bouwkundig niveau bestaan daarover nog maar weinig alge

meen aanvaarde opvattingen, maar men kan het architecto

nisch geheel ook zien als een stedebouwkundig detail, 

dat deel uitmaakt van een stedebouwkundig deel (bijvoor

beeld stedebouwkundign massa's en ruimten), dat op zich 

weer onderdeel is van stedebouwkundige gehelen, zoals 

een stedelijk weefsel. Naar analogie hiervan kunnen spe

culaties worden gemaakt inzake planologische hiërarchie, 

waarbij dn stedebouwkundige gehelen opgevat kunnen wor

den als planologische details, uitspraken over ruimtege

bruik als .planologische delen, en het planologisch be 

leid als het gebied van de planologische gehelen. 
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Op planologisch gebied is de complexiteit nog veel gro

ter dan die op stedebouwkundig gebied, wat al duidelijk 

wordt als we bedenken hoe naast de aangeduide planolo

gische nivc!aus ook sprake is van nationaal, regionaal 

en lokaal niveau. 

In bovenstaande bespiegeling is steeds sprake van een 

driedeling: er komen telkens drie niveaus voor die kun-

nen worden aangeduid met: 

- het niveau van het geheel, 

- het niveau van de delen, en 

- het niveau van de elementen of van de details. 

Het is een wijze van ordenen, die kennelijk goed bruik

baar is. Daarbij valt op, dat het niveau Vdn de gehelen 

gekarakteriseerd kan worden als het niveau van de rich-· 

tinggev\.ng, de gerichtheid, de oriëntatie. Het niveau 

van de delen draagt het karakter van maatgeving, plaats

bepaling, grootte, hoeveelheid, terwijl het niveau van 

de details wordt gekenmerkt door vormgeving. Richting, 

maat en vorm hebben een geheel andere, maar wel analoge 

inhoud op de verschUlende gebieden planologie, stede

bouw en architectuur. 

Met deze laatste overweging die het uitgangspunt voor 

een nieuwe studie kan vormen, dreigen we echter het the

ma van deze studie, het typologische gereedschap, te 

buiten te gaan. 
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