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VOORWOORD

In deze studie wordt een poging gedaan de stedebouw als wetenschappelijke
discipline in beeld te brengen. Uitgangspunt daarbij is de wetenschapsleer van
de Nederlandse wijsgeer A.E. Loen (1896). Deze wetenschapsleer zou de mogelijkheid moeten bieden een onderzoek in te stellen naar de stedebouw -een
discipline die vaak zo 'ongedisciplineerd' overkomt- als een systematische
wetenschap die haar zakelijke fundering vindt in de stad als object en niet in
de figuur van de stedebouwkundige.
Enkele personen waren op een bijzondere manier bij de totstandkoming van deze
studie betrokken. Aan hen wil ik mijn dank uitbrengen. In de eerste plaats aan
mijn promotoren Henk Goudappel en Die Slebos, die elk op hun eigen wijze een
belangdjke invloed op dit werkstuk hebben gehad. Tezamen vormden zij het
spanningsveld waarin dit proefschrift werd geschreven. Goudappel enthousiasmeerde mij vooral niet te weining 'Loen' in deze studie te doen. Zijn eigen
denken sluit sterk aan bij dat van Loen, met name in het doorvragen naar de
vooronderstellingen van ons denken en werken. Bij Slebos viet aanvankelijk de
nodige scepsis waar te nemen over de loeniaanse leest van deze studie, maar
zijn eigen wijze van bezinning op de architectuur sloot toch merkwaardig aan
bij het zoeken naar het categoriaal gehalte van stad en stedebouw, zoals dat op
grond van Loens wetenschapsleer leidraad werd. Beide deden zij vele suggesties
voor bijstellingen en verbeteringen.
Dan ben ik veel dank verschuldigd aan dr. Paul van Dijk, die mij hielp het
veelal als moeilijk toegankelijk beschouwde werk van Loen in de greep te
krijgen en mij op de goede weg zette voor enkele 'theologische' fragmenten.
Tevens gaat mijn dank uit naar de overige leden van de kerncommissie, prof. dr.
ir. M.F.Th. Bax en dr. R. Stolzenburg. Het werk van Bax had voor mij grote
waarde voor het uitwerken van het onderscheid professie-discipline en de
ontologische vraag naar de stad. Richard beschouw ik als degene, die mij het
besef van de samenhang van maatschappij en gebouwde omgeving heeft bijgebracht. Als hij mij niet had gevraagd samen met hem het college 'Stedelijke
ontwikkeling' te geven, had ik deze studie niet kunnen schrijven.
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De samenwerking met de hiervoorgenoemde personen was niet aileen collegiaal,
ook vriendschappelijk. De betekenis voor deze studie van Annette den Boer,
mijn echtgenote, was touter op vriendschappelijke grondslag gebaseerd. In die
vriendschap hadden wij tezamen zo'n eigenaardige en moeizame relatie met de
stad Eindhoven. Dit heeft duidelijk mijn ambitie, de stad als fenomeen in de
greep te krijgen, aangewakkerd. Misschien dat ik achteraf, op grond van deze
studie, moet zeggen: Eindhoven is een van die steden waar de menselijke
'ontheemdheid' nergens wordt gemaskeerd, de stedebouw staat ten aanzien van
deze problematiek met lege handen.

Van de velen die mij voorts op anigerlei manier behulpzaam waren bij bet tot
stand komen van dit proefschrift wil ik noemen: Peter Abels, Lidwien Buysrogge
en Pieter van Hoogstraten, Marjan Gerrits, Bert Lammers, Jacques Marks, Nini
van der Mey, Bert Nauta, Co de Rooij, Jos Smeets, Rob van Wendel de Joode en
Hans Wigger.

Kees Doevendans,
voorjaar 1988
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Stedebouw als probleemstelling
-Professie of discipline?
Het onderwerp van deze studie is de stedebouwkunde. De vraag wordt gesteld,
of stedebouwkunde bestaat. Dit lijkt een merkwaardige vraag, te meer daar we
overal om ons heen de producten van stedebouwkundig handelen waar kunnen
nemen. We Ieven er, iedere dag, middenin. Voortdurend speelt ons bestaan zich
af in een situatie die mede stedebouwkundig is geconditioneerd. Onderstreept dit
laatste echter juist niet de betekenis van de gestelde vraag? Alteen zal deze
dan nader moeten worden gepreciseerd.
Stephen Toulmin spreekt van een onderscheid tussen enerzijds een discipline,
anderzijds een professie. (I) Hij beschrijft beide als een •populatie'. In het
eerste geval is sprake van een populatie van concepten, in het tweede geval van
een populatie van subjecten. In een vertaling van dit onderscheid naar de
stedebouwkunde, moeten wij tot de professie dan niet aileen de individuele
ontwerpers en onderzoekers rekenen, maar ook stedebouwkundige bureaus,
gemeentelijke stedebouwkundige diensten, enz.
Uitgaande van dit onderscheid, wordt gesteld: de stedebouwkunde heeft zich
veeleer geprofileerd als professie dan als vakwetenschappelijke disicipline. Meer
dan op 'weten'. was zij (eenzijdig) gericht op 'maken'. meer dan op algemene
geldigheid en objectivering, was zij gericht op het oplossen van opgaven voor
specifieke situaties en de subject-belangen van de professie (ontwerpers,
bureaus, enz.) die niet meteen in een wetenschappelijk kennisbelang kunnen
worden vertaald.
Deze gedachtengang leidt ertoe, te stellen, dat de stedebouwkunde slechts in
geringe mate slagen als vakwetenschappelijke discipline vertoont en roept
vragen op, zoals: is er sprake van een vakwetenschap die haar eigen zaak
afbakent, die in haar benadering van die zaak een zekere systematiek weet aan
te brengen; van een discipline waarin een bepaalde kennisvermeerdering zich
aftekent en zich mogelijk zelfs kenmerkt door voortgang, kortom: van een
rationele ontwikkeling waarin deze discipline allengs voor zichzelf een vaster
bedding weet te vinden?
Aan het bestaan en fungeren van stedebouwkunde als een professie hoeft
-althans tot in de jaren zeventig- niet te worden getwijfeld. P. de Ruyter heeft
in zijn dissertatie ·voor volkshuisvesting en stedebouw' de professionalisering
(als institutionalisering) van de stedebouw behandeld. (2) Er kan worden gesteld,
dat de stedebouwkundige professie zich zeker tot bet jaar 1975 heeft gekenmerkt door voortgang, ontwikkeling en groei. Deze voortgang van de naoorlogse
stedebouwkundige professie zal nauw verband houden met het karakter van
stedelijke ontwikkeling van na de oorlog: stedelijke uitbreiding. waarbij de
drang van doen en maken (productie) centraal stond. Daarom kan er wei aan
worden getwijfeld of deze voortgang tevens de systematische ontwikkeling van
een technisch-wetenschappelijk vakgebied betekende.
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De.ze ;Vnag gaat helemaal Ieven, .als na 1980 openlijk de vraag wordt ~gesteld of
de ,~bouw nog to.ekomst heef1 en wordt gewezen op .de inlu:'inwing van
stedebouwkundige bureaus, gemeentelijke stedebouwkoodjge diensten, en. (l)
T.e:v:ellS moot wor:den gewezen op de aftakeling en ontmanteling van de .stedeOO:JVNkuade runnen he:t uni:versi:'W.re .milieu. die door drastische afstanking van
•derroeks- en onderwijsprogrammas e.en feit wordt. Is er dan geen weten'Seh:appelijk vakgebied dat de moeite van het bewa:ren waard is? (4)
hi de.ze :studie wordt de vraag naar stedebouw als discipline., als domein van
we'ttm$Chajll, .aan de orde gesteld vanuit de idee, dat het nadenken over de
stedebouw .als vakgebied voornamelijk is gebasee£d op de stedebouwkundige
professie. Als grondslag van deze professie manifesteren zich dan de stebouwk:undige proplem51tieken die zich in de maatsc.happelijke p.raktijk voordoen, maar
meet" Dog de persoDen die zkh met deze problematieken inlaten. De indruk
ontstaat daardoor, dat er slechts een vakgebied stedebouw 1s omdat er stedeoouwkundigen zijn. De vraag naar dit vakgebied zou van daaruit te herleiden
zijn :tot de vraag naar 'de stedebouwkundige', wie hij is en wat hij doet.
Dat het antwoord op deze vraag niet gemakkelijk is te geven, kan worden
afgeleid uit .een uitspraak van G. Albers. Deze houdt in 1976 een congresrede
o;ver 'the state of the profession', waa:rin hij stelt: "Er bestaat geen duidelijk en
al8-emeen geldig beeld van de stedebouwkundige, doch er is weJ een rijk
assortiment van vakmensen met verschillende vaardigheden .en uiteenlopende
kennisgebieden. Wat hen bindt is hun bewogenheid met Tuimtelijke ;Qntwikkelingen en hun gevoei van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap als geheeL"
(5)

Het uitgangspunt waarin 'de stedebouwkundige' als .drager van het vakgebied
stedebouwkunde wordt gezien, biedt weliswaar mogelijkheden tot een bepaalde
systematisering. Deze wordt overwegend gezocht in het groeperen ten opzichte
van elkaar en in hun historische opeenvolging van stedebouwkundigen naar
stromingen, stijl- en denkrichtingen. Misschien ook -op a-historische wijze- in
een methodisering van bet ontwerpproces dat 'de stedebouwkundige' uitvoert,
eventueel in team-verband.
Met het door Toulmin gemaakte onderscheid tussen professie en discipline als
uitgangspunt, moet echter de vraag aan de orde komen of 'de stedebouwkundige'
constituerend kan zijn voor een stedebouwkundige discipline. Zou het in dit
laatste geval niet meer om deze stedebouwkundige gaan dan om bet zakelijk
object van dit vakgebied? Noodzakelijk voor bet beantwoorden van deze vraag
is het beantwoorden van de algemene vraag wanneer over een discipline kan
worden gesproken, alsmede hoe zo'n discipline zic.h vormt. Daarna kan de
specifiekere vraag aan de orde komen hoe bet in dit opzicht met de stedebouw
is gesteld.
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De wijsbegeerte van A.E. Loen als vooronderstelling
-Levensloop van A.E. Loen
Het antwoord op de gestelde vragen zal worden gezocht aan de hand van bet
werk van de Nederlandse wijsgeer A.E. Loen (geboren 1896). Het is zijn werk
dat -in zijn eigen termen uitgedrukt- tot vooronderstelling van dit onderzoek
naar de stedebouw wordt gemaakt. Met name zijn wetenschapsleer zal als
'onderlegger' worden gebruikt.
Loen heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan, dat echter een zeer
consistent geheel is. (6) Zijn levensloop beeldt als het ware zijn vraagrichting
af: van origine (elektrotechnisch) ingenieur, bezig in de techniek, maar op zoek
naar de vooronderstellingen van de techniek. Dit concretiseert zich in een
studie wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Leiden. Maar, fungeren de
wiskunde en de natuurwetenschappen ook niet binnen een bepaald vooronderstelde? Waarin vinden deze disciplines hun grond? Voor Loen leidt dit tot een
wijsgerig onderzoek dat hij in 1929 afsluit met bet proefschrift 'Wijsbegeerte en
werkelijkheid.'
Daarmee is de kous nog niet af. In zijn belangrijke werk 'De vaste grond'
{1946) wordt filosofie 'slechts' omschreven als de wetenschap die 'het-gegrond-zijn-in-de-grond' onderzoekt, dat wil zeggen: ook de filosofie Ievert nog
niet de 'gronden' voor ons denken en handelen, want deze kunnen aileen hun
grond vinden in geloof. 1 Dit geldt ook voor het redelijk denken. Op een
gegeven moment houdt voor dit redelijk denken de mogelijkheid op, voor de
stappen die bet doet, zelf toereikende gronden aan te geven. Loen stelt in 'Het
vooronderstelde, kentheoretische ontgrenzingen': "Zo vooronderstelt elke
wetenschap, hoe speciaal en rationeel ook, geloof. Het aangeven der gronden is
slechts mogelijk binnen een wijder geheel, dat er aileen voor bet geloof is.
Daarom Iaten zicb voor de meest vrucbtbare vondsten der wetenschap geen
gronden aangeven. Het redelijk denken is daartoe wei een noodzakelijke, maar
niet de voldoende voorwaarde." (7)

1

Daarom bestaat bet eerste deel van 'De vaste grond' uit een zogenaamde
'Logologie' (dogmatiek, leer van bet woord), gevolgd door de overige drie delen,
resp. een 'existentiologie', 'ontologie' en 'gnoseologie'. Deze volgorde is voor
Loen essentieel. De gangbare filosofie meent in omgekeerde richting te moeten
werken, te weten: logica en kenleer; ontologie; antropologie, psycbologie en
etbiek; godsdienst- en geschiedenisfilosofie. Zie voor een uitgebreide weergave
onze monografie: 'Inleiding tot het denken van A.E. Loen'.
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Als bekroning van zijn niet aflatend zoeken naar de vooronderstellingen van ons
denken en handelen, volgt tenslotte in 1955 een benoeming tot hoogleraar
wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht.
Nemen we de levensloop van Loen als uitgangspunt, dan geldt in zekere zin
voor onze studie; volg het spoor terug. De door Loen ontwikkelde inzichten van
(wetenschaps-)filosofische aard worden door ons toegepast op een der technische
disciplines, de stedebouwkunde.
- Wezen en grenzen
Er wordt van uitgegaan dat de wijsbegeerte van Loen, met name zijn wetenschapsleer, de mogelijkheid biedt stedebouw als discipline te traceren. Zelf
gebruikt hij de term discipline niet. Loen spreekt over 'Speciale wetenschappen'
versus 'universele wetenschappen'. Met deze laatste categorie worden de
theologie en filosofie bedoeld, met de speciale wetenschappen de wetenschappen
die van de universele zaak abstraheren en focusseren op een speciaal thema
binnen deze zaak. Afhankelijk van dit thema -van deze speciale zaak- kiezen
speciale wetenschappen hun vooronderstellingen, die als denk- en handelingskaders gaan fungeren.
Een vraag zoals die in 1946 door W.F. Schut (8) wordt gesteld naar 'wezen en
grenzen' van de stedebouwkunde als vakgebied, kan -in de gedachtengang van
Loen- niet anders worden beantwoord dan in te.rmen van dergelijke vooronderstellingen. Deze bepalen immers hoe een speciale wetenschap tot begrip van
haar zaak komt en moeten daarom wezenlijk in overeenstemming zijn met deze
zaak, ja, daaraan inherent en daaruit afgeleid zijn. Tevens bepalen zij de
grenzen waarbinnen deze begripsvorming zich vervolgens afspeelt.
Het belang van een onderzoek naar de vooronderstellingen van bet denken en
handelen, met name wat de gebieden van ruimtelijke planning en stedebouw
betreft, wordt onderstreept door H.M. Goudappel. Deze stelt dat dergelijke
vooronderstellingen in de praktijk meestentijds onder tafel blijven. (9) Weten
wij dan wel wat we doen en waarover we bet hebben? In dit opzicht is de
benaderingswijze van Goudappel -die leidde tot het ontwikkelen van zijn
urbanistiek-concept- verwant aan die van Loen, zij het dat de laatste zich
vooral op het kennen, Goudappel daarentegen zich (aanvankelijk althans) op bet
handelen richtte.
-Categoriaal gehalte
Wat Loen fascineert aan de exacte wetenschappen is vooral, dat zij methodisch
hecht zijn en dat zij een 'in zichzelf rustend object' hebben: een mathematisch
zijn, de natuur, enz. Dit lijken zelfstandige entiteiten, waar vooronderstellingen
omtrent het bestaan, de mens, God, omtrent "wij .... gemeenschappelijk ...• in de
wereld ..." niet noodzakelijk zijn om tot begripsvorming te komen. Daarom
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kunnen deze wetenschappen ook, stelt Loen, van een bijna kinderlijke rechtschapenheid zijn. (10)
In termen van de vraag die Schut naar het wezen en de grenzen van de
stedebouwkunde stelde, kan worden gezegd: de exacte wetenschappen weten door
middel van hun vooronderstellingen een beperkte zaak af te grenzen, waarvan
het wezen op een eenduidige wijze kan worden uitgesproken. Loen stelt dan, dat
een dergelijke zaak een beperkte categorialiteit heeft.
Door hun methodische hechtheid worden de exacte wetenschappen veelal
aangegrepen als voorbeeld voor andere wetenschappen. Dit verschijnsel komt bij
Loen zeer nadrukkelijk aan de orde. Hij constateert een gevaar van categoriale
grensoverschrijding dat hierdoor kan ontstaan. De methode van een wetenschap
-Loen spreekt over 'het methodisch idee'- is volgens hem namelijk een afgeleide
van de categorialiteit van haar zaak. Daardoor kan bet toepassen van de
natuurwetenschappelijke methode op andere gebieden leiden tot categoriale
grensoverschrijding.
Loen spreekt in dit verband van een 'waarheids-opvatting', een "wijze van
denken, die aile categorieen meent te kunnen terugbrengen tot die der mathematische natuurkunde." (II) Vanuit deze wijze van denken -waarmee ook de
stedebouw aan een universiteit van technische en natuurwetenschappen wordt
geconfronteerd- zouden bet wezen en de grenzen van de stedebouwkunde vanuit
de natuurwetenschappen moeten worden bepaald.
Echter, stelt Loen: "De fundamentele categorieen der verschillende wetenschappen zijn dimensioneel, structureel verschillend. Ret is dus onmogelijk, dat
de ene tot de andere zou kunnen teruggebracht worden of dat de ene tot de
andere zou kunnen evolueren." (12) Wetenschappelijk is bij Loen dus niet: lijken
op de natuurwetenschappen, maar wel: methodisch voldoen aan de categorialiteit
van de zaak waarvoor een speciale wetenschap zich stelt. In dit opzicht moet
elke speciale wetenschap haar eigen wetenschappelijkheid bepalen.
Op voorhand kan worden vastgesteld, dat een wetenschap die de stad als haar
zaak stelt, met een complexe categorialiteit wordt geconfronteerd. Om dit te
illustreren wordt gebruik gemaakt van een typologie naar drie 'culturen' van
wetenschap, zoals deze onder andere uitgangspunt was voor bet zogenaamde
'Ascension-symposium' dat de Stichting Preamium Erasmianum in mei 1988 hield.
(13) Deze drie culturen zijn die van de 'sciences', de 'humaniora' en de 'social
studies'.
In de stedebouw en ruimtelijke planning zijn deze drie culturen als bet ware
vanzelf vertegenwoordigd. De stad bezit een categoriaal gehalte, dat zich niet
eenzijdig vanuit een dezer drie culturen tot uitspraak laat brengen. Enerzijds
bezit de stad een sterk natuurwetenschappelijk en technisch bepaalde dimensie.
Dit verklaart ook, waarom de stedebouw in Nederland voor een belangrijk deel
aan de Technische Universiteit wordt gedoceerd. Daarbij moet echter onmiddellijk worden . vastgesteld, dat de stedebouwkundige professie ook een sterk
artistieke inslag heeft (ontwerpen, vormgeven). Dit karakter van het stedebouwkundig handelen wordt inherent aan de stad, die daardoor noodzakelijk mede
met behulp van kunst-historische categorieen tot begrip moet worden gebracht.
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Hierdoor wordt door velen de plaats van de stedebouw aan een technische
universiteit als problematisch ervaren. Daar komt dan nog bij, dat de stedelijke
wetenschap in het algemeen in belangrijke mate steunt op (methodieken
afkomstig uit) de maatschappijwetenschappen, waarvan sociologie en sociografie,
sociale geografie, economie en geschiedenis hier met name worden genoemd.
De complexiteit van methodisch idee die hierdoor ontstaat, zou samen kunnen
haugen met de complexe categorialiteit van de stad zelf. Deze problematiek
wordt bier aan de orde gesteld door na te gaan, in hoeverre, als het om stad
en stedebouw gaat, in de zin van Loen van een speciale wetenschap kan worden
gesproken. Voor de duidelijkheid wordt nog opgemerkt, dat A.E. Loen zelf
nergens over de stedebouw spreekt. Slechts eenmaal wordt dit vakgebied bij hem
genoemd in een opsomming met andere wetenschappen. De toepassing van zijn
wijsbegeerte op de stedebouw, is dus geheel voor verantwoordelijkheid van de
auteur van deze studie.
Resume vraagstelling
Samenvattend kan de vraagstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt tot
uitdrukking worden gebracht met behulp van een citaat uit het bekende boek
van Aldo Rossi 'De architectuur van de stad'. Hij verwoordt in dit boek op een
gegeven moment de vragen die ook voor deze studie het Leitmotiv vormen:
"... daarbij moeten we beginnen twee algemene sets van vragen te stellen.
Ten eerste, vanuit welk gezichtspunt is het mogelijk de stad te lezen? Hoeveel
manieren zijn er om haar structuur te begrijpen?
Is het mogelijk -en wat betekent dat dan- dat zo'n lezing interdisciplinair is?
Hebben sommige disciplines voorrang boven andere? Zonder twijfel zijn deze
vragen nauw met elkaar verbonden.
En ten tweede: wat zijn de mogelijkheden voor een autonome stedelijke
·
wetenschap?" (14)

DEEL 1:
STEDEBOUW EN WETENSCHAP, EEN ORIENTATIE
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Hoofdstuk 1:
STEDEBOUWKUNDE: VOORLOPIGE PLAATSBEPALING EN OMSCHRIJVING
1.1 De stad als thema
Loen wijst erop, dat begrip van een zaak ontstaat in een proces van voortdurende expansie en contractie van bet gestelde thema. De stad wordt als een
betrekkelijk jong verschijnsel beschouwd, de eerste steden verschenen zo'n 6000
jaar voor het begin van onze jaartelling. Een zinvolle beperking van bet thema
'de stad' kan ontstaan door middel van contractie van dit thema tot 'de
westerse stad'. In dat geval hebben we met een nog jonger verschijnsel te
maken, de oorsprong van de westerse stad valt samen met het ontstaan van de
Griekse Polis. Ligt bier de oorsprong van ons vakgebied?
Rottier geeft aan, hoe in de Sde eeuw voor Chr. de ontwikkeling van een
stelselmatige stedebouw gestalte kreeg "tegen de achtergrond van bet wijsgerig
en wetenschappelijk denken en meer bepaald de opkomst van nieuwe inzichten
omtrent de invloed van bet milieu op de lichamelijke en geestelijke gezondheid".
Hij vervolgt "De bouwkunst profiteerde vanaf dat moment ook van de evolutie
van andere takken van kunst of wetenschap, welke door hun methodiek of toepassingsmogelijkheden direct of indirect met de vormgeving of ritmiek van de
ruimte verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld wiskunde, meetkunde, geneeskunde,
muziek en rechten. Tevens groeide de belangstelling voor analyse en beschrijving van andere plaatsen als gevolg van de steeds meer frequente handelsreizen
die de Grieken in contact brachten met veraf gelegen samenlevingen en culturen. • Volgens Rottier stammen uit deze periode de eerste theoretische verhandelingen die niet meer waren geinspireerd door magie, maar door een empirische
denkwijze, gericht op het proefondervindelijk toetsen van feiten en opvattingen.
(1)

Een bekende naam in dit verband is die van de arts Hippocrates, die in zijn
verhandeling 'Over de Iucht, bet water en de steden' practische richtlijnen voor
de stedebouw vaststelde. Deze waren "gebaseerd op talrijke observaties en
onderzoeken omtrent de gevolgen van de natuurlijke elementen op het menselijk
lichaam." (2)
Bekend zijn natuurlijk ook de theoretische beschouwingen uit de systematische
periode van de Griekse filosofie, met name van Plato en Aristoteles. De
bijdrage van Plato was in eerste instantie eerder utopisch dan practischempirisch. De Klerk schrijft: "Plato (427-347) geldt als de eerste denker die een
ideale samenleving met een utopisch karakter heeft geschetst. Zijn beitle grote
werken 'De Wetten' en 'Politeia' bevatten een gedetailleerde beschrijving van
deze ideale samenleving, geplaatst binnen bet ruimtelijk kader van de Polis. De
'Politeia' van omstreeks 375 is de oorspronkelijke utopie. 'De Wetten', van later
datum, kan worden beschouwd als een meer aan de realiteit aangepaste en
praktische uitwerking ervan." (3)
De vraag kan worden gesteld, of de contractie van ons thema nog niet drastischer moet zijn. Van 'de stad' tot 'de Westerse stad' tot 'de Westeuropese
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-zelfs Nederlandse stad- vanaf de middeleeuwen'. Veel van de Griekse oorsprongen vallen dan weg, de Grieks-romeinse invloed op de Nederlandse stad is
aagenoeg te verwaarlozen, de ontwikkeling van de middeleeuwse stad in
Nederland kent een eigen typische oorsprong, zoals die met behulp van de
theorieen van onder andere H. Pirenne, M. Weber en I.A. Agus kan worden
ve:rbelderd (4). Nog verder kan onze contractie gaan, namelijk van 'de Westeuropese stad vanaf de middeleeuwen' tot 'de West-eu:ropese, moderne stad'.
Hiermee wordt dan in feite 'de industriele stad' bedoeld.
In dit hoofdstuk zal nu een fasering van de moderne stedebouw worden gegeven.
Dit om tot een voorlopige plaatsbepaling van dit vakgebied te komen. Deze
plaatsbepaling is zeer beperkt, de grenzen ervan worden bepaald door bet thema
dat is gesteld: de stedebouw die zich heeft bezig gehouden met de problematiek
van de moderne, inz. Nederlandse stad. De beschrijving is !outer fenomenologisch en beoogt niet de systematische en rationele ontwikkeling der stedebouw
te zijn die wij nastreven. Daarvoor immers zullen we verder door moeten
dringen, tot achter de stedebouwkundige professie!

1.2. Fasering van de moderne stedebouw
1.2.1 Fase 0: oorsprongen
In 'The origins of modern town planning' schetst Benevolo (5) de -als het waredubbele oorsprong van de moderne stedebouw, die tot uitdrukking komt in twee
benaderingen, volgens Benevolo 'tegengestelde denkwijzen'. De problematiek die
aao beide benaderingen ten grondslag ligt is dezelfde: de kwalijke gevolgen van
de industriele ontwikkeling op de stad. Illustratief is in dit verband de beschrijving van deze problematiek voor Barcelona door Cerda in zijn 'Teoria general
di urbanizacion' uit 1867. Cerda ziet zich geconfronteerd met de volgende
situatie:
In 1854 telt Barcelona 150.000 inwoners. De dichtheid bedraagt 864 inwoners per
hectare, en is daarmee de hoogste van Europa. De stad stikt in haar eigen
ommuring. Speculanten zorgen voor huisvesting: een gezin krijgt een kamer plus
alkoof, de keuken en het toilet moe ten worden gedeeld met vele anderen. De
toetreding van Iicht en Iucht is onvoldoende, lawaai-overlast is onvermijdelijk.
Een goed gezinsleven is niet mogelijk en daarmee ontbreekt, aldus Cerda, de
hoeksteen van de samenleving. De onhygienische wantoestanden leiden tot
epidemieen, bet sterftecijfer is onacceptabel hoog, waarbij de gemiddelde leeftijd
sterk afhankelijk is van de maatschappelijke klasse. Er heerst grote sociale
ongelijkheid, de massa wordt onderdrukt en uitgebuit, aldus de analyse van
Cerda. (6) Om aan deze situatie tegemoet te komen, ontwerpt Cerda zijn
bekende grid-plan (Illustraties).
Komen we terug op de twee benaderingen die het ontstaan van de moderne

31

stedebouw karakteriseren. De ene benadering startte vanuit een 'nul-situatie', in
dit geval werden geheel nieuwe -puur theoretische- typen van samenleving
ontworpen en gepland, geheel verschillend van de bestaande stedelijke samenleving. Tot de aanhangers van deze benadering behoorden onder meer de
zogenaamde utopisten (Owen, St. Simon, Fourier, Cabet, Godin), die echter niet
aileen over ideate steden schreven (zoals eerder More, Campanella of Bacon),
maar tevens practische acties ondernamen om hun ideeen te realiseren.
De tweede benadering ging ervan uit, stelt Benevolo, "dat elk probleem waarmee
men zich in moet Iaten, en elk defect dat moet worden verholpen, op zichzelf
moet worden behandeld, zonder rekening te houden bet hun onderlinge relaties
en zonder een totaal-visie te hebben op de stad als enkelvoudig organisme." Tot
de aanhangers van deze benadering moeten met name de specialisten en officiele
ambtenaren worden gerekend die nieuwe gezondheidsreguleringen en openbare
stedelijke diensten introduceerden en die, "omdat ze de technische en wettelijke
middelen moesten zoeken om deze verbeteringen te bewerkstelligen, de basis
legden voor de wetgeving van de moderne stedelijke planning." (7) 1
In elk geval valt op dat de oorsprong van de moderne stedebouw op een
belangrijk punt, verwantschap vertoont met de Griekse stedebouw: de gezondheid
van de mens als uitgangspunt voor een practische, empirische manier van
benaderen. Ook bier stonden, als Hippocrates, artsen aan de wieg van de
stedebouw. Zij ontdekten dat bet ontstaan en voorkomen van epidimieen een
territoriale dimensie had. Vooral de bewoner in de arbeidersbuurten was bet
slachtoffer. Maatregelen die werden getroffen lagen in de sociaal-medische sfeer
(onder andere controle op hygiene) en waren met name civiel-technisch van
aard (drinkwatervoorziening, riolering, enz.) Ook werden -in Nederland na 1860stedebouwkundige bepalingen (minimale straatbreedte, lichthoek, enz.) in de
bouwverordeningen van de grote stedelijke gemeenten opgenomen. Naast deze,
vooral civiel-technische benadering, moet dus onderscheid worden gemaakt naar
een benadering, die onder andere de utopisten aanhingen en die verwantschap
vertoont met die van Plato: nadenken over de stad als ideate samenleving.
1.2.2 Fase I: een artistieke basis
Bestuderen we de ontwikkeling van de stedebouw gedurende de eerste decennia
van deze eeuw in ons eigen land, dan zien we dat deze in architectonische zin
plaats vindt. De stedebouw kiest voor de ideologie van de kunst, stelt Faludi. In
1

Herkennen we in deze twee benaderingen niet de tegenwoordige discussie
over enerzijds een 'holistische' benadering -een benadering in de lijn van
Plato en de sociaal-utopisten van de vorige eeuw-, die door Popper onder
hevige kritiek is gesteld, anderzijds een benadering van -wat Popper noemt'piecemeal engineering'?
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de lijn van Camillo Sitte wordt de stedebouw geacht een artistieke grondslag te
hebben (8). Het is in Nederland vooral H.P. Berlage die vanuit deze opvatting
werkt stedebouw als kunst, samenhang van stedebouw (stratenplan) en architectuur (3de dimensie). 'Amsterdam-zuid' wordt als het concept bij uitstek van
deze benadering beschouwd (zie Ulustraties).
Niet zelden wordt deze ontwikkeling beschreven als een hoogtepunt in de
stedebouw, een oorsprong waarop teruggegrepen zou moeten worden. Zo is voor
het halverwege de jaren tachtig gerealiseerde plan •venserpolder' in Amsterdamzuidoost, een ontwerp van Carel Weeber, niet atieen bet 'plan Cerda' prototypisch, maar is wat de verschijningsvorm betreft met name ook teruggegrepen
op het concept van 'Amsterdam-zuid'. 'Venserpolder' moet daarom als een
terugval worden beschouwd, waarin de door ons onderscheiden fase 0 en 1 in
een synthese tot afsluiting wordt gebracht. En dat in de jaren tachtig!
Met deze opmerking wiiJen wij aangeven, dat de periode Berlage in de stedebouw niet als een oorsprong, maar daarentegen als de voltooiing van een
periode in de stedebouw moet worden beschouwd, namelijk als het afscheid van
de barokstad. In bet vervolg van deze studie zal deze stellingname worden
verduidelijkt. Dat in bet begin v:an deze eeuw voor vrijwel alle grote steden
berlagiaanse ontwerpen zijn gemaakt, doet ons de betekenis van deze ontwikkelingsfase in de stedebouw wellicht gemakkelijk overschatten.
Wei is bet zo, dat zich in de stedebouw van Berlage bepaalde moderne
ontwikkelingen in lieten passen. Daarbij moet worden gedacht aan bet grote
samenlevingsproject 'verantwoorde volkshuisvesting', zoals dat in bet begin van
deze eeuw van de grond kwam en met name zijn juridische gestalte verkreeg in
de zogenaamde Woningwet van 1901. Inherent aan dit project was een streven
tot emancipatie van de arbeider. Wat de juridische kant betreft, moet tevens
worden genoemd de verplichting voor grote steden om een 'stratenplan' vast te
stellen. Daarin werd bet verloop van wegen en straten, grachten, kanalen enz.
vastgelegd, dat wil zeggen: de grote, infrastructurele, monumentaal-'vormelijke'
kunstwerken van de stad. Het is voorstelbaar dat aan dit type plan in nostalgiscbe berinnering kan worden teruggedacht als wij in een latere ontwikkelingsfase van de stedebouw te maken krijgen met een ernstige kritiek op het
verloren zijn gegaan van de vorm-dimensie in de stedebouw in bet zogenaamde
'vlekkenplan' (zie paragraaf 1.2.6).
1.2.3 Fase 2: een grondslagen-discussie
De conceptie van stedebouw die Berlage volgde, stond vooral onder invloed van
ontwikkelingen in het Duitse taalgebied. Een andere invloed die geleidelijk aan
op de Nederlandse stedebouw ging inwerken, was veeleer Angelsaksisch van
aard. We doelen op de geleidelijke introductie van bet survey. Deze invloed
leidde uiteindelijk tot bet zogenaamde •stedebouwkundig vooronderzoek' en
'wetenschappelijk onderbouwde plan'. (9)
Het was de Schot Patrick Geddes die in een artikel uit 1909 ('City deterioration
and the need of city survey') pleitte voor bet houden van surveys die aan
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stedebouwkundige planvorming vooraf zouden moeten gaan. Het devies dat hij
aan zijn studenten probeerde mee te geven. luidde: 'survey before action'.
Geddes wilde bet stedebouwkundig bandelen baseren op wetenschappelijke
inzichten. Claval schrijft: "Hij moet daarom niet aileen het beden kunnen
verklaren vanuit het verleden. maar vanuit bet heden ook wat over de toekomst
kunnen zeggen. Een puur retrospectieve wetenscbap beeft geen zin. Wat bij wit
is een prospectieve wetenschap; bet woord bestond toen nog niet, maar bet
geeft wei precies zijn bedoelingen weer." (IO)
Geddes streefde in dit verband naar 'bruikbare geografie', die bij de naam
geotecbniek meegaf. Deze geotecbniek beoogde "bet analyseren van de relaties
tussen plaatsen op aarde, de mensen die er wonen, en hun werk ('folk', 'place'
en 'work'), bet ontrafelen van de complexe interacties daartussen." (11)
Geleidelijk aan raakten de inzicbten van Geddes in de stedebouwkundige
planvorming ingeburgerd, althans in Groot- Britannie. Maar ook de ontwikkeling
van de Nederlandse stedebouw is niet denkbaar zonder het survey. In dit
verband moet de naam van J.M. de Casseres vallen. Deze De Casseres (die zicb
in Engeland had geOrienteerd) deed in 1929 pogingen bet begrip planologie te
introduceren in Nederland. De planologie zou de stedebouwkunde moeten
vervangen. Als voordelen voert bij aan, dat door middel van planologie de
ruimtelijke organisatie wordt onttrokken aan een begrip van bet bouwen in
architectoniscbe zin. Daarnaast bet opheffen van ruimtelijke grenzen (waarop de
term 'stede' in de betekenis van 'plaats' zou duiden) en de verwijzing naar een
tak van (toegepaste) wetenscbap ('Iogie').
Planologie, zo stelt De Casseres samenvattend, dient de verscbillende uitingen
van bet menselijk samenleven als facetten van een steen te bescbouwen. Het
begrip stedebouwkunde en de beoefenaars van dit vak bracbtten dit alles niet
op. Het veranderende karakter van bet stedebouwkundig werk, deed steeds meer
de behoefte ontstaan aan een wetenschappelijke methode en een rationeel en
efficient bandelen. De Casseres pleit in dit verband voor planologie als een door
en door sociale wetenschap. (12)
Fase 2 laat zich in feite als een discussie-fase kwalificeren. De artistieke
grondslag van de stedebouw wordt ter discussie gesteld. Daarvoor in de plaats
moet de stedebouwkunde een sociologische grondslag kennen. Sprekend is in dit
kader een citaat van De Casseres uit I 926:
"Lange tijd was de urbanistiek gefundeerd op artistieke overwegingen en zelden
op sociologische. Maar langzamerband begint men te beseffen dat sociologie de
belangrijkste basis voor bet stedebouwkundig werk is en met de verdere
ontwikkeling van de stedebouw zal men tot de erkenning moeten komen, dat
deze geen onderdeel is van de architectuur -zoals door velen werd en wordt
geloofd-, maar door en door sociaal werk is, dat zijn basis vindt in de samenleving en grondt op drie uiterst belangrijke sociale verscbijnselen: de bevolkingsbeweging, de sociale verboudingen en de economiscbe toestanden." (13)
De Casseres voldeed met dit citaat aan het criterium dat bij voor de 'urbanistiek' (ook het woord 'urbanologie' werd genoemd) wilde Iaten gelden: dat deze
'profetisch' moest zijn. Van der Cammen en De Klerk constateren: "Deze

34
inzichten vonden in de jaren '30 hun weg in streekplannen en stedelijke
uitbreidingsplannen, met als hoogtepunt het 'Algemeen Uitbreidingsplan' voor de
gemeente Amsterdam dat in 1934 verscheen." (14) Aan dit plan zijn vooral de
namen verbonden van de stedebouwkundigen C. van Eesteren, Th. K. van
Lohuizen en L.S.P. Scheffer.
1.2.4 Fase 3: eenheid van vorm en inhoud
Met dit 'Aigemeen Uitbreidingsplan' (AUP) belanden we geleidelijk aan in een
derde ontwikkelingsfase van de moderne stedebouw. Deze fase laat zicb kenmerken door een (geslaagde) poging tot synthese van de onder fase 2 genoemde
alternatieve grondslagen voor de stedebouwkunde, kortweg: sociologic en
architectuur. Goudappel spreekt in zijn artikel '50 jaar planologie' (15) in dit
verband over twee polen die de ontwikkeling van planologie en stedebouw
bepalen. Enerzijds .inh2YQ., anderzijds .Y.QL!!l. Planologie (survey, sociologie,
sociografie) bepaalt zich tot de inhoud-kant, stedebouw (-arcbitectuur) veeleer
tot de vorm-kant.
Nu is bet zo, dat in fase 3 (jaren 30 tot 50) weliswaar sprake is van planologisch onderzoek, maar de planologie als zodanig beeft nog geen vaste bedding
en plaats gevonden. Als wij ons orienteren in de Bouwkundige Encyclopedie uit
1954 (16), waarin we een bistorische neerslag vinden van de plaatsbepaling van
stedebouwkunde aan bet einde van onze fase 3, dan valt op dat planologie
weliswaar wordt onderscheiden (namelijk als de wetenscbap die de grondslagen
formuleert voor de indeling van de bodem naar de bestemming en naar bet
gebruik van die bestemming), maar vervolgens wordt gewezen op de taalkundig
onjuiste samenstelling van dit begrip. Tevens treffen we de opmerking aan dat
in Belgie in plaats van het woord planologie bet woord stedebouw wordt
gebruikt. Bij de andere planologiscbe items in de Bouwkundige Encyclopedie
wordt verwezen naar stedebouwkundige items. Zo bij 'planologiscbe maatregelen'
naar 'stedebouwkundige regelingen' en bij 'planologiscb onderzoek' naar
'stedebouwkundig onderzoek'.
Het beeld ontstaat van een wetenschap planologie die bezig is te ontstaan en
naar een vaste bedding zoekt, maar voorlopig de stedebouw nog niet heeft
verdrongen (zoals De Casseres voorstelde), nochtans als facet van de stedebouwkunde wordt beschouwd. Eerder dan om •ptanologie' gaat het om bet adjectief
•ptanologiscb', enerzijds om een bepaalde ruimtelijke scbaal, anderzijds om een
benadering aan de inhoud-kant aan te duiden. In ieder geval, beboort deze
inhoud-kant duidelijk tot de stedebouw, met name het stedebouwkundig onderzoek is bierop gericht. Dit onderzoek is de basis voor stedebouwkundige
planning, waarover onder bet item 'stedebouwkundig onderzoek' in genoemde
encyclopedie wordt gesteld:
"Stedebouwkundige planning is gericht op bet welzijn van de bevolking. Dit
welzijn wordt verkregen door een harmonie te verzekeren tussen de bedoelde
werken en grondbestemmingen en de behoefte van de bevolking om geriefelijk
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en gezond te wonen, efficient-economisch werkzaam te zijn, om zich zinvol te
ontspannen en om aan culturele en religieuze activiteiten deel te nemen. In de
moderne tijd is daarbij de planning van een doelmatig stelsel van wegen,
spoorwegen en waterwegen van groot belang. Een logische relatie tussen de
elementen en bovendien een harmonie in de ruimtelijke vorm en verschijning
van bet geheel dat verkregen wordt, is wenselijk. Vindt dit laatste zijn oorsprong in bet kunstzinnige scheppingsvermogen van de stedebouwkundige
ontwerper, de andere maatschappelijke doelstellingen zijn gebaseerd op een
sociaal-wetenschappelijke en technisch-economische analyse van de bestaande en
toekomstige behoeften van de maatschappij. Deze analyse voert tot een zeker
maatschappelijk beeld waar bet plan niet aileen mee in overeenstemming moet
zijn, maar waarin de uitvoering van bet plan zelf in meerdere of mindere mate
het maatschappelijk beeld bepaalt. Het is met het oog op dit laatste dat de
hierbedoelde analyse- het stedebouwkundig of planologisch onderzoek- niet van
de planning zelf kan worden gescheiden. Het onderscheidt zich daardoor van het
zuivere sociaal-wetenschappelijke onderzoek."
Niet aileen de inhoud-kant behoort tot de stedebouwkunde, ook beweegt de
stedebouwkunde zich op de ruimtelijke schaalniveaus die met bet adjectief
'planologisch' worden aangeduid. 111ustratief is in dit verband de omschrijving
van bet item 'stedebouw' in genoemde Encyclopedie. Daarin wordt tevens de
moeilijkheid van het begrip 'planologie' geanalyseerd in relatie tot bet begrip
'ruimtelijke ordening':
"Het vak, waarbij van overheidswege Ieiding wordt gegeven aan de ruimtelijke
ontwikkeling van steden, dorpen en landstreken, overeenkomstig daarvoor
vastgestelde plannen en voorschriften, waarin de toekomstige bestemming van de
bodem en daardoor het karakter, inrichting en vorm van de menselijke nederzetting wordt bepaald. Stedebouw wil dus veel meer en eigenlijk iets heel anders
zeggen dan 'bet bouwen van steden'. Stedebouw is een kort woord voor een
zeer ingewikkeld begrip 'inrichting van de menselijke nederzetting', en is dus
stellig niet beperkt tot de bemoeiingen met de stad, doch evenzeer toepasselijk
als het gaat om de ontwikkeling van dorpen of gehele landstreken. De gebiedsverruiming vroeg om een andere naam, waarvoor planologie is aanvaard. Maar
plano duidt op plat vlak terwijl het in de stedebouw juist ook om de derde
dimensie gaat. Logie legt te vee! nadruk op de wetenschappelijke voorbereiding
die toch aileen maar een hulpmiddel is om de nederzetting de beste en doelmatigste vorm te geven.
Deter aanvaardbaar is ruimtelijke ordening. Hiertegen zijn aileen sentimentsbezwaren aan te voeren wat het begrip 'ordening' betreft, dat voor velen een
kwalijke betekenis heeft gekregen. Toch is het bet doe! van de stedebouw om
orde te scheppen."
We zien dat het begrip stedebouwkunde aan bet einde van fase 3 enorm is
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opgerekt, zowel de inhoud-kant als de vorm-kant behoren ertoe, de stedebouwkunde beperkt zich voorts niet touter tot het niveau van de stad. Oat echter de
stedebouwkunde zich, onder invloed van bepaalde ontwikkelingen, niet touter
meer tot het niveau van de stad kan beperken, wordt in genoemde Encyclopedie
zeer zeker niet als touter gunstig ervaren. Integendeel: "In dichtbevolkte Ianden
zoals in West-Europa is de stad bezig een historisch begrip te worden; en dat
men ook ten aanzien van de landelijke gemeenten spreekt van stedebouw is
verklaarbaar, omdat de dorpen ten dezen de voorheen (uitsluitend) steedse
normen hebben overgenonien. Zo eindigt de geschiedenis der ~tedebouw op dit
ogenblik in een merkwaardige vervluchtiging van het begrip." (onderstreping KD)
Onze analyse is als volgt: de ontwikkelingsfase van de moderne stedebouwkunde,
die wij als fase 3 hebben aangeduid, vertoont een poging tot een synthese van
inhoud- en vormcomponent. Stedebouwkundig onderzoek (op de leest van bet
survey geschoeid) en stedebouwkundig ontwerp gaan samen. Het document bij
uitstek van deze ontwikkeling is het AUP. De inhoud-kant (planologie) wordt
geenszins als strijdig met de vorm-kant beschouwd, integendeel: onder het item
'stadsvormen' lezen we in de Bouwkundige Encyclopedic:
"Verscheidene ptaatsen van dorpse oorsprong, die in de nieuwere tijd een
stedelijk karakter zijn gaan aannemen, hebben een meer uitgedrukte stadsvorm
niet dan door moderne planologische maatregelen kunnen verkrijgen."
Dat inhoud en vorm, 'stedebouwkundige ptanologie' en 'architectonisch-stedebouwkundig ontwerpen' tot een 'eenheid van stedebouwkundig werken' (17)
kunnen worden samengevoegd, zal overigens nauw te maken hebben met de •taal'
die de stedebouwkundige vakbeoefening in die periode kenmerkt. Voor zowel
inhoud- als vormcomponent wordt een wiskundige taal gehanteerd, in die zin
zijn de statistische taal waarin de inhoud-component wordt uitgesproken en de
geometrische taal waarin de vorm-component wordt uitgetekend verwant.
Rosenstock-Huessy wijst op de oorsprong van deze 'taal' in de Russische
revolutie, het is een taal die streeft naar de gelijkstelling, zegt Rosenstock, van
maatschappij en natuur, iets wat altijd aan de orde is "as long as we express
everything in size and measures. Modern architecture, with its square and cubic
forms, its hatred of curves and illogical details, is a striking illustration." Als
zodanig spreekt uit deze taal zelf de toepassing van een bepaald methodisch
idee: de maatschappij als natuurlijke werkelijkheid (zie ook deel 2 en 4).
Voor de taal waarin de inhoud-component wordt uitgesproken, de statistiek,
geldt iets dergelijk: met behulp van diagrammen, tabellen en figuren kunnen wij
(de massa) kwantificeren en op abstracte wijze problemen aan de orde stellen,
waardoor geen emoties worden losgemaakt. In de statistiek kunnen wij 'neutraal'
over achterbuurten, epidimieen, ziekten, enz. spreken. "Figures do not blush.
They are icy and indifferent." (IS) In de gedachtengang van Rosenstock kunnen
wij het statistisch onderzoek van Van Lohuizen en 'bet pleidooi voor platte
daken' van Van Eesteren in een lijn denken, namelijk in de verwantschap van
de taal.
Tevens zal het werken in eenheid van vorm en inhoud zeker te maken hebben

37
met bet besef dat het gebeel van de Stad in bet geding moest zijn. Voor het
stedebouwkundig onderzoek volgens de Iijn van het survey was dit evident.
Echter, ook aan de vorm-kant zien wij als het ware de benadering van de stad
in baar totaliteit doordringen. Er worden complete stadsconcepten ontwikkeld,
waarbij de architect Le Corbusier toonaangevend is. Hij werkt als bet ware
rechtstreeks in de lijn van de vroegere utopisten. De Klerk wijst met name op
de verwantschap van Le Corbusiers 'Unite d'Habitation' en de concepten van
Fourier (de zogenaamde 'Phalanstere'). (19)
De beschrijving van deze ontwikkelingsfase van de moderne stedebouw wordt
besloten met een definitie, zoals deze door L.S.P. Scheffer (een van de betrokkenen bij bet AUP) wordt geformuleerd in bet hoofdstuk 'Ontwikkeling van
de stedebouw' in de Bouwkundige Encyclopedie uit 1954:
"Onder stedebouw verstaat men bet samenstel van onderzoekingen, bedenkingen,
overwegingen, regelingen en benoemingen, die tesamen bet karakter, de inricbting en vorm van de menselijke nederzetting bepalen. Het doel is voorwaarden
te scheppen waardoor die nederzettingen zich zo schoon en doelmatig zullen
kunnen ontwikkelen, dat de verschillende functies van bet maatschappelijk Ieven
in onderling harmoniscb verband zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen."
1.2.5 Fase 4: grensverlegging
Er is uitgebreid stil gestaan bij fase 3, omdat in deze fase de moderne
stedebouwkunde een voorlopig hoogtepunt heeft bereikt vorm en inhoud,
on twerp en onderzoek in 'de eenheid van het stedebouwkundig werk'. Deze
laatste uitdrukking is de titel van de oratie van Th. K. van Lohuizen, die in
1947 wordt benoemd tot hoogleraar aan de (toenmalige) Technische Hogeschool
in Delft. Van Lohuizen benadrukt nog eens het noodzakelijk samen moeten gaan
van inhoud en vorm, want: "Slechts een volledige overeenstemming tussen inhoud
en vorm geeft bevrediging." (20)
De leerstoel van Van Lohuizen had de naam 'Stedebouwkundig Vooronderzoek'
gekregen. Met deze naam was hij verre van gelukkig. Deze verkeerde naamgeving was het gevolg van een misvatting, aldus Van Lohuizen, namelijk dat
onderzoek altijd vooraf zou gaan aan het ontwerpen. Op deze misvatting
reageerde Van Lohuizen in zijn oratie. Angenot beschrijft deze reactie als volgt:
"Er is een vooronderzoek waar ook ontwerpers bij kunnen worden betrokken;
tijdens de ontwerpwerkzaamheden heeft een voortdurende dialoog plaats tussen
ontwerper en onderzoeker; en tenslotte is er een naonderzoek om vast te stellen
in hoeverre de ontwerpen in overeenstemming zijn geworden met de uitgangspunten en doelstellingen. Volgens Van Lohuizen had de naam van de leerstoel in
Delft moeten zijn: Stedebouwkunde (onderzoek), parallel met die van de
ontwerpleerstoelen die de naam bezitten: Stedebouwkunde (ontwerpen). In 1963
heeft deze naamsverandering plaats gevonden." (21)
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De eenheid van het stedebouwkundig werk -als domein van de ingenieur- werd
in fase 4 (in de jaren 60-70) echter zwaar ondermijnd. Meer en meer groeit bet
besef da:t inboud en vorm verschillende benaderingen vereisen. Geleidelijk aan
begint zich een afkalving van de stedebouwkunde af te tekenen, allereerst aan
de inboud-kant, waar allengs de planologie zich een vaster bedding weet te
verscbaffen.
In 1944 verscheen het boekje 'Planologie' van P. en F. Bakker Schut. Zij
schrijven daarin: "Vroeger sprak men over stedebouw en bedoelde daarmee
betzelfde [als planologie]. Planologie is de wetenschap die zich bezig houdt met
de grondslagen naar welke de indeeling van den bodem dient te geschieden.
Planologie is onderzoek en ordening van de ruimte dat als grondslag dient voor
de vormgeving van de ruimte." De planoloog wordt gezien als een organisator en
co5rdinator, "die de synthese moet brengen tussen hetgeen de specialisten
hebben uitgedacht. Zijn vooruitziend vermogen wordt bij dit alles benadrukt."
(22) In 1962 werd vervolgens de demograaf W. Steigenga aan de Universiteit van
Amsterdam benoemd tot hoogleraar 'Planologie en demografie'. Daarmee was de
planologie als autonoom vakgebied geinstitutionaliseerd, ook aan andere universiteiten werden leerstoelen ingesteld.
De ontwikkeling van de planologie begon zich, zoals De Casseres al had
overwogen, tangs de geografische lijn te voltrekken. Deze ontwikkeling impliceerde onder meer dat bet 'stedebouwkundig vooronderzoek' meer en meer tot
'planologisch onderzoek' wordt en daarmee een nog duidelijker sociaal-wetenschappelijk karakter krijgt. Wei brengt Steigenga enkele correcties aan op het
gangbare vooronderzoek. "De waarde van de prognose -zo kenmerkend voor de
traditionele survey- wordt gerelativeerd. Daartegenover wordt het wits-element
beklemtoond. De sociaal-wetenschappelijk onderzoeker zalzich moeten omvormen
tot 'sociaal-ingenieur'. Naast survey en analyse betekent dit een constructieve
en synthetische taak." De plano1ogie moet een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke opbouw van een leefgebied. (23)
Ook de leerstoel 'stedebouwkundig onderzoek' in Delft moet worden ingelijfd,
schrijft Goudappel in zijn artikel, bij de universitaire traditie en worden bezet
door een beoefenaar van de sociale wetenschappen, dit ten koste van de civiele
inbreng. Nog slechts eenmaal "kwam in Delft een civiel-ingenieur/onderzoeker
aan bod; door een interne verschuiving bezette van 1963 t/m 1971 L.H.J.
Angenot de leerstoel 'Stedebouwkunde (onderzoek).'"
Niet aileen echter vond een afka1ving van de stedebouwkunde aan de inhoud-kant plaats, ook aan de vorm-kant. Architecten gaven -in de lijn van de
sociaal-utopisten en Le Corbusier- vorm aan grootschalige stadsconcepten. Ook
de architectuur als vormgevende activiteit lijfde de stedebouwkunde in. Treffend
is in dit verband de titel die de architect J.B. Bakema meegaf aan zijn televisielessen stedebouwkunde: 'Van stoel tot stad'. (24)
Toch was er in de jaren 50 en 60 nog sprake van een duidelijke afbakening van
disciplinaire gebieden, er was in de praktijk sprake van een harmonische
taakverdeling, en in die zin van een professionele eenheid van bet stedebouwkundig werk. F.J. Zandvoort verwoordt dit als volgt
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"In de jaren 50 en 60 bleek een helder beeld te zijn ontstaan met betrekking
tot de werkverdeling tussen de stedebouw en de twee belangrijke aangrenzende
en gedeeltelijk overlappende disciplines: het onderzoek en de architectuur.
Stedebouwkundige onderzoekers namen bet voorbereidende werk op zich:
verkenningen, analyses van behoeftepatronen en van maatschappelijke trends,
uitmondend in toekomstverwachtingen en programmas. Als deze programmas door
bet bestuur op hun politieke haalbaarheid waren getoetst vertaalden de stedebouwkundigen die programmas in een ruimtelijk ontwerp, waarbij de plaats en
de aard van de bestemmingen tot in detail werd vastgelegd. De architecten
ontwierpen dan de gebouwen met de omringende terreinen en de bewoners
bepaalden zich tot de inrichting van huis en tuin."
De harmonieuze werkwijze -professionele samenhang- die Zandvoort schildert,
vond zijn belangrijkste oorzaak dan wellicht in de disciplinaire eenheid die de
stedebouw in fase 3 was geweest, bet verbreken van deze eenheid als gevolg
van de institutionalisering van verschillende deeldisciplines leidde wei tot
overlappingen en allegs tot verstoring van de professionele samenwerking: men
begon op elkaars werkterrein te zitten, slechts goede omgangsvormen hielden de
eenheid van het stedebouwkundig werk nog overeind.
Zandvoort vervolgt: "Waar dit proces goed verliep, traden veel overlappingen op.
Het bleek namelijk gewenst de directieven vanuit een eerdere fase van het
werkproces te zien als een eerste voorzet, waarop mensen die in een volgende
fase werkten moesten antwoorden en waarop ze, binnen grenzen, konden
parafraseren. De taakverdeling van het totale proces was echter zo duidelijk,
dat de bezoekende partij goed wist wanneer hij zich op het terrein van een
ander bevond. Dat gaf geen problemen, zolang de ontvanger de hoffelijkheid van
een gastheer wist op te brengen en de binnenkomer de schroom van een gast."
Echter:
"In de jaren 70 treden op allerlei niveaus tendenzen tot grensverlegging op. Het
lijkt of men zijn activiteiten vooral graag verlegt naar de terreinen vanwaar
men tot dan directieven had ontvangen. Sommige bewoners willen de taak van
de architect overnemen. Architecten gaan buurtjes zelf verkavelen. Stedebouwkundigen verleggen bet zwaartepunt van hun activiteiten naar vlekkenplannen,
waarbij men zich ook weer met het opstellen van het programma gaat bemoeien.
Onderzoekers constateren dat hun werk niet waardevrij kan zijn, dus dat de
politiek een geintegreerd en bewust deel van hun activiteiten uit moet maken.
( ... ) Aan de grenzen tussen de vakgebieden ontstaan schermutselingen die in bet
werkproces enorme stagnaties kunnen opleveren en dan niet aileen frustrerend
maar ook erg kostbaar zijn."
Tot zover Zandvoort (25). In dit citaat komt naar voren, hoe de stedebouw als
professie werd verstoord en gefrusteerd doordat een -kunstmatige?- opdeling
van de zaak waarvoor het ene vakgebied stedebouw zich in fase 3 wist gesteld,
naar verschillende domeinen plaats had gevonden. De eenheid c.q. harmonie van
bet stedebouwkundig werk kan nog slechts in stand worden gehouden door
adequate omgangsvormen! Dat wil dus zeggen: op grond van bepaalde eigenschappen van de stedebouwkundige.
Was de rol van een synthetiserende discipline uitgespeeld? Als belangrijke
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bijkomende factor in deze ontwikkeling moet worden genoemd, dat de stedebouw
vooral ook werd gedirigeerd door bepaalde maatschappeHjke ontwikkelingen
(zoals woningbouw op grate schaat) die de noodzaak van een voortvarende
planning en een voortvarend beleid met zich meebrachten. De vraag moet
daarom worden gesteld, wat voor boodschap dit 'op zichzelf staande' element
van 'sturing' aan de 'eenheid van het stedebouwkundig werk' had en of het
ruimtelijk beleid niet als een in menig opzicht eigenmachtige factor moet
worden beschouwd die zich weinig gelegen liet tiggen aan de inhoudelijkkwalitatieve kant van de 'stad' als object van de stedebouw.
1.2.6 Fase 5: herorientatie
Het begrip 'vlekkenplan' viet at Dit wettelijk instrument speelde een grote rot
in, en is welhaast symbolisch voor de afkalving aan de vorm-kant van de
stedebouw. In de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1965 deed het (globale)
vlekkenplan zijn intrede, een plan waaraan elke vorm-component vreemd was en
zich bepaalde tot de functionele ordening van een buurt of wijk. Dit had
vergaande consequenties, met name voor de beeld-waarde van stedebouwkundige
plannen. Ten opzichte van de stedebouw van bijvoorbeeld Berlage tekende zich
nu een heel duidelijk contrast af. Was bij Berlage het stedebouwkundig plan nog
zowel 'beeld' van een toekomstige werkelijkheid, als 'plan' voor uitvoering, in
de loop van de jaren zeventig was het (getekende, statische) beeld hoe Ianger
hoe meer verloren gegaan als gevolg van een overheersend accent op de
proces-dimensie van het stedebouwkundig plan. F. Gijsbers analyseert: "Het
stedebouwkundig product krijgt in deze periode ecbter steeds meer het karakter
van een procedureel en sociaal-ruimtelijk (verbaal) programma, waarbij de
stedebouwkundige vormgeving wordt verschoven naar de uitvoeringsfase."
Stedebouwkundige plannen worden opgevat als discussie-stukken, waaraan
nauwelijks vormelijke consequenties zijn verbonden. "Aileen op bet laagste en
laatste besluitvormingsniveau komt de formele ruimtelijke planning als synthese-moment nog aan de orde, zij bet marginaal en voornamelijk op het niveau van
bet gedetailteerde bestemmingsplan. Alleen daar is nog plaats voor een architect
of stedebouwer als een producent van een vorm als model voor de uitvoering."
Gijsbers concludeert dan: "De procesplanning beeft de productplanning verdrongen naar bet laagste besluitvormingsniveau. Het is bet niveau dat de kortste
planningstermijn kent en waar geen of bijna geen flexibiliteit of anticipatie op
de toekomst verwacbt hoeft te worden. De planning is daarmee uiteengevallen in
een facetplanning met een minimale planperiode en een sturingsplanning die
gekoppeld is aan een sectorplanning, waarbij deze zich beeft verzelfstandigd ten
opzichte van de inhoud van de planning." (26) Gijsbers constateert in dit citaat
dus niet aileen een verzelfstandiging van de inboud- en de vorm-kant van de
stedebouw uit fase 3, maar ook de verzelfstandiging van de 'sturing' van de
inhoud! Goudappel constateert hetzelfde, als hij stelt dat de meest recente
ontwikkeling van stedebouw en planologie zich niet meer touter laat beschrijven
naar een vorm- en inhoudcomponent, maar dat aan de polariteit inhoud-vorm
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een kruisende polariteit moet worden toegevoegd, die van de 'sturing', te weten:
planning - beleid. (27)
Gijsbers analyseert verder -en het valt op dat hij, als hij spreekt over de
'planningskant van de stedebouw', in wezen analyseert vanuit een optiek op
stedebouwkunde zoals die in fase 3 gold:
"Tevens valt te constateren, dat de planningskant van de stedebouwkunde geen
beeldmateriaal oplevert, zij berust op empirisch onderzoek met betrekking tot
planologische aspecten. De consequentie van deze ontwikkeling is bijvoorbeeld
voor het gemeentelijk bestemmingsplan geweest, dat het globale bestemmingsplan
primair een beleidsplan is geworden, waarbij de voorschriften en de toelichting
belangrijker zijn dan de plankaart. Beslissingen over de de definitieve uitwerking dienen zo laat mogelijk genomen te worden, met als gevolg dat de
vormgevingsaspecten doorgeschoven worden naar het bouwplan, de stedebouwkunde beperkt zich tot het formuleren van de beoogde vorm door middel van
doelstellingen. Het globale bestemmingsplan heeft als gevolg van deze ontwikkeling zijn regulerende kracht ten aanzien van architectonische en stedebouwkundige vormgeving verloren. De Delftse hoogleraar-architect C. Weeber heeft
hierover opgemerkt dat op het niveau van het stedebouwkundig plan slechts
vtekken worden aangegeven, die vergezeld gaan van beschrijvingen in de vorm
van beoogde plankwaliteiten." (28)
Hiermee wordt de voor de stedebouwkunde traditionete teken-taal vervangen
door de spreek-taat. Dit is, atdus Weeber desastreus: "Met deze methode valt in
de praktijk nauwetijks te werken. De in de vorm van doelstellingen beschreven
plankwaliteiten blijken het aan het planproces eigen wisselen van media (van
schrijven naar tekenen) niet te overleven, betekenissen in woorden blijken niet
vertaalbaar te zijn in betekenissen in ruimtelijke vorm." (29)
De stedebouwkunde als vakgebied had op deze ontwikkelingen niet of nauwelijks
een antwoord. Wat bleef er van haar over? Nog slechts een 'stedebouwkunde in
engere zin' die enerzijds had te luisteren naar het planologisch onderzoek
vooraf, anderzijds de vorm-component aan de architect over moest Iaten. Deze
ondergang van de vorm voor de stedebouw, werd aldus Carel Weeber, in 1961 al
in een voordracht voorzien door W. van Tijen. Het is, zegt Weeber, uitgekomen.
De stedebouwkunde is "een discipline die in de jaren zeventig geheel verdwenen
lijkt." (30)
Zoals wij fase 2 als een discussie-fase konden kwalificeren waarin de grondslag
van de stedebouwkundige discipline aan de orde was (sociologie of kunst), is er
in fase 4 weliswaar sprake van discussie, maar veeleer betreft deze de zorg
voor de stedebouwkundige professie. In plaats van de vraag naar de stedebouw::.
kunde overheerst de vraag naar de stedebouwkundige. Markant voorbeeld hiervan
is de briefwisseling tussen de stedebouwkundigen Wissing en De Ranitz in bet
tijdschrift 'Stedebouw en Volkshuisvesting' (april 1978), onder de titel: 'Wat is,
wat kan, wat doet een stedebouwkundige?' Enkele jaren later verschijnt in
hetzelfde tijdschrift de analyse van Zandvoort waaruit wij uitvoerig hebben
geciteerd en waarin hij eindigt met de opmerking: "Het zou daarom een goede
zaak zijn als de vakgemeenschap in gezamenlijk overleg eens een duidelijk beeld
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zo.u ku.n.aen verscbaffen omtrent de zwaartepunten van de verschillende werk1eneiaal en de pemea daartussen." Ook W. Wissing draagt (nog een keer) zijn
S$eentje bij n laB«ert in bet januarinummer van 81 zijn hartekreet ooder de
titel •Heeft de stedebotliw ItOg ruim.te'r In blo.emrijke taa1 luidt hij -naar eigen
zeggea- de DOO!dktok: "Donkere wolken pa.kken zich samen aan de stedebouwkundip e:imideT. Wolken die steeds meer bet zicht op het totale stedebouwkundig
wed lijken te hiaderen of te belemmeren. ( ... ) Wat zijn nu die donkere wolken
aan bet stedebouwkundige zwerk: zij introduceren in het vakkundige, creatieve
stedeb6Uwkundige ruimtelijke: (visuele en visionaire) proces troebete chimaeren
van quasiwetenscbappelijke, niet geintegreerde, te uitsluitend politieke, onderlinge niet samenhangende beslissingen, normen, afwijkingen etc. Deze chimaeren
vertroebe:len door hun schaduw de in onze bestuurlijke structuur vastgelegde
verboudingen, waarbinnen een goede, zowel verantwoordelijke als innoverende,
stedebouwkundige praktijk kan en moet bestaan." (31)
Als laatste in deze reeks van onheilsboodscbappen moet de nota van de Bond
van Nederlandse Stedebouwkundigen (begin jaren 80) worden genoemd, waarin
aandacht wordt besteed aan •ne maatschappelijke positie van de stedebouwkundigen.' (32) In de omschrijvingen die hierin worden geformuleerd over wat
een stedebouwkundige is., lijkt men de eenheid van het stedebouwkundig werk,
dat wit zeggen de synthetiserende en coC>rdinerende taak van de stedebouwkundige, te willen heJStellen. Zowel planvoorbereiding als ontwerp en vormgeving behoren tot zijn taak. Maar de omscbrijvingen c.q. definities doen zo
gekunsteld aan, dat we ze voor ons doel niet bruikbaar achten en die uit fase 3
Iaten staan. Bovendien gold voor het symposium dat in 1982 werd gehouden, en
dat dezelfde titel droeg als bovengenoemde nota dat ontwikkelingen en trends in
de stedelijke wetenschappen niet of nauwelijks werden opgepikt. Dit symposium
stood inderdaad geheel in het teken van bescherming van de professie en "had
voor veel buitenstaanders meer weg van een klaagzang over de krimpende
werkportefeuille in de richting van bestuurders-opdrachtgevers, dan dat er
sprake was van een inspirerend nieuw geluid ten aanzien van de betekenis van
de stedebouwkundige bijdrage voor de ruimtelijke ordening en gebouwde
omgeving." (32)
Wij zien ons nog steeds gesteld in deze fase van herorientatie. Het is een fase
waarin de stedebouw in discussie is. Wat is de stedebouwkunde? Wat is haar
gebied? Hoe moet zij worden afgebakend? In de fase van de afkalving zien wij
dat voor een dergelijke afbakening een indeling naar ruimtelijke schaalniveau,
overeenkomstig het wettelijk instrumentarium als hulpmiddel heeft gegolden. De
•stedebouwkunde in engere zin' zou zich dan moeten richten op bestemmingsplan-niveau. Wij moeten nochtans de vraag stellen of een dergelijke indeling
adequaat is als we over stedebouwkunde als discipline willen spreken. Is het niet
voorstelbaar dat deze dwars heensnijdt door de zaak waarvoor de stedebouwkunde zich in wetenschappelijk opzicht gesteld ziet? Voor de stedebouw als
professie is deze basis van het bestemmingsplan overigens ook zeer smal
gebleken nu de tijd van stedelijke uitbreiding, met grootschalige bestemmings-
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plannen, in de jaren 80 voorbij is.
De jareo 80 ... , wij ... , ou ... , bet betekent een nieuwe uitgangs-situatie waarin de
stedebouwkunde lijkt verdweneo en wordt opgedeeld naar enerzijds stedebouwkundige planologie, anderzijds arcbltedoniscb-stedebouwkundig ontwerpen; zij
bestaat nog slecbts als een overlapgebied(je) van eoerzijds planning, anderzijds
arcbitectuur. Deze vakgebieden worden dan in hun 'lineaire' continuiteit
gedacbt, naar opklimmend scbaalniveau: buurt, wijk, stadsdeel, stad, enz.,
corresponderend met planvormen als bebouwingsplan, gedetailleerd en globaal
bestemmingsplan, structuurplan, enz. De stedebouw wordt als bet ware middendoor gedeeld en verschoven richting architectuur en/of planning. Micro- en
macro-stedebouw lijken in zekere zin de juiste trefwoorden voor de in de
geschetste ontwikkeling ontstane tweedeling. Het werk van de stedebouwkundige
leek met name richting macro-stedebouw i.e. planning te zijn gegaan, dit mede
onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen die 'sturing' (planning en
beleid) op grote schaal noodzakelijk maakten. Het was in 1969 J.F. Berghoef die
in zijn afscheidscollege aan de Technische Hogeschool (nu: Universiteit) Delft
dan ook stelde: "Daarom zie ik de taak van de stedebouwers verschuiven naar
planologisch werk op gemeentelijke en regionale schaal, terwijl de detaillering
in de vorm van bebouwingsplannen op den duur veel beter aan architecten met
training en feeling op dit gebied overgedragen kan worden". (33)

1.3 Stedebouwkundig onderzoek
1.3.1 De verrichte arbeid
De vraag naar stedebouwkunde als vakwetenschappelijke discipline -als speciale

wetenschap- leidt als vanzelfsprekend tot het onderwerp stedebouwkundig
onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek zal toch een belangrijke factor voor
opbouw en vorming van een discipline zijn? Zoals in de vorige paragafen naar
voren kwam, kende de Technische Hogeschool in Delft sinds 1947 een leerstoel
'Stedebouwkundig vooronderzoek', later omgedoopt in: 'Stedebouwkunde (onderzoek)'. Nu kent deze universiteit twee leerstoelen op dit gebied.
Goudappel beeft erop gewezen, dat men uit de ontwikkelingen omtrent het
stedebouwkundig 'voor'onderzoek concludeerde, dat deze leerstoel na bet
afscbeid van Van Lohuizen door vertegenwoordigers uit de sociale wetenschappen zou moeten worden bezet. Aileen de civiel-technicus Angenot vormde hierop
van 1963 tot en met 1971 nog een uitzondering. Hij kwam overigens, schrijft
Goudappel, door interne verschuivingen op deze leerstoel terecht. (34)
In zijn artikel 'Schets van de eerste kwart-eeuw stedebouwkundig onderzoek in
Nederland' uit 1973, geeft genoemde Angenot een beschrijving van "het ontstaan
van het apparaat van het stedebouwkundig onderzoek", alsmede van "de verrichtte arbeid" in de periode die "begint in de tweede helft van de jaren twintig
en loopt tot de eerste helft van de jaren vijftig." Deze periode correspondeert
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ruwweg met fase 2 en 3 uit bet hiervoor geschetste ontwikkelingsmodel van de
moderne stedebouw. Angenot omscbrijft bet doel van "bet wetenschappelijk
onderzoek in de ruimtelijke planning en stedebouw" als volgt: bet "beoogt door
middel van wetenscbappelijke methodes de inzicbten te verkrijgen, die nodig
zijn om op doelmatige wijze de doeleinden van ruimtelijke planning en stedebouw te verwezenlijken."
Het gaat dus duidelijk om onderzoek ten dienste van bet stedebouwkundig
handelen. Dit handelen moet doeleinden dienen. de studie van deze doeleinden
zelf ligt op bet grensgebied van de axiologie. Angenot stelt dat de keus van
doeleinden subjectief is, en op waardeoordelen berust die samenhangen met
wereldbeschouwing en levensopvatting. Toch zijn overeenstemmende waardeoordelen te formuleren, heeft de ervaring geleerd, met name in de sfeer van
"hygiene, gezondheid, veiligheid, gerief, sociale vrede". Maar tot deze doeleinden
behoort ook: "de harmonie van het fysieke milieu in zichzelf met de door ons
nagestreefde levenswijze."
Angenot stelt dat het stedebouwkundig onderzoek op wetenschappelijke grandslag ervoor is bedoeld, te voorkomen dat men, zoals in de vorige eeuw en bet
begin van deze eeuw gebeurde, op intuitieve wijze gestelde doeleinden in een
stedebouwkundig plan moet transponeren. "Daarbij werd soms gebruik gemaakt
van onwetenscbappelijke biologiscbe analogieen die niet meer badden mogen zijn
dan beeldspraak (bijvoorbeeld: bet hart van de stad, de longen van de stad, de
verkeersaderen etc.)." (35)
Dit over de achtergrond van bet stedebouwkundig onderzoek, nu de verrichte
arbeid.
-Bevolkings-studies, ruimtegebruik en dicbtheid
"Tot de eerste vraagstukken die in studie werden genomen, behoren de bevolkingsstudies." Verschillende auteurs hadden metboden ontwikkeld voor bet doen
van bevolkings-prognoses. Van belang was vooral de berekening van de toekomstige bevolking in de drie grote steden. Angenot wijst op bet belang van de
kort voor de oorlog verricbte studies ter voorbereiding van bet AUP, de
zogenaamde 'Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling.' Hij stelt:
"Aantal inwoners, en demografische structuur van de bevolking vormden de basis
waaruit andere grootbeden werden afgeleid: behoefte aan woningen, beboefte aan
bedrijfsterreinen, recreatieruimte, begraafplaatsen enzovoorts."
Naast deze arbeid betreffende de relatie demografie en grondgebruik, noemt
Angenot enkele andere themas die overigens hiermee nauw verband houden. Met
name in de grote steden werden 'verkeerstellingen' georganiseerd. "Vooral die in
Amsterdam was spectaculair, mede door het inschakelen van een groot aantal
scbolieren bij de telling, die met veel toewijding hebben geholpen. Ook deze
studie leidde tot een publicatie van bet gemeentebestuur, met tabellen, diagrammen, kaarten."
Ook werd aandacbt besteed aan bet verschijnsel van de gezinsverdunning,
betgeen als belangrijke stedebouwkundige consequentie de daling van de
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gemiddelde woningbezetting had. Deze daling "heeft een stijging van het
ruimtegebruik per inwoner tot gevolg. Naast de dating van de dichtheid van
bewoning speelt de dichtheid van bebouwing wat het ruimtegebruik betreft een
rol. Na de oorlog werd dit zeer actueel. Het streven naar betere ontwerpen voor
uitbreidingsplannen, dan de zuinige die tot stand gekomen waren in de vooroorlogse jaren van economische crisis, bracht het vraagstuk op klemmende wijze
aan de orde." (36)
-Stedebouwkundige normen; axiologie
Er ontstond geleidelijk aan onderzoek naar aanvaardbare stedebouwkundige
normen betreffende dichtheid van bebouwing van een stedelijk gebied, aldus
Angenot. Kortom: aantal woningen per hectare. In de Bouwkundige Encyclopedie
uit 1954 treffen we van deze stedebouwkundige normen een omschrijving aan; ze
worden omschreven als: "grootheden, uitgedrukt in getallen per eenheid van
oppervlak en per inwoner door middel waarvan men stedebouwkundige plannen in
zekere zin kan karakteriseren." Deze normen moesten dienen om stedebouwkundige plannen objectief te kunnen toetsen, stelt genoemde encyclopedie. Het
is dit soort onderzoek dat we heden ten dage nog steeds aantreffen en uitloopt
op verzamelingen normen, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de bundel 'Planologische kengetallen' (37).
Angenot noemde al, dat het stedebouwkundig onderzoek ligt op het grensgebied
van de axiologie, misschien een wel wat zware aanduiding voor het feit dat aan
stedebouwkundig planvorming keuzes ten grondslag liggen, onder andere die
betrekking hebben op interpretatie en toepassing van planologische kengetallen.
Angenot noemt in zijn artikel twee elementen die in dit keuzeproces een rol
spelen.
Allereerst de statistiek van de grote stad, waaruit een duidelijk beeld ontstaat
van de (toenemende) behoefte aan de verschillende soorten ruimte. Een dergelijk
empirisch onderzoek Ievert een feiteliike bedding waarin keuzes (waarden,
normen) kunnen worden ingevoegd, een kader waaraan zij kunnen worden
gerelateerd en waarbinnen keuzes betekenis verkrijgen.
Maar tevens zie wij hoe in een dergelijke grote stad eenheden kunnen worden
onderscheiden, eenheden die in sociale en functionele zin optimaal zouden
moeten functioneren als min of meer op zichzelf staande 'gemeenschappen'
(stadswijken en -buurten). Angenot verwijst wat dit betreft naar de 'studiegroep
Bos'. Deze "had een analyse samengesteld van de wenselijke omvang en de
inrichting van zulk een stadswijk." (38) Een dergelijke opvatting was belangrijk
voor de ontwikkeling van het zogenaamde distributie-planologisch onderzoek, dat
betrekking heeft op hoeveelheid en draagvlak van voorzieningen per ruimtelijkstedelijke eenheid in relatie tot bevolking-statistiek.
Waar de gehele stad als een empirisch gegevene kan worden beschouwd waarin
de statistiek een feitelijke ontwikkeling zichtbaar kan maken, is de opdeling van
de stad naar eenheden (wijken) en de 'distributie-planologische' inrichting van
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toch sterk normatief en maatschappelijk bepaald. Het kader
waarbimt(U\ nu beslissingen moeten worden ingevoegd, is in dit geval veel
minder empirisch~feitelijk, doch sterk intentioneel, idealistisch, maatscbappelijk
en. roals Angenot noemt. door wereldbeschouwing en levensopvatting bepaald.
De werqroep Bos streefde naar eenheden van de stad die een 'gerneenschap'
zouden vormen ('wijkgedachte'), de verdeling van functionele gegevenbeden in
een wijk werd sterk bepaald door bet maatschappelijk verscbijnsel van de
verzuiling ("elke maatschappelijke zuil zijn kerk en school"). (39) In dit opzicht
zijn dergelijke distributie-planologische normen in geen geval waarde-vrij, zij
hebben zeer sterk hun maatschappelijke vooronderstellingen!
-Stedebouwfysica
Een ander boofdstuk van stedebouwkundig onderzoek dat Angenot noemt, en dat
minder aan bevolkings-statistiek kleeft, is het hoofdstuk stegebouwfysica, dat
aanvankelijk vooral betrekking had op bezonning. Na de oorlog werd daartoe bet
bekende zonneapparaat geconstrueerd, schrijft Angenot. "Dit apparaat geeft de
mogelijkheid voor elke stand van de zon de belichting en de scbaduwen vast te
stellen van een door een maquette afgebeeld stedebouwkundig plan dat op de
draaibare en wendbare tafel van bet apparaat wordt gephiatst." (40)
Later is dergelijk stedebouwfysisch onderzoek natuurlijk uitgebreider van
karakter geworden, het is ook onderzoek naar wind- en geluidbelasting gaan
omvatten. Inzichten wat dit laatste betreft, hebben geleid tot de Wet Geluidhinder als normerend principe.

-Macro-/microplanologie
Vervolgens stapt Angenot in zijn artikel over op onderzoek dat betrekking beeft
op de scbaal van "wat wij tegenwoordig de macroplanologie zouden noemen".
Hiermee wordt expliciet een onderscbeid van bet stedebouwkundig onderzoek
naar een •micro- en macroplanologisch' scbaalniveau gemaakt. Dit onderscheid
past in de ontwikkeling van stedebouw en planologie die is geschetst in
paragraaf 1.2.,5. Dit macroplanologiscb onderzoek betreft in feite onderzoek dat
zich ricbt op bet ruimtelijk schaalniveau van de stad en boger, en sociaal-geografisch (dan wei sociografisch) van aard is en is onderzoek dat nu onttrokken
lijkt aan het stedebouwkundig onderzoek gelet op de verzelfstandiging van de
planologie.
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1.3.2 Voorlopige samenvatting van het beeld
Vatten we het beeld samen: het stedebouwkundig onderzoek onderscheidt zich
naar een micro- en macroplanologisch onderzoek, waarvan dit laatste (gelet op
de ontwikkelingen geschetst in 1.3.1 waar de term macroplanologie als een
pleonasme tevoorschijn komt) -voorlopig- niet meer tot het 'stedebouwkundig
onderzoek' wordt gerekend, alhoewel een correctie van deze opvatting noodzakelijk kan zijn als meer zicht is verkregen op het object waarvoor de
stedebouwkunde als speciale wetenschap zich ziet gesteld.
Deze (voorlopige?) contractie van de thematiek van het stedebouwkundig
onderzoek tot het 'microplanologisch onderzoek' (tot en met het schaalniveau
van de stad), kent traditioneel de volgende belangrijke bestanddelen:
-Een bestanddeel dat zich richt op het functioneren van de stedelijke omgeving
gelet op de behoeften die de bevolkings-ontwikkeling en -structuur van een stad
dan wei stadsdeel met zich meebrengt. Deze behoeften worden dan vertaald naar
stedebouwkundige normen aangaande grondgebruik, dichtheid van bebouwing
(hoeveelheid woningen), hoeveelheid voorzieningen, groen, enz.
-Een bestanddeel dat stedebouwfysisch van aard is en zich concentreert op
klimatologische factoren en leefbaarheid. In zekere zin geldt bier 'de mens als
fysiologisch wezen' als uitgangspunt c.q. vooronderstelling.
Wat opvalt is, dat in het geschetste beeld van stedebouwkundig onderzoek de
vorm-component niet of bijna niet aan de orde komt. Het stedebouwkundig
onderzoek, ja, de gehele stedebouwkunde wordt vanuit een dergelijke constatering de laatste tijd wei als touter functioneel van karakter aangeduid. (41)
Hiermee wordt inderdaad niet alleen een typering van het karakter van de
stedebouw aangegeven, maar wordt tevens op een tekort gewezen. Dit in het
verlengde van de analyse van F. Gijsbers en C. Weeber die eerder werd
geciteerd. De constatering die daarmee verband houdt is, dat stedebouwkundig
onderzoek dat zich richt op de stedelijke vorm (zogenaamd morfologisch
onderzoek) sterk is onderontwikkeld, terwijl toch moet worden vermoed dat
dergelijk onderzoek een belangrijke pijler onder de stedebouw als autonome
discipline zou kunnen zijn. Het past ook in de lijn van het soort vakgebied dat
stedebouw van oudsher is: een ontwerpend en vormgevend vak. Morfologisch
onderzoek zou ontwerprelevant kunnen zijn, net zoals het stedebouwkundig
onderzoek aan de planologische kant de stedebouw wat de inhoud-component
betreft heeft bevrijd van de inturtie als basis en van het gebruik van onwetenschappelijke metaforen (zie Angenot), zou morfologisch onderzoek dat moeten
kunnen voor het ontwerpen en de vorm-kant. Uitgangspunt is daarbij dan, dat
de stedelijke vorm een zekere autonomie kent, een eigen wetmatigheid en
ontwikkeling die kan worden verhelderd, dat wit zeggen: zich leent voor een
rationele benadering.
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1.3.3 College stedebouwkundig onderzoek TUE
Tot slot wordt bier verwezen naar een college dat de scbrijver van deze studie
enkelie jaren ver:rorgde aan de faculteit bouwkunde van de TUE, een college
onder de naam •stedebouwkundig onderzoek', dat ecbter door ingrijpende
wijzigen aan de2e faculteit als :relfstandig programma-onderdeel verloren ging.
In arote lijnen :zal de achterg,~;ondgedachte van dit college worden geschetst. Dit
gebeurt, omdat daarmee een opvatting wordt ter s!')rake gebracht, die zicb uit
de stedeoouwkW\dige literatuur, maar vooml ook uit de binnen de TUE de
laatste jaren gevoerde diseussie over bet vakgebied stedebouw, laat destiUeren.
Het college probeerde studenten in aanraking te brengen met verschiUende
-actuele- benaderingswij:ren in bet onderzoek naar de stad en baar onderdelen,
onderzoek dat ecbter wei ontwerp-relevantie. moest bezitten. Deze ontwerp-relevantie impliceert niet, dat het college zich voornamelijk zou ricbten op
inventariserend onderzoek in een specifieke situatie, touter bedoeld als voorbereiding op een stedebouwkundige ingreep. Integendeel, naast ontwerp-relevantie
moesten de bebandelde onderzoeksbenaderingen ook duidelijk een gericbtheid op
vorming van een stedebouwkundige discipline verraden.
In die zin wo11d.t 01aderzoek aangemerkt als een van de belangrijkste aspecten
waardoor een wetenschappelijke opleiding zicb onderscheidt van typische
stedebouwkundige beroepsopleidingen (HBO-niveau). Onderzoek is voorwaarde
voor de vorming (ontstaan, ontwikkeling) van een discipline, zo ook voor de
stedebouw; het wordt derhalve niet touter verricht ten dienste van de onmiddellijke beroeps-praktijk, maar ook als (autonome} wetenschappelijke activiteit.
Dit betekent tevens dat bet een van de belangrijkste taken van bet stedebouwkundig -wetenscbappelijk- onderzoek is, vragen te stellen. Juist door het stellen
van nieuwe vragen maakt een discipline een ontwikkeling door; een dergelijke
ontwikkeling is niet in de eerste plaats afhankelijk van toevoering van nieuwe
informatie.
Geconstateerd moet worden dat bet stedebouwkundig onderzoek, zoals dat de
stedebouwkunde als een ontwerpend en vonngevend vakgebied ten dienste zou
kunnen staan, tot nu toe :rear situatief bepaald is geweest. De stedebouwkunde
is immers van oudsher gericht op planvorming, op het maken van ruimtelijke
oplossingen. De ontwerp- kant van deze discipline is daardoor beter ontwikkeld
dan de onderzoekskant. Als er sprake is van stedebouwkundig onderzoek, dan is
dit meestal practiscb van aard, onderzoeksresultaten zijn gebonden aan specifieke situaties en staan ten dienste van bet oplossen van een ontwerpopgave in
die situaties. Dit soort onderzoek zal in het vervolg worden aangeduid als
situatief onderzoek.
Daarnaast zou onderzoek moeten bestaan, dat een algemener karakter beeft, dat
inspeelt op stedebouwkunde als (on twerp- )discipline. Maar dit wordt niet of
nauwelijks verricbt. Ontwikkeling van kennis van enige abstractie- en toetsings-graad -body of knowledge- lijkt geen kenmerk van de stedebouw. En hoewel
het ontwikkelen van een dergelijke •body of knowledge' voor een praktijk-ge-
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richte en ontwerp-achtige discipline als stedebouw wellicht een ver en illusionair doel moge heten, lijkt een streving naar kennis met een zekere algemene
geldigheid -dat wit zeggen: kennis die niet direct situatie-gebonden is- gewenst.
Dit hoeft dan niet aileen •materiele' kennis te betreffen (kennis aangaande het
•materieel object' der stedebouw), maar kan tevens betrekking hebben op het
•formeel object' der stedebouw: ontwerp- en onderzoeks-instrumentiek.
Wit nochtans het wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de discipline stedebouw, dan zal dit onderzoek door stedebouwkundigen zelf verricht moeten worden met de aan deze discipline geeigende
problematiek en instrumentiek als uitgangspunt. We staan nu immers vlak na een
periode die zich kenmerkte door een hoopvolle orientatie op de sociale wetenschappen (met name sociologie en psychologie) om stedebouw-relevant onderzoek
te verrichten. Geleidelijk aan werd duidelijk dat het door deze disciplines
verrichte onderzoek niet altijd even bruikbaar was. Vaak was de vraagstelling
van hun onderzoek niet stedebouwkundig en werd het niet of nauwelijks
uitgevoerd in voor een ontwerper relevante (onafhankelijke) variabelen.
Na deze periode, waarin de stedebouwkunde werd omgeturnd tot een soft vak,
wordt nu geregeld de roep gehoord naar de ontwikkeling van stedebouwkunde
als autonome (en opnieuw) technische discipline. Jan Heeling bijvoorbeeld
spreekt er zijn geluk over uit dat hij het woord kan voeren op een stedebouwkundig symposium waarop geen vertegenwoordigers van de sociale wetenschappen, maar stedebouwkundig ontwerpers -ingenieurs- de belangrijkste woordvoerders zijn. Voor hem blijft stedebouw ingenieurswerk en geldt: vorm = techniek.
(42)

Ook in het college •stedebouwkundig onderzoek' gold de vraag naar stedebouw
als autonome discipline, als een duidelijk herkenbaar denk- en werkveld binnen
het gehele vakgebied der bouwkunde, als uitgangspunt. Het gaat vervolgens om
benaderingen en methodieken van onderzoek die een bijdrage kunnen zijn tot
de vorming van een dergelijke autonome discipline. Dit betekent: niet het
situatieve onderzoek krijgt de voornaamste aandacht, wei onderzoek dat gericht
is op systematisering en structurering van het stedebouwkundig denk- en
werkveld (formeel en materieel object). Onderzoek dus dat zich gericht weet op
het verschaffen van structuur aan bet object van de stedebouwkunde. Naast het
situatieve profileert dit onderzoek zich daarom als structureel onderzoek,
onderzoek dat duidelijk wetenscbappelijk beoogt te zijn. Maar is aile onderzoek,
elk weten dat zich als wetenschappelijk kwalificeert ook dienstbaar voor de
ontwikkeling van een discipline? Moet ten aanzien van •het weten' ook niet een
onderscheid worden gemaakt naar vormen van weten, vormen van wetenschap,
vergelijkbaar met bet onderscheid professie/discipline? Deze vragen komen in
het volgende hoofdstuk aan de orde.

Hoofdstuk 2:
WETENSCHAPPELIJKE BEGRIPSVORMING
Bedoeling van dit hoofdstuk is, tot een stelsel van begrippen te komen waarvan
in bet vervolg van deze studie gebruik kan worden gemaakt en met behulp
waarvan bet onderscheid professie/discipline en de wetenschapsleer van A.E.
Loen (zie voornamelijk hoofdstuk 3) in samenhang met elkaar en in hun
toepassing op de stedebouw kunnen worden gehanteerd.
2.1 Het begrip structuur
Aan bet slot van bet vorige hoofdstuk viet de term sttuctuur. Hoe hanteren we
deze term? Loen maakt duidelijk hoe onze wetenschappelijke begripsvorming
altijd wordt bepaald door een complex van vooronderstellingen, dat wij Iaten
fungeren. Een dergelijk complex duidt hij aan als een 'vooronderstelde'. Het
vooronderstelde van de moderne wetenschap bij uitstek, stelt Loen, is 'de
werkelijkheid'. Even afgezien van de typische interpretatie die Loen van dit
vooronderstelde geeft, nemen we dit vooronderstelde als uitgangspunt en wet de
werkelijkheid als labyrinth.
Voor de stedebouw is dit geen uit de Iucht gegrepen metafoor. Zo treffen we in
de oude Hebreeuwse Fahri-bijbel (1336-1382) de stad Jericho aan, afgebeeld als
labyrinth. Het is een labyrinth van zeven windingen "en dat is bet aantal keren
dat de joden om Jericho marcheerden om de muren te doen vallen." (I) Het
labyrinth speelde een rol in het stichtingsritueel van een stad, en was een
teken, een patroon om onheil, indringers af te wenden. In die zin hadden
labyrinth-patronen dezelfde betekenis als labyrinth-dansen, die bij de stichting
van een stad werden opgevoerd. Het omwandelen van de joden rond Jericho
wordt wei geinterpreteerd als "het-teniet-doen te zijn van een beschermend
stichtingsritueel, dat vermoedelijk ook van het omwandelende type was. Het kan
zelfs bet opzettelijk •toswikkelen' van een labyrinthdans geweest zijn." (2)
Het verhaal over Jericho vertelt ook van Rachab, die een joodse spion tangs de
muur naar beneden liet zakken aan een scharlakenrood touw. Hetzelfde touw
bing ze uit haar venster, zodat bij de vernietiging van Jericho, haar huis zou
worden gespaard. Rykwert constateert overeenkomsten met de Griekse legende
van Ariadne, die Theseus een rode draad verschafte waardoor hij weer de
uitweg zou vinden uit bet hart, bet middelpunt van bet labyrinth waar hij
Minotaurus de maangodin doodde.
We vinden de stad als ingewikkelde constructie, te vergelijken met een labyrinth
in nog meer opzichten terug. Zo verscheen bet labyrinth op de munten van de
stad Knossos (Kreta) en is er sprake van een duidelijk verband tussen de
woorden Troje, doolhof en dans, stelt Rijkwert (3).
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Tot zover de associatie van stad en labyrinth. Nu een andere associatie, die met
wetenschappelijke begripsvorming. Umbert Eco stelt bet labyrinth voor als "een
abstract model van het systeem van gissingen", gissingen waarom het gaat in
zowel een misdaadroman, een medische diagnose, een wetenschappelijk onderzoek
of een metafysische vraagstelling. (4) Alles is met andere woorden een geschiedenis van gissingen.
Er zijn echter drie soorten labyrinth, elk met hun eigen structuur. Het eerste is
het Griekse, dat van Theseus. "Dit labyrinth staat niemand toe te verdwalen: je
gaat naar binnen en je komt in bet centrum, en van bet centrum bij de uitgang.
Daarom bevindt zich in het centrum de Minotaurus, anders zou bet verhaal
flauw zijn, dan zou het een simpel wandelingetje zijn. Angst ontstaat hoogstens
omdat je niet weet waar je uit zult komen en wat de Minotaurus zal doen. Maar
als je het klassieke labyrinth binnendringt, krijg je een draad in handen, de
draad van Ariadne. Het klassieke labyrinth is de draad van Ariadne van
zichzelf." (5)
Een voorbeeld van het systeem van gissingen dat we aangeduid vinden als bet
'trial-and-error-process', is bet zogenaamde manieristisch labyrinth. De werkelijkheid heeft bier een boomstructuur, zoals die ook vaak voor de stedelijke
werkelijkheid als model is geponeerd, maar door Alexander wordt aangevochten,
die stelt 'A city is not a tree'.(6) Als je bet manieristisch labyrinth binnendringt, "word je geconfronteerd met een soort boom, een wortel-structuur met
veel doodlopende stegen. Er is maar een uitgang, maar je kunt je vergissen. Je
hebt een draad van Ariadne nodig om niet te verdwalen."
Het meest complexe labyrinth echter is "het netwerk, oftewel wat Deleuze en
Guattari het rizoom noemen." Eco schrijft: "Het rizoom is zo gemaakt, dat
iedere weg in verbinding kan staan met iedere andere weg. Het heeft geen
centrum, het heeft geen buitenkant, het heeft geen uitgang, want het is
potentieel oneindig." (7) De ruimte van de gissing is uiteindelijk de ruimte van
het rizoom: in een rizoom kun je weliswaar een structuur zien, maar deze is
nooit definitief!
Hieruit wordt de volgende stellingname afgeleid:
Wetenscbap zoekt naar structuur in de werkelijkbeid als netwerk, als rizoom.
Dit is immers het meest complexe labyrinth, waarvan de twee andere (het
Griekse en het manieristische) vereenvoudigingen zijn. Dit vooronderstelt een
werkelijkheid waarin je weliswaar een structuur kunt zien, maar deze Is noolt
definitief. Dat wil zeggen: elke structuur is een lezing, is voorlopig en partieel
geldig. In termen van bet tegenwoordig veel gebruikte begrip 'concept'. Elke
structuur is een concept, d.i. een voorstel tot een structuur die in de werkelijkheid gelezen kan worden.
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2.2 Enkele indelingen van weten en onderzoek
Samenhangend met bet onderscbeid professie/discipline is de veronderstelling dat
bet stedebouwkundig kennisveld een gelaagdbeid bezit. Niet aile weten is
constituerend voor stedebouwkunde als speciale wetenscbap. Er moet met andere
woorden worden gesproken van •vormen van weten of vormen van wetenscbap',
elk voortkomend nit een type onderzoek met zijn eigen gericbtbeid. Eerder is
wat dit betreft al een onderscbeid gemaakt tussen •situatief' en •structureel'
onderzoek. Er zullen nu enkele in praktijk en theorie voorkomende indelingen
van onderzoek, wetenscbap, resp. weten worden genoemd.
2.2.1 Instellingsplan TUE 1987-1991 (8)
Een onderscheid dat in dit plan wordt gemaakt, is dat naar fundamenteel,
technologiscb en toepassings-onderzoek. In het tecbnologisch onderzoek komen
twee factoren naar voren, enerzijds •bet omzetten van grondstoffen en halffabricaten', anderzijds 4 het voor de mens bruikbaar zijn'. Beide factoren zijn in
de technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden, dit leidt tot de noodzaak
van zowel de studie van de natuurwetenschappen als van de studie van de
menswetenschappen, stelt het Instellingsplan. "In technologiscb onderzoek wordt
de spanning voelbaar tussen de onderzoektraditie van de natuurwetenschappen
die primair gekenmerkt wordt door het begrip causaliteit en de onderzoektraditie van de menswetenschappen waar de menselijke keuze (normen) zich via bet
artificiele aandient. De tecbnologie geeft dan ook vaak een samensmelting van
natuurwetenschappen en menswetenscbappen te zien."
In feite wordt hiermee in bet lnstellingsplan van de TUE een dam opgeworpen
tegen de wijze van denken die volgens Loen zeer dominerend is en aile
waarbeid probeert terug te brengen tdt natuurwetenschappelijke waarbeid. Deze
wijze van denken kwam in de inleiding al ter sprake. Tevens is een parallel te
trekken met de opmerking van Angenot (zie 1.3.1), dat bet stedebouwkundig
onderzoek zich bevindt op bet grensgebied van de axiologie; in die zin zou
stedebouwkundig onderzoek ats •technologiscb' moeten worden aangeduid.
Dit technologisch onderzoek komt uit bet Instellingsplan naar voren als een
midden van waaruit en waar naartoe het andere onderzoek gericht is. Het
fundamentele onderzoek komt voort uit problemen in het technologisch onderzoek, het toepassings( -gerichte) onderzoek beoogt met name de bruikbaarheid
van bet technologisch onderzoek. In die zin wordt het technologiscb onderzoek
wet omschreven als een generalisatie van uit toepassing verkegen kennis en een
toepassingsgerichte bewerking van resultaten van fundamenteel onderzoek.
2.2.2 De minister
In een schrijven van de minister van onderwijs en wetenschappen aan de
Tweede Kamer onder de titel 'Toekomstschets boger onderwijs en wetenscbappe-
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lijk onder:toek' worden enkele andere aanduidingen gehanteerd. (9)
Er wordt onderscheid gemaakt tussen fundamenteel onderzoek, strategisch en
toegepMt onderzoek, en ontwikkelingsonderzoek. "Fundamenteel en strategisch
onderzoek is vrij en greusverleggend van aard." Resultaten van dergelijk
onderzoek worden niet meteen o.p hun bruikbaarheid getoetst, de maatschappelijk
vraag eroaar is moeilijk te articuleren. "Toegepast en ontwikkelingsonderzoek
zijn gericbt op de kortere termijn. De bruikbaarheid van onderzoeksresultaten is
gemakkelijk te be palen."
De verschillende vormen van onderzoek vormen, ald.us de schets van de minister,
een •keonisketen', waarbij de universiteiten vooral aan de beginzijde actief zijn.
de Hogescholen (nieuwe stijl) zich daarentegen meer zullen richten op het
toegepaste onderzoek.
2.2.3 Foucault
Een geheel andere indeling, niet ontstaan vanuit bedrijfsmatige beleidsnoodzaak
('bureaucratische organisatie van het weten'), maar ontstaan vanuit de vraag
naar de organisatie van het weten in historisch cultureel opzicht, geeft M.
Foucault. Hier wordt gebruik gemaakt van de weergave van zijn werk door M.
Karskens (I 0)
Uitgangspunt voor Foucault is een episteme als 'een systeem van weten', waarin
'waarheid' wordt georganiseerd, kennis wordt geordend. Een episteme heeft een
bepaalde structuur. Bepaald weten behoort er niet toe en wordt daarvan
uitgesloten.
Foucault geeft een periodisering, die wij in deel 4 als leidraad zuUen nemen.
Elke periode wordt gekenmerkt door een eigen episteme. Hij onderscheidt:
-De 'klassieke tijd' (1650-1800), voorafgegaan door de renaissance. Met name het

rationalisme (uitsluiten van het weten van alles wat niet op de rede is gebaseerd), maar ook rationalisme en empirisme in hun 'onderlinge samengaan'
bepalen de epistemische configuratie van deze periode.
-Een 'overgangsperiode' (1750-1825), waarin de organisatie van de klassieke
periode problematisch wordt en nieuwe grondbegrippen ontstaan.
-De 'moderne tijd', de 19de eeuw en de eerste helft van onze eeuw, laat een
epistemische configuratie zien, waarin 'de mens' als subject en object van het
weten en als ordenend beginsel fungeert.
-En tenslotte de 'post-moderne tijd', waarover -aid us Karskens- Foucault in
profetische zin spreekt en waaraan in de uitleiding van deze studie enige
bescheiden aandacht zal worden besteed.
Binnen het weten in zijn totaliteit, dat wil zeggen: bet weten dat tot de
episteme van een bepaalde periode behoort en daarbinnen is geordend, tekenen
zich enkele te onderscheiden 'vormen van weten' af. Foucault noemt:
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-'Positieve kennis', alles wat binnen het weten positief ken- en ordenbaar is,
dus "alles wat zich binnen zo'n ordening als concreet kenbare eenbeid vormt, of
het nu 'waar' genoemd wordt of onwaar. Kennis moet onderscbeiden worden
van illusie, pseudo-wetenscbappelijke drogbeelden, geloof of ideologie. Wat als
bet ene of het andere bescbouwd wordt, is niet absoluut vast te stellen, maar
alleen in elke episteme." (I 1)
-Tot de positieve kennis behoren niet de voorwaarden die baar mogelijk maken.
Het gebeel van theoretische reflectie binnen een bepaald episteme op deze
mogelijkbeidsvoorwaarden en de inboudelijke uitdrukking ervan wordt kritiscbe
wetenschap -'kritiek'- genoemd. Hiertoe, zegt Karskens, moet bijvoorbeeld ook
de analyse van bet kenproces beboren. Maar ook een wetenschap als de
antropologie met baar thematiek van 'de mens', die immers in de moderne tijd
als ordenend beginsel van bet weten wordt gesignaleerd.
-'Wetenscbap' als het weten dat zich onderscheidt door haar systematiciteit en
objectiviteit. Wat betreft 'systematiciteit' stelt Karskens: "Het systematiscb
karakter van de wetenscbap bestaat uit de wijze waarop ze bet deductief en
lineair verband tussen proposities handhaaft, kortom uit de werking van het
ordebeginsel." (12) Het is overigens niet deze omschrijving van wetenschap die
wij in deze studie als uitgangspunt nemen. Wij willen ons besef van wat
wetenschap is, hoe zij haar kennis ordent en hoe zij tot haar waarbeid komt,
immers ontlenen aan A.E. Loen (zie met name boofdstuk 3 en 9 van deze
studie).
- Tenslotte onderscbeidt Foucault bet 'practiscb weten', dat binnen een en
hetzelfde episteme samenbang vertoont met het 'theoretiscb weten'.

2.3 Stappen van wetenschappelijke begripsvorming
Angenot bescbrijft in zijn artikel (13) bet ontstaan van, wat hij noemt, het
apparaat voor stedebouwkundig onderzoek. Hij beschrijft dit in institutionele
zin: in termen van leerstoelen, diensten, onderzoeksbureaus, wetgeving, enz. Wij
proberen in deze paragraaf te komen tot een andersoortige beschrijving van een
wetenscbappelijk apparaat, namelijk een 'apparaat voor wetenschappelijke
begripsvorming'. Uit de nu gevonden onderscheidingen van we ten c.q. onderzoek
zal worden geprobeerd een schema samen te stellen dat in bet vervolg van deze
studie als leidraad kan dienen. Dit schema mag niet worden opgevat als een
synthese van de indelingen van TUE, minister en Foucault, alhoewel onvermijdelijk verbindingen worden gelegd. Bedoeling is veeleer de nodige termen te
vinden om een eigen bruikbaar model te ontwikkelen.
Allereerst wordt dit schema gegeven, vervolgens wordt het toegelicht.

56
Schema:

we ten

l

wetenschap
theoretisch weten -----discipline
~ theoretiS<he

I
brulkbaarheld

bruikbare wetenschap

L

practlsche brulkbaarheld

I

practisch weten -----professie

2.3.1 Drie methodische functies
Het schema laat zich toelichten aan de hand van drie methodische functies die
door A.E. Loen worden onderscheiden, te weten: fixering, selectie en interpretatie. (14)
-Fixering
Binnen het weten zondert zich 'wetenschap' af als een domein van weten dat
aan de criteria 'systematiciteit' en 'objectiviteit' voldoet. Deze wetenschap is
gebaseerd op positieve kennis. De stap van weten tot wetenschap wordt
aangeduid als 'fixe ring', n.l. fixering binnen het weten van dat wat wetenschappelijk is.
-Selectie: naar bruikbare wetenschap
Binnen de wetenschap als een hoeveelheid weten wordt vervolgens een specifieke hoeveelheid afgezonderd, die we aanduiden met de term 'bruikbare
wetenschap'. Na de bewerking fixering is dit de bewerking 'selectie'. Deze
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selectie geschiedt vanuit bet criterium bruikbaarheid ten behoeve van de
thematiek van een Speciale wetenschap. Binnen deze hoeveelheid geselecteerd
weten moet voorts worden onderscheiden naar theoretisch en practisch (bruikbaar) weten. Deze vormen van weten hangen binnen de geselecteerde hoeveelheid samen. Bij de minister bleek bet criterium bruikbaarheid duidelijk gekoppeld aan een gearticuleerde maatschappelijke vraag. Het geldt daarom met name
voor bepaalde typen wetenschappelijk onderzoek, namelijk die typen die leiden
tot 'practisch weten' (d.i. toegepast en ontwikkelingsonderzoek).
Het onderzoek dat leidt tot 'theoretisch weten', namelijk het fundamenteel
onderzoek, wordt als vrij en grensverleggend gekarakteriseerd. Het laat zich
niet beoordelen naar directe maatschappelijke bruikbaarheid op kortere termijn,
de maatschappetijke vraag ernaar op tangere termijn is moeilijk te · articuleren.
Beoordeling vindt plaats binnen een forum van wetenschapsbeoefenaren. In feite
echter is nu ook sprake van een beoordeling naar bruikbaarheid, namelijk naar
theoretische bruikbaarheid.
Het verschil tussen theoretisch en practisch weten ligt met name in hun
waarheids-karakter. In bet practisch weten manifesteert 'waarheid' zich in de
toepassing, bet is een practische, pragmatische waarheid die zich actualiseert in
bet handelen en dus doeleinden van handelen vooronderstelt. In bet theoretisch
weten komt 'waarheid' als theoretische waarheid naar voren, de waarheid van
bet fundamentele weten.
Deze waarheid van bet theoretisch weten is namelijk voor onze studie van
uitzonderlijk belang, omdat deze is gericht op stedebouwkunde als vakwetenschappelijke discipline, niet in eerste instantie op de professie (beroepspraktijk)
die werkt in bet perspectief van een practische waarheid. Met andere woorden:
op dit niveau van bet theoretisch weten kristalliseert zicb stedebouwkunde als
discipline uit (of niet, maar dan is er geen discipline). In bet verlengde van bet
practische weten ligt de professie.
- Interpretatie
Onder deze methodische stap wordt in bet geval van bet practisch weten
verstaan bet bepalen van de betekenis van een bepaalde hoeveelheid weten in
bet Iicht van een 'situatie', in bet geval van bet theoretisch we ten in bet Iicht
van de 'structuur' van een zaak waarvoor een speciale wetenschap zich stelt.
Wat bet karakter van een dergelijke structuur is, zal worden belicht aan de
hand van de wijsbegeerte van A.E. Loen (hoofdstuk 3 en 8). Met bet begrip
structuur hangt tevens samen de in architectuur en stedebouw veelvuldig
gehanteerde term concept, zoals in 2.1 naar voren kwam.
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2.3.2 Het begrip concept
Het begrip 'concept' lijkt in bet tegenwoordige arcbitectonisch-stedebouwkundige
spraakgebruik een sleutel-begrip te zijn. Zo neemt dit begrip in de notitie van
de Rijbbouwmeester •Architectonische kwaliteit' ( 1S) een zeer centrale plaats
in; in de stedebouw wordt gesproken over de toepassing van vormconcepten, van
een conceptu.ele benadering en verschenen er artikelen over 'conceptuele'
stedebouw. (16} Toch is bet niet altijd duidelijk welke precieze betekenis de
term concept heeft. Wat dit betreft is bet gebruik van de term concept te
vergelijken met die van de term 'proces' enkele decennia geleden. Toen heette
alles een :proces, en was bet gebruik van dit begrip eerder intuitief dan
weloverwogen; deze intuitie was er overigens wei op gericht een kern-aspect
van een te volgen benaderings-wijze uit te drukken. Geleidelijk aan heeft de
betekenis van deze term zich uitgekristalliseerd en is duidelijke geworden wat
de methodische pointe van dit begrip was.
In deze studie wordt de term 'concept' omschreven als een 'voorstel tot
structuur'. Een concept is als het ware een geordende hoeveelheid positieve
kennis en beantwoordt in zekere zin aan de meest banale, maar wellicht
daardoor ook een van de meest kernacbtige omschrijvingen van de bedoeling van
een wetenscbappelijke benadering, te weten: bet terugbrengen van de chaos. Dit
gebeurt door te .zoeken naar ordeningen, patronen, stelsels, processen, systemen
en structuren, en modellen, typen, regel- c.q. wetmatigbeden in de verschijnselen die in verband met een gestelde zaak kunnen worden gebracht.
Een concept is een soort intermediair begrip tussen practische en theoretische
wetenschap. In een bespreking van bet werk van C. Aymonino wijst Aldo Rossi
erop, dat bet de taak van de architectuur (en de stedebouw) is, nauwkeurig een
reeks van concepten aan te wijzen. Deze concepten kunnen dan in twee
richtingen worden geinterpreteerd. Enerzijds in de richting van 'fundamentele
wetmatigbeden' die concepten gemeenschappelijk hebben, anderzijds in de
richting van 'partiele mode lien', nauwkeurig gedifferentieerd naar hun weergave
in een uitgewerkte arcbitectonische vorm die specifiek en herkenbaar is. (17)
Deze ricbtingen corresponderen met resp. een interpretatie ten beboeve van
theoretische dan wei practiscbe wetenscbap. Wei onstaat de vraag of kan
worden vastgebouden aan de omschrijving van Toulmin waarin een discipline een
reeks concepten wordt genoemd. Duidelijk is dat deze zou moeten worden
gespecificeerd. Hij zou kunnen luiden: een discipline is een geordende, gestructureerde verzameling concepten, dat wil zeggen: een verzameling concepten die
op grond van een gestelde zaak verwantschap bezitten, geinterpreteerd naar hun
fundamentele wetmatigbeden d.i. naar de structuur van de zaak op grond
waarvan ze verwantscbap bebben.
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2.3.3 Samenhang theoretisch en practisch weten
-Samenlevingsproject
Hoewel een discipline zich zal uitkristalliseren als theoretische waarheid, mag
niet uit het oog worden verloren, dat er sprake is van verwevenheid van
theoretische en practische wetenschap. Concepten hebben enerzijds theoretisch
gehalte, tegelijk een probleem-oplossende waarde (practische bruikbaarheid) en
beogen antwoord te geven op een situatieve problematiek. Deze problematiek
behoeft, zoals in deze studie duidelijk zal worden, zich niet te beperken tot een
stedebouwkundige problematiek. Stedebouwkundige concepten kunnen worden
ingezet in een 'samenlevingsproject'. Met het kader van dit project hangt hun
practische bruikbaarheid samen. Dit samenlevingsproject beantwoordt aan een
algemene maatschappelijke problematiek, waarover concensus bestaat, waardoor
het dientengevolge mogelijk is axiologische overeenstemming te verkrijgen, om
in termen van Angenot te spreken, die als voorbeeld noemt: 'het streven naar
welzijn'. Anderzijds: ook het practisch weten staat niet op zichzelf, practische
oplossingen bezitten een structuur-dimensie, zij vertegenwoordigen een set van
vooronderstellingen, waarop hun theoretisch gehalte is gebaseerd. Laten we een
en ander illustreren met een voorbeeld. De studie van Alain Corbin 'Pestdamp
en bloesemgeur' (18) laat zien hoe het samenlevingsproject 'het ontgeuren van
de maatschappij' bedoeld is om de problematiek van de stinkende stad in de
vorige eeuw op te lossen. Daartoe worden verschillende urbanistieke concepten
ontwikkeld en ingezet, onder meer door de stroming der 'hygienisten'. (19) Dit
project vindt -voor een belangrijk deel- zijn voltooiing in de naoorlogse wijken
van het functionele bouwen, waar een optimale ventilatie van de stedelijke
ruimte wordt bereikt.
Niet aile concepten zijn, gezien de gestelde problematiek binnen dit samenlevingsproject, even practisch, probleem-oplossend. Op een gegeven moment
wordt zelfs toepassing van het traditionele bouwblok, tot in de vorige eeuw
toch een conceptueel gegeven van de stad, in het kader van het samenlevingsproject ontgeuren van de maatschappij, als minder bruikbaar, zo niet onbruikbaar geinterpreteerd. Er worden daarom nieuwe concepten ontwikkeld (onder
meer strokenbouw), concepten waarvoor andere practische bruikbaarheids-aspecten gelden, bruikbaarheids-aspecten onder andere gezien in het perspectief van
een optimale ventilatie van de ruimte (onder het motto: Iicht, Iucht, ruimte!) als
antwoord op de problematiek van de stinkende, verstikkende, lawaaierige stad
van de industriele revolutie. Zonder de gestelde maatschappelijke problematiek,
waren stroken nooit tot stedebouwkundige concepten geworden, hadden slechts
de status van incidenteel-toepasbare vormen gekregen. De toepassing van het
concept van de stroken-verkaveling camoufleert in zich echter wei een aantal
wezenlijke vooronderstellingen die niet alleen teruggaan op bet axiologisch
kader van bet samenlevingsproject, maar tevens uitspraken en opvattingen over
de categorie 'ruimte' impliceren.
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- Maatschappelijke structuren
Dit voorbeeld moge duidelijk maken hoe de verwevenheid van de verschillende
vormen van weten moet worden opgevat. In de richting van de practische
wetenschap betekent bet, dat we doorvragen naar de 'problematiek' die de
stedebouw door middel van de toepassing van bepaalde concepten beeft op te
lossen. Daartoe moet elk concept worden geinterpreteerd naar bet (algemene)
samenlevingsproject, dat een specifieke situatie ontstijgt, waarbinnen zij als
oplossingen worden toegepast. In de ricbting van de theoretische wetenscbap
moet worden doorgevraagd naar de wezenlijke vooronderstellingen die aan ben
inherent zijn. Hiertoe moeten de elementen van de stedebouw als practische
wetenschap die zijn ontworpen 'op' een situatie, worden geinterpreteerd naar
bun ontworpen-zijn 'op' een structuur, met name de maatschappelijke structuur
van bet geldende samenlevingsproject, waarin de stedebouw als specifieke
bandelingspraktijk medeparticipeert. Een dergelijke maatschappelijke structuur
wordt in zekere zin als een (potentiele) disciplinaire structuur aangemerkt.
Een verheldering van dit structuur-begrip geeft Wissema (20). Hij gebruikt de
aanduiding 'structuren' als verzamelbegrip van onder andere beleids-instrumenten
en -procedures, denkkaders en bandelingskaders en in brede zin ook: de
organisatie van de samenleving. Wissema constateert een drieboeksrelatie tussen
dergelijke 'structuren', tussen 'cultuur' ( = de wijze waarop wij met elkaar
omgaan en de maatschappij hebben ingericht, met name: normen, waarden en
doelstellingen) en 'technologie'.
Zo nu en dan treedt (volgens de wetmatigheid van de Kondratieff-cyclus) een
pauze op, een trendbreuk. Na zo'n trendbreuk is de maatschappij verdeeld
omtrent haar doelstellingen. Dit leidt tot een situatie waarin de bestaande
structuren niet meer werken. Structurele vernieuwing is nodig, de tijd daarvoor
is de in de zogenaamde wetmatigheid van Kondratieff genoemde depressie-fase,
waarvan de meest recente zou zijn aangevangen in 1973.
Het valt op dat structurele vernieuwing dus niet aileen inhoudt: vernieuwing van
disciplinaire structuren, maar ook van 'maatschappelijke structuren', vernieuwen
van doelstellingen, van bet normatieve kader voor ons denken en werken, van
'cultuur'.
Uitdrukking aan een dergelijke integrate benadering geeft ook het citaat van
Yap, die stelt dat bet nieuwe werkveld zal liggen op bet terrein van de
'stadsvernieuwing', maar dan stadsvernieuwing inderdaad tussen aanbalingstekens.
Immers, zo stelt Yap: stadsvernieuwing als "meer dan volkshuisvesting, namelijk
gericht op de vernieuwing van de stad als samenlevingsverscbijnsel." (21)
In eenzelfde lijn liggen opvattingen zoals die ten grondslag liggen aan bet
beleid van de gemeente Den Haag: 'stadsvernieuwing als culturele activiteit'. Het
komt er op neer, dat men zich afvraagt wat de consequenties zijn van een
korte-termijn-visie, van het niet-toekomst-gericht reageren op bedreigingen
zoals zich die nu voordoen. Ten beboeve van een planmatige vorm van stadsvernieuwing en bet verwante stedelijk beheer, zouden er voortdurend vragen
moeten worden gesteld bij probleem-oplossingen die voor de eerste 70 tot 100
jaar onze woon-, werk-, en Ieefsituatie in hoge mate zullen bepalen, vragen in
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de zin van: belpen deze oplossingen een nieuwe wijze van samenleving vormen?
(22)
Kortom: practische wetenscbap, specifieke oplossingen gericbt op kortetermijn-bruikbaarbeid worden ingekaderd in algemenere maatscbappelijke structuren, in
bet samenlevingsproject dat ons denken en werken bebeerst. Dit boudt in:
denken over de lange termijn, denken in termen van normen, waarden en
doelstellingen, aandacbt voor de maatscbappelijk-culturele dimensie als structurerend voor bet stedebouwkundig denken en werken.
In deze benadering klinkt door hoe de stedebouwkunde in belangrijke mate een
cultuurfenomeen is. Dit komt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking bij Goudappel.
Stedelijk bebeer krijgt bij hem een sterke maatschappelijke, wij zouden zeggen:
bijna existentiele geladenheid. Het leidt tot cultuurpolitiek. Dit blijkt onder
andere als hij de mogelijke noodzaak tot een strategie van 'abandonnatie' onder
woorden brengt. (23) Bebeer heeft in die zin betrekking op de fundamentele
wijze waarop wij met onze leefwereld omgaan. Goudappels benadering strekt
zich welhaast uit tot de laag der sociologische werkelijkheid die Gurvitch
aanduidt als de 'ecologische' of 'morfologische' laag, waarvan waarneembare
stedebouwkundige elementen de tekens zijn. Er behoren "zulke min of meer
direct waarneembare zaken toe als: de wijze waarop het landschap is omgevormd
door de samenleving, bet patroon van nederzettingen, de wegenstructuur, de
vervoersmiddelen ..." (24) Direct-waarneembare zaken echter, die uitdrukking zijn
van het samenlevingsproject binnen welk kader ze zijn ontstaan en hun
betekenis verkrijgen.

Hoofdstuk 3:
DE LOENIAANSE VISIE OP WETENSCHAP
3.1 Wat is wetenschao?
Hiermee is wellicht de meest algemene vraag in ons onderzoek naar stedebouw
als discipline gesteld. Het antwoord op deze vraag wordt ontleend aan de
wijsbegeerte, met name wetenschapsleer van A.E. Loen. Daarin wordt wetenschap
begrepen als een vorm van menselijk spreken. Dit spreken is gericht op
waarheid. Wetenschap dus ook, dit is inherent aan bet feit dat wetenschap
probeert, aldus Loen, bet 'zijn' uit te spreken. Maar in bet spreken ligt niet de
garantie dat bet zijn ook daadwerkelijk wordt uitgt}sproken. Er is een spanning
tussen bet factische spreken en de intentionaliteit van bet spreken. Ware
wetenscbap ecbter streeft ernaar bet zijn uit te spreken, tot wezenlijke
uitspraken te komen, baar doel is de ontische waarheid.
Wetenscbap is bet uitspreken van waarheid. Dit wetenschappelijk spreken gaat
terug op. bet menselijk spreken in zijn algemeenheid. Om een goed begrip te
krijgen van dit uitgangspunt, is bet noodzakelijk de structuur van bet menselijk
spreken in bet kort toe te lichten.
Loen omschrijft bet menselijk spreken -technisch- als "een bezigen van zintuiglijk waarneembare tekens die iets betekenen". In dit betekenen zijn deze tekens
uiting van de spreker. Het menselijk spreken beperkt zich overigens niet tot bet
spreken in engere zin: bet uitspreken van woorden. Spreken omvat ook handelen
(en ook niet-spreken en niet-handelen).
Het feitelijk spreken bezigt tekens. Daarmee wit bet iets be-tekenen. Dit betekende staat in een bepaalde verhouding tot de tekens die bet spreken bezigt.
Dat wit zeggen: Het be-tekende is niet inherent aan de tekens. Echter, stelt
Loen, bet feitelijke spreken is zich in zijn natuurlijke instelling in het geheel
niet bewust dat het tekens bezigt en evenmin dat deze iets be-tekenen. Het is
een 'erin-zijn'. niet in het teken, maar in het be-tekende.
Het menselijk spreken, nu niet in zijn natuurlijke instelling, maar als bestaanswijze, staat echter onder de bepaling het zijn uit te moeten spreken. Loen stelt:
"de inhoud van bet spreken als wijze van bestaan kan slechts zijn datgene,
waar tegenover het bestaan er is, namelijk het zijn". Dit zijn manifesteert zich
voor de mens als een 'tegenover'. Het uitspreken van het zijn, is daarom nooit
een 'erin-zijn'. (I)
Wij zullen zien hoe het wetenschappelijk spreken zich uiteindelijk concentreert
in de vraag naar het bezigen van de juiste categorieen, in ons geval: de
categorieen waarin bet stedebouwkundig spreken bet zijn van de stad uit wil
spreken. Deze categorieen duiden het zijn van de stad als de onwaarneembare
en onbeleefbare structuur van stedebouwkundige zijnden. Duidelijk is nu waarom,
zoals we zullen zien, voor Loen waarheid als 'uitgesprokenheid' moet worden
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opgevat. Een en ander, hier zo vluchtig geintroduceerd, zal in het verloop van
deze studie nader worden uitgewerkt.
Omdat volgens Loen het menselijk spreken altijd een bestaans-inzet is (we
treffen zijn analyse van het menselijk spreken dan ook aan in onderdeel 'Het
bestaan' (de 'existentiologie') van zijn belangrijke werk 'De vaste grond') is ook
het wetenschappelijk spreken een bestaans-inzet en in die zin nooit gebaseerd
op 'existentieel-vrijblijvend kijken naar', ook niet in de vakwetenschappen. (2)
Met dit uitgangspunt hangt samen een onderscheid naar twee 'ontische gebieden'. namelijk die van de 'wereld' en bet 'bestaan'. In de de len 2 en 3 van deze
studie zullen we dit onderscheid nog tegenkomen. In zijn existentiologie noemt
Loen de 'wereld' de omgeving van bet menselijk 'bestaan'. Beide hebben een
onderlinge verbouding die ook in termen van categorieen kan worden uitgesproken (zie paragraaf 8.3) Het bestaan kan (actief) overgriipen naar de wereld, bet
kan deze ook (passief) ondergaan. Het bestaan reduceert zichzelf dan tot een
touter 'er-zijn in de wereld' en heeft aileen betrekking op de dimensies
(categorieen) van de 'wereld', zoals: "tijd, ruimte, sociaal niveau, peil der
bescbaving, culturele hoogte, historische periode, enz." (3)
In de ontwikkeling van de stedebouw zullen we als volgt op deze problematiek
stuiten: in hoeverre moet de stedebouw het menselijk bestaan in haar benadering verdisconteren en daaraan haar vooronderstellingen ontlenen? Of moet zij
zich beperken tot de 'wereld' ('werkelijkheid') en zich slechts rekenschap geven
van het menselijk bestaan in zoverre het in de categorieen van die wereld zich
laat uitspreken. In de ontwikkeling van de naoorlogse stedebouw zullen we een
stellingname terugvinden, waarin het bestaan niet aileen als een 'erin-zijn' in de
wereld, maar ook als een 'er-tegenover-de-wereld-zijn' moet worden opgevat
(boofdstuk 14). Dit met aile consequenties voor de stedebouw ...
Concentreren we ons weer op de wetenschapsfilosofie van Loen:
3.1.1 De omgeving van het wetenschappelijk spreken
Wetenschap is nu een vorm van menselijk spreken die is gericbt op waarheid,
met name de waarheid omtrent een zaak. Elke wetenschap is gericht op een
'zaak'. Het woord 'zaak' heeft twee betekenissen. In de eerste betekenis staat
bet tegenover 'persoon', echter een persoon kan wei weer zaak voor een
wetenscbap zijn. In de tweede betekenis, en daar gaat het Loen om, staat 'zaak'
voor: "bet zijnde in zijn begripsmatigheid ofwel waarheid."
Wetenschap probeert waarheid omtrent een zaak uit te spreken, ja, probeert die
zaak zelf uit te spreken. Wetenscbap, stelt Loen, "is altijd een poging om een
zaak (zijnde) uit te spreken of onder woorden te brengen. Zonder dit uitspreken
is er geen kennis en geen wetenschap mogelijk. In de acte van het uitspreken
wordt de zaak in kwestie ons openbaar, onbedekt, alethes, waar." (4)
Voorwaarde voor dit waarbeid-spreken is de 'ontiscbe waarheid' van een zaak,
die aan het spreken en het kennen voorafgaat en daarvan onafhankelijk,
daaraan a priori is. Het waarheid-spreken veronderstelt "dat bet zijnde een
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objectieve begripsmatigbeid beeft die wij uit kunnen spreken" en is de transcendente mogelijkbeid van ons spreken. Dat wil zeggen: deze zijns- of ontische
waarbeid "gaat als een onaantastbare norm aan ons spreken en dus aan ons
kennen vooraf." (5) Vooraf betekent bier niet "tijdelijk voor, evenmin: logiscb
voor, maar voor als grond, fundamenteler dan tijd en logica; eigenlijk: ontiscb
voor." (6)
3.1.2 Waarbeid als uitgesprokenheid; wetenscbap als toegemetenheid
Waarheid wordt door Loen nu consequent gespecificeerd in termen van bet
spreken. Daarom, zegt Loen: "vertalen wij 'waarbeid' door 'uitgesprokenheid',
en niet door zichtbaarheid, tastbaarheid, uitdenkbaarheid, voelbaarheid, ervaarbaarbeid, gefingeerdheid, geconstrueerdbeid uit onbewust pragmatische motieven,
of wat dies meer zij." (7)
De maatstaf voor wetenschappelijkheid is nu in bet verlengde van deze gedacbtengang, niet de methode die wordt gevolgd, wei de toegemetenheid aan de zaak
die tot uitspraak moet worden gebracht. Waarom niet de methode? Dit zou
betekenen dat de mathematische fysica, die de meest strenge methode heeft, tot
model van aile wetenscbappen zou worden. (8) En dat zou de waarheid geweld
aan kunnen doen. Immers, toegemetenheid betekent volgens Loen dat wij de
juiste omgeving voor ons spreken kiezen. Elke wetenschap veronderstelt een
omgeving van spreken, die adequaat moet zijn aan de gestelde zaak. De zaak
van de mathematiscbe fysica nu, vereist slechts een zeer beperkte omgeving van
spreken. Dit betekent, dat de ontische waarheid in zijn geheel, die aan aile
wetenschap als vooronderstelling is gegeven, in zeer gereduceerde vorm -Loen
zegt: defectief- aan de orde komt. Dat is in overeenstemming met de beperkte
zaak waarvoor de mathematische fysica zich ziet gesteld, maar de omgeving van
de mathematische fysica is voor andere wetenschappen niet toereikend. Binnen
die omgeving zouden zij niet toegemeten aan hun zaak kunnen blijven. Het
spreken blijft dan, zoals Loen bet noemt, halverwege steken. (9)
Voor bet slagen van een wetenschap is de toegemetenheid aan baar zaak
essentieel. Door de defectiviteit van baar waarheid is zij in staat een in
zichzelf rustend object op te bouwen. Daarbij echter, blijft de ontische waarbeid als gebeel vooronderstelling, wetenscbap pleegt binnen deze waarbeid een
reductie. Wat betekent dit voor de stedebouw? Ook zij pleegt een reductie
doordat zij toegemeten wil blijven aan baar zaak. We zullen nog zien, wat bij
deze reductie komt kijken. Duidelijk is dat wij moeten komen tot een afbakening van de omgeving waarin bet stedebouwkundig spreken zich voltrekt, niet te
eng, ook niet te ruim.
3.2 Ontiscbe en gnostische waarheid
'Wetenschappelijk' werd gedefinieerd als 'toegemetenheid aan een zaak'. Die
zaak is vooraf niet exact af te bakenen, dat wil zeggen te definieren. Wat de
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stedebouw betreft, zouden we kunnen zeggen: die zaak is 'de stad', maar dan is
daarmee slecbts een tbema gesteld waarp bet wetenscbappelijk denken focusseert. In een langdurig proces van contractie tot en expansie van dit tbema,
moet vervQlgens deze zaak worden bepaald.
Dit impliceert, dat de kenbaarbeid van de tbematiscb gestelde zaak zicb op een
bepaald moment kan verruimen. Ecbter, stelt Loen, wij blijken daardoor
-ontiscb- tocb nog niet meer greep op die zaak te krijgen. Kennelijk krijgen
wij de ontiscbe waarbeid niet ecbt te pakken. Zij ligt niet binnen bet bereik
van ons kennen, er is als bet ware een aparte waarbeid van bet kennen: .de
gnostische waarbeid. Wij moeten echter wei deze gnostiscbe waarheid adequaat
uitspreken, dit betekent adequaat aan de ontische waarheid. Nochtans is hiermee
niet de kern van bet kennen aangeduid, want bet doel blijft bet zijnde. Kennen
is niet aileen overeenstemming van ontiscbe en gnostiscbe waarbeid, maar moet
worden begrepen als participio. Kennen is namelijk "deelbebben aan de ontiscbe
waarbeid. Het kennen is waar, voor zover bet deel beeft aan de ontische
waarheid. De gnostische waarheid is de realisatie van dit deel-hebben." (10) Het
lijkt erop, alsof bet wetenschappelijk kennen hiermee de dimensie van gebeuren,
gescbiedenis verkrijgt. Verklaart dit, waarom wij in ons onderzoek naar de
stedebouwkundige discipline in deel 4 een historiscbe weg zullen moeten gaan?
3.3 Kennen/denken
Voor de termen gnostische en ontische waarheid -in bet verlengde waarvan Loen
in zijn wijsbegeerte spreekt van resp. een gnoseologie en ontologie- worden ook
de adjectieven 'subjectief' en 'objectief' gebruikt. In het vervolg zullen we aan
deze laatste uitdrukkingen de voorkeur geven.
Wat is, vanuit bet onderscbeid naar subjectieve en objectieve waarheid, nu
'kennen'? Loen zegt: Kennen is steeds onvoltooid kennen, kennen is een proces.
"Kennen, als voltooid kennen, bestaat daarin, dat het kennend subject deel beeft
aan de waarbeid van het object; kennen, als proces, bestaat daarin, dat het
kennend subject deel krijgt aan de waarbeid van bet object. Deze waarheid van
het object is onafbankelijk van het subject. Zij is de objectieve waarheid, dat
wil zeggen: zij is onafhankelijk van het subject - zij zou dezelfde waarbeid zijn
als het subject er niet was; en zij is de waarheid van bet object. In het
deelhebben aan zijn waarheid wordt het object gekend." (11)
Kennen als deelhebben aan de waarheid, 'bebben van waarheid', betekent een
voleindigde relatie tot waarbeid, waarin bet zijnde is ontdekt. Dit in tegenstelling tot denken, waarbij niet sprake is van een voleindigde relatie. Denken is
een proces, "het proces der ontdekking van het in beginsel ontdekbare." (12)
Denken is een proces van ontsluiten van waarheid, maar in het kennen ~ de
waarheid ontsloten.
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3.4 De vooronderstellingen en bet- vooronderstelde
In ·de bepaling van de omgeving v~n bet wetenscbappelijk spreken, en daarmee
in de afbakening, dat wil zeggen definiering van de zaak waarvoor dit spreken
zich · ziet gesteld, spelen bet vooronderstelde en de vooronderstellingen een
cruciale rol. Beide verwijzen naar .wat in een onderzoek wordt voorondersteld.
Loen zegt "Waarop bet in een onderzoek aankomt, is niet aileen wat daarin
gezegd wordt, maar veeleer wat in dat onderzoek 'voorondersteld' wordt. ( ...)
All~s wat gezegd wordt, wordt gezegd op grond van 'vooronderstellingen' die
(vaak) niet in bet .Iicht van bet bewustzijn treden en dus niet openbaar
worden." Het is juist deze vragen naar vooronderstelde en vooronderstellingen
die de gericbtheid van bet loeniaanse denken bepalen.
3.4.1 De vooronderstellingen
De waarheid van het object is de begripsmatigheid waarin bet object gekend
wordt. Deze begripsmatigheid hebben wij · niet aanstonds voorhanden. De
wetenschap is op zoek, de "wetenschap volgt een · weg . -bet kennen is een
proces- doch bet is een weg, die zij zelf heeft moeten zoeken, zelfs banen; een
weg, die soms dood loopt, soms plotseling van richting veranderd moet worden.
Deze weg biedt sle.cbts dan uitzicht, tot bet beoogde doel te voeren, indien de
wetenschap in bet zoeken en banen daarvan door bet doel, de waarheid, geleid
wordt. Nu is echter de waarheid als doel de nog niet gekende waarheid; hoe kan
bet nogniet gekende bet kennen ten gids zijn?" (13)
Onderwerpen we bet kenproces aan een nader onderzoek, dan zien we "dat bet
ken-proces bij bet zoeken en banen van zijn weg geleid wordt door bepaalde
vooronderstellingen." Om tot begripsvorming omtrent een object te komen doen
wij een bepaalde richtingkeuze in bet gebied der waarheid. Hierbij fungeren
dergelijke bepaalde vooronderstellingen als uitgangspunt. Bijvoorbeeld: "de
werkelijkheid valt samen met bet gebied der ervaring." Loen schrijft "Deze
woorden fungeren als vooronderstellingen. Dat is als schijnbaar vanzelfsprekende
kaders van begrijpen, van denken en dus ook van Ieven, geloven, bestaan. Want
bet (menselijk) bestaan is in zijn handelen aan begrips-structuren; en de
begrips-structuren zijn bepaald door de vooronderstellingen. Natuurlijk zijn die
vootonderstellingen zelf ook begrippen; maar in hun schijnbare vanzelfsprekendbeid zijn ze niet als begrippen bewust; ze fungeren z0 dat wij menen in die
vooronderstellingen met de zaak zelf te doen te hebben." (14)

3.4.2 Het vooronderstelde
Na~t dergelijke vooronderstellingen moet echter nog weer onderscheid worden
gemaakt naar bet 'vooronderstelde'; Loen schrijft, dat wij bij bij 'vooronderstell\ngen' moeten denken aan de onuitgesproken argumenten die in een betoog
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. reconstruerend als gesteld uitgangspunt gevonden kunnen worden. "Bij het
door-denken naar de vooronderstellingen van een onderzoek, bekijken wij dat
onder2;oek van buitenaf. De vooronderstellingen funderen het onderzoek. Maar
waardoor worden de vooronderstellingen op hun beurt zakelijk gefundeerd? Door
het •vooronderstelde'. Bij het vooronderstelde denken wij ( ... ) aan deze zakelijke
fundering van het complex van vooronderstellingen."
Dit vooronderstelde is dus omvattender, het is als zakelijke fundering van het
complex van vooronderstellingen van een wetenschap een eenheid, een eenheid
echter "die meer omvattend is dan wat daaruit als afzonderlijke uitspraken in
een betoog weergegeven kan worden; een eenheid waarvan de grenzen niet
aangegeven kunnen worden en die toch niet onbegrensd is."
Loen heeft een aparte studie gewijd aan dit •vooronderstelde', namelijk zijn
onderzoek naar het kennen: 'Het vooronderstelde, kentheoretische ontgrenzingen'
(1964),

.

I

Dit onderl:oek heeft als leidraad de trits: het vooronderstelde, de z\ak, de
1
vooronderstellingen. Deze trits leidt voor Loen tot "talloze fascinerende vragen.
Vragen waarvan het terrein dat zij bestrijken niet bereikbaar is in de gewone
voortgangs-richting van het kennen; het gaat immers niet om datgene, waar het
kennen heengaat, maar het gaat om datgene, waar het kennen vandaan komt. En
speciaal het vooronderstelde van het kennen, in zijn verhouding tot de zaak en
tot de vooronderstellingen, is een bron van vragen en inzichten die voorafgaan
aan de vak-indeling der wetenschappen, zelfs voorafgaan aan de indeling van
het kennen in dagelijks kennen, wetenschappelijk kennen, religieus kennen of
hoet,(eze indeling ook getroffen moet worden. Is niet in bet vooronderstelde de
totalit~ van het feitelijke en mogelijke · kennen reeds begrepen, in zover, als
bet a9fjt bet kennen als potentieel kenbaar, ja gekend wordt voorondersteld?"
(15)

,,

..

In het vooronderstelde -als de omgeving waarin zich de wetenschappetijke
begripsvorming voltrekt- is een bepaalde begripsmatigheid potentieel vervat.
Kennen is de actualisering van deze begripsmatigheid. Het vooronderstelde is dus
dat waar onze kennis vandaan komt. Polair ten opzicbte van dit vooronderstelde
is bet idee der voleindigde kennis: waar ons kennen been beweegt. In zijn
voortgang is bet kennen betrokkeil op beide deze polen. "Eschatologisch
gesproken zijn deze beide polen een: bet kennen zal dan zijn doel bereikt
bebben, als het vooronderstelde achter het kennen zicb weerspiegelt in het
object van bet voleindigde kennen." De vraag is ecbter, of deze volkomen
weerspiegeling denkbaar is. Het theoretische zou immers wei eens een vetschraling kunnen inbouden ten opzicbte van de volbeid van bet vooronderstelde. "Het
vooronderstelde, in zijn volheid, kan zich niet adequaat weerspiegelen." Dit wil
zeggen: de intellectuele verschraling is een gevaar, "bet kennen kan er geen
vrede mee bebben zicb te beperken tot het theoretische." (16)
Loen ging uit van de trits: vooronderstelde, zaak, vooronderstellingen. Wij
zagen: de zaak is bet vooronderstelde, de zaak wordt voorondersteld in bet
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nadenken over en kennen van de zaak. Nu weten wij ecbter van een cesuur
tussen de zaak enerzijds en bet denken over en kennen van de zaak anderzijds.
Er moet onderscbeiden worden tussen bet zijn van een zaak ('bet zijn ervan')
en de waarbeid van een zaak ('de waarbeid er omtrent'). Het vooronderstelde nu
beboort de zaak, de vooronderstellingen beboren bet kennen. De cesuur tussen
denken en kennen enerzijds en bet zijn anderzijds blijft gebandbaafd. Ecbter,
deze cesuur tussen de zaak als bet vooronderstelde en bet kennen en denken is
"geen scbeiding tussen substanties, en a fortiori geen scbeiding tussen substanties die in zicbzelf besloten zijn en niet onderling in relatie kunnen treden. Het
is juist wezenlijk voor de kennis, betrekking te bebben op de zaak, als de zaak
die onafhankelijk is van bet kennen, en die niet verandert daardoor, dat bet
kennen tot die zaak in relatie treedt. Het kennen is kennen van iets, is
intentioneel, dat wit zeggen: gericbt op de zaak.
In dit verband kunnen wij opmerken, dat de vooronderstellingen van bet
kennen, over de cesuur been, betrekking bebben op bet vooronderstelde dat de
zaak zelf is. Dit vooronderstelde fungeert in ons kennen, altijd, bet kan ook als
uitgesproken vooronderstelling fungeren (zie opmerking 2); bet vooronderstelde
kan als gebeel fungeren of punctueel (zie opmerking 1).
Opmerking (I):
Voor bet kennen in actie geldt, dat bet zicb ricbt op iets bepaalds, "bet
focusseert als bet ware op een punt." Voor dit kennen is telkens bet bepaalde,
punctuele tbema bet vooronderstelde. Maar dit getbematiseerde punt staat aan
de zaak- kant van de cesuur in "de wijde samenbang van bet vooronderstelde
als gebeel. En aan de ken-kant van de cesuur rijst bet actieve, rusteloos
borende, punctuele er acbter willen komen als een bergtop op uit de stille zee
van een rustende ontslotenbeid, die als regel niet tbematiscb wordt." (I 7)
Qpmerking (2):
De vooronderstellingen van bet kennen fungeren altijd, maar zij worden slecbts
zelden uitgesproken. Worden zij uitgesproken, dan wordt bet vooronderstelde
zelf tot vooronderstelling van bet kennen. Als wij de vooronderstellingen
onwaar uitspreken, menen wij als vooronderstelling van bet kennen uit te
moeten spreken wat niet als zodanig fungeert.
-Samenvatting
Binnen bet geponeerde vooronderstelde komt een wetenscbap tot begripsvorming.
Het vooronderstelde is een (in eerste instantie intuitief) proterend ontwerp voor
de zaak die voor die wetenscbap tbematiscb is en 'bron' waaruit bet kennen
zijn begrippen opdelft onderweg naar begripsvorming. Het vooronderstelde is
potentiele begripsmatigbeid.
Binnen bet vooronderstelde grenst een vakwetenscbap de zaak af die voor baar
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thematisch is en waaraan ztJ toegemeten wil blijven. Dit betekent dat ons
denkefi "aileen [kan] geschieden in een na elkaar en in elkaar van expansie tot
het vooronderstelde en contractie tot het thema."
In zijn boek 'De geschiedenis' (1973) schenkt Loen aandacht aan de volgende
vooronderstelden, die in de moderne wetenschapsbeoefening fungeren:
-de werkelijkheid;
-de ervaring;
-de taal;
-het verstaan van het zijn, zoals inherent aan het menselijk
zichzelf;
- het bijbels vooronderstelde.

existeren op

Deze zullen in het volgende dee! naar hun stedebouwkundig fungeren worden
onderzocht. Er zijn ook nog andere vooronderstelden denkbaar, bijvoorbeeld 'de
rede' als vooronderstelde. Maar dit vooronderstelde komt in feite ter sprake in
Loens behandeling van 'de weg van het redelijk denken'.

3.5 De weg van het redelijk denken
Rationaliteit was een van de criteria die in het vorige hoofdstuk werd genoemd
in verband met wetenschappelijke stedebouwkundige begripsvorming. Komen we
bij Loen in aanraking met 'tationaliteit' oftewel: 'redelijkheid', dan is dit nooit
redelijkheid op grond van een zelfcompetente rede. Loen stelt Redelijkheid
vindt altijd zijn grond in de zaak zelf.
Zoals eerder gesteld, verloopt de ontsluiting der waarheid via de weg van het
redelijk denken. Dit redelijk denken heeft echter ergens zijn grenzen. Essentieel
is aan te geven waar het redelijk denken wet noodzakelijk moet falen in het
aangeven van zijn gronden. Maar eerst volgen we -fenomenologisch- de weg van
het redelijk denken in de vakwetenschappen.
Hoe vindt de vakwetenschap haar weg? Hoe legt zij het aan tot kennis te
komen? Dat verschilt per vakwetenschap. Van sommige wetenschappen voert de
denk-weg via het 'doelbewust uitgedacht experiment' (mathematische fysica,
scheikunde), andere zijn wet op ervaring betrokken, maar nauwelijks op het
experiment (aardrijkskunde, economie, taalwetenschap, geologie, geschiedenis,
enz.); nog andere zijn weer vrij van ervaring (wiskunde, logica). Maar voor aile
geldt, dat zij gebonden zijn aan de zaak die zij te onderzoeken hebben. "Het
voortgaan van het denken in een bepaalde wetenschap is door deze gebonden.heid aan de speciale zaak van die wetenschap bepaald."
Nu is het met die gebondenheid, stelt Loen, een eigenaardig geval. "Want de
zaak moet er voor de wetenschap al zijn, om die te kunnen onderzoeken, en in
zover al bekend zijn; maar aan de andere kant is die zaak nog niet volledig
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bekend, want als dat wet het geval was, was er geen wetenschap meer mogeIijk." (18) Dit betekent dat het denken in een bepaalde wetenscbap altijd at
reeds op weg is en een afgelegd stuk weg achter zicb heeft, bet is een proces
dat nooit is begonnen, maar tocb steeds at met de zaak bezig was.
In deze fenomenologie van bet vakwetenscbappelijk kennen, vallen twee
contrasterende aspecten op:
-Het denken is gebonden aan een zaak en heeft zicb aan die zaak te houden;
bet kan zich wat dat betreft geen speelruimte veroorloven wil het niet tot
fantasie worden. "Het is in de zaak potentieel vastgelegd."
-Maar het denken moet deze vastlegging wei zelf realiseren: "het kan zijn eigen
gebondenbeid aileen actief verwerkelijken. Het is aileen als activiteit mogelijk."
Het denken echter kan zich ook vastleggen aan een gebondenheid die niet de
gebondenheid van de zaak is, het heeft nooit de zekerheid dat het op het goede
spoor zit.

3.6 Denken in categorieen
3.6.1 Het gegevene als categoriaal ontwerp
Loen spreekt nu over het 'gegevene' van een vakwetenscbap als de zaak in deze
actief voortgaande verwerkelijking der gebondenbeid in een bepaald stadium. Dit
gegevene biedt niet, als consequentie van wat hiervoor werd opgemerkt, de
garantie dat het "in waarheid bet acbter-liggend gedeelte is van de weg naar de
zaak. Het is mogelijk dat het een fantoom zal blijken te zijn. Maar aileen dan,
als het wordt verdrongen door een nieuw gegevene."
Het is niet zo, dat bet denken dit gegevene als 'materiaal' tegenover zich ziet
en dat dan de weg van het redelijk denken een aanvang neemt, bijvoorbeeld
door dit materiaal te gaan ordenen.
Neen, bet gegevene is niet begin, maar essentieel 'doorgangsstadium'. "Het is
datgene, waar het op weg zijnde denken reeds !ill was, waar dit denken reeds
in is voor zover het voorlopig partieel werd ontsloten, en waar het denken nog
voor staat voor zover bet voorlopig partieel verborgen blijft."
Met het begrip van bet doorgangsstadium is dus de betrokkenheid van het
denken op begin en einde aangegeven, niet begin en einde zelf. "Het begin is
bet vooronderstelde in zijn potentiele ontslotenbeid; bet einde is ditzelfde
vooronderstelde in zijn geactualiseerde ontslotenheid." (19)
"Aan bet gegevene wordt bet inzicbt geboren." Dit gebeurt in een omzetting van
potentialiteit in actualiteit. In dat opzicbt is bet denken ontwerpen. Het
gegevene namelijk is zelf een ontwerp, op basis van dit ontwerp trekt bet
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denken lijnen door die in bet gegevene reeds liggen. Deze lijnen zijn categoriale
lijnen. Denken is een ontwerpen met bebulp van categoriehl. Het is een
categoriaal ontwerpen. "In de categorieen ontwerpen wij bet gegevene op
bepaalde structuren (... ) De voortgang van bet denken is een ontwerpen van bet
gegevene op een reeds gedeeltelijk ontdekte structuur. Ook bet gegevene is een
categoriaal ontwerp. Aan dit actief, categoriaal-ontwerpend karakter van bet
denken ligt bet, dat wij kunnen spreken van de ~ van bet denken." (20)
3.6.2 Categorieen
Het spreken heeft als intentie bet zijn uit te spreken, de wetenschap beeft de
ontische waarheid als doel. Tot deze ontische uitgesprokenheid beboort bet
categoriaal gebalte van iets. Willen wij dit categoriaal gehalte op bet spoor
komen, dan bedienen wij ons in de wetenschap van categorieen. Denken immers
was categoriaal ontwerpen, in 'Het vooronderstelde' schrijft Loen: "construeren
met categorieen. (21)
Wat zijn nu categorieen, waarin ..,aldus Loen- bet raadsel van bet wetenscbappelijk denken is geconcentreerd? In paragraaf 34 van 'De vaste grond' stelt
Loen: categorieen zijn "modi der uitspreekbaarheid van bet zijnde". Oftewel:
"Een categorie is een begrip, dus een uitgesprokenbeid van een zijnde; een
waarbeid." Is omgekeerd elk begrip een categorie? "Blijkbaar niet, een categorie
is tocb wei, als de traditie ons niet bedriegt, een grondbegrip." (22)
In 'Het vooronderstelde' worden categorieen omschreven als "voorlopig ontdekte, en de correctie door voortgaande ontdekking behoevende structuur-elementen
der waarheid". In de categorie ontwerpen wij bet gegevene op bepaalde structuren. De verschillende vakwetenschappen ontwerpen zo hun verschillende
categoriale structuren, al naargelang hun grondcategorie. Voor de matbematische
fysica is de grondcategorie de causaliteit. (23}
Ook wat de categorieen betreft moet onderscbeid worden gemaakt naar twee
groepen: "Een categorie is een begrip, dus een uitgesprokenheid van een zijnde;
een waarbeid. Als elke waarheid is zij primair objectief, zijnscategorie; secundair subjectief, kencategorie. De waarheid van de subjectieve categorie bestaat
in bet deelhebben aan de objectieve categorie, die behoort tot de objectieve,
van bet kennend subject onafhankelijke, waarbeid. Ecbter kan een subjectieve
categorie, als subjectief begrip, ook onwaar zijn, dus niet overeenstemmen met
een objectieve waarbeid. Dan verwijst haar intentionaliteit in de leegte."
In de categorieen proberen wij, overeenkomstig de bedoeling van ons menselijk
spreken, bet zijn te treffen. Maar er is geen garantie dat het zijn door een
wetenscbap ook werkelijk wordt getroffen, er blijft een kloof tussen kennen en
zijn, tusen ontische en gnostische categorieen. In het kennen bedienen wij ons
steeds van deze gnostische categorieen, een van de belangrijke taken van de
kenleer is "te onderzoeken in hoeverre de (ontische} categorieen door bet
menselijk kennen (resp. de wetenschap} adequaat gehanteerd worden." (24)
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-A priori of a posteriori?
Begrippen, en dus ook categorieen worden 'opgedolven' uit bet vooronderstelde.
Dit betekent dat zij zicb niet a posteriori vormen vanuit de ervaring van een
zaak. Maar bet zijn ook geen a priori gietvormen eigen aan ons kenvermogen
(Kant), waarin vervolgens bet gegevene wordt gegoten om voor ons kenbaar te
worden. In 'De geschiedenis' formuleert Loen:
"De (... ) wetenscbappelijke begripsvorming construeert de begrippen (... ) niet uit
het niets; over de rol van de ervaring zullen we nog spreken; maar elk begrip
dat (met de bedoeling der objectieve waarbeid uit te spreken) gevormd wordt,
voorondersteld een tbematiscb gefixeerde omgeving waarin bet reeds voor zijn
vorming aanwezig was. Deze omgeving, waarin de begrippen reeds ongeweten
geformeerd zijn, is wat wij 'het vooronderstelde' noemen." (25)
Bij deze begripsuitdelving uit het vooronderstelde speelt de ervaring wel een
rol. Maar ervaring scbept geen begrippen, "ervaring kan alleen gescbieden
binnen het kader van reeds gevormde begrippen; en de vorming van deze
begrippen, ook als bet nieuwe zijn, is slechts mogelijk vanuit hun preformatie in
bet vooronderstelde. De ervaring is geen bron van begrip; wel kan zij beslissen
tussen verschillende begrips-mogelijkheden." (26)
Ten aanzien van het karakter der categorieen en hun toepassing in ons denken
kunnen wij nu samenvattend citeren:
"In de categoriei!n ontwerpen wij bet gegevene op bepaalde structuren; jn
zoverre is hun toepassing a priori; maar om op die structuren te ontwerpen,
moeten zij reeds l'oorlopig aan bet gegevene zijn ontleend; in zoverre is de
toepassing van de categorieen a posteriori." (27)
-Categoriale harmonie
Een vooronderstelling die al ter sprake kwam had betrekking op de categoriale
structuur van -zouden we mogen zeggen- de waarheid in zijn geheel. Dit is de
vooronderstelling der categoriale harmonie waarover Loen schrijft:
"Wij maakten reeds kennis met het geheimzinnige karakter der categorie: a
priori, toch niet eigen aan bet subject, maar objectief, en in bet proces van
wetenschap nader te bepalen. Elke categorie, zagen wij, is op zichzelf een
onherleidbare vooronderstelling. Daarmede is de geheimzinnigheid der categorie
echter niet uitgeput. Wat waarborgt ons, dat de verschillende categorieen binnen
een wetenschap en ook de categorieen van verschillende wetenschappen onderling zullen harmonieren? Het wetenschappelijk kennen wordt in zijn voortgaan
geleid door de overtuiging, dat het rijk der categorieen in zichzelf samenstemt.
Zander deze vooronderstelling zou het kenproces niet mogelijk zijn." (28)
Elders formuleert Loen: "Als het gegevene chaotisch was, kon het niet gezegd
worden. Uitspreekbaarheid wil o.a. zeggen: geordendheid, gestructureerdheid."
(29) In hedendaagse termen zouden wij kunnen stellen: bet gegevene heeft
systeem-karakter, systematiciteit.
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3.7 Nog enkele wetenschaps-methodische termen
3.7.1 Methodisch idee
Het is een wonder te noemen, dat de ene (ontische) waarheid een veld der
waarheid stelt. (30) In dit veld volgen de verschillende wetenschappen hun
wegen, kiezen zij hun richting. Deze richting is daardoor gesteld, "dat zulk een
vakwetenschap een bepaalde categoriale structuur of een complex van categoriale structuren in actief-ontwerpende gebondenheid na-gaat." (31)
Omdat een vakwetenschap is: "een wetenschap die uit bet vooronderstelde een
categoriaal beperkte begripsmatigbeid put", wil dat ook zeggen: "een vakwetenschap volgt (... ) binnen bet gebeel der waarbeid een categoriaal bepaalde weg,"
deze weg toont zich niet vantevoren als een weg die men gaan kan, maar eerst
bij bet gaan toont zicb achteraf de gevolgde weg als weg; en wei daarin dat
bet gelukt een consistente metbodiscbe ervaring op te bouwen.
Hoe kan men echter de richting vinden waarin men gaan moet als in bet begin
in 't geheel geen weg en bij het voortgaan geen voortzetting van de weg te
zien is? Antwoord: de vakwetenschap wordt bij bet begin en ook verder geleid
door een metbodisch idee, dat is een slaapwandelend en vaag ontwerp." (32)
Een omschrijving van dit methodisch idee in termen van de waarbeid als
vooronderstelling luidt: "De metbodisch idee is dus de tastend-ontwerpende
richtingkeuze binnen bet geheel der waarbeid, dat ons daartoe in vooruitgrijpend deelbebben gegeven moet zijn." En: "Het metbodiscb idee = een proterend
ontwerp van een patroon van handelen."
Deze methodiscbe idee laat zicb ook omschrijven als de visie op bet richtpunt
dat een wetenschap heeft. Voor de natuurkunde bijvoorbeeld, is deze visie: bet
zicbt op de causaliteit, wat niet betekent dat exact vaststaat wat causaliteit
inboudt! Integendeel. "Wetenscbap is op weg, op zoek, in beweging. Causaliteit
is voor de natuurkunde bet nog slechts onvolledig bekend richtpunt voor de weg
die de natuurkunde zich al voortgaand baant."
In deze omschrijving zit overigens ook alweer een vooronderstelling opgesloten,
namelijk dat de fundamentele categorieen van een discipline beantwoorden aan
de visie op bet metbodisch idee. "Niet voor elke wetenschap is, zoals in de
natuurkunde, het methodisch idee gelijk aan bet zicbt op de grondcategorie. In
de historische wetenschap is het [bijvoorbeeld] niet gelukt, de fundamentele
categorieen te doen beantwoorden aan 'de visie van de methodische idee'. In de
categorie en de methodische idee, hebben wij dan met verscbillende vooronderstellingen te maken." Een dergelijke discrepantie heeft consequenties voor de
'hechtheid' van een wetenschap.
Voor bet gegevene geldt nu, dat dit ontstaat, met zijn
metbodische idee.

structuren, in de
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3. 7.2 Speciale vooronderstelling
De ontwikkeling van een discipline kent zijn stadia, in deze stadia tast bet
denken bet gebied der waarbeid af, in elk stadium wordt een bernieuwde poging
gedaan om een nauwkeuriger afbakening van de desbetreffende vakwetenscbap te
komen. Hoe gescbiedt deze afgrenzing (-toegemetenbeid aan een zaak- )? Deze
vindt plaats door een proces van wetenscbappelijke begripsvorming, d.i. "begripsuitdelving die de begrippen in bet vooronderstelde vindt en uit bet
vooronderstelde opdelft, eventueel door tussenkomst van speciale vooronderstetlingen."
De vooronderstellingen die wij eerder ter sprake brachten, waren algemeen. Zij
fungeren dan ook voor elke vakwetenschap. Wat een speciale wetenscbap ecbter
tot speciale wetenscbap maakt zijn de speciale vooronderstellingen, waarmee zij
baar gebied binnen het vooronderstelde afbakent.
Loen definieert de speciale vooronderstelling van een vakwetenscbap nu als
volgt: "de metbodiscbe idee in baar concretisering tot een enkele categorie of
een welbegrensde groep van categorieen." (33)
3. 7.3 lnvoegingskader
Dan de term invoegingskader. De uitdrukking 'speciale vooronderstelling' die een
discipline constitueert en fundeert wordt door Loen ook aangeduid · als 'invoegingskader'. Deze term correspondeert ook weer met de term metbodiscb idee:
"Een metbodiscb idee concretiseert zicb tot een grondcategorie of een complex
van constitutieve categorieen. Daarmede is dan bet invoegingskader gegeven. De
grondcategorie welke de natuurkunde constitueert, is de categorie der causaliteit.''
Het spreken over een invoegingskader komt voort uit de vraag naar de betekenis van bet vooronderstelde de werkelijkbeid, dat bet moderne bewustzijn nogal
bebeerst. Dit wordt dan gehanteerd in de zin van "de complete totaliteit bet
ene invoegingskader waarin zicb alles glad invoegt." De werkelijkbeid wordt
daarmee tot criterium van wetenscbap.
Echter, er is niet een algemeen-geldig invoegingskader 'de werkelijkbeid'.
Verscbillende disciplines c.q. vakwetenscbappen bebben verscbillende invoegingskaders. Maar er bestaat niet dat ene invoegingskader waarbinnen die der
vakwetenscbappen zicb weer glad in Iaten voegen. De werkelijkbeid bestaat niet,
is fictie! Werkelijkbeid bestaat aileen als werkelijkheidstoekenning = iets beeft
'betekenis', beeft bet karakter werkelijk te zijn, als bet zich laat invoegen
binnen een voorafgegeven invoegingskader. Elke vakwetenscbap beeft zijn eigen
invoegingskader, waarbinnen het mogelijk is tot werkelijkheids-toekenning te
komen. In de historiscbe wetenschappen: iets is werkelijk als het kan worden
ingevoegd in bet invoegingskader der historiciteit, d.i. de gescbiedenis is
categoriabel, d.i. de speciale vooronderstelling der gescbiedwetenscbap.
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"Maar bet ene invoegingskader -'de werkelijkheid', 'de kosmos', enz.- bestaat
niet: "Wij weten alleen van de verschillende invoegingskaders der diverse
vakwetenschappen en van wat ik maar zal noemen: bet gewone, vertrouwde
invoegingskader van bet dagelijks Ieven." (34)
Afhankelijk van de hechtheid van het invoegingskader is de betrouwbaarheid van
de werkelijkheidstoekenning, deze is bijvoorbeeld in de natuurkunde weer
betrouwbaarder dan in de psychologie, waar zich geen stabiel invoegingskader
heeft gevormd, waarschijnlijk omdat de categorie 'mens' niet adequaat wordt
gehanteerd. Het blijkt, dat begripsvorming uit een voorgaand stadium niet in bet
volgend stadium wordt opgenomen. De revoluties in de psychologie bijvoorbeeld
hebben -aldus Loen- niet dit karakter, dat de oude theorie in de nieuwe wordt
opgenomen. Een dergelijke 'wetenschap' vindt daardoor geen vaste bedding.
3.7.4 Ontwerp
De laatste term die we vanuit .Loens ken- en wetenschapsleer opdelven is
ontwerp. In zijn omschrijving van deze term komen de verschillende hiervoorgenoemde terug. Methodisch idee, invoegingskader en ontwerp lijken dan ook in
hoge mate synoniem aan elkaar. Maar ook de betekenissen van speciale vooronderstelling en (categoriale) structuur lijken overeenkomstig met deze drie.
Daarbij lijken in bet citaat hierna deze betekenissen te worden verengd tot bet
meer specifieke (vaak al aan 'werkwijze' refererende) 'methode', alhoewel bet
voorlopige karakter van methodische idee ten opzichte van vaste methode
gehandhaafd blijft, eveneens ten opzichte van 'ontwerp'; een methodische idee
werd immers omschreven als een 'proterend ontwerp'.
Loens omschrijving van 'ontwerp' luidt nu: "A an elke wetenschap ligt een
ontwerp ten grondslag. Er ontstaat geen wetenschap, als wij in het wilde weg,
stuurloos, maar zo wat gaan denken. Een wetenschap is een invoegingskader van
bepaalde structuur. Dat wil zeggen: zij heeft een bepaalde methode. De methode
van een wetenschap is niet continu variabel. Deze bepaalde methode leidt tot
resultaat, omdat deze zaak aileen volgens deze methode ontsloten kan worden.
De methode is dus niet een kwestie van willekeur, maar is door de zaak
voorgeschreven. De zaak bepaalt de methode, maar de methode moet er eerst
zijn, om de zaak te leren kennen. Hoe springt de wetenschap nu in deze cirkel
van elkaar vooronderstellende methode en zaak? Door bet ontwerp. Dit ontwerp
noem ik: de methodische idee." (35)
Duidelijk zal zijn, dat we bier niet te maken bebben met bet begrip 'ontwerp'
zoals dit in de stedebouwkundige vakwereld gemeengoed is. Dit veel concretere
begrip ligt vee leer in de sfeer van 'concept' en 'model', zoals besproken in
paragraaf 2.3.2. Voor de stedebouwkunde als speciale wetenscbap en discipline
moeten we bij 'ontwerp' denken aan bet categoriaal ontwero van de stad,
waarop het denken de stad ontdekt en met behulp waarvan het kennen de stad
naar haar wezenlijke structuur (haar 'zijn') uitspreekt.
Deze beknopte weergave van de loeniaanse visie op wetenschap zal als achter-
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grond fungeren voor ons verdere onderzoek naar de discipline stedebouw. In
deel 2 zullen we ons concentreren op 'vooronderstelde' en (speciale) vooronderstellingen, in deel 3 op de vraag naar het 'zijn' van de stad, in deel 4 tenslotte
zullen we in een historische gang pogen de categorieen op te delven die het
methodisch idee der stedebouw bepalen (hebben bepaald).

DEEL 2:
VOORONDERSTELDEN IN HUN STEDEBOUWKUNDIG FUNGEREN
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Hoofdstuk 4:
DE WERKELIJKHEID ALS INVOEGINGSKADER
4.1 De stad als zaak
In dit deel zal een begin worden gemaakt met de poging de lijnen die Loen in
zijn kenleer heeft getrokken, door te trekken naar de stedebouwkunde. We
zullen ons in dit deel concentreren op 'vooronderstelden en vooronderstellingen'.
In 'De geschiedenis' behandelt Loen achtereenvolgens de volgende vooronderstelden:
-de werkelijkheid;
-de ervaring;
-de taal;
-het oorspronkelijk verstaan van bet zijn,
dat aan het menselijk bestaan eigen is;
-het bijbels vooronderste1de.
In afzonderlijke hoofdstukken en paragrafen zullen we deze vooronderstelden
onderzoeken naar hun stedebouwkundig fungeren. Daarbij wordt voorondersteld
dat -zonder dit begrip nu vooraf intensioneel te definieren- de stad de zaak is,
die we binnen een fungerend vooronderstelde als thematisch kunnen poneren om
binnen dat vooronderstelde tot wetenschappelijke begripsvorming te worden
gebracht. Met andere woorden: de stad is de zaak die de stedebouw tot
methodisch idee zou moeten strekken en waaraan zij haar ontwerp als vakwetenschap heeft te ontlenen. Binnen een fungerend vooronderstelde pleegt zij
daartoe een methodische reductie door tussenkomst van speciale vooronderstellingen.
De werkwijze is, dat verschillende uit de stedebouwkundige literatuur bekende
pogingen, tot begripsvorming te komen omtrent de stad, worden geplaatst binnen
het in de desbetreffende begripsvorming fungerende vooronderstelde. De
betekenis van de vraag naar -in eerste instantie- dit vooronderstelde kunnen we
met een aan Loen ontleende zin als volgt formuleren: "Ons vragen naar bet
vooronderstelde heeft dus als doel de ken'- en waarheidsfunctie van onze
vooronderstellingen te bevragen." In tweede instantie zal worden getracht,
speciale vooronderstellingen te achterhalen, waardoor binnen dat vooronderstelde
methodische reductie tot stand komt.
De volgorde van de te behandelen vooronderstelden is als volgt:
In dit hoofdstuk 4 wordt de betekenis van 'de werkelijkheid' als vooronderstelde
nagegaan. Dit is bet vooronderstelde dat voor de stedebouw de kleinst mogelijke
ruimte voor haar begripsvorming biedt. Om in bet onderscheid van Loen naar de
ontische gebieden van 'wereld' en 'bestaan' te spreken: bet wetenschappelijk
spreken van de stedebouw zou zich be perken tot de 'wereld', wat inhoudt dat
aile begripsvorming zich voltrekt binnen de omgeving van 'de werkelijkheid' als
fungerend vooronderstelde. In de loop van dit deel zal duidelijk worden wat
precies wordt bedoeld.
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In hoofdstuk 6 worden twee vooronderstelden besproken die in hun fungeren aan
de stedebouw een zeer ruime omgeving van begripsvorming zouden bieden. Het
menselijk 'bestaan' zou tot de stedebouwkundige zaak kunnen gaan behoren.
In het tussenliggende hoofdstuk 5 komen twee vooronderstelden ter sprake die
als het ware een tussen-positie innemen, te weten dat van 'de ervaring' en de
taal. Een begripsvorming die uit deze vooronderstelden zijn begrippen opdelft,
kan zich enerzijds in contractie richting 'de werkelijkheid', anderzijds in
expansie ricbting 'bet bestaan' gaan bewegen. De acbterliggende vraag is, welke
ruimte de stedebouw voor baar begripsvorming nodig beeft, wil zij haar zaak de
stad adequaat uitspreken.

4.2 Subjectief vooronderstelden
Waarom wordt door Loen gesproken over subjectief vooronderstelden? Waar
onderscheid moest worden gemaakt tussen subjectieve en objectieve waarheid,
vooronderstellingen en categorieen, moet ook worden onderscheiden tussen het
objectief vooronderstelde en subjectief vooronderstelden. Met het objectief
vooronderstelde bedoelt Loen ~ vooronderstelde, dat wellicht in de kerkelijke
belijdenis zijn beste weergave vindt. Maar bet is moeilijk, ja onmogelijk dit
vooronderstelde -gelijk de waarbeid in zijn ontische uitgesprokenbeid- in ons
menselijk spreken na te spreken. Dat kan aileen hortend, stotend, stamelend.
Bovendien: het objectief vooronderstelde wordt niet intersubjectief aanvaard, in
onze begripsvorming fungeren diverse subjectief vooronderstelden. Loen schrijft
(I):

"Het vooronderstelde - dat is wat er reeds i§., waarin en waaruit wij Ieven, dat
ook onszelf omvat; het ligt op de lippen, konden wij het maar zeggen, maar als
wij het zeggen dan verpieteren wij de ontische uitgesprokenheid. Het vooronderstelde, dat is het heel gewone, dat vol is van spraak: wij zijn er, gemeenschappelijk, in de wereld ... " Maar aileen al door dit te zeggen, hebben wij het
vooronderstelde in ooze begripsvorming gedenatureerd. "Ook dit aanduidend,
onvolledig zeggen is klaarblijkelijk scheef, onbeholpen, hortend, het blijft staan
op een punt waar het nog niet eens begonnen is. En dan heeft het de accenten
al verkeerd gelegd. Het is begonnen met 'wij', denkt van 'wij' uit - maar zijn
wij dan zo centraal in het vooronderstelde? Moeten wij dan beginnen met
'wereld'? Maar zou dat geen vervlakking zijn, van waaruit geen weg terug is?
Moeten wij niet beginnen met het nog ongezegde, in de stippeltjes? Wordt
overigens van daaruit niet bepaald, wat 'wij' is, wat 'er zijn', wat 'gemeenschappelijk', wat 'in', wat 'wereld'?"
"Daarbij wordt ons dan pijnlijk bewust, dat het objectief vooronderstelde, dus
het omvattende, niet intersubjectief aanvaard wordt, dat er subjectief in hun
functie voor onze begripsvorming verschillende vooronderstelden zijn." Het is
daarom nodig, stelt Loen, dat wij ons altijd inhoudelijk rekenschap geven van
zulke subjectief vooronderstelden.
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4.3 De werkelijkheid als vooronderstelde
Hoe vaak nemen wij gedurende ons wetenschappelijk bezig-zijn niet deze term
-de werkelijkheid- in de mond. De 'werkelijkheid' fungeert kennelijk als een
belangrijk vooronderstelde voor bet menselijk waarheid-spreken. In die zin is
'de werkelijkheid' dan ook een 'waarbeids-opvatting', bet is de opvatting waarin
aile waarheid moet worden teruggebracbt tot natuurkundige waarheid. (... ) Maar
wat betekent 'de werkelijkheid' nu als subjectief vooronderstelde?
Nadat dit aan de hand van fragmenten uit Loen's werk 'De geschiedenis' is
verduidelijkt, zal blijken dat deze vraag ons leidt tot de problematiek van
'causaliteit' dan wei 'finaliteit' als categoriaal ontwerp en methodisch idee voor
de stedebouw, zich uitkristalliserend in de vraag naar de 'macht' van 'de
werkelijkheid' van resp. het stedebouwkundig object ('de gebouwde omgeving')
tegenover die van 'de werkelijkheid' van bet subject ('het ontwerpproces').
4.3.1 De werkelijkheid in reincultuur (2)
De werkeJijkheid als vooronderstelde "is in zijn fictieve reincultuur de complete

totaliteit der tot oorzaak wordende gevolgen", stelt Loen. Dit vooronderstelde
"heeft geen plaats voor 'wij', trouwens ook niet voor 'gemeenschappelijk' ." De
term 'de werkelijkheid' houdt daarom een gewelddadige, categoriale reductie in,
"namelijk de reductie van de categorie 'werken' tot de categorie 'veroorzaken'.
Werken is een persoonscategorie; alleen een persoon kan werken, en dit werken
is: vrij voor doelnastreving en vrij van causaliteit gebruik maken van causaliteit. Veroorzaken, voor zover het in bet vooronderstelde 'de werkelijkheid'
bedoeld wordt, is een dingcategorie, en onderdeel van causaliteit; causaliteit is
immers: veroorzaakt worden en veroorzaken."
"Men zou ook kunnen zeggen dat 'de werkelijkheid' het inbegrip van aile
werkingen is, maar dan betekent 'werking' niet 'wat gewerkt wordt' maar: 'wat
veroorzaakt wordt', het gevolg van een oorzaak. Dit is tegenwoordig de inhoud
van 'de werkelijkheid' als vooronderstelde voor zover dit onbelemmerd zou
willen fungeren: bet inbegrip van werkingen· in de zin van gevolgen die hun
oorzaak bebben en op hun beurt weer de oorzaak worden van nieuwe gevolgen;
de zichzelf voortschuivende causaliteitsreeks, als complete totaliteit. Zij is niet
aileen maar een fase in deze zich voortschuivende causaliteitsreeks, als inbegrip
van bet op een moment aanwezige, maar het inbegrip van aile fasen; "de
werkelijkheid bevat de tijd in zich, het is de complete totaliteit zowel van bet
na-elkaar als van bet naast-elkaar der tot oorzaak wordende gevolgen."
Hoe kan dit nu? "Hoe [kan] de reeks naar verleden en toekomst oneindig (... )
zijn en tocb compleet?" Deze vraag "heeft op het vooronderstelde geen vat
zolang bet als zodanig fungeert en dus ontbematiscb en ongecritiseerd blijft."
Nog een vraag, de vraag naar "bet substraat van deze causate samenhang". Of
moeten wij zeggen: dit substraat is juist 'de werkelijkheid' als complete
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totaliteit, waarbinnen zich de werkingen afspelen als veroorzakingen door
oorzaken?
Wij gaan verder. Deze werkingen = veroorzakingen binnen de werkelijkheid
worden als onderling gelijksoortig gedacht, als homogeen, daardoor sluiten ze
zich ook aaneen tot de ene, complete, totale werkelijkheid. Die werkelijkheid is
in zichzelf besloten, naar 'buiten' (d.i. naar iets anders) gesloten: er kunnen van
buiten geen werkingen = veroorzakingen op plaats hebben, want als dit het
geval was, zou immers de oorzaak van die veroorzakingen ook zelf tot de
werkelijkheid behoren; aile veroorzakingen zijn immers bomogeen. En dan: die
ene, complete, in zich besloten en naar buiten gesloten werkelijkheid is scherp
begrensd, afgegrensd tegen het niet-werkelijke, dat is tegen het niets. Tenslotte: deze werkingen = veroorzakingen zijn in principe begrijpelijk, rationeel
beheersbaar; het zijn namelijk natuurkundige werkingen. De werkelijkheid is
'physical reality'."
Hoe fungeert dit vooronderstelde voor de begripsvorming die we willen plegen?
Het is immers "het voor-begripsmatige waaruit de begrippen opgedolven worden.
Nu kunnen echter uit 'de werkelijkheid' in reincultuur aileen de mathematisch-fysische begrippen opgedolven worden; niet eens de biologische, nog
minder de historiografische of die van de andere menswetenschappen, laat staan
de theologische. Maar de mathematisch-fysische begrippen zijn kwalitatief te
armelijk om het begripsmatig leefklimaat te vormen voor het menselijk bestaan.
Wij kunnen uit deze gereduceerde waarheid niet Ieven. En dus moet in het
vooronderstelde per nefas, als verdrongen complex, ook dit andere als voor-begrip toegelaten worden: wij, gemeenschappelijk, in de wereld ... Maar het wordt
toegelaten als onvolwaardig, als het denken schuldig makend; bet wordt als het
er op aankomt consequent geloochend, in de fictie, dat bet op de duur toch tot
causaliteit berleidbaar zal blijken te zijn."

4.3.2 De stedelijke werkelijkbeid
Fungeert 'de werkelijkheid' inderdaad voor het stedebouwkundig denken? Kaner
sprake zijn van een 'stedelijke werkelijkheid'? De stedebouw is toch geen
natuurwetenschap? De stad geen •physical reality'? In deze paragraaf zullen we
een aantal meningen naar voren halen, die kunnen worden opgevat als uitspraken over de mogelijkheid van het stedebouwkundig Iaten fungeren van 'de
werkelijkheid' als vooronderstelde. Deze eerste paragraaf beeft vooral als doel
te Iaten zien hoe wij met de kenleer van Loen om kunnen gaan. Deze voorbeelden worden nu niet uitgediept.
"Is er een stedelijke werkelijkheid?" Panerai stelt dat het stedebouwkundig ~
zich niet volgens natuurwetenschappelijke weg laat genereren. (3) Een 'type' is
een wetmatigheid van een (stedelijk) artefact, dat een in de historie permanente
vorm van stedebouwkundig bandelen uitdrukt. Dit type is dus een menselijke
creatie, product van menselijk werken en dat werken zelf. Deze productie kan
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niet los worden gezien van een geldende maatschappelijke context. In het
vooronderstelde 'de werkelijkheid' wordt van dit menselijk werken geabstraheerd, het type zou tot natuurverschijnsel worden en daarmee baar karakter als
kunstwerk verliezen. Het vooronderstelde de werkelijkbeid verengt de omgeving
van bet stedebouwkundig spreken dusdanig, dat het menselijk werken gerelateerd
aan de maatschappelijke context waarin dat werken geschiedt, niet ter sprake
· kan komen. Daardoor is geen adequate begripsvorming omtrent de stad mogelijk.
Noodzakelijke speciale vooronderstelling voor de stedebouw is -zo interpreteren
wij Panerai- het maatscbappelijk werken van de mens, in gebruikmaking van
stedebouwkundige middelen c.q. concepten (typen). Voorondersteld wordt als het
ware een collectief subject dat in de werkelijkbeid handelend optreedt.
In zekere zin analoog aan deze vooronderstelling is de vooronderstelling van
G.J. Slothouber, waarin echter niet een collectief, maar een individueel subject
de handelende instantie is: de ontwerper als persoon. We zagen: voor deze
persoons-categorie is binnen bet vooronderstelde de werkelijkbeid geen ruimte,
bet stedebouwkundige object zou daarbinnen aileen in termen van zijn eigen
causaliteiten tot begrip kunnen worden gebracbt. Tegenover een dergelijke
vooronderstelling van de causaliteit van het object plaatst Slothouber die van de
creativiteit van de ontwerper als subject. (4)
Kan ons werken touter in termen van vrij ontwerpen aan de stad door middel
van individuele creativiteit worden opgevat? Het antwoord op die vraag zal tocb
geenszins een volmondig ja kunnen inbouden. Creativiteit lijkt niet een afdoende
categorie, de stedebouwkundige werkt niet aileen op grond van creativiteit, ook
op grond van causaliteit: bet vooronderstelde 'de werkelijkheid' zal tot op
zekere hoogte moeten fungeren.
Immers, stelt Loen, tot "dit werken als verantwoordelijk existeren behoort ook
( ... ) bet werken als gebruik maken van causaliteit. De causaliteit waarvan dit
werken gebruik maakt, kan zijn: mathematisch-fysiscbe, biotiscbe, maatschappelijke causaliteit. Onder 'maatschappelijke causaliteit' verstaan wij dan: bet
automatisme in de statistisch-gemiddelde menselijke reactie in sociaal, economisch of politiek opzicht op bewuste beinvloeding." In de zaak waar bet ons om
gaat -stel: onze zaak de stad in contractie tot stedelijke ontwikkeling- spelen
de genoemde causaliteiten een rol. "En dat niet aileen op de genoemde wijze,
als datgene waarvan het werken gebruik maakt, maar ook als datgene waarvan
het menselijk existeren afhankelijk is. De mens is afhankelijk van geologische,
klimatologiscbe, maatscbappelijke-causale veranderingen; een afhankelijkheid, die
zijn eigen beinvloeding van deze veranderingen verre te boven gaat." (5)
Ons inziens is de benadering die in navolging van P. Geddes (paragraaf 1.2.3) in
de stedebouwkunde zich heeft afgetekend, gebaseerd op het in deze zin Iaten
fungeren van het vooronderstelde 'de werkelijkheid'. Het is dan ook niet
toevanig, dat in deze geografisch getinte richting een discussie is gevoerd met
als kern: 'determinisme - possibilisme'. Claval schrijft over de invloed van Sorre
op de sociale geografie: "Het determinisme had het dualisme ontweken, maar in
het possibilisme was het altijd in de kiem aanwezig geweest. Bij het determinisme bestaat er aileen een geografie van de natuur, en de mens is daarin als
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een dier aan invloeden van buitenaf onderworpen. Met het possibilisme wordt de
geogtafie steeds meer een geografie van de logisch handelende mens, van 'homo
faber• of 'homo sapiens'. De mens krijgt de wereld steeds meer in bedwang en
verandert haar. Juist deze scheppende mens, de technologische. grondslag van de
sociale geografie, krijgt bij Sorre zoveel aandacht ( ... ). De geografie is niet
simpel meer, zij heeft twee kanten, elk met een eigen mechanisme, en elk van
deze twee vraagt om een eigen benadering." (6)
Het meest opvallend wordt in de benadering van Geddes c.s. -naast de biotische
causaliteit (Geddes was bioloog, Sorre stelde de logisch handelende mens naast
de biologische grondslagen van de geografie)- gebruik gemaakt van maatschappeliike causaliteit. Deze categorie fungeert als methodisch idee voor de survey,
het is de planologie die haar aanvankelijke ontwerp met name op deze idee
heeft gegrond. Concreet: bet vooronderstelde 'de werkelijkheid' heeft geleid tot
begripsvorming omtrent de stad door middel van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, gebaseerd op de categorie der maatschappelijke causaliteit, vormgegeven in methoden en technieken der statistiek. Werd aanvankelijk deze
maatschappelijke causaliteit als regulatief gezien, ook voor toekomstige stedelijke ontwikkeling, de visie van Steigenga (zie paragraaf 1.2.5), waarin de
toekomst eerder als 'constructie' wordt beschouwd en bet 'wits-element' wordt
beklemtoond, kan als een relativering worden gezien van maatschappelijke
causaliteit als methodisch idee en "de mens in zijn statistisch gemiddelde
reactie ..." als speciale vooronderstelling der planologie. Causaliteit slaat om naar
bet verwante finaliteit?
4.3.3 Structuurprincipes volgens Habraken
Uitgebreider willen we nu ingaan op een specifieke visie, met name die van N.J.
Habraken. Tevens zullen we de tegenhanger van deze visie omschrijven. Immers,
ook door na te gaan, wat juist in de begripsvorming omtrent een zaak wordt
uitgesloten, dat wil zeggen welke speciale vooronderstellingen worden afgewezen, wordt duidelijk hoe een wetenschap haar toegemetenheid, gebondenheid aan
haar zaak wil realiseren.
Habraken spreekt over 'macht' en 'gebouwde omgeving'. (7) Morfologische
studies Iaten zien dat de gebouwde omgeving aan verandering onderhevig is; die
gebouwde omgeving is onderhevig aan 'werkingen' die tot transformaties leiden.
Deze werkingen zijn te vergelijken met krachten, zoals in de mechanica, het
zijn wetmatigheden met een algemeen karakter. Natuurlijk ontstaan deze
werkingen als gevolg van menselijk handelen, de mens oefent macht uit, stelt
Habraken, maar van dit handelen kan worden geabstraheerd: het doet er niet
toe wie de macht uitoefent. Het subject kan worden uitgeschakeld, de wetmatigheden die de verandering van de gebouwde omgeving bepalen, zijn als het ware
transhistorisch. (Deze term wordt overigens niet door Habraken gehanteerd.) Ze
zijn objectief en algemeen en daarom kunnen dergelijke wetmatigheden ons het

87
meeste leren van de gebouwde omgeving. Ze vormen een soort van 'covering
laws' ('dakwetten') waaronder verscbijnselen kunnen worden gegroepeerd. (8)
In wezen pleit Habraken ons inziens voor bet bestuderen van de gebouwde
omgeving als wisselwerkingswereld, door bet Iaten fungeren 'de werkelijkbeid'
als vooronderstelde. Het ideaal daarbij is natuurwetenscbappelijk, er wordt
verondersteld dat objectieve uitspraken mogelijk zijn, dat wil zeggen uitspraken
die zijn samengesteld uit algemene (situatie- en subject-vrije) begrippen.
Habraken wil niet verklaren in termen van bet subject, van zijn mensetijk
handelen, bij wit zicb tot het object de gebouwde omgeving als verscbijnsel -in
zijn dynamiek- beperken. Door bet werkzaam zijn van deze werkingen te Iaten
zien, wil Habraken de menselijke gebondenbeid aangeven, omdat inzicbt daarin
bet begin van aile wijsheid is, stelt bij. We zien: een zekere vorm van determinisme.
De vraag is natuurlijk of dit uitgangspunt niet zeer eenzijdig is en of bet
O.berbaupt kan leiden tot verklaringen van toestand en verandering van gebouwde omgeving. Immers, is niet bet menselijk bandelen dusdanig essentieel
(possibilisme) dat hiervan niet kan worden geabstrabeerd? In veel literatuur
komen wij deze opvatting tocb juist tegen, in de stedebouwkundige traditie lijkt
de ontwerper als subject een essentiele rol te spelen. En waarom is bet
eigenlijk noodzakelijk om van dit handelen te abstraberen als we tot wetenscbappelijk verantwoorde verklaringen willen komen? Wil Habraken de stedebouw
niet te veel doen lijken op de natuurwetenschap?
In het voetspoor van Habraken heeft M.F.Th. Bax ook geprobeerd de macbt van
het ontwerpend subject te 'breken'. In plaats van dit subject komt de (intersubjectieve) ontwerpleer, die zijn wetenschappelijkbeid ontleent aan haar
methodiscb karakter. Het ontwerpproces wordt daarmee ook tot een (op
zichzelfstaande) 'werkelijkheid' (onderbevig aan interne wetmatigheden). In deze
•werkelijkheid' leeft vervolgens bet ontwerpend subject, die zich moet onderwerpen aan de spelregels van de ontwerpmethode c.q. -leer, waaraan bij zich
gebonden behoort te weten. Bax is vooral een structuralistische kant opgegaan
in zijn uitwerking van de vooronderstellingen van Habraken. Op (een deel van)
zijn visie zullen we uitgebreider terugkomen in hoofdstuk 8. (9)
Hoe het ook zij, de visie van Habraken drukt het zoeken naar wetmatigbeden
uit, naar causaliteiten. Dit met als bedoeling aan te geven hoe de mens gebonden en afhankelijk is. Nu is het zoeken naar deze gebondenheid inderdaad een
belangrijk onderdeel van het stedebouwkundig onderzoek: het aangeven van die
afhankelijkheden die als determinanten {dan wei regulatieven) het proces van
stedelijke ontwikkeling (mede-)bepalen. Het in kaart brengen van deze determinanten lijkt echter niet genoeg. Een dergelijke verklaring richt zich nog niet op
bet menselijk handelen als het werken met causaliteiten. Is juist een dergelijke
duale benadering -zoals bijvoorbeeld Sorre bepleitte- niet wezenlijk? En in
hoeverre is het mogelijk ook een dergelijke (deel- )verklaring te geven, zodat
een duale benadering wordt bereikt? Daarbij wordt vooropgesteld dat beide
soorten verklaringen (in de eerste soort is de mens passief, hij oefent geen
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expliciete macht nit; in de tweede soort is hij actief, hij oefent expliciet macht
uit) in dezelfde termen kunnen worden gesteld, namelijk in termen van
dezelfde afhankelijkheden/causaliteiten, te weten de termen die de conceptuele
gegevenheden van de discipline stedebouw zijn: de structuur-principes, die bet
categoriaal gehalte van de stad uitmaken en die enerzijds een stedebouwkundige toestand of verandering verklaren, anderzijds de variabelen zijn waarmee
een nieuwe stedebouwkundige toestand of verandering kan worden bereikt.
Zonder hierbij terug te vallen op bet werk van Habraken, denken we aan de
volgende structuur-principes:
-fysische effecten
(klimatologische en geologische verschijnselen);
-functionele categorieen en zoneringen
(ordening van bet alledaagse leven); alsmede:
-samenlevingspatronen
(deze laatste twee tezamen: •maatschappelijke causaliteiten');
-typologische concepten
(wetmatigheden van artefacten).
Hiermee zijn ons inziens de belangrijkste structuur-principes ('afhankelijkheden'
omdat de mens er in zijn handelen in dubbele zin -namelijk passief en actiefaan gebonden is) gegeven.

4.3.4 Ontwerpen in de werkelijkheid
Beschrijven we allereerst de tegenhanger van Habrakens vtste, waarin de
stedelijke werkelijkheid als een hoeveelheid van dergelijke structuurprincipes in
onderlinge wisselwerking werd geponeerd, en waarin de mens in passieve zin aan
gebonden is. In de tegenhangende visie, die in de stedebouwkunde wijd is
verspreid, gaat de mens actief met deze structuurprincipes om. Vooronderstelling
is nu hij, die door Sorre werd aangeduid als de 'logisch handelende mens', die
dergelijke structuur-principes als middelen hanteert om tot een stedebouwkundige toestand of verandering van zo'n toestand te komen in de habitus van het
ontwerpen.
Dit ontwerpen nu, wordt in de bouwkunde gemeenlijk opgevat in de lijn van:
subjectief handelen gegeven een specifieke uitgangs-situatie. Dat wil zeggen:
ontwerpen vooronderstelt een 'situatie' (een uitgangs-situatie en -specificatie)
alsmede een handelend subject (de ontwerper) die op deze situatie reageert.
Rond het begrip 'situatie' concentreren zich nu ontwerpfasen zoals inventarisatie
en probleem-analyse en -definiering. De kern van het ontwerpen wordt vervolgens gevormd door het reageren van het desbetreffende subject (ontwerper) op
de gegeven situatie. Daarbij ziet die ontwerper zich steeds gesteld voor een
keuze- probleem: er zijn verschillende mogelijkheden om in de oplossende sfeer
aan een situatie tegemoet te komen.
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Wordt deze opvatting voorondersteld, dan heeft dit als implicatie, dat een
stedebouwkundige toestand of verandering niet met bebulp van situatie- en
subjectvrije begrippen kan worden verklaard, zoals Habraken zich dat voorstelt.
Habraken lijkt dat zelf ook wei in te zien, want hij abstrabeert weliswaar van
"situatie" door typen van oplossingen niet te binden aan een bepaling in ruimte
en tijd, maar bet subject blijft een rol spelen in termen van "macht". Aileen
wordt die macht dan vervolgens ook weer herleid tot wetmatigheden die
optreden ongeacht een specifieke situatie en een specifiek subject. Dit in
tegenstelling een visie waarin wils-uitingen van personen zich als bistoriscbe
krachten, als bistoriscbe werkingen kunnen manifesteren. Voor een dergelijk
uitgangspunt lijkt bij .· Habraken, gezien zijn vooronderstellingen, geen plaats
. ingeruimd. Immers hij vooronderstelt niet: •situatie en subject', maar in plaats
daarvan, resp. •object en macht', en dan beide in algemene zin: het gaat niet
om een specifiek object (product van een specifiek ontwerp-proces) en niet om
een specifieke machts-situatie (= dat specifieke ontwerp-proces); macht manifesteert zich als werking van bet object. Het vooronderstelde dat bij Habraken
uiteindelijk idealiter lijkt te moeten fungeren is dat van de stedelijke werkelijkheid in reincultuur, d.i. de stedelijke (gebouwde) omgeying als een hoeYeelheid
(situatie- en subject-nije) werkingen die de dynamiek Yan die omgeving
Yeroorzaken. Uitgaande van dit vooronderstelde hoopt Habraken tot causate
verklaringen te komen, analoog aan de natuurwetenschappen (overeenstemming
van methodisch idee, nomothetische gerichtheid).
De opvattingen van Habraken veronderstellen dus een geheel andere visie op
ontwerpen, een visie waarin de ontwerper ontbreekt. Voor hem komt in de
plaats de ontwerpleer en -methodiek als een besluitvormingsproces, waarin de
•kteinkorrelige macht' van de gebruiker bepalend is. De ontwerper als individueel
subject ontdoet zicb van zijn macht, hij geeft de gebruiker de mogelijkheden
tot beslissingen te komen.
De visie van Habraken en de tegenhanger van deze VtSle roepen de nodige

vragen op. Is het echt noodzakelijk en wenselijk, dat wil zeggen: adequaat aan
de stad als zaak, de vooronderstelling dat bet ontwerpen een proces is waarin
een subject reageert op een situatie te verlaten, althans in het stedebouwkundig
onderzoek dat zou moeten werken met situatie- en subjectvrije begrippen?
Scbieten we bier niet ons doel mee voorbij? ·Anderzijds, is het inderdaad niet
een onverantwoord enge opvatting, stedebouwkundig ontwerpen touter in termen
van situatie en subject te willen begrijpen? Herkennen we in deze tegenhanger
van bet vooronderstelde •cte werkelijkheid' juist ook weer niet een zeer
specifieke categoriale reductie, waarbij bet accent komt te vallen op 'persoon'
in plaats van 'zaak' -op 'de stedebouwkundig ontwerper' in plaats van de 'stad',
en waarbij tevens een zeer enge interpretatie van de term situatie optreedt,
namelijk als een specifieke locatie naar zijn inventariserende beschrijving.
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4.3.5 Situatie-subject-eenheid als basis van rationaliteit
De gestelde vraag willen we benaderen vanuit bet criterium van rationaliteit: we

moeten in onze wetenschappelijke begripsvorming de weg van bet redelijk
denken blijven volgen. In een begripsvorming waarin zowel (individueel) subject
als situatie (als een specifieke locatie) worden voorondersteld, kan dit criterium
van rationaliteit inhouden dat wordt .gezocht naar de 'situatiesubject-eenheid'
van een ontwerp. Deze eenheid houdt in., dat subject en situatie in hun ondertinge verwevenheid worden geanalyseerd, met als methodisch . idee de rationeel
handelende mens, en wet zo dat bet handelen (d.i. keuze-gedrag) van bet
subject een bepaalde situatie vooronderstelt, waarbij kennis van die situatie bet
mogelijk maakt bet keuze-gedrag van een subject te verklaren.
Intermezzo:
Alvorens dit uit te werken, moet worden opgemerkt, dat we nu wei in een
denkwereld terecht komen die op gespannen voet staat met die van Loen. Zoals
Loen iiberhaupt al vraagtekens zou zetten bij de (autonome) mens als vooronderstelling, zal dit helemaal bet geval zijn bij 'de rationeel handelende mens',
dat wit zeggen: de mogelijkheid van rationaliteit van diens keuze-gedrag. Het is
bovendien zeer de vraag, of de vooronderstelling van 'de rationeel handelende
mens', wiens keuzegedr.ag zich leent voor 'berekening', kan worden ontleend aan
de praktijk van de stedebouwkundige professie. Mocht dat bet geval zijn, dan
zou deze vooronderstelling nog -zoals dat volgens Loen noodzakelijk is- zakeliik
zijn gefundeerd en zou deze vooronderstelling als uitgangspunt als adequaat
kunnen worden beschouwd aan die stedebouwkundige professie. Maar Iaten
bijvoorbeeld besluitvorming:;procedures niet zien, dat twijfel aan deze adequatie
gerechtvaardigd is?
'Rationaliteit', 'rede1ijkheid', zoals we dat bier nu als gedachtengang uit zullen
werken, moet worden begrepen in de afsnoering van de praktijk van het
ontwerpen tot de theorie van een 'ontwerpleer' met '(wetenschaps-)methodiek'
als criterium. De literatuur waarin we dus terecht komen is die van de wetenschaps-methodiek en filosofie als eigenstandige vakwereld, in ieder geval een
sterk van de stedebouwkundige praktijk geabstraheerde wereld, waarbij we ons
de vraag stellen of deze wereld ooit op de stedebouwkundige professie en
discipline te transponeren zou zijn! Hoe dan ook:
Dray geeft het volgende model dat past in de door ons te volgen gedachtengang
van de rationeel handelende ontwerper als vooronderstelling: reconstrueer de
'berekening' (overwegingen) die een ontwerper (voortaan, in Dray's termen:
actor) maakte om te komen tot de meest gepaste middelen die tot bet door hem
gewenste doel zouden leiden. "Met de 'meest gepaste' wordt bedoeld: de redenen
die je aan de actor toeschrijft moeten goede 'redenen' zijn, dat wil zeggen: je
moet Iaten zien dat !lis de situatie werkelijk was zoals de actor die zag, de
gekozen handeling de meest rationele was, anders gezegd: de beste handeling
was om het gegeven doel te bereiken." In een dergelijke verklaring kruipt een
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beoordelend moment. Er is niet sprake van een 'covering law' waarin "wordt
uitgedrukt dat mensen zich in bepaalde omstandigheden altijd (of in zoveel
procent van de gevallen nu eenmaal zus of zo gedragen."
In een dergelijke verklaring spelen voorts de volgende aspecten een rot:
-het •gekozen doer ('chosen end'), waarvan we constateren dat een bepaalde
actor dat doel had;
-de 'informatie-basis' van de handeling, dat wit zeggen:"de (al of niet juiste)
informatie die de actor tot zijn beschikking had (... ). Tot die informatie-basis
behoort niet aileen informatie over hoe de feitelijke situatie volgens de actor
was, maar ook welke middelen volgens hem in een dergelijke situatie tot de
beoogde doelstelling zouden leiden; ook daarin kan hij zich vergissen."
Volgens Dray hebben we dus een handeling rationeel verklaard als we hebben
achterhaald (I) wat het doel was van de actor, (2) welke veronderstellingen de
actor koesterde omtrent de situatie en omtrent de middelen die in een dergelijke situatie tot dat doel leiden (de informatie-basis), en als we (3) hebben
aangetoond dat gegeven dit doel en deze informatie-basis de te verklaren
handeling de meest rationele was." (10)
Een essentieel gegeven is het 'doel' van de actor, met andere woorden: welk
doel moet met een specifiek stedebouwkundig ontwerpproces worden gerealiseerd? Door te rekenen met het doel van een ontwerpproces c.q. besluitvormingsproces kan het denken in termen van oorzaak-gevolg (causaliteit)
worden gesubstitueerd door. het denken in termen van 'finaliteit'.
De poging tot dit laatste soort van denken te komen, heeft het stedebouwkundig
ontwerpen een tijd beheerst, doet het wellicht nu nog. Het manifesteerde zich
met name in de zogenaamde 'doelsteltingen-benadering', waarin (abstracte)
algemene doelstellingen ten aanzien van een gewenste ruimtelijke situatie
werden geformuleerd, die vervolgens tot verschillende mogelijke alternatieven
van uitwerking leiden, die op hun geschiktheid tegen elkaar werden afgewogen:
zoeken naar de meest logische, rationele oplossing gelet op de geformuleerde
doelstellingen. De link met Dray is duidelijk. Een zekere relativering van deze
doelstellingen-benadering, waarin door een modelmatige aanpak werd geprobeerd
te komen tot een synthese, werd vervolgens gevonden in de zogenaamde
'strategische keuze-benadering', waarin niet zozeer werd uitgegaan van expliciete doelstellingen, maar werd gestreefd naar het opsporen van knelpunten van
ruimtelijke ontwikkelingen en lopend beleid, er viet een accent op het zoeken
naar oplossingen voor en vanuit deel-problematieken. (II)
Nogmaals:
Het grote vraagstuk blijft, of de rationaliteit van de stedebouw en ruimtelijke
planning afgeleide kan zijn van dergelijke, ten opzichte van de praktijk van die
vakgebieden, als hevig abstract aan te merken methodische en methodologische
benaderingen. Wij willen de vooronderstelling openhouden, dat de rationaliteit
van de stad -waar het ons om te doen is- niet een afhankelijke is van de
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'rationeel-handelende-mens' die aan die stad ontwerpt en werkt, ja, dat bier
zelfs sprake zou kunnen zijn van een inadeqaute speciale vooronderstelling,
omdat de mens niet makkelijk geneigd zal zijn, zich in gebondenbeid aan een
metbodisch uitgestippelde ontwerpleer c.q. plannings- en besluitvormingsprocedure te gedragen!
Aan de andere kant moet de poging vanuit een dergelijke speciale vooronderstelling de 'macbt' van bet ontwerpend stedebouwkundig subject te berekenbaar
te maken worden gewaardeerd als een poging de stedebouwkundige op de 'weg
van bet redelijk denken' te zetten.
Dit vraagstuk speelt in de twee eerder gescbetste benaderingen een rot: welke
macbt beeft bet subject, welke macht mag bij bebben. De doelstellingen-benadering gaat bewust uit van een grote macht van de ontwerper: hij poneert
doelstellingen en wit deze realiseren (finaliseren). Er is weliswaar sprake van
een situatie die een beperkend en bepalend effect beeft, maar dit neemt niet
weg dat -volgens bet model van Dray- de rationaliteit van het ontwerpproces
kan worden vastgesteld. In de strategische keuze-benadering wordt de betekenis
van bet formuleren van deze doelstellingen gerelativeerd. In wezen vormt bet
doelstellingenpakket tocb een ideiHe wenselijkheid naast de rei.He werkelijkbeid?
De stad als objectiviteit valt uiteen in een 'idealiteit' en een 'realiteit'. Het is
beter, luidt bet uitgangspunt van de strategiscbe keuze-benadering, te werken
en te bandelen vanuit deze realiteit dan in bet verlengde van zo'n idealiteit. De
situatie is nu veel bepalender, feitelijke ruimtelijke ontwikkelingen bebben veel
meer macht dan de doelstellingen-benadering veronderstelt. De werkelijkbeid laat
zicb inderdaad representeren als een boeveelbeid werkingen, autonoom, die
slecbts begeleid, op zijn boogst bijgestuurd kunnen worden. De doelstellingenc.q. strategische keuzebenadering verhouden zich als finaliteit tot causaliteit,
leggen resp. bet accent op bet subject dat doelen formuleert en daarbij
passende middelen uitkiest en het object, dat zich in hoge mate laat kennen als
een boeveelbeid ruimtelijke ontwikkelingen, d.z. subject-vrije, vaak ook nog
situatie-vrije werkingen .
. Concluderen wij:
Tegenover de macbt van bet subject (finaliteit) staat de macht van het object
(causaliteit). Voor de planologie, die aanvankelijk opteerde voor een antwerp
gebaseerd op causaliteit (biotisch, maatschappelijk) lijkt de macht van het
object voor de hand te leggen. Het stedebouwkundig ontwerpen, dat traditioneel
wordt gedacht in termen van de eenheid van situatie en subject zal met name
opteren voor de 'macbt van het subject', een uitgangspunt waarin het idee van
de causaliteit, als de causate samenhang die dit proces vertoont, in bet methodiscb idee van de finaliteit is opgenomen. Habraken heeft geprobeerd deze
macht te breken, niet aileen door het stedebouwkundig object -de gebouwde
omgeving- te willen lezen door middel van causaliteit, maar tevens door deze
methodische idee op te vatten als constituerend voor het ontwerpproces.
Daarmee heeft Habraken met name de macht van dat subject uit willen hollen,
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dat een discipline zou representeren: de specialist. De specialist mag zich nog
wet rekenschap geven van de causaliteiten die het object als werkingen heeft,
van de 'macht van het object', maar de macht van hemzelf als subject wotdt
gerelativeerd. Deze 'subjectieve macht' kan slechts -in gedemocratiseerde vormvoortbestaan als de 'kleinkorrelige macht' die wordt uitgeoefend door de
gebruikers van bet object gebouwde omgeving. Het ontwerpproces wordt tot een
keuzeproces dat door deze (macbteloze?) 'macht' wordt uitgeoefend. Het is in
dit verband interessant na te gaan in boeverre bet stedebouwkundig ontwerpproces op adequate manier binnen bet fungerend vooronderstelde 'de werkelijkheid' tot begrip kan worden gebracht. Dit alles -vanuit de door ons betwijfelde
vooronderstelling- dat de rationaliteit van het ontwerp-proces zich zou Iaten
overdragen op de stad als product van dat ontwerp-proces: een gangbare
vooronderstelling, die de wetenschappelijkheid van de stedebouwkunde vervolgens
moet zoeken in een methodisering van dat ontwerp-proces, dan vertaald als:
'keuze-proces'.

4.3.6 Het ontwerp-proces als keuze-proces
De ·vraag rum wie de 'macht' is in het werken aan de stad, met als uitvloeisel
de vraag naar de subject-object-verhouding binnen de stedebouwkundige
discipline, zou verband houden met een essentieel aspect van het ontwerpen, te
weten het 'kiezen'. Het zou een kenmerk zijn van 'ontwerpen' in het algemeen.
M.P. Koster beschrijft hoe in het werktuigbouwkundig ontwerpen bet keuzeelement een belangrijk gegeven is. "Konstrueren, een kwestie van kiezen" luidde
zijn inaugurate rede aan de TUE. (12) In die rede onderscheidt hij aan bet
ontwerpen vijf fasen, te weten:

2
3
4
5

de project-definierende fase: het uiteenrafelen
van de totale functie in deelfuncties;
de keuze van de fysische effecten die de
verlangde deelfuncties zullen vervullen;
de keuze van de uitvoeringsvorm;
de evaluatie;
bet uitwerken van de tekeningen en
de bijbeborende documentatie.

De parallel met bet stedebouwkundig ontwerp-proces lijkt duidelijk. In fase 1
wordt het ontwerp-probleem geanalyseerd en gedefinieerd. Dit leidt tot een
uitgangs-specificatie, wat leidt tot bet formuleren van een aantal doelen die
bereikt moeten worden, dan wei het aangeven van een aantal problemen
(knelpunten) die opgelost moeten worden. In fase 2 vindt de keuze plaats van
de structuur-principes (middelen) die zullen worden aangewend om het gestelde
probleem op te lossen en de gescbetste doelen te bereiken. Er ontstaat een
concept, een voorlopige constellatie van structuur-principes, een eerste voorstel
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tot een stedelijke structuur. Er ontstaat een antwerp. In fase 3 wordt dit
concept uitgewerkt, gematerialiseerd. Er wordt maat aan gegeven, het wordt
gedimensioneerd. In fase 4 wordt nagegaan of de beste structuurprincipes zijn
gekozen en of deze op de beste manier zijn gematerialiseerd. In fase 5 tot slot
worden de tekeningen gemaakt, waarbij de vraag essentieel is wat moet worden
vastgelegd op welke wijze, bijvoorbeeld in de vorm van een (globaal of gedetailleerd) bestemmingsplan, bebouwingsplan, enz.
Gaan we uit van het ontwerpproces als een keuze-proces, bijvoorbeeld volgens
bovenstaande fasering weergegeven, dan betekent ontwerpen niet alleen het
voortdurend doen van keuzes, maar tevens het voorbereiden van die keuzes, het
ontwikkelen van 'normstellingen' aan de hand waarvan die keuzes kunnen
worden gemaakt. Het expliciteren van deze keuzes en het ontwikkelen van
dergelijke normstellingen zou dan een van de belangrijke elementen van een
wetenschappelijke benadering moeten zijn die het ontwerpen als •voertuig' heeft.
Een ander element in deze vorm van (stede-)bouwkundige benaderjng, volgens
het methodisch idee der 'finaliteit', is voorts het streven naar systematiek,
consistentie, kortom: rationaliteit. Bij Dray, hebben we gezien, hangt deze
•rationaliteit' met 'finaliteit' als grondslag samen met bet gestelde ontwerpdoel.
De samenhang van doel en informatie-basis (kennis van situatie en middelen)
was voor die rationaliteit maatgevend. De hooggestemde idealen die in de
discipline stedebouw zijn gekoesterd in de hiervoor genoemde 'doelstellingen-benadering' komen er in feite op neer dat wordt gesteld: de rationaliteit van de
discipline hangt er vanaf dat zij ook het doel dat zij beoogt expliciteert en
naar aanleiding daarvan tot keuzes komt, gegeven een bepaalde informatie-basis.
De dramatiek van deze stellingname is inderdaad dat zij het formuleren van een
doel als essentieel voor disciplinair handelen ziet, een discipline kan zich niet
'waarde-vrij' terugtrekken op het aanleveren van de 'informatie-basis' aileen
(onderzoek naar de situatie, kennis hebben c.q. toepassen van middelen), zij
beweegt zich gedeeltelijk op het gebied der axiologie. Het gestelde doel is
normstellend ('axiologisch') voor het ontwerpen, finaliteit is nauw verbonden
met normativiteit, dit in tegenstelling tot de categorie van de waardevrije
causaliteit.
Duidelijk zal zijn, hoe kwetsbaar een discipline is die 'finaliteit' als richtpunt
en methodisch idee heeft. Waar komt die normativiteit vandaan? Hebben deze.
normen nog een stedebouwkundig-disciplinair karakter? Zijn zij ontleend aan de
stedebouwkundige zaak? Beschikt een dergelijke professie en discipline over de
'middelen' de gestelde doelen te bereiken? Dat wil zeggen: behoren zij tot de
voor een speciale wetenschap typische informatie-basis? Voorts: zijn zij
'objectief'? Hoe wordt axiologische overeenstemming bereikt? Het idee bestaat,
dat de stedebouw wat dit betreft haar 'wezen en grenzen' weleens heeft
overschat. Met name in hoofdstuk 14 zuiJen we met deze problematiek worden
geconfronteerd als het vermoeden gaat rijzen dat de stedebouw meende over
'middelen' te beschikken om daarmee tot zingeving van het 'menselijk bestaan'
te komen.
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De vraag die nu wordt opgeworpen is of 'finaliteit' i.e. 'normativiteit' als

methodisch idee en richtpunt hanteerbaar is. Ons inziens is dit idee slechts
hanteerbaar als we ons beperken tot de ontwerp-methodische kant van bet
ontwerpen, inz. van bet ontwerp-proces als een keuze-proces. Uitgangspunt is,
dat de keuzes die in een ontwerpproces worden gemaakt een hierarchie bezitten
en in die zin van elkaar kunnen worden onderscheiden. We komen tot bet
volgende onderscheid:
l keuzes die een 'uitgangs-situatie of -specificatie' definieren;
2 keuzes die als de 'hoofdbeslissingen' en 'basiskeuzes' van een
ontwerpproces zijn aan te merken: de conceptuele en structurele
keuzes van een ontwerp;
3 keuzes die de 'uitwerking', de detaillering en concretisering
van deze conceptuele keuzes betreffen.
Deze soorten keuzes corresponderen met de fasen 1, 2 en 3 zoals Koster die
aan een ontwerp-proces onderscheidt. 'Finaliteit' c.q. 'normativiteit' kan nu
worden geinterpreteerd vanuit de hierarchie (in zekere zin chronologie van fase
l, fase 2 en fase 3) die deze typen van keuzes in bet ontwerpproces bezitten,
een hierarchie die wordt overgedragen op bet te ontwerpen stedebouwkundig
object. In deze hierarchie is in de richting van l naar 3 sprake van een 'finale
samenhang'. er geldt een toepassings- (doel/middelen-)relatie. In de omgekeerde
richting is sprake van een 'normatieve samenhang', er geldt een normstellende
relatie. De relaties in beide richtingen zijn van het causate type.
Een dergelijke interpretatie Ievert echter niet meer op (maar ook niet minder?)
dan rationaliteit als de innerlijke consistentie (d.i. structuur) van een stedebouwkundig subject (d.L ontwerp-proces). Een poging verdergaand axiologisch
stedebouwkundige keuzes te verantwoorden zou leiden tot de noodzaak van
keuzes van maatschappelijke en -wat Loen noemt- 'existentiologische' aard.
Stedebouw zou tot een bestaans- en maatschappijwetenschap worden. In ieder
geval lijkt het vooronderstelde de werkelijkheid niet de omgeving op te leveren
waarbinnen dergelijke keuzes kunnen worden uitgesproken, want voor 'wij ...
gemeenschappelijk ... in deze wereldsituatie' biedt dit vooronderstelde geen
ruimte. 'Subject' en 'situatie' worden uitgebannen, de weg van bet redelijk
denken geldt bier aileen de mens in afhankelijkheid, niet de actief handelende
mens in de habitus van ontwerper. Deze kan weliswaar binnen bet vooronderstelde 'de werkelijkheid' zijn ontwerpproces op zijn interne logica nagaan,
maar daarbinnen geen grond vinden voor de gerichtheid van zijn handelen, voor
zijn eschatologisch vooruitgrijpen op de waarheid omtrent de stad. In deel 3 zal
op deze materie worden terug gekomen en een oplossing worden gezocht in bet
'antwoord-karakter' van bet stedebouwkundig werken en handelen.
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Hoofdstuk 5:
TWEE INTERMEDIAIRE VOORONDERSTELDEN
5.1 De ervaring als vooronderstelde
5 .1.1 De ervaring in reincultuur (1 )

"Begripsvorming beeft altijd bet karakter van begripsuitdelving die de begrippen
vindt in en opdelft uit bet vooronderstelde. De begripsvorming is dus gebonden
aan de in bet vooronderstelde reeds aanwezige begripsmatigbeid; bet vooronderstelde is niet amorf, maar gestructureerd, en het gaat erom, deze reeds
aanwezige structuur te reproduceren. De daartoe noodzakelijke activering van de
gegevenbeid van deze structuur gescbiedt echter in de begripsvorming zelf, gaat
daar niet aan vooraf en staat daar niet naast. In de verbouding van de preformatie van het begrip in het vooronderstelde tot de begripsvorming" geldt
betzelfde als wat voor de verhouding van objectief en subjectief begrip geldt:
"de eerste is geen afzonderlijk gegeven model dat door de tweede gecopieerd
zou kunnen worden." Aldus Loen in 'De geschiedenis'. Hoe is van bier uit de
opvatting van 'de ervaring' als vooronderstelde te begrijpen?
Deze opvatting lost de problematiek van begripsvorming op "door knopen door
te hakken", stelt Loen. De redenering luidt: "Waar heeft de begripsvorming zich
aan te houden? Aan bet gegevene. Hoe wordt bet gegevene gegeven? In de
ervaring. Hoe worden de begrippen uit de ervaring gevormd? Ze zitten er in."
Dat wil zeggen: in deze opvatting geldt "de eenvoudige gelijkstelling: bet
vooronderstelde = het gegevene = de ervaring = het begrip."
Dit vooronderstelde fungeert vervolgens op twee manieren in de begripsvorming,
waarbij bij beide een nieuwe gelijkstelling wordt ingevoerd:
"De ene stelt de ervaring gelijk met de natuurkundige ervaring. Dit komt wat de
begripsvorming betreft neer op dezelfde reductie van aile begrippen tot de
categorie der (... ) causaliteit die wij bij bet vooronderstelde "de werkelijkbeid"
aantroffen (... ). Deze vorm van bet vooronderstelde 'de ervaring' is dus in
functie identiek met bet vooronderstelde 'de werkelijkbeid'. De andere stelt de
ervaring gelijk met zintuiglijke ervaring. Ervaring is immers gegevenheid? (... )
De verscbillende, tijdelijk van elkaar gescbeiden zintuiglijke indrukken zijn dan
de afzonderlijke bouwstenen waaruit de ervaring is opgebouwd. Hier gaat de
reductie van de begripsmatigheid nog verder dan bij de eerstgenoemde vorm:
Hier wordt aile begripsmatigbeid gereduceerd tot de geatomiseerde zintuiglijke
indrukken; dus tot een abstractie waarin juist van aile begripsmatigheid is
geabstraheerd. En de:z.e abstractie wordt als oorspronkelijke volheid van inhoud,
als bet bij uitstek concrete voorondersteld. Daarmee moet dan gepaard gaan een
opvatting van de taal als verzameling van atomaire tekens voor atomaire
indrukken."
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Loen vervolgt "In reincultuur, dus in onbelemmerde zelf-uitspraak, wordt in
beide vormen van dit vooronderstelde de ervaring als scberp definiabel (natuurkundige resp. zintuiglijke ervaring) en dus als kwalitatief scberp begrensd
opgevat. Wat buiten de ervaring valt, wat onervaarbaar is, beet 'transcendent'.
De wetenscbap van dit ervarings-transcendente beet: metafysica. Daar nu de
ervaring als de enige kenbron wordt bescbouwd, is kennis van bet transcendente
onmogelijk, en is dus metafysica onmogelijk." Is de constatering dat stedebouwkundigen zicb nog weleens aan 'metafysica' scbuldig maken een aanwijzing dat
de voortgang en ontwikkeling van dit vakgebied zicb nauwelijks laat baseren op
de toevoering van 'ervarings-gegevens'?
5.1.2 Vormen van ervaring
In zijn bescbrijving van bet vooronderstelde der ervaring maakt Loen onderscbeid tussen vormen van (wetenscbappelijke) ervaring, met name de natuurkundige en de zintuiglijke ervaring. Als we spreken van natuurkundige ervaring dan
fungeert tezamen met bet vooronderstelde der ervaring dat van 'de werkelijkbeid'. In feite gaat het bier om ervaring als empirie. Het ineengrijpend fungeren
van twee genoemde vooronderstelden kunnen we aanduiden met wat Koningsveld
bet 'standaardbeeld' van de wetenschap noemt, een beeld dat wordt gerepresenteerd door de empiriscbe wetenscbappen d.z. wetenscbappen uit op empiriscbe
kennis, die bet normatieve aspect pogen uit te bannen. Dit is een vorm van
rationaliteit die door Koningsveld als eenzijdig wordt bekritiseerd en recentelijk
ook -op systematiscbe wijze- door Kunneman ter discussie is gesteld: dergelijke
kennis is eenzijdig omdat aile weten door een waarbeidstrecbter is gevoerd
waarin een filter is ingebouwd dat aile normativiteit uitfiltreert. (2)
Wij willen hier niet in berbaling vallen met wat eerder onder 'de werkelijkbeid'
als fungerend vooronderstelde is geschreven. In bet verlengde van wat daar is
opgemerkt, alsmede vanuit de kritiek van Koningsveld en Kunneman op een
dergelijke eenzijdige wetenscbaps-beoefening, zou kunnen worden gesteld dat
bet twijfelachtig is of een benadering volgens het metbodisch idee dat de
'empirie' impliceert, voor de stedebouw toereikend is. Hierdoor wordt de omgeving van het stedebouwkundig spreken dusdanig verengd, dat eschatologiscb
vooruitgrijpen op zaakwaarbeid omtrent de stad onmogelijk wordt. Het is immers
niet aan te nemen, dat bet normatieve aspect zicb van de stad laat abstraheren.
Maar wij spreken wei slechts een vermoeden uit, een definitieve uitspraak zal
pas gedaan kunnen worden, als we vooronderstelden hebben onderzocht die
vanuit de ruimte die. ze bieden de behoefte aan een zekere contractie doen
voelen. Nu houden we ons voornamelijk nog bezig met vooronderstelden die
vooral een vraag naar mogelijke expansie doen opkomen. In zekere zin hebben
we in bet vooronderstelde 'de ervaring', met als typerende kern de 'empirie' als
metbodiscb idee, van doen met een in zichzelf al -vanuit die kern- expanderend
vooronderstelde, kortom: een bron van uitwaaierende vooronderstellingen, zoals
we zullen zien, wat verband houdt met de verschillende van elkaar te onderscbeiden vormen van ervaring. We zullen enkele van deze expansies Iaten zien,
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de vraag stellen of een contractie tot de kern van dit vooronderstelde steeds
weer mogelijk is, of dat wij de grenzen die dit vooronderstelde stelt in bepaalde
gevallen aan het overschrijden zijn. Hoe moeten wij daarbij de 'empirie' als
kern van dit vooronderstelde interpreteren?
Opnieuw is wezenlijk de vraag naar het subject. Hoe fungeert dit binnen bet
vooronderstelde der ervaring? Kwee wijst erop, dat in het Westerse denken
'empirie' en 'ervaring' door elkaar worden gehaald. Dit is een vergissing met
verstrekkende gevolgen, stelt hij. K wee schrijft: "Empirie heeft te maken met de
waarneming van een "objectieve werkelijkheid". Het ideaal van de empirische
wetenschap is om waarnemingen zodanig te verrichten en daaruit verkregen
bevindingen zodanig te formuleren, dat bet resultaat openbaar en voor ieder
inzichtelijk wordt. Ieder kan in principe de waarnemingen herhalen en de
bevindingen verifieren. Het concrete subject telt niet mee. Het kan worden
vervangen door ieder ander, en zelfs door een mecbanische apparatuur die meet
en registreert."
In bet verlengde van K wee's onderscbeid, kan worden gesteld dat, bij het
ineengrijpend fungeren van de vooronderstelden der werkelijkheid en ervaring,
bet vooronderstelde 'de werkelijkheid' de functie heeft uit bet vooronderstelde
'de ervaring' nog eens bet concrete subject uit te bannen. Natuurkundige
ervaring, empirie duiden in die zin de object-gerichtheid van onze (volgens
Kwee 'Westerse') wetenschap aan, waarin aile gegevene objectiverend moet
worden begrepen in causate termen. In hoofdstuk 2 kwamen we een dergelijk
causaal beginsel ook tegen als de 'werking van bet ordebeginsel', zich manifesterende in een lineair en deductief verband tussen proposities (zie 2.2.3).
Kwee vervolgt: "Voor de ervaring daarentegen is bet subject essentieel. Ervaring
heeft betrekking op een concreet subject. Onder ervaring verstaan we bet totaal
van de (om)vormende en (om)structurerende invloeden die het menselijk subject
in de omgang en de interactie met dingen en medemensen in zijn leefwereld in
de loop van zijn 'ontwikkeling' ondergaat." Vervolgens geeft Kwee ervaring een
individueel-subjectieve betekenis, maar hij wijst ook op 'historiscbe ervaring',
ervaring die de situatie van bet individuele subject ontstijgt. K wee schrijft:
"Geschiedenis probeert niet aileen gebeurtenissen, feiten en gestes te beschrijven, en ~ventueel te verklaren. Geschiedenis is tevens verwerken en verantwoorden van 'historische ervaring'" (3)
5.1.3 Overlap met andere vooronderstelden
Wij w.illen nu aandacht gaan besteden aan het fungeren van de verschillende
sub-typen van bet vooronderstelde der ervaring in de stedebouw, maar merken
voorshands op, dat zich in bet gemaakte onderscheid naar vormen van ervaring
aan de hand van K wee -die daarmee ons inziens bet vooronderstelde der
ervaring preciseert- niet aileen de mogelijke contractie der begripsvorming
binnen dit vooronderstelde tot dat van 'de werkelijkheid', maar zich tevens de
expansie van een eventuele begripsvorming binnen elk der sub-typen tot andere
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vooronderstelden at aandient. Hierdoor ontstaat een overlap met andere vooronderstelden.
Bijvoorbeeld:
Wat K wee onder •ervaring' verstaat -de ervaring waarin, anders dan de empirie,
dus bet menselijk subject fungeert- verwijst tevens naar bet door Loen aangeduide vooronderstelde van •bet oorspronkelijke verstaan van het zijn ... ' (ervaring
is hier •ervaring van het zijn'), alsmede naar ervaring als bistorische categorie.
Deze vraag leidt echter meteen tot de vraag naar de speciale vooronderstellingen der gescbiedwetenscbap. Loen situeert deze vooronderstellingetl •binnen' bet
bijbels •vooronderstelde' (zie boofdstuk 6).
En natuurlijk zal bet vooronderstelde der ervaring een belangrijke overlap
hebben te vertonen met •de taat als' vooronderstelde; in zijn bescbrijving van
de ervaring als vooronderstelde zinspeelde Loen hier al op. Dit beeft te maken
met Loens wetenscbapsfilosofie en kenleer. Het kennen immers gescbiedt in
categorieen, deze vormen de taal waarvan bet wetenschappelijk spreken zich
bedient. Essentieel is nu de vraag naar de verbouding van deze categorieen
-deze taal- tot de ervaring: a priori of a posteriori. In ieder geval bevat de
ervaring deze categorieen niet. De wetenschappen gaan weliswaar hun verscbillende ervaringswegen, maar de uitspreekbaarbeden van bet zijnde dat ze
ervaren, is vantevoren -in ontwerp- ter beschikking. Van deze taal a priori de
ervaring kan niet worden geabstraheerd door -op positivistiscbe wijze- knopen
door te bakken en te stellen: de ervaring = bet gegevene = het begrip c.q. de
taal. (4)

Ten aanzien van bet fungeren van bet subject speelt nog een andere problematiek mee: fungeert dit in passieve of actieve zin? We denken bierbij terug aan
wat Loen opmerkte: bet •bestaan' -als dat wat van alle denken en handelen
uiteindelijk de oorsprong is- kan de wereld ondergaan, bet bestaan kan ook
overgrijpen naar de wereld (zie 3.1). (5) Kwee stelt iets dergelijks: we kunnen
bet Ieven Ieven en beleven. (6) Dit laatste duidt op bet in passieve zin ondergaan van de stedelijke werkelijkbeid. Maar dit is -ook wetenschappelijk- niet
voldoende: "Het gaat er niet aileen maar om de werkelijkbeid op verscbillende
manieren te bestuderen en te interpreteren, maar ook om die werkelijkbeid via
bet beslissende revolutionaire moment van de -individuele en collectieveervaring te veranderen." (7)
De vraag of bet menselijk subject in bet vooronderstelde der ervaring in
passieve dan wei actieve rol fungeert, lijkt van groot belang. Hebben we in bet
afgelopen decennium in de stedebouw niet te veel nadruk gelegd op bet subject
in passieve zin? Heeft bet denken in termen van 'beleving' als bet psycbisch
ondergaan van de gebouwde omgeving niet bet stedebouwkundig ontwerpen lange
tijd bebeerst en de normativiteit ervan bepaald?
We willen nu overgaan tot bet fungeren van de verscbillende subtypen van bet
vooronderstelde der ervaring in de stedebouw, acbtereenvolgens: de •empirie'
(natuurkundige ervaring als proterend ontwerp en metbodiscb idee), de 'zintuigIijke ervaring' en de 'bistoriscbe ervaring'.

101

5.1.4 Structuralisme van de stad
Is de stedebouw een empirische wetenschap? Oat wil zeggen: kan zij fungeren
volgens het methodische idee der empirie, analoog aan de natuurwetenschappen?
Het komt ons voor dat deze thematiek in de stedebouwkundige literatuur aan de
orde wordt gesteld door inderdaad de rot van het menselijk subject te problematiseren. In termen van K wee: in hoeverre speelt 'de mens' (als individueel
subject dan wei als collectief subject) als vooronderstelling in de stedebouw
mee? Tekent zich -na een antropologische periode in de stedebouwkunde -die
wij in boofdstuk 14 zullen scbetsen- waar het subject -'de mens'- als speciale
vooronderstelling fungeerde- een nieuwe tendens af, namelijk: een 'de-centrering
van het subject' -dat wil zeggen: gerichtheid op het stedelijk object- analoog
aan de natuurwetenschappen? Graafland lijkt dit principe op te vatten als
stelregel voor wetenschappelijk spreken, dit in toepassing van een structuralistische denk- en werkwijze, die -zoals bekend- analogie met de natuurwetenschappelijk denk- en werkwijze vertoont. Oit structuralisme valt op door een
"algemene tendens (... ) de realiteit van het menselijk subject zo gering mogelijk
te maken en haar tenslotte eenvoudigweg buiten te sluiten (de-centrering van
het subject)." (8)
Oat wil zeggen: een duidelijke gerichtheid op het object, maar tocb een actieve
rol van bet menselijk subject ten opzichte van dit object. Want bet is het doel
"van iedere structuralistische activiteit, om het even of deze reflexief of
pOetisch is, (... ) een 'object' zo te reconstrueren, dat in en door deze herschepping aan de dag treedt, overeenkomstig welke regels het functioneert ... Wie
structureel denkt, neemt het gegevene, legt het uiteen en stelt het weer samen.
Oat is schijnbaar weinig, en toch is dat weinige vanuit een ander standpunt
gezien beslissend. Deze 'herschepping' is namelijk geen getrouwe 'afbeelding'
van de wereld, maar werkelijke voortbrenging van een wereld, die op de eerste
gelijkt, maar deze niet wil kopieren, maar begrijpelijk maken." (Barthes)
Bij elke structuralistische activiteit gaat het om "een wetenscbappelijke
activiteit die bestaat in het aanbrengen van structuren in de menselijke
werkelijkheid, in het scheppen van orde in de chaos om ons heen." (Jaeggi)
"Onder 'scheppen' moet dan begrepen worden de act van het reproduceren,
reconstrueren en reorganiseren via modellen die de veelvormige werkelijkheid in
kaart brengen." (Bakker) (9)
Wij interpreteren dit als volgt: de gerichtheid van het structuralisme op het
(ervaarbaar, d.i. empirisch) object betekent toch dat een taal noodzakelijk is,
die als 'taal van bewerking van het object' voor het menselijk (kennend) subject
een actieve rot impliceert. Deze taal kan echter niet een touter empirische taal
zijn, dan is er niets te bewerken, of wet is geen begripsvorming mogelijk. Wat
voor taal dan wei? In het structuralisme worden verschillende aanknopingspunten
geboden: Foucault met zijn epistemes, Levi-Strauss met zijn mythologische
structuren, Lacan met het onbewuste en (in navolging) Kristeva met 'het
semiotische'. Op deze aanknopingspunten is in de stedebouw voortgeborduurd.
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Anderzijds zijn ook taalmogelijkheden gezocht door uit te gaan van de verschillende -door Loen onderscheiden- objectiviteiten die zich in de loop der wetenschappelijke ontwikkeling hebben uitgekristalliseerd en de structuur van bet
•zijn' zouden kunnen weerspiegelen (zie met name paragraaf 8.3). Bij Krier
-maar ook bij Ching- bijvoorbeeld zien we •bet mathematische', inz. de geometrie als taal van bewerking fungeren. (I 0) Krier gaat uit van de drie geometrische basisvormen driehoek, cirkel en vierkant; bet stedebouwkundig object,
zoals wij dat kunnen ervaren, zou zicb in deze taal Iaten uitspreken. Anderzijds merken we een poging op de objectiviteit van -wat Loen noemt- bet
wezen (i.e. bet historische) als taal van bewerking te hanteren. Dit gebeurt met
name bij Aldo Rossi en andere vertegenwoordigers van bet zogenaamde neo-rationalisme in hun tyoologische benadering. Een type is daarbij een wetmatigheid
van een (stedelijk) artefact, dat een weliswaar historische, maar in die historie
permanente vorm van stedebouwkundig handelen uitdrukt. Essentieel is natuurlijk
een taal te vinden die inherent is aan de realiteit van bet stedebouwkundig
object en de structuur van bet 'zijn' van stad uitdrukt. Is de geometric daarbij
niet een onterechte bypostase?
Hoewel bet wetenschappelijk subject ondanks zijn object-gerichtheid in bet
spreken van deze taal van bewerking een actieve rol speelt, blijft de vraag naar
de rol van bet (collectief) subject, zoals dat eigenlijk facet is van bet object,
bestaan. Enerzijds merken we de erkenning op dat in de vorming van bet
stedelijk object in de loop der tijd de mens een constituerende rol heeft
gespeeld, wat impliceert: bet menselijk subject heeft historisch niet touter een
passieve rol, anderzijds wordt dit subject toch in passiviteit opgesloten in bet
object. Levi-Strauss geeft dit aan als hij schrijft dat bet om een wereld gaat,
"niet (... ) een wereld van individualiteiten, van historische processen, van min of
meer vrije beslissingen, niet (... ) een wereld van open borizonten, maar (... ) een
wereld als 'partituur', (... ) een wereld van regels, relaties, systemen en structuren." (11)
In de beschouwingen van Levi-Strauss zien wij de stad als dubbelzinnig verschijnsel naar voren komen. Enerzijds als een ervaarbaar materieel systeem
(natuurzijde van de stad), anderzijds als een cultuurproduct (stad als kunstwerk;
kunstzijde van de stad). (12) De mens is de bemiddelaar tussen beide systemen,
in onze analyse zou bet er om moeten gaan van beide systemen de structuren te
reproduceren. Wat dit cultuur-systeem betreft, stelt zich dan de vraag naar
archetypen van handelen, mythologieen, rituelen (waar onder de dans die aan
Jericho ten grondslag lag) en andere wetmatigheden van het collectief subject,
waaraan elk individeel subject onderhevig is. (Niet de mens in de mythe, maar
de mythe in de ·mens).
De vraag die hieruit voortvloeit is, of wij 'bet menselijk bestaan' kunnen
'herleiden' tot een aantaJ werkingen (Loen spreekt over •werkingen van bet
handelend bestaan'), die zich als causaal systeem Iaten interpreteren en, tot
begrip gebracht binnen de ervaring als vooronderstelde, als aan de stad inberente eigenscbappen kunnen worden beschouwd en daarmee als beborend tot
haar structuur. Hier ecbtei stuiten wij op een problematiek die in volgende
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vooronderstelden opnieuw op zal duiken, met name bet denken van Rene Girard
(paragraaf 6.1.7) speelt ons inziens ook op dit gegeven in.
Als wij aan een structuralistische benadering een ontwerp van stedebouwkundig
onderzoek menen te kunnen ontlenen, dan zullen wij in de object-gerichtheid
van dit ontwerp de de-centrering van bet (individueel) subject niet onbesproken
mogen Iaten. In de wijsbegeerte van Loen bijvoorbeeld is de enkeling ontisch
essentieel drager van het zijn. De (mogelijk wenselijk geachte) analogie van een
dergelijk ontwerp met de natuurwetenschappen (empirie als methodisch idee)
mag ons niet verblinden door ook het bestaan touter als 'werkelijkheid' (in
wereld-categorieen) tot begrip te brengen. We stuiten bier opnieuw op de
problematiek uit hoofdstuk 4: causaliteit of finaliteit.
5.1.5 Kevin Lynch en de zintuiglijke ervaring van de stad
De zogenaamde methode Lynch heeft in de stedebouw een grote rol gespeeld.
(13) Deze methode heeft ook geleid tot grote verwachtingen ten aanzien van
omgevings-psychologische inbreng in de stedebouw. In de 'methode Lynch' wordt
de stad gelezen als een systeem van atomaire tekens die atomaire zintuiglijke
indrukken 'be-tekenen'. Deze indrukken vormen tezamen een beeld van de stad.
Dit beeld is een subjectief begrip van de stad, maar doordat er zich wetmatigheden voordoen in deze beeldvorming (er Iaten zich categorieen van tekens
onderscheiden, te weten: routes, knoop- en orientatiepunten, grenzen en
districten) pretendeert de methode Lynch een objectief -in de zin van algemeen
geldig- beeld van de stad te kunnen construeren. Dit beeld is een mentale copie
('mental map') van de stad zoals wij die ervaren.
De vooronderstellingen die de methode Lynch vooraf gaan, en die de methodische reductie van de stad binnen bet vooronderstelde der ervaring bepalen,
moeten als zeer beperkt worden gekenschetst. Dit is geen probleem als tegelijk
de beperktheid van de vraag die aan deze methode ten grondslag ligt maar
wordt erkend. Als voorondersteling laat zich omschrijven: bet subject in zijn
passieve (esthetische) beleving van een specifieke stad, volgens een algemene
wetmatigheid van bet psychische. De stad spreekt hierbij een zintuiglijk
waarneembare taal van tekens, in ons spreken bezigen wij deze tekens, maar
ons uitgangspunt is slechts -wat Loen noemt- dat van het natuurlijk spreken:
wij zijn ons niet bewust van de betekenis van de tekens die wij bezigen, wij
zijn immers in bet be-tekende. Dit impliceert dat wij de methode Lynch -pars
pro toto voor aile (omgevings-psychologische) onderzoekingen- wellicht kunnen
hanteren om onze weg te vinden in een specifieke stad, maar dat vraagtekens
moeten worden gesteld bij de waarde van deze methode voor bet wetenschappelijk spreken over de stad, een spreken dat er op uit is de stad wezenlijk in
kaart te brengen door bet zijn van de stad te treffen.
Het vermoeden dat de methode Lynch aanzet kan zijn tot vorming van een
stedebouwkundige discipline moet vanuit dit gezichtspunt worden tegengesproken.
Daarvoor immers fixeert deze benadering zich te veel op een specifieke. thema-
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tiek; vorming van een discipline betekent echter naast contractie tot een thema
ook: expansie als dit nodig is, wil bet wetenschappelijk spreken toegemeten
blijven aan haar object. De benadering van Lynch laat een dergelijke expansie,
waarbij bijvoorbeeld ook 'wij', 'gemeenschappelijk', 'in de wereld' op legale
wijze in de begripsvorming een rol gaan spelen, en de stad der ervaring kan
worden getranscendeerd, niet toe. Het niet toetaten van een dergelijke expansie
geldt overigens voor de omgevingspsychologie uberhaupt: in dit vakgebied
fungeert een (punctueel) vooronderstelde (te weten: de mens, zoals deze de
stedebouwkundige omgeving passief ervaart, of hoogstens: die omgeving, zoals
door de mens onmiddellijk ervaren (beleefd)) dat weliswaar voor die discipline
ruimte biedt voor contractie tot en expansie vanuit een specifieke thematiek,
maar voor de stedebouwkundige discipline die ruimte niet biedt.
5.1.6 Aldo Rossi en de historische ervaring van de stad
Deze Italiaanse architect spreekt in zijn bekende boek 'De architectuur van de
stad' (14) waarderend over Lynch, maar hij acht toch ook deze benadering te
beperkt. Wij kunnen de stad niet aileen uitspreken in haar zintuiglijk waarneembare taal -die ons in onmiddellijke ervaring c.q. (passieve) beleving is gegeven-,
de stad transcendeert onze zintuiglijke ervaring in de historische ervarin.g. De
stad is ook 'spraak van bestaan tot bestaan', zoals Loen dit uitdrukt. De
kenbron der ervaring, waaruit een stedebouwkundige zou moeten putten, wordt
hier dus danig verruimd. Maar hoe precies?
De stad is bij Rossi, evenals bij Lynch, een teken-systeem, maar deze tekens
hebben nu met name een historische betekenis. Wezenlijk voor de stad is haar
historisch-semantische lading. In de opvatting van Rossi spelen monumenten
daarom ook een belangrijke rol, zij zijn als het ware te vergelijken met de
orientatie-punten bij Lynch. Deze fungeren om ons de weg te wijzen in onze
wandeling door de hedendaagse stad. Vergelijkbaar fungeren bij Rossi monumenten als onze wegwijzers voor de stad der historie.
Maar de stad als teken-systeem heeft niet aileen dergelijk monumenten ats
tekens. De stad is opgebouwd uit zogenaamde primaire elementen en stedeliike
patronen. Deze elementen en patronen spelen een essentiele rot als wij de stad
naar haar historische structuur willen lezen, omdat zij 'permanentiekarakter'
hebben. Zij behouden hun waarde, zijn tegen de tand des tijds hestand, ook al
verliezen zij hun onmiddellijke stedelijk-functionele betekenis. Hoewel ze naar
het functioneren van het stedelijk systeem te oordelen daarom als pathologisch
dan wet genererend gekwalificeerd moeten worden, bewaren ze ongeacht deze
kwalificatie hun historisch-semantische lading.
Maar welke kenbron staat ons nu ter beschikking deze structurele elementen
naar hun wezenlijke betekenis te lezen? Wat is die historische ervaring waaruit
wij ooze begripsvorming kunnen opdelven? Deze vraag wordt ons inziens door
Rossi niet duidelijk beantwoord. Hij spreekt over de stad als geheugen, als
collectieve herinnering, als memorie. Dat kan betekenen, dat het stedelijk object
een historische gegevenheid is, waarin feitelijke artefacten verwijzen naar de
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stad als de historische situatie, waar het bestaan zichzelf verwerkelijkte. Maar
dan hebben wij -als bij Lynch- toch ook weer te maken met een passief
subject, het menselijk bestaan in de beleving van de stad als zijn historische
spraak van bestaan tot bestaan, kortom: zijn situatie. Maar hoeft onze begripsvorming zich daarmee dan niet noodzakelijk te beperken tot de herinnering?
Kan het subject ook worden geactiveerd? Biedt deze benadering ook de ruimte
voor andere dimensies van het menselijk bestaan, met name -wat Loen noemtdie der anticipatie (kentheoretisch: eschatologisch vooruitgrijpen)? Of blijven
wij ook bier met ons spreken hangen in het be-tekende en kunnen wij de
stedelijke tekens die wij bezigen om de stad historisch te be-tekenen uiteindelijk toch slechts kwalificeren naar hun functionele waarde in bet stedelijk
systeem: pathologisch, genererend.

5.2 De taal als vooronderstelde (I 5)
5.2.1 Begripsvorming als wijze van taalgebruik
"Taal is instrument van gedachten; taalfouten-die-denkfouten zijn." Een dergelijke uitspraak -deze is uit een interview met J.L. Heldring (NRC 19-4-86)verwijzen naar de 'taal' als vooronderstelde. Wat schrijft Loen over dit vooronderstelde? We citeren uit 'De geschiedenis':
"De vraag was dus, waarin de begrippen gevonden en waaruit ze opgedolven
worden. Dit zou bet 'vooronderstelde' heten. Het antwoord ligt volgens de nu
geschetste opvatting voor de hand. Begripsvorming is een bepaalde wijze van
taalgebruik. Zij moet geschieden in volzinnen die uit woorden bestaan, zij moet
dus gebruik maken van de bestaande taal. De woorden en, op ander niveau, de
volzinnen van een bepaalde taal hebben betekenis, dat wil zeggen: zijn reeds de
uitdrukking van begrippen. De begripsvorming is dus gebonden aan de in de taal
reeds aanwezige begripsmatigheid; zij is een nieuwe taaldaad, die de gegevenheid
van deze begripsmatigheid in de gebruikte taal activeert en nieuw vormt. Het
vooronderstelde, dat is de taal."
"De taal als het vooronderstelde is (... ) niet een verzameling van eeuwig
vaststaande woordbetekenissen maar bet in gebruik geijkte communicatiemiddel."
Zowel de bestaande taal die als vooronderstelde fungeert, alsook de nieuwe
taalschepping die vandaaruit, door middel van begripsvorming, plaats vindt,
moeten op hun 'gebruiksfunctie' worden geverifieerd. "Het kan zijn, dat aileen
de taal van de natuurkunde met de verificatie door het natuurkundig experiment
als uitdrukking van werkelijkheid wordt aanvaard, terwijl de andere 'taalspelen'
bet niet verder brengen dan verificatie door practische bruikbaarheid of
zedelijke aanvaardbaarheid. Dan verschijnt achter de taal als vooronderstelde 'de
werkelijkheid', zonder dat deze de taal als vooronderstelde geheel kan verdringen: zowel in secundair begrip als in primaire begripsvorming blijft de naieve
gebruiksfunctie van de taal in dit geval beslissend."
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5.2.2 Spreektaal of tekentaal?
Zijn we met dit vooronderstelde de taal niet bij een hypothese aanbeland die in
de actuele stedebouw als speciale vooronderstelling lijkt te fungeren, te weten:
de stad als taal? In de stedebouwkundige literatuur vallen pogingen op vanuit de
semiologie of semiotiek te komen tot stedelijke analyse, dit in termen van het
begrippenpaar •teken-betekenis'. In zekere zin is at op deze problematiek
gezinspeeld bij bet vooronderstelde der ervaring. Daar ging bet echter om een
aan een bepaalde vorm van ervaring adequate taal, nu duiden we op een
hypostasering van de de stad als taal.
Het lijkt er nochtans op, dat dit uitgangspunt niet beeft geleid tot eenadequaat
•proterend ontwerp van stedebouwkundig bandelen en denken', ofwel metbodisch
idee. Daarom beperken we ons in deze paragraaf tot een andere tbematiek
binnen de stedebouw, die in termen van bet vooronderstelde de taal moet
worden uitgesproken. Het gaat om een zeer centrale problematiek: welk •taalspel' spelen we, in welke •taalsfeer' moeten we ons -gelet op onze zaak de
stad- in de stedebouw bevinden: de spreek-taal of de teken-taal? Deze vraagstelling impliceert dat wij bet vooronderstelde de taal als bet ware •oprekken',
door begripsvorming niet te beperken tot een wijze van woordgebruik (zie
Loen), maar er tevens toe te rekenen: een wijze van gebruik van beelden. Naast
de spreek- en schrijftaal, dus ook de beeld- en tekentaal.
Het is onder anderen de stedebouwkundige Heeling die constateert dat bet -in
loeniaanse termen- bet vooronderstelde 'de tekentaal' is waarbinnen een stedebouwkundige discipline zou moeten fungeren. Dit is noodzakelijk, wil de
stedebouw tot •formele ordiming' kunnen komen en -ten dienste daarvan- tot
bet ontwikkelen van •vormconcepten'. Deze vormconcepten bepalen niet aileen
bet beeld van een te realiseren stedebouwkundige omgeving, maar zijn ook
bedoeld, stelt Heeling, als communicatie-middel, als taal. Daarom spreekt Heeling
ook wei van 'instrumentele vormconcepten'. (16)
Een stedebouwkundig ontwerp, zegt Heeling, wordt "gesteld in de tekentaal."
Hij buldigt biermee een opvatting, waarvan ook de arcbitectoniscb-stedebouwkundige opleidingen zijn doortrokken, de •wetenscbappelijke' niet uitgezonderd.
Denken wordt daarbij in bevige mate geproclameerd als 'visueel denken',
ontwerpen = visualiseren; een uitgangspunt dat natuurlijk voortdurend bet
gevaar in zich beeft dat bet tekenen op zichzelf, de tecbniek van bet visualiseren, de boventoon gaat voeren en zelfs plaatsvervangend gaat werken voor
denken en wetenschappelijke begrips- (ofwel beeld-?) vorming: als je tekent,
denk je. Maar geldt dan ook, analoog aan de uitspraak van Heldring in de
aanbef van de vorige paragraaf: tekenfouten zijn denkfouten? In elk geval zou
de kern van bet leren omgaan met 'de tekentaal' door studenten in een wetenschappelijke omgeving op deze vraag gericbt moeten zijn.
Het fungeren van 'de tekentaal' bepleit Heeling niet aiieen op traditionele
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gronden, op bet gangbare uitgangspunt dat stedebouwkundige vormgeving altijd
beeldvorming impliceert. Heeling spreekt ook over de kracbt van de tekentaal,
een kracbt die bieruit blijkt dat tegenstellingen kunnen worden overbrugd. Het
planologiscb concept der 'gebundelde deconcentratie' bijvoorbeeld, is verbaal-taalkundig een innerlijke tegenstrijdigbeid, maar visueel-talig, als getekend
concept, kan deze tegenstrijdigbeid worden overwonnen. Iedereen kan zien wat
wordt bedoeld. (17) Tevens noemt Heeling een aantal andere argumenten, waarin
wij de eerder door Loen genoemde criteria van 'practiscbe bruikbaarbeid' en
'zedelijke aanvaarbaarbeid' menen te berkennen. Wat bet eerste criterium
betreft, spreekt de uitdrukking 'instrumenteel vormconcept' welbaast voor
zicbzelf. Tocb: wat bedoelt Heeling precies?
Voor Heeling bangt bet banteren van de tekentaal samen met een 'conceptuele
benadering'. Grofweg onderscbeidt hij twee soorten concepten: het instrumentele
en bet contextuele vormconcept. In dit laatste treffen wij weer een andere
vertaling van bet begrip 'situatie' aan: de locatie van een stedebouwkundige
opgave gesteld in de tekentaal. Ten opzicbte van dit concept manifesteert zicb
bet instrumentele vormconcept als 'situatie-loos', bet refereert in feite naar een
algemene, abstracte vormentaal, ja... een dergelijk concept lijkt welbaast
afbeelding van een vorm uit een platoons rijk van vormen. De oorsprong van dit
concept is ecbter niet duidelijk gegeven, bet lijkt touter subjectief, bet wordt
door de ontwerper op willekeurige gronden geintroduceerd. Deze werkwijze
roept dan ook de nodige vragen op: aan welk gegevene boudt dit concept zicb
in een eventueel escbatologiscb vooruitgrijpen? Om dergelijke vragen - in wezen
tocb de waarbeidsvraag, de vraag naar de ken- en waarbeidsfunctie van Heelings
speciale vooronderstelling- te ontlopen, valt Heeling terug op bet criterium van
practiscbe bruikbaarbeid en zedelijke aanvaardbaarbeid: een vormconcept moet
instrumenteel zijn, wat onder andere betekent dat bet tot overeenstemming
tussen mensen moet leiden. (18)

5.2.3 Kritiek op de tekentaal als vooronderstelde
Tegen bet "in onbelemmerde zelfuitspraak" Iaten fungeren van bet vooronderstelde 'de tekentaal' in de architectonisch.:. stedebouwkundige opleidingen
waarschuwt H. Lefebvre. Hij bekritiseert de gerichtbeid van dergelijke opleidingen op bet visualiseren. "Ik heb in aile scholen en bij aile projecten dezelfde
obsessie aangetroffen: de tekening. Studenten, architecten en stedebouwkundigen, Iaten zicb enkel en aileen definieren als visuelen, ze sluiten zich op in een
voortdurende perfectie van de lijn, in een getekende ruimte die ze vervolgens
tot Ieven brengen met figuurtjes en retorica. Het is een vreemde pedagogische
en maatschappelijke specialisatie. Bijna een eeuw geleden verklaarde Ruskin de
decadentie van de kunst uit de plattegrond-manie, bet vertrouwd zijn met
landkaarten, de een-dimensionale waarneming." (19)
Lefebvre meent, dat bet systematiscb visualiseren nog indringender dan in de
tijd van Ruskin aan de kaak moeten worden gesteld. Het gaat hem daarbij niet
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aileen om •figuurtjes en retorica', zoats het vorige citaat zou kunnen doen
vermoeden (het ballonvaardertje of de eenzame violist op de bouwkundige
tekening), maar om een fundamenteel iets: door de dictatuur van het oog, in. de
volkomen gevisualiseerde ruimte wordt de concrete en beleefde werkelijkheid
ontkend, met als uiterste consequentie: de verdwijning van het lichaam (ofwel
wat wij in deel 4 zullen behandelen als de •rationaliteit van het lichamelijk-'"inde-wereld-zijn'). "Alles wordt gereduceerd tot een intens visualiseren, dat wil
zeggen tot een niet willen weten van wat ervaren en doorleefd is." Lefebvre
verwijst naar Nietzsche, "die een halve eeuw voor Saussure een ta~i-theorie
had, die volgens mij ook veel diepgaander is. Nietzsche stelt de hypertrofie van
van de visualisatie aan de kaak (... ). Denken is zien: perspectief, gezlchtspunt,
horizon, at die visuele beeldspraken absorberen het fundamentele element van
het denken."
Voor Lefebvre kan een in extremo visualiserende stedebouw slechts een pseudowetenschap zijn, want de waarheid van het lichaam wordt prijsgegeven, "het
lichaam wordt in de steek gelaten, geloochend of beter gezegd verloochend door
een dergelijk super-visualiseren, het wordt gereduceerd tot een netwerk van
abstracte tekens." (20)
De opvattingen van Lefebvre kunnen binnen bet bestek van deze studie niet
breeduit worden overdacht. Er komen enkele associaties op, die bier vragend
worden geformuleerd:
- Wat te denken van Loens uitgangspunt dat in ons zoe ken naar waarh~id
methodische •auditie' (zie 7.2.2) vooraf zou moeten gaan aan visuele waarneming?
-Wordt door Lefebvre niet -impliciet- een ernstige kritiek geleverd op de
methode Lynch, waarin de stad wordt gereduceerd tot een abstract netwerk
van tekens?
-lmpliceert Lefebvres opvatting tevens niet een ondergraven van stedelijke
analyse vanuit semiotische invalshoek?
Volgens Heeling kan een getekend concept iets uitdrukken, waartoe de spreektaal niet in staat is. Als voorbeeld noemde hij het (innerlijk tegenstrijdige)
planologisch concept der •gebundelde deconcentratie'. Het is opvallend, dat
Giebels op grond van bet paradoxale karakter dit begrip juist een "betekenisloze
aanduiding" noemt, en stelt dat planologen eens wat beter op hun taal moeten
letten. (21) Tekent zich hierin een confrontatie af tussen de spreek- en
tekentaal als fungerend vooronderstelde? Dan is deze confrontatie wei opvallend,
want volgens de planoloog Faludi moet de planologie haar zaken tot uitspraak
brengen door middel van de spreektaal. Dit is de taal waarin wij -ook alledaggewend zijn te spreken over de dingen, wij mogen ons in de ruimtelijke
wetenschappen niet van deze taal verwijderen. Het is ook de taal die als
vooronderstelde fungerend is aan de universiteit. Maar ook aan een Technische
Universiteit'? Daar blijkt in ieder geval de spreek- en schrijftaal in bepaald
opzicht problematisch, zelfs als deze niet zozeer ten behoeve van begripsvorming, maar ter toelichtende verklaring van een ontwerp wordt gebruikt. De
ruimtetijkheid van het technisch ontwerp laat zich niet zomaar omzetten in de
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chronologie van de taal. Maar dit betreft niet aileen het spreken in een
verklarende toelicbting, het is een problematiek van het wetenschappelijk
spreken iiberhaupt, in woord- of beeldtaal. Loen wijst op een mogelijke "discongruentie van de transce.ndentale v~ronderstelling van het zijn en het factisch
uitspreken" ervan, een discongruentie die zich openbaart in hun beider verhouding tot de tijd. "Het spreken is, naar zijn uiterlijk begrip, gebonden aan de
eendimensionaliteit van het tijdelijk gebeuren. Het is een lineaire aaneenrijging
van woorden. Daarin is het spreken inadequaat ten opzichte van de waarheid.
Dit blijkt,. indien nodig, reeds zonneklaar uit een zo triviaal voorbeeld als een
algebraische determinantenrekening; deze laat zich haast niet oplezen, maar
slechts in een tweedimensionaal schema opschrijven." (22)
Komen we terug op het uitgangspunt van Faludi: de spreektaal moet in de
ruimtelijke wetenschappen medium van begripsvorming zijn. (23) Is het niet
denkbaar, gelet op de persisterende wijze waarop -in stedebouwkundige traditie,
maar ook in het actuele stedebouwkundige ontwerpen- de tekentaal wordt
gepousseerd, we in deze tekentaal met een in zijn stedebouwkundig fungeren
wezenlijk vooronderstelde te maken hebben, omdat ons woord-spreken in
belangrijk opzicbt inadequaat blijkt in verhouding tot de waarheid van de
stedebouwkundige zaak? Met andere woorden: pousseren de stedebouwkundige
opleidingen '-even afgezien van uitwassen en verkeerde accenten- met goed
recht de tekentaal? Het zou kunnen zijn, dat we bier raken aan een fundamentele dualiteit van de stad als zaak: dynamiek en statiek, functie en vorm,
stedelijk proces en stedelijk morfologiscb concept. Het zou kunnen zijn dat
-vanuit de intentie van bet wetenscbappelijk spreken bet zijn te treffen- naast
de spraaktaal de tekentaal als medium wei moet fungeren. In onze scbets van de
ontwikkeling der moderne stedebouw manifesteerde zicb nadrukkelijk de kritiek
op bet verbale karakter van deze discipline in fase 5. Het verbaal geformuleerde
programma bleek niet om te zetten in een driedimensionaal beeld. Voor het
stedebouwkundig beeld, en derbalve bet stedebouwkundig vormgevend handelen,
wordt in bet verlengde van die kritiek weer de noodzakelijke autonomie
opgeeist. Maar bier Iaten zicb de nodige vragen stellen:
-Hoe zou een stedebouw die fungeert door middel van tekentaal van baar
eventuele disciplinaire, wetenscbappelijke pretentie
rekenschap af kunnen
leggen?
-Hoe wordt een eventuele eenheid van de stedebouw als ontwerpende, vormgevende discipline en als stedebouwkundige planologie gerealiseerd, in aanmerking genomen dat zij elk een ander taalspel zouden moeten spelen, zich elk in
een andere
taalsfeer zouden moeten bevinden? Wat deze vraag betreft
verwijzen wij terug naar o.nze gedachte dat in stadium 3 van de ontwikkeling
van de moderne stedebouw een zekere eenbeid werd bereikt, omdat beide
kanten van de stedebouw zich voor hun
begripsvorming meenden te kunnen
bedienen van een abstracte wiskundige taal: de ene van een statistische taal,
de andere van
een geometriscbe taal, ecbter: aJlebei in eenzelfde -ook
intentionele- taalsfeer fungerend.
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Hoofdstuk 6:
HET BESTAAN ALS STEDEBOUWKUNDIG THEMA
6.1 'Het oorspronkeliik verstaan van het ziin. zoals dat aan het menselijk
bestaan eigen is' als vooronderstelde ( 1)
6.1.1 Verhouding tot andere vooronderstelden
In dit hoofdstuk komt een tweetal vooronderstelden ter sprake die voor onze
begripsvorming de mogelijkheid bieden tot een expansie van bet thema de stad
te komen. Zij bieden dus een ruimere omgeving van wetenschappelijk spreken
dan de vooronderstelden in het vorige hoofdstuk. De nu in hun stedebouwkundig
fungeren te behandelen vooronderstelden kenmerken zich daardoor, dat bet
'menselijk bestaan' thematisch tot de stedebouwkundige zaak gaat behoren. Wat
betekent dit voor de speciale vooronderstellingen der stedebouw?
Het vooronderstelde zoals in de titel van deze paragraaf genoemd, zal in het
vervolg kortweg worden aangeduid als het vooronderstelde van 'bet menselijk
zijn of bestaan'. Loen heeft zijn naamgeving ontleend aan de wijsbegeerte van
Heidegger, die in zijn boek 'Sein und Zeit' dit vooronderstelde expliceert. Het is
Heidegger in zijn wijsbegeerte te doen om 'het oorspronkelijke Seinsverstllndnis'
van bet 'Dasein' . Dit Dasein bestaat in een 'Zeitigung' van het zich ontwerpend
menselijk bestaan. Het menselijk bestaan is hierbij het gegevene waarachter
ooze begripsvorming niet kan gaan, maar waarvan zij ook niet kan abstraheren.
(2)

Het opgemelde vooronderstelde heeft in de stedebouwkundige wereld de nodige
invloed gehad (3), maar de omschrijving ervan wordt ontleend aan een fragment
uit bet werk van Loen. In dit fragment lezen we de kritische tendens af die dit
vooronderstelde heeft ten opzichte van een begripsvorming die touter natuurwetenschappelijk wil zijn. Het vooronderstelde van 'bet menselijk zijn', manifesteert zich dan ook nadrukkelijk als een tegenhanger van het vooronderstelde 'de
werkelijkheid', maar ook van dat der ervaring, dat het volgens Loen immers in
zich heeft wetenschappelijkheid gelijk te stellen met "vrijblijvend kijken
naar ...".
Tot het vooronderstelde 'de taal' verhoudt zich dat van 'het menselijk bestaan'
enerzijds dusdanig, dat wordt gezocht naar een 'antropologisch grondpatroon van
menselijk handelen' in plaats van zich te beperken tot "een eenvoudige logische
en linguistische bekommernis, een filosofie (... ) in overeenstemming met de
wetten van de taal en het denken". (4) Anderzijds kunnen de vooronderstelden
van 'het menselijk bestaan' en 'de taal' weer ineengrijpen als het menselijk
spreken wezenlijk wordt opgevat als een bestaans-inzet, zoals in de wijsbegeerte
van Loen. Een dergelijk uitgangspunt laat zich enerzijds interpreteren als een
expansie van het vooronderstelde 'de taal' tot dat van 'het menselijk bestaan',
anderzijds een contractie van het vooronderstelde 'het menselijk bestaan' tot
'de taal'.
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6.1.2 Zuhandenheit en Vorhandenheit
"De objectiverende wetenschappelijke kennis zou niet mogelijk zijn, indien niet
datgene, waarop onze kennis betrekking heeft, ons reeds vantevoren op oorspronkelijke wijze vertrouwd was. Deze vertrouw(lheid is gegeven met ons zijn
in de wereld, waarin wij omgaan met datgene (dingen en mensen; wij bepalen
ons thans tot de dingen) wat ons in de wereld aangaat. In deze dagelijkse
vertrouwde omgeving zijn ons de dingen reeds op zekere wijze be'kend, 'ontsloten'. Wij kunnen dus zeggen: de objectiverende wetenschappelijke kennis is
slechts mogelijk op grond van de oorspronkelijker ontslotenheid in de dagelijkse
vertrouwde omgang met datgene, wat die kennis dan tot object maakt. In deze
oorspronkelijke ontslotenheid stellen wij niet vast, dat de dingen er zijn en zo
zijn, maar gebruiken wij ze. De 'dingen' zijn ons dus oorspronkelijk ontsloten
als fungerend deel in een grote samenhang, waarin bet een naar bet ander
verwijst en waarin al deze verwijzingen tenslotte ergens uitmonden in bet
menselijk bestaan; bet is de mens. in zijn bestaan namelijk niet om iets anders,
maar om zichzelf te doen. De 'dingen' zijn ons oorspronkelijk in hun 'Zuhandenheit' ontsloten. Ten opzichte van deze oorspronkelijke ontslotenheid is de
natuurwetenschappelijke kennis een reductie. De natuurwetenschap 'stelt' de
dingen als object tegenover zich. De mens wordt nu toeschouwer, die constateert, dat dit zo en dat zo is. De Zuhandenheit van het gebruiksvoorwerp wordt
teruggebracht tot de Vorhandenheit van bet object." (5)
Leidt het Iaten fungeren van een dergelijk vooronderstelde ten dienste van de
discipline stedebouw niet tot een enorme expansie? Immers, begripsvorming
omtrent de stad zou vooronderstellen: de mens in zijn bouwend bestaan, in de
ontslotenheid der Zuhandenheit... De stad als zaak, zou zich moeten ontsluiten
in deze Zuhandenheit van het bestaan. Dit leidt tot bijvoorbeeld een ontologie
van bet wonen als invoegingskader: wonen wordt tot vooronderstelling. De vraag
stelt zich: wat is wonen? En wat het bouwen betreft: techniek wordt gezien als
metafysiek, dat wit zeggen: bet ontwerpend bezig-zijn wordt verruimd opgevat
als •zeitigung' van het ontwerpend bestaan. Daarin is de speciale vooronderstelling verdisconteerd dat de mens de habitus van ontwerper heeft, en dan niet
zomaar, maar ontwerper ten dode! Enzovoort. ..
Wat moeten wij hiermee aan? Is een dergelijk vooronderstelde -zelfs al zou de
stad als zaak bet vereisen- wei hanteerbaar in een toch overwegend practische
aangelegenheid als de stedebouw? Leidt dit niet tot een afstand tussen stedebouw als aan de ene kant een theoretische discipline, aan de andere kant een
practische professie, waarbij dan de discipline aileen van de professie erkenning
vindt vanwege de filosofische mooi-igheid en poetische beschouwelijkheid die
ten toon wordt gespreid?
Duidelijk is in elk geval, dat we steeds te maken krijgen met speciale vooronderstellingen van antropologische aard. In de navolgende paragrafen zullen
enkele van deze vooronderstellingen de revue passeren, aangeduid met de namen
van hun ontwerpers. Allereerst wordt nader ingegaan op Heidegger, die, zoals al
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gesteld, in bet (stede-)bouwkundig denken een merkbare invloed heeft uitgeoefend. In aansluiting daarop behandelen we vervolgens nog: Hannah Arendt,
Max Scheler, Alfred Weber en Rene Girard.

6.1.3 Heidegger (1889-1976)
-Een transcendentale benadering (6)
Deze filosoof heeft zich intensief bezig gehouden met de vraag naar het wonen.
Daarvan getuigt onder meer zijn studie 'Bauen Wohnen Denken'. (7) Daarin
wordt het 'wonen' in feite als vooronderstelling van het bouwen ( = handelen)
gezien. "Slechts wanneer we in staat zijn te wonen, kunnen we bouwen." (8)
De benadering van Heidegger is transcendentaal: bij vraagt door naar de
grondbouding achter ons (techniscb) handelen. Door welke grondhouding laat het
'wonen' zich kenmerken? Het gegevene is de natuur. De mens bewerkt dit
gegevene. "Tegenover de houding die de natuur, bet gegevene, aangrijpt en baar
op vele wijzen exploiteert ten behoeve van de onbegrensd verdergaande
verlangens van de mens [dwz. bet bestaansbandelen als uitbuiten, invoeging KD],
staat een andere, die van bet 'schonen'. Zij laat de natuur zichzelf worden; zij
helpt de natuur te verschijnen voor de mens in alle waarden, en in bet
waardevolle dat zij zelf is. Menselijke omvorming van de natuur moet altijd
binnen dit grondgegeven blijven, met name het berekenende denken en de
natuurwetenschappelijke techniek." Heidegger: "Der Grundzug des Wohnens ist
dieses scMnen." (9)
Twee verscbillende grondhoudingen dus. Tegenover het 'herausforderend Entbergen' van de techniek, staat bet 'bervorbringend Entbergen' in de kunst. Analoog
staat tegenover bet 'uitbuiten' het 'schonen', ook vertaald met 'ontzien'.
Dit 'ontzien', dit 'schonen' is nu de grondtrek van het wonen. Vandaar uit
krijgt bet bestaans-handelen -bet bouwen- zijn gestalte. Maar wat is nu wonen
als ontzien? Dit wonen is het verzamelende verblijven in de wereld. Deze, zoals
TeUegen noemt, 'ineengebonden woonvorm' staat tegenover de 'uiteengelegde
woonvorm', welke woonvorm de hedendaagse mens lijkt te practiseren en
letterlijk zijn uitdrukking vindt in bet concept van de 'uiteengelegde stad'.
Omdat de grondtrek van bet wonen dit 'schonen' of 'ontzien' is, moet het
bouwen vanuit deze grondhouding plaats vinden, letterlijk: 'plaats' vinden,
immers, in Heideggers filosofie van bet wonen speelt de notie 'plaats' een
essentiele rol, te vergelijken met Goudappels omschrijving van de thematiek van
de situtektuur: bet vinden van de goede plaats of plek, als -wat hij noemt- bet
sacraie element van bet bouwen. (I 0)
Heidegger gaat in de uitwerking van de thematiek van het wonen ook in een
dergelijke sacrale richting: het wonen in zijn verbondenheid met de 'plaats'
krijgt een heidens-religieus karakter. Bekend is in dit verband ook de notie
'genius loci' van Chr. Norberg-Schutz, die in zijn analyses op Heidegger terug
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'genius loci' van Chr. Norberg-Schutz, die in zijn analyses op Heidegger terug
grijpt en ook door Aldo Rossi in zijn belangrijke hoek 'De architectuur van de
stad' wordt behandeld. (II)
- Religieuze dimensie
Vanuit ons besef van bet fungeren van -wat Loen noemt- bet 'bijbels vooronderstelde', gebaseerd op bet joods-christelijk denken (zie ook paragraaf 6.2),
moeten we op de uitwerking in deze sacrale richting kritisch zijn. Want: de
bijbel is "een anti-heidens getuigenis" en "Religion ist Unglaube", zijn theologische uitspraken van resp. K.H. Miskotte en K. Barth (12), die congeniaal zijn
aan de uitgangspunten van Loen. De noodzaak bet vooronderstelde van het
'menselijk bestaan' van theologisch kanttekeningen te voorzien, heeft te maken
met de moeilijkheid die volgens Loen het existentieel vooronderstelde eigen is.
Hij stelt als manco van dit vooronderstelde, dat de existentie op zichzelf wordt
gesteld. - "een analogon van de verkapseling van bet subject van Descartes." Dit
is onterecht, want de "objectiviteit der waarheid is gefundeerd in bet woord,
dat ook bet op zichzelf stellen der existentie onmogelijk maakt. ( 13)
Dit betekent, dat het vooronderstelde 'bet oorspronkelijk verstaan van bet zijn,
zoals dat aan bet menselijk bestaan eigen is' wordt bekritiseerd binnen bet
hierna te bespreken 'bijbels vooronderstelde'! Steeds blijkt dat wij niet binnen
de grenzen van een bepaaid vooronderstelde kunnen blijven denken! Nu proberen
we echter zoveel mogelijk wei binnen de grenzen van ons existentieel voorondersteide te blijven en bepalen ons tot een kritische reactie van E. Levinas op
de ideevorming van Heidegger.
In zijn artikei 'Heidegger, Gagarin en wij' geeft Levinas allereerst een - volgens
Van Dijk- wat spottende weergave van Heideggers diagnose van de technologie:
"Het zou dringend nodig zijn de mens te verdedigen tegen de technologie van
onze eeuw. De mens zou er zijn identiteit in verloren hebben en als een schakel
opgaan in een ontzaglijke machinerie waarin dingen en wezens ronddraaien. 1
Voortaan zou 'bestaan' hetzelfde zijn als bet 'uitbuiten' van de natuur..." Door
de technologie zou de mens de wereld verloren hebben. "De therapie zou
gelegen zijn in bet terugvinden van de wereld, de terugkeer tot een "... een
kindsheid, die op een geheimzinnige wijze in de Plaats ('der Ort') ligt opgetast,
zich openstellen voor bet Iicht van machtige landschappen, voor de fascinatie
van de natuur ... (... ), -de eenheid voelen die tot stand komt doordat een brug

1 Wij merken op dat de naoorlogse ontwikkelingen binnen de stedebouw
voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op een dergelijke cultuurkritische
analyse. Zie hoofdstuk 14 en paragraaf 13.3.2. Kern van deze kritiek: de stad
zou de mens 'ont-menselijken'.
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twee oevers verbindt 2 - een gevoel bebben voor de arcbitectuur van gebouwen... (... ) Het Zijn zelf van de werkelijkheid zou zich manifesteren van achter
deze bevoorrechte ervaringen, om zich te geven en toe te vertrouwen in de
hoede van de mens. En de mens, boeder van het Zijn, zou uit deze genade zijn
bestaan en zijn waarheid putten." (14)
Van Dijk merkt op: "In deze 'subtiele en nieuwe leer' hoort Levinas toch
doorklinken de eeuwige verleiding van bet heidendom: 'Het beilige dat door de
wereld heensijpelt' ." Levinas ziet "een verborgen verwantschap tussen Heideggers
eerbied voor 'der Ort' en de verheerlijking van 'ras, bloed en bodem', die de
niet-ari~r. de niet autochtone, de 'Heimatslose' in ballingschap en gasoven doet.
Levinas legt verband tussen 'der Ort' en de 'heilige plaatsen' van de Balilscultus
in Tenach: mythologie en afgoderij zijn de gevaren van de sedentaire levenswijze! Techniek is minder gevaarlijk dan de geesten van de Plaats. De betekenis
van de 'prestatie van Gagarin' zoekt hij dan ook niet in de 'magnifieke
kermisstunt', maar daarin ' ... dat voor het eerst een mens de Plaats verlaten
heeft; gedurende een uur heeft een mens buiten iedere horizon bestaan .. .'" (IS)
Met andere woorden: tot de structuur van de menselijke bestaanswijze behoort
de ontheemdheid, bet is onder andere het technisch handelen dat een eind
maakt aan 'bet voorrecht van de verworteling', het ontrukt ons '... aan de
Heideggeriaanse wereld met haar bijgeloof van de Plaats'.
De notie 'plaats' worqt cruciaal voor ons bestaans-handelen. In de stedebouw is
ook voortdurend naar een verbinding gezocht met deze notie: 'stede' in stedebouwkunde zou duiden op 'plaats'. Wij hebben nu gezien welke verregaande en
bepalende (speciale) vooronderstelling hiermee (stilzwijgend?) in de stedebouw
(kunnen) worden geintroduceerd. In naoorlogse tijd echter, wordt de grondslag
van deze notie plaats c.q. stede toch wel erg problematisch. Zij komt als bet
ware tegenover die van de 'ontheemdheid' te staan, die door Harvey Cox in zijn
manifest van de geseculariseerde stad tot programma lijkt te worden verheven.
(16) Duidelijk zal worden hoezeer de naoorlogse stedebouw van de moderne tijd
zich zag gesteld in het spanningsveld van 'plaats' en 'ontheemdheid'.

- Evaluatie Heidegger
Heidegger geeft een transcendentale benadering van het menselijk werken. Dat
spreekt ons aan, bet ligt in de lijn van onze vraagstelling in de richting van
2 "De brug is een plaats. Als dergelijk ding staat ze een ruimte toe,
waarin de hemel en aarde, de goddelijken en de stervelingen, ingevoegd zijn.
De ruimte die door de brug is toegestaan, bevat velerlei plaatsen in
Uit: 'Bouwen, wonen,
verschillende nabijheid en verte van de brug ..."
denken', blz. 14)
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vooronderstellingen. Zijn opvattingen zijn in dit opzicht een mogelijk antwoord
op onze problematiek. Heidegger ontwerpt een antropologie, een filosofie van
bet 'menselijk bestaan' (Dasein). Als antropologie heeft zij een bijzonder
karakter, want zij handelt niet over de mens als een object onder andere
objecten, maar over de oorsprong waarop aile objecten betrokken zijn. (17)
Deze oorsprong is het menselijk bestaan, bet is niet uit de 'geest' ('rede'), het
'Ieven' of de 'wereld' ('werkelijkheid') af te leiden. Het menselijk bestaan is
weer vooronderstelde voor de rede, het Ieven, voor de wereld.
Maar essentieel is natuurlijk wei het ontwerp van deze fungerende antropologie,
in dit geval met name of in bet bouwen de notie plaats c.q. stede en de
daarmee verbonden vooronderstellingen omtrent het 'wonen'- inderdaad zo'n
centrale rol toebedacht moet(en) krijgen als dat door Heidegger wordt verondersteld. Wat dit betreft ontmoeten wij in Levinas een felle tegenstander van
Heidegger. Vatten we zijn kritiek samen: de notie 'plaats' brengt noodzakelijk
de gevaren van een heidens-religieus levensbesef met zich mee.
Ons inziens is de mate waarin we deze kritiek ter harte nemen, en de mate
waarin wij een kritische afstand tot Heidegger in willen nemen, afhankelijk van
het gegeven in hoeverre wij het 'bijbels vooronderstelde' willen Iaten fungeren
als het gaat om het handelend bestaan en dan met name: vanuit welke theologische achtergrond! 3
Vanuit deze beschrijving van het vooronderstelde dat Heidegger ontwerpt,
kunnen we nu in het kort enkele aspecten van het werk van Hannah Arendt,
Max Scheler, Alfred Weber en Rene Girard aanstippen, omdat we hiermee met
'antropologische ontwerpen' in aanraking komen die in de stedebouw mede de
grondslagen van het denken bepalen, zoals we met name in deel 4 tullen zien.

6.1.4 Hannah Arendt (1906-1975}
Interessant en in het verlengde van het voorgaande is de vraag die Hannah
Arendt stelt: waar zijn we als we denken? Op welke 'plaats' bevinden we ons
dan? Verworteld? In een plaats? Of zijn we ontheemd? Voor Hannah Arendt
3 Goudappel merkt ten aanzien van dit fragment op, om de betekenis van
een dergelijke discussie voor de Nederlandse stedebouw te verduidelijken:
"lnteressant is hier dat ook de verdediging (duiding) van •stede' door
mensen als Granpre Moliere en Froger sterk in de jaren 20 en 30-sfeer van
'Heilige (cultische) Plaats' enz. was. Veel uitspraken van Granpre en Froger
zijn gedragen door dat merkwaardige, toch ook wei 'Blut und Boden-achtige'
van de jaren 30 en mede gedragen door. hun RK -achtergrond, bij Granpre als
bekeerling het sterkst."
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ontspringt het denken vanuit het niets, vanuit 'nergens'. Het denken kan zicb
niet vanuit de plaats ontwikkelen, het ontspringt vanuit een gat ... (18)
Tellegen constateert tussen Heidegger en Arendt dan ook een belangrijke tegenstelling. Bij Heidegger is bet 'wonen' vooronderstelling voor bet 'bouwen';
wonen wordt centrale categorie, wonen geldt als levensvraag. Arendt wijst dit
uitgangspunt af, wonen kan geen uitgangspunt zijn, daarmee wordt de mens
slechts gezien in de beperking van zijn biologische behoeftenbevrediging. Met
dit vegetatieve correspondeert de 'arbeid', de noodzakelijke inspanning voor het
voortbestaan. Ongetwijfeld een factor die in bet ontstaan van vele steden een
rol heeft gespeeld.
Maar de mens kan zich niet touter en alleen in zijn arbeid verwerkelijken.
Naast 'arbeid' moeten we het mensetijk 'werken' van de homo faber onderscheiden. In dit 'werken' gaat het niet om de productie van verbruiks- c.q. consumptie-goederen, maar om het vormgeven aan de wereld. "De werkende mens
overwint in zijn werkstuk ontstaan en vergaan van de levende natuur, want hij
brengt een menselijke wereld voort, die weerstand biedt tegen de cyclus van de
natuur en de geslachten lang aan de bewoners een duurzame verblijfplaats
biedt." (19)
De stad nu strookt met dit begrip van het menselijk werken. Het ligt aan de
oorsprong van de (Westerse) stad: de Griekse Polis, de politieke stad. Tellegen
schrijft "De plaats van de laagste voorwaarde, van de arbeid, is de huisbouding,
waar het familie-leven zich afspeelt. De plaats voor de hoogste voorwaarde is
de Polis, de opgerichte stad (... ). En de plaats voor de waarden, voor bet
eigenlijke (... ), is de lege Agora, de ontmoetingsruimte van vrije mensen, vrij
van arbeid en werk en vrij voor:" 'spreken en handelen', 'politiek'. (20)
Tegenover de notie plaats in heideggeriaanse zin komt de notie Polis te staan.
Het zal duidelijk zijn, dat wij in de stedebouw niet om de categorie van 'het
menselijk werken, spreken en handelen' als vooronderstelling been kunnen, als
wij de Polis aan de oorsprong van onze stad zien liggen. In hoofdstuk 1 zullen
wij deze categorie bespreken.
Ten aanzien van wat wij gewoonlijk onder 'politiek' verstaan, kan in verband
met de stedebouw worden opgemerkt: de overheden op de verscbillende schaalniveaus (gemeente, provincie, rijk) houden zich bewust bezig met de ontwikkeling van onze steden. Maar in boofdstuk I werd de vraag opgeworpen, in
hoeverre deze politieke 'sturing' in de vorm van ruimtelijke planning en beleid
zich voldoende gelegen laat liggen aan de kwalitatief-inhoudelijke kant van de
stad, zoals die in een discipline die zich bewust de stad als thema kiest,
centraal zou moeten staan. Is deze vcorm van 'politiek' met andere woorden
adequaat aan de categorialiteit van de Polis? Tevens hangt met de 'polis als
vooronderstellling' ook samen de vraag naar de 'rationaliteit' van de stad, zoals
die door het element bij uitstek van de Polis, te weten de 'Agora' wordt
gerepresenteerd. Zie hiervoor paragraaf 10.1.3

118

6.1.5 Max Scheler (1874-1928)
Max Scheler wijst de mens zijn plaats aan in de kosmos. Deze plaats ('Stellung')
wordt niet bepaald door verworteling, zoals bij Heidegger. Dat zou inderdaad
leiden tot het menselijk bestaan als touter biologische behoeften-bevredigit1g:
zoals een plant sappen aan de aarde onttrekt, een vegeterend bestaan. De mens
is echter tot meer bestemd. Hij wordt niet aileen bepaald door het vegetatieve,
het dierlijke, ook door 'het psychische'. Zo onderscheidt Scheler de volgende
lagen van het mens-zijn: gevoelsdrang, instinct, associatief geheugen, practische
intelligentie, geest. (21)
Wat dit laatste -als de 'hoogste' vorm van mens-zijn- betreft, geldt de mens is
intentioneel op waarden gericht, zijn handelen wordt bepaald door 'WertFtihlen'. Er is een domein van waarden, van wezenheden, waartoe onder andere
het ethische en esthetische behoren, en die -in hun wetenschappelijke objectiviteit- bet gebied van een 'Objectieve Geest' vormen. Ligt bier niet een veel
gehuldigd uitgangpunt voor arcbitectuur en stedebouw, te weten: deze disciplines
als beborend tot de objectiviteit der wezenheden, waartoe ook de cultuur en het
historiscbe behoren? In deze zin zullen we het ontwerp van Scheler tegenkomen
in de visie van Saverio Muratori op de stad (hoofdstuk 10). Dit ontwerp ligt
echter ook ten, grondslag aan het -wat Loen noemt- zogenaamde 'gangbare
mens-begrip' (kortweg: eerst is de mens lichaam, daarna en daarenboven 'geest'),
waarnaar de ontwikkeling van de stedebouw in de moderne tijd zicb laat
typeren (zie boofdstuk 14).
6.1.6 Alfred Weber (I 868-1904)
Wij Ieven in het tijdperk van 'de vierde mens'. Deze mens laat zich door God
noch gebod gezeggen. Hij is de nihilist die van religie .niets moet weten. 'De
vierde mens' leeft met als doel behoeftenbevrediging, daardoor kenmerkt zich
zijn bestaanshandelen van elke dag. Het is dit bestaanshandelen dat sociologiscb
kan worden bescbreven: uitwendig in termen van gedragingen. 'De vierde mens'
laat zich door middel van het getal vastpinnen op zijn alledaagse behoeftenbevrediging, bij wordt in kaart gebracht naar zijn maatscbappelijke causalitei~en,
zoals gedefinieerd in paragraaf 4.3.2. (22)
6.1.7 Rene Girard (1923)
Miskotte bekritiseert het uitgangspunt van Weber dat 'de vierde mens' areligieus
zou zijn, hij is juist door en door religieus. Het menselijk handelen is altijd
religieus bepaald. Als aile "werkingen van het handelend bestaan" inderdaad
religieus bepaald zijn, en volgens Rene Girard is het zo, dan betekent dit
volgi:ms hem: het menselijk gedrag laat zich niet eenvoudigweg sociologisch
verklaren, daarvoor moeten we doordringen tot het niveau van de religie. De
werkingen van het handelend bestaan worden in zijn visie bepaald door mimese,
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nabootsing, rivaliteit, (interne en externe) bemiddeling tussen bet subject en
zijn model. Mensen zijn altijd elkaars dubbelganger die elkaar nabootsen. Dit
leidt tot naijver, jalouzie, kortom: tot situaties vol spanning. Om tot 'ontspanning' te komen, wordt bet zondebok-mecbanisme gebanteerd: iemand wordt tot
zondebok gekozen, bij draagt aile scbuld op zicb en wordt geofferd. De visie
van Girard impliceert dat de mens geen autonoom subject is dat vanuit zicbzelf
doelen van bandelen kan stellen, iets kan willen, autonoom kan werken. Alle
bandelen is imitatie. (23)
Zou ook de stad vanuit een dergelijk antropologiscb grondpatroon tot begrip
moeten worden gebracbt? Het antwoord op deze vraag kan vooralsnog niet
afwijzend zijn, ligt aan de sticbting van Rome immers niet de broedermoord ten
grondslag? Spreekt ook niet bet bijbels verbaal in dezelfde termen van broedermoord als bet om de stad gaat? Hier zijn wij dan weer aanbeland bij bet
'bijbels vooronderstelde', dat zicb biervoor al aankondigde en door Loen als
zeer wezenlijk wordt bescbouwd. Het is bet vooronderstelde dat bet Woord der
openbaring representeert, bet enige dat volgens Girard in staat is onze noodlottige situatie van nabootsing c.q. religieus bepaald handelen te doorbreken.

6.2 Het bijbels vooronderstelde (24)
6.2.1 Basis en interpretatie van dit vooronderstelde
Dit vooronderstelde wordt bier niet aan de orde gesteld vanuit een persoonlijk
standpunt van geloof. Ook bet fungeren van dit vooronderstelde moet zakelijk
worden gefundeerd. Er is volgens Loen geen problematiek persoonlijk geloof (natuur- )wetenschap, er is ook geen zakelijke problematiek: de zaak van bet
geloof en de (natuur-)wetenscbap zijn niet aan elkaar strijdig, maar veronderstellen elkaar. (25)
Wei kan er sprake zijn van een 'wetenscbapstypologisch' probleem. Wij zagen
dat alnaargelang de zaak waaraan een speciale wetenscbap toegemeten wil zijn
de omgeving van het waarheid-spreken een bepaalde ruimte vereist. Om met de
deur in huis te vallen: sommige wetenscbappen veronderstellen in hun begripsvorming het heilsbandelen van God; kortom: het 'bijbels vooronderstelde' moet
fungeren, willen zij tot een adequate behandeling komen van de zaak waarvoor
zij zicb zien gesteld. (26)
Dit geldt met name ook, stelt Loen, voor de geschied-wetenscbap. Deze moet in
haar on twerp rekenen met bet 'bijbels vooronderstelde'. Dit is opnieuw zakelijk
gefundeerd, bet 'bijbels vooronderstelde' is inherent aan de gescbiedenis als
zaak: zonder bet joods-cbristelijke denken was er geen 'geschiedenis' zoals wij
die kennen, een wetenscbap die deze geschiedenis wezenlijk tot baar zaak
maakt, kan van deze joods-cbristelijke dimensie niet abstraheren. (27)
Is ook de stedebouw een wetenscbap van bet type dat in zijn begripsvorming
bet 'bijbels vooronderstelde' nodig heeft? Deze vraagstelling vindt zijn grond in
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tenminste twee gegevenheden. In de eerste plaats heeft het 'bijbels vooronderstelde' in de naoorlogse stedebouw factisch een belangrijke rot gespeeld. In de
tweede plaats bemerken wij in de stedebouwkundige discussie over hoe de stad
-wezenlijk- te benaderen een indringende tendens op, de stad als 'geschiedenis'
te zien, als een historische zaak. (28) Indien deze tendens de stedebouw
inderdaad in een juiste richting stuurt, dan zullen we volgens de gedachtengang
van Loen niet om het 'bijbels vooronderstelde' heen kunnen!
Nu dienen zich bij dit vooronderstetde wet de nodige probtemen aan, problemen
van theotogische aard. Hoe formuteren wij het 'bijbels vooronderstelde'? Voor
Loen hangt zijn formulering duidelijk samen met de structuur en de inhoud van
zijn totale wijsbegeerte, zoals hij deze in 'De vaste grond' heeft ontvouwd. In
die wijsbegeerte komt de menselijke existentie niet op zichzetf te staan, zoals
bij Heidegger. De mens, het menselijk bestaan, is er aileen tegenover bet woord
van God. Het moet tegenover dit woord rekenschap afleggen, niet tegenover
zichzelf. Vanuit met name thomistische invalshoek is dit uitgangspunt onder
kritiek gestetd. (29) Duidelijk is dat de thomistische interpretatie van bet
'bijbels vooronderstelde' andere w:egen zou gaan. Wij willen deze uiteenlopende
wegen niet tot op het filosofisch bot uitzoeken en bespreken, maar binnen ons
eigen vakgebied aan de orde stellen. Het is immers zo, dat in de moderne
stedebouw het 'bijbels vooronderstelde' vanuit thomistische invatshoek een niet
onbelangrijke factor is geweest in de begripsvorming omtrent de stad. Daarbij
wordt met name gedachten aan de ideevorming zoats die deze eeuw binnen de
zogenaamde 'Delftse' en ook 'Bossche School' gestalte kreeg. Aan deze scholen
zijn de namen verbonden van onder anderen Granpre Moliere, Froger, Pouderoyen en Dom van der Laan.
6.2.2 Een bijbels vooronderstelde, zoals dat in de stedebouw
fungeerde: 'het roomse bouwen'
Een enkele keer diende bet 'bijbels vooronderstelde' zich in eerdere paragrafen
at aan. Nadere beschouwing van het gedachtengoed van 'het roomse bouwen'
leert ons, dat dit gedachtengoed bijna ook onder het vorig behandelde vooronderstelde ter sprake had kunnen komen. Als een van de kerngedachten van de
'thomistische stedebouw' laat zich immers de sacralisering van bet menselijk zijn
onderscheiden. Maar dan anders dan bij Heidegger. Wei is de notie 'plaats'
cruciaal, zij vindt met name haar vertaling in de 'parochie' als stedelijke
eenheid.
Bij Heidegger is het 'heilige' als het ware van nature in het 'zijn' aanwezig. De
(neo- )thomistische gedachtengang heeft als vooronderstelling de parallel 'natuur
- boven-natuur'. Daarbij speelt de parochie een sleutelrot. Granpre stelt: "De
parochie is wei eens over- en wei eens onderschat. Zeker is, dat we de parochie
als middel tot heiliging of, zoats Van der Laan opmerkte, als centrum van het
boven-natuurlijke familieleven niet gemakkelijk kunnen overschatten. Wanneer de
parochie een duidelijke afspiegeling van de hemet vormt, is het hoogste doel
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bereikt. Er moet een engelachtig Ieven heersen." (30)
De vraag moet worden gesteld of, dit citaat lezende, bet woord 'afspiegeling'

wei sterk genoeg is. Elders lezen wij: "Het gaat erom, dat 'het natuurlijke
organiscb met bet boven-natuurlijke verbonden' wordt, dat 'de boven-natuurlijke
waarden tegelijk ook bet aardse Ieven verbeffen en doordringen'." (31) Dit zou
betekenen: de boven-natuur dringt door in de natuur en beiligt deze.
De rol van de parocbie, als geestelijk gemeenscbap en ruimtelijke eenbeid en
beginsel van stedelijke ordening, is daarbij cruciaal, evenals die van bet gezin,
dat tot vooronderstelling van de stedebouw wordt. Het gezin is oorsprong van
de stedelijke gemeenscbap, zij kan dit zijn omdat het gezin is: "de allereerste,
meest natuurlijke. door God gewilde, rechtstreeks geordende, 'gebeiligde'
gemeenscbap." (32) De parocbie fungeert als schakel tussen 'gezin' en 'bisdom'
c.q. Kerk. Elke parocbie -die als stedebouwkundige eenbeid ging fungerenvormde een eel "in bet mystieke licbaam der Kerk, gelijk in ieder natuurlijk
organisme, waarin en waardoor het Ieven van het geheel zicb onophoudelijk
vernieuwt. De parochie, de levenscel in bet organisme der Kerk, een waarachtig
Ievende gemeenschap van van offer, gebed en naastenliefde en allerlei vruchtbare werken." De parochie wordt tot 'cultische plaats'. "De mystieke Christus,
de algemene Kerk, heeft zich als bet ware vermenigvuldigd in de parochie, tot
op zekere hoogte een afbeeldsel van de Katholieke Kerk, maar ook een werk~. waar Christus als priester, leraar en koning voortleeft en voortwerkt. Zo
is de parochie de gedeeltelijke vereniging, waardoor de enkelingen zich aan de
grote gemeenschap verbinden, en waardoor de inwendige genadestroom tot iedere
gelovige komt (... )" (33)
De stedelijke wijk als parochie moet afbeelding zijn van een hogere orde, de
buurtgemeenschap afbeelding van een hogere (goddelijke) gemeenschap. Kortom:
analogia entis van de goddelijke waarheid en onze waarheid. Valt in de eerste
fase van de thomistische benadering duidelijk op dat de stedelijke structuur in
deze zin bijbels, liever: in rooms-katholieke interpretatie daarvan wordt gedacht
(de structuur van de stad moet beantwoorden aan een goddelijke a prioristructuur), in de 'Bossche School' lijkt bet erop dat het analogia entis-principe
wordt afgezwakt: de werkelijkheid (i.e. de stad) wordt in zijn algemene zo-zijn
gesacraliseerd: "Tegenover het geexalteerde en bijna hysterische karakter van de
tekenoperaties van de architectuur van de Delftse School, stelt de Bosscbe
School in het raam van een gehumaniseerde kosmologie, de logische ordening en
afgrenzing van het architectonisch object, als eeuwige en onveranderlijke basis
voor iedere architectuur." (34)
Kenmerkend echter voor beide scholen is het analogia entis-principe. De stad als
product van menselijk architectonisch en stedebouwkundig handelen wordt niet
gezien als menselijke creatie met zelfstandigheid van zijn. Nee, zij moet worden
gesacraliseerd, zij !§. gesacraliseerd. Niet op de wijze zoals bij Heidegger, waar
de 'plaats' van zichzelf, van nature heilig is, maar wei omdat de goddelijke
waarheid zich in de door ons op te richten 'plaats' -van 'boven-nature•- moet
melden. Het goddelijk zijn emaneert in het menselijk zijn.
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6.2.3 Een andere interpretatie van bet bijbels vooronderstelde
-De geschiedenis bij A.E. Loen en de visie van Jacques Ellul op de stad
Loen kant zich tegen een dergelijke zijns-emanatie. De menselijke creatie heeft
zelfstandigheid van zijn. God sacraliseert niet ons menselijk bestaan. Er is geen
sprake van een analogia entis van godde1ijk en menselijk zijn. Het menselijk
bestaan is er slechts als een er-zijn tegenover bet woord. De dialectiek van bet
goddelijk en menselijk spreken mag niet worden miskend! Ons menselijk spreken
bevat niet bet goddelijk spreken. Het werken van God en bet menselijk werken
gaan asymmetrisch samen. Het is maar beter aan te nemen, stelt Loen, dat ons
menselijk werken bet goddelijk werken meestal tegenwerkt. Wordt hierdoor bet
menselijk werken gedesavoueerd?
De uitwerking van bet 'bijbels vooronderstelde' bij Loen is gebaseerd op de
structuur van bet goddelijk spreken. Deze structuur wordt gevonden in de
verschillende cesuren van bet goddelijk woord, zoals: schepping, zonde en
oordeel, verzoening, verlossing en voleindiging. Kunnen wij van hieruit tot
begrip van de stad komen?
Een denker die in bepaalde opzichten congeniaal is met Loen, is Jacques Ellul.
In zijn boek 'The meaning of the city' behandelt hij bet thema de stad op een
wijze die in grote lijnen strookt met de wijsbegeerte van Loen. Zo gaan beiden
bijvoorbeeld uit van de dialectiek van goddelijk en menselijk spreken. Tevens
kan worden gesteld, dat evenals Loen, Ellul de cultuur ziet als 'hybris', die
wortelt in de negatie van bet goddelijk woord door de mens: de mens. antwoordt
niet adequaat op bet scheppende woord van God. In dit verband wordt door
Ellul beklemtoond, dat de stad een eigen creatie en oorspronkelijk initiatief van
de mens is. Zij is geen gegeven van 'creatio initialis'. De stad is in dat opzicht
een ingrijpend initiatief. Ellul zegt: God is er een hypothese door geworden.
Want de eerste mens die een stad bouwde, bouwde deze afzijdig van Eden, de
plaats die God voor zijn mens had bestemd. Het Paradijs wordt daardoor mytbe,
legende. (35)
Uit deze analyse komt naar voren, dat de stad zou moeten worden begrepen
vanuit met name een specifieke cesuur van bet goddelijk woord, namelijk de
zonde. We concentreren ons nu op het werk van Loen. Volgens hem luidt bet
'bijbels vooronderstelde': God is en blijft bezig zijn schepping te voleindigen,
daarin herbaalt hij zijn scheppende woord naar al zijn cesuren. Loen zegt: de
cesuren scbepping, verzoening en verlossing zijn •gelijkbedig': in bet dagelijks
heden herhaalt God gelijktijdig zijn oorspronkelijke woord der scbepping in deze
cesuren. Daarom kan ons begrip omtrent de oorsprong van de stad toch niet
aileen zijn gebaseerd op die ene cesuur van de zonde? Te meer, daar de stad in
de geschiedenis van bet bijbels verhaal niet wordt afgedaan. Integendeel!
Omdat God zijn woord der schepping in zijn verschillende cesuren herhaalt, kan
worden begrepen, waarom de toekomst van Israel, anders dan in haar 'Umwelt',
in de vorm van een stad zal zijn. Want God verzoent, hij blijft zijn uitverkorenen trouw. Het komt ons voor, dat bet voor ons begrip van de stad vanuit
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een •zwart-wit'-denken in termen van •zonde-verzoening' toch niet geheel in de
lijn van Loen is. Moet de stad, als eigenzinnig product van het menselijk
werken, toch niet positiever worden beschouwd en tigt zij niet in de •cultuuropdracht' van, zoals Leenhouwers aan de hand van het werk van Levinas
omschrijft: "bet op-weg-gaan, het op-weg-blijven en bet elkaar steeds weer opweg-zetten naar bet Beloofde Land"? Dit Land, niet "als een omschreven
territorium", maar als "een legendair Land, waarover men droomt en dat God
zelf de mensen als toekomstperspectief voor ogen houdt. Het heeft alles te
maken met een totaal nieuwe levens-situatie, die de mensen zelf zullen moeten
opbouwen; een toekomst vol beloften, waarin bet aile mensen goed zal gaan."
Leenhouwers vervolgt "Opmerkelijk is volgens Levinas, dat dit Beloofde Land
beschreven wordt met de tamarindeboom als herkenningsteken en symbool van
vervulling. Hij weet erbij te vertellen, dat tamarinde een siglum is, een op drie
medeklinkers gecomprimeerde Hebreeuwse afkorting; de drie letters dit dit woord
vormen, zijn de beginletters van de woorden, die voedsel, drank en onderdak
betekenen; de drie zaken, die geen enkele mens kan ontberen en die mensen
elkaar aanbieden in broederlijke verantwoordelijkheid." (36)
Hiermee raken we aan een aspect van Loens wijsbegeerte, dat mogelijk van
belang kan zijn in verband met het categoriaal gehalte van de stad, namelijk de
waardering van het •menselijk werken'-in welke categorie wij de stad toch
zullen moeten zien- vanuit bet •bijbels vooronderstelde'. De vraag werd gesteld,
of Loen het menselijk werken desavoueert. Dat is niet bet geval. Loen stelt dat
God zicb in zijn werken diepgaand door het menselijk werken laat bepalen. Het
menselijk werken heeft zelfstandigheid van zijn, het wordt volledig erkend,
vooronderstelling voor dit werken is de menselijk eruditie. Ook aan de stad ligt
deze eruditie ten grondslag.
De geschiedenis echter, blijft voor Loen wezenlijk: het werken van God. Kortweg luidt bet •bijbels vooronderstelde' dan ook: "God is en God werkt". God
blijft in zijn werken bezig zijn schepping te voleindigen. Voor de •omvang' van
de gescbiedenis beeft dit tot gevolg, dat wat door de mens wordt bewerkt,
kortom: dat waarvoor de vooronderstelling der cultuurwetenschap •de mens in
zijn bouwend bestaan' geldt, niet wezenlijk tot de geschiedenis behoort. Het
cultuurproces zoals dat door de mens wordt 'gewerkt' is voor de geschiedenis
onderstroom. Dit betekent ook: onze stad is niet Zijn stad.
Desalniettemin: God laat zich door bet 'menselijk werken' diepgaand bepalen,
stelt Loen. Aldus kan worden begrepen, waarom de stad als menselijke creatie
pur sang wordt opgenomen in zijn vrijmachtig heilsplan. Leven in de voleindiging impliceert vanuit dit gezichtspunt: het verwachten van de stad die uit de
bemel is en die ons als onze woonstee zal bekleden. (37) In die zin is de stad
•geschiedenis'!
-Het gericbt-zijn van de geschiedenis
God is en blijft bezig zijn scheppping te voleindigen, luidde het bijbels vooronderstelde bij Loen. De gescbiedenis is daarom een gericbt gebeuren. Wat is de
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omvang van dit gebeuren? En is aile gebeuren gericbt of slecbts een deel van
bet gebeuren? Aile gebeuren is in bet gericht-zijn op de voleinding opgenomen.
De gescbiedenis omvat dus alle gebeuren, maar elk gebeuren in zijn eigen orde.
In de scbepping (als actus) verleent God zijn scbepping (als zijnde) een eigen
zelfstandigbeid van zijn, dat wil zeggen: vrijbeid. Echter, voor de verscbillende
orden binnen de schepping is deze zijns-zelfstandigheid anders.
Loen onderscbeidt vervolgens drie •orden van gebeuren', namelijk het anorganiscb gebeuren, bet organisch gebeuren en het menselijk werken. Deze verschillen onderling. Loen schrijft: "Kenmerkend voor het anorganisch gebeuren is de
mathematiscb-fysische causaliteit, voor het organiscb gebeuren de organiteit,
voor bet menselijk werken de verantwoordelijkheid." Vervolgens gaat hij nader
in op (de uitgesprokenbeid van) deze gebeurens in. Daarin komt hij tot een
typering van het categoriaal gebalte van elk gebeuren.
"De mathematisch-fysische causaliteit is de zijns-zelfstandigheid, dat is de
vrijheid, van het anorganische gebeuren. Deze vertoont geen gerichtbeid." Wei,
zo stelt Loen, is de mathematisch-fysische causaliteit in de gerichtheid van het
historisch gebeuren opgenomen als het middel waarvan het menselijk werken
gebruik maakt. Menselijk werken, en bandelen kan aileen geschieden op grond
van causaliteit, was er gaan causaliteit, dan was handelen onmogelijk.
Van deze causaliteit moet echter wel de organiteit worden onderscheiden. Loen
spreekt ook wei over biotische causaliteit. Deze organiteit is "de zijnszelfstandigheid, dat is de vrijbeid, van het organisch gebeuren. De organiteit bevat de
mathematiscb-fysische causaliteit, maar gaat daar boven uit. De mathematisch-fysische causaliteit is namelijk niet determinerend. Zij vult niet aile mogelijkheden van het tijd-ruimtelijk gebeuren op, en is dus uiterlijk niet gedetermineerd, maar laat mogelijkheden buiten zich open; bovendien is zij ook niet
innerlijk determinerend, daar zij het niet verder brengt dan vaststelling van
waarschijnlijkheid. De organiteit vertoont wei gerichtheid, maar een andere en
categoriaal veel lagere dan de gerichtheid van het historisch gebeuren." (38)
De laatste categorie, namelijk die van het menselijk werken c.q. handelen zal in
een volgende hoofdstuk nog uitgebreid aan de orde komen. In de Uitleiding zal
naar voren komen hoe de door Loen genoemde 'orden van gebeuren' te zamen
bet categoriaal gehalte van de stad bepalen, deze drie in hun (moeizame?) wisselwerking. Nu kan worden gesteld, dat de stad als historische zaak, zoals deze
binnen het 'bijbels vooronderstelde' tot begrip moet worden gebracht, wezenlijk
de ontologie van stad en stedebouw vormt!

- Een conclusie met be trekking tot de stedebouw
Deze conclusie zal betrekking hebben op welke speciale vooronderstellingen een
stedebouw, binnen bet 'bijbels vooronderstelde' fungerend, zou moeten banteren
om tot methodische reductie te komen, zodat de stad als historische zaak wordt
afgebakend, en deze als metbodisch idee aan de stedebouwkundige discipline ten
grondslag te leggen. Vier speciale vooronderstellingen kunnen worden geformu-
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leerd.
In de eerste plaats, dat bij de stad als historiscbe zaak bet cultuurproces in
zijn voile omvang wordt voorondersteld, en dat ook de stad als onderdeel van
dit cultuurproces serieus wordt genomen. Zij getuigt van de zijns-zelfstandigheid
van de mens, van zijn vrijheid, haar categorialiteit is met name in dat opzicbt
die van bet menselijk werken, waaraan de menselijke eruditie wordt voorondersteld. Het cultuurproces fungeert als onderstroom voor de gescbiedenis, ook voor
bet stedelijk gebeuren; ook onze stedebouwkundige eruditie wordt voorondersteld!
In de tweede plaats: Het 'menselijk werken' zal zicb moeten manifesteren als
antwoord, d.i. door verantwoordelijkbeid. Dit zal in deel 3 worden uitgewerkt.
Een derde speciale vooronderstelling heeft betrekking op de stad als bistoriscb
ziinde. Willen wij tot een wezens-uitspraak van de stad (als zijnde) komen, dan
moeten wij dit doen vanuit de vraag naar de structuur van de stad in termen
van haar categoriaal gehalte. In dit verband kan bet zijn, dat wij in de stad
met een zijnde van een zeer comlexe en boge categorialiteit te maken bebben,
waaraan de gedragingen van de verscbillende ordes van gebeuren zijn te
onderkennen (causaliteit, organiteit en -menselijk werken- verantwoordelijkheid).
Oat wit zeggen: de stad als zijnde kan worden uitgesproken met bebulp van de
ons nu vertrouwde (gnostiscbe) categorieen en objectiviteiten, met inbegrip van
dat menselijk werken dat zicb dusdanig in een bepaalde richting beweegt en
zich dusdanig door de gemeenscbap gedragen weet, omdat bet als een bandelingspraktijk participeert in een samenlevingsproject waarover axiologiscbe
overstemming bestaat, dat bet als een 'maatschappelijke objectiviteit' kan
worden bescbouwd. Dit natuurlijk ongeacbt de beoordeling van deze ricbting in
bet gericbt der gericbtbeid van de geschiedenis van scbepping naar voleinding.
"Wij weten niet of God ons werken in de geschiedenis opneemt." (39)
In de vierde plaats: Het is -volgen we de visie van Loen op 'scbepping' en
'gescbiedenis'- aan te nemen dat onze stad -haar zijn- in de voleinding
overigens een gebeel andere lichamelijkheid ('materialiteit') zal verkrijgen. Er is
immers in die visie geen sprake van analogia entis van goddelijk en menselijk
zijn, van zijn stad en onze stad. De uitspraak van De Casseres (boofdstuk I)
dat de urbanistiek 'profetisch' zou moeten zijn, komt biermee wei in een
bepaald daglicbt te staan! Kunnen wij eschatologisch vooruitlopen op die andere
materialiteit van Zijn stad? Kunnen wij in die zin 'profetisch' zijn? Of moeten
wij ons urbanistieke 'profetisch' maar liever vertalen als: voorspellen hoe
'stedelijke ontwikkeling', te onderscheiden naar de drie 'orden van gebeuren',
zich zal voltrekken in zijn toekomstig verloop?
Zolang God zijn scbepping niet voleindigd heeft, blijft onze gnostiscbe waarbeid
van de stad discongruent ten opzicbte van haar ontiscbe waarbeid. Ons kennen
blijft zoeken, zoeken naar structuur. De stad is voor ons tot op zekere hoogte
een labyrinth, de discipline stedebouw zal van dit gegeven wei blijvend getui-
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genis afleggen. Het is echter, zoals gezegd, aan te nemen, dat de ons bekende
structuur-principes -categorieen en objectiviteiten-, zoals deze zich in de
gangbare wetenschappen hebben gevormd, tot de ontische uitgesprokenheid van
de stad behoren. Wij zullen de stad met ons vertrouwde denkbaarheden moeten
denken.
Wat deze categorieen en objectiviteiten betreft, valt te denken aan die welke
Loen in paragraaf 33 van zijn 'De vaste grond' behandelt, te weten: bet
mathematische, bet logische, die betreffende wezen, begrip en betekenis, de
cultuur en bet historische, voorts bet alledaagse, bet psychische e.n .bet Ieven.
Het zou kunnen zijn -en hiermee wordt een mogelijk antwoord gege:ven op de
vraag van Aldo Rossi zoals aan bet einde van onze inleiding geciteerd- dat deze
categorieen en objectiviteiten de verschillende lezingen van de stad vormen, en
dat integratie betekent: hun invoeging in bet ene zijn van de stad, waarmee ook
hun onderlinge hierarchie en betekenis wordt vastgesteld.

DEEL 3:
HET SCHEMA PROFESSIE-DISCIPLINE NADER UITGEWERKT
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Hoofdstuk 7:
DE CATEGORIE VAN HET STEDEBOUWKUNDIG HANDELEN
Met behulp van Loens opvatting over het menselijk spreken, waarop ook het
wetenschappelijk spreken teruggaat, kan het schema waarin een onderscheid
werd gemaakt tussen de stedebouwkundige professie en discipline worden
uitgewerkt. Omdat de verhouding tussen professie en discipline voorts geen
statisch gegeven is, zal in het laatste hoofdstuk aandacht worden gegeven aan
de wijze waarop volgens Loen zich een speciale wetenscbap ontwikkelt en in
baar 'kennen' voortgang maakt. In het middelste hoofdstuk van dit deel
aandacbt voor een wezenlijk aspect van de wijsbegeerte van Loen: de ontologiscbe vraagricbting.
7.1 De verhouding van professie en discipline
Het ligt misscbien voor de hand een eventuele vorming van een stedebouwkundige discipline te denken vanuit een 'voortgang in wetenscbappelijk kennen'.
In die vereenzelviging zou zich dan bet beeld camoufleren van een discipline als
een hoeveelbeid weten van een
een (tbeoretische) 'body of knowledge'.
bepaalde abstractie- en toetsingsgraad. Is dit terecbt? Als pendant hiervan, zou
dan de professie niet bet 'kennen', maar bet 'bandelen' als centrale categorie
hebben. Gemakkelijk zouden wij er vervolgens toe kunnen neigen, de verbouding
tussen 'kennen' en 'bandelen' aldus te bepalen: bet 'kennen' onderbouwt bet
'bandelen', wetenscbappelijk onderzoek beeft een 'onderbouwende' functie. De
twee bier genoemde vereenzelvigingen, alsmede de gelegde relatie tussen
professie en discipline, zal ecbter blijken van een te simpele constructie te zijn.
Is het niet juist andersom: dat de professie de discipline onderbouwt?
7.l.l Handelen gericht op practiscbe waarheid
H.M. Goudappel stelt in zijn urbanistiek-concept de categorie van het menselijk
handelen centraal. (I) Hij beeft dit urbanistiek•concept ontwikkeld om met name
de praktijk te dienen, en bet handelen in de praktijk van de ruimtelijke
planning te ondervragen naar zijn vooronderstellingen. Deze immers blijven
meestal onder water, stelt hij.
Het gaat Goudappel dus om de 'practische waarheid' van de stedebouw en
ruimtelijke planning, die in hoofdstuk 2 werd onderscbeiden van de 'theoretische
waarheid' van de stad. Ten aanzien van deze 'practiscbe waarbeid' volgt
Goudappel een zelfde vraagrichting als Loen, beide willen zij doorvragen naar de
vooronderstellingen die het denken en handelen bepalen: de verzwegen denk- en
handelingskaders die het karakter van onze waarheden bepalen. Als alternatief
voor het in de aanhef van dit boofdstuk als te simpel beschouwde schema:
discipline = kennen, professie = handelen, wordt nu gesteld: een discipline is in
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haar kennen uit op de theoretische waarheid, de professie in haar handelen op
de practische waarheid der stedebouw, maar het is niet uitgesloten dat het
professionele handelen kan doorstoten tot de discipline en in haar handelen
theoretiscbe waarheid bereikt. Dit betekent, dat zicb in de theoretische
waarheid der discipline de practische waarheid van de professie op kan houden,
andersom geredeneerd: in de practiscbe waarbeid kan de theoretische waarheid
-maar dan als 'deel-waarbeid'- gecamoufleerd aanwezig zijn.
Dit schema gaat terug op de wijsbegeerte van Loen, waarin bet handelen
wezenlijk op het spreken wordt teruggevoerd, een uitgangspunt dat overigens
niet typisch loeniaans is. 1 Wei specifiek loeniaans is, dat van dit spreken wordt
gesteld, dat bet de intentie heeft het zijn uit te spreken, of misschien beter:
bet zijn -de ontische waarheid- , in baar gnostische waarheid na te stamelen.
Echter, het gewone, natuurlijke spreken is zich van deze intentie niet altijd
bewust. Het beseft niet, stelt Loen, dat bet tekens bezigt, bet is in bet
be-tekende en zal zich pas in een na-komende reflectie bewust kunnen worden
in hoeverre bet inderdaad tekens beeft gebezigd en daarmee het zijn heeft
getroffen (zie hiervoor ook paragraaf 3.1).
Het onderscheid tussen de stedebouwkundige professie en discipline kan in
termen van dit spreken nu als volgt worden uitgedrukt: in de professie wordt
het handelen niet als wezenliik spreken beschouwd, in de discipline wei. Dit
betekent dat voor de stedebouwkundige discipline wezenlijk de innerlijke
bepaling geldt die voor het spreken geldt: de intentie het zijn te treffen. Maar
het is niet uitgesloten dat de professie in baar handelen wei degelijk het zijn
treft! Dit moet dan in een reflectie achteraf worden vastgesteld.
7.1.2 Discipline altijd achter op professie
Hoe moet nu de verhouding tussen stedebouwkundige professie en discipline
worden bepaald? In feite is de betekenis van stedebouw als discipline in het
hiervoor gestelde drastisch gerelativeerd. Stedebouw immers manifesteert zich in
het algemeen als een op een practische waarbeid gericbte vorm van techniscb
handelen, met niet de vooropgezette intentie het zijn te treffen, dat wil zeggen:
te spreken in overeenstemming met de ontische structuur van de stad, zoals dit
typerend voor de stedebouwkundige discipline zou moeten zijn. Belangrijk ook
is te constateren, dat de stedebouwkundige professie in haar handelen voortdurend bezig is aan de zaak van een eventuele stedebouwkundige discipline -de
stad- te bouwen. Zij geeft deze zaak vorm en deze is als zodanig niet een in
zichzelf rustende objectiviteit, die zich leent voor een allengs voortschrijdende
bepaling van haar theoretische waarheid. De discipline komt daarom ook altijd
in haar constateringen te laat, zij spreekt altijd achteraf. De stedebouwkundige

1

V. Brummer stelt: "Spreken is een vorm van handelen. Het is een daad
die wij verrichten." In: Wijsgerige begripsanalyse, Kampen, 1983, biz. 20.
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professie heeft dan ook niet zoveel met de discipline op, zij komt altijd
achteraan en is een soort theoretische bovenbouw waaraan zij zich maar liever
niet te veel gelegen laat liggen. De discipline kan niet anders dan erkennen, dat
bet de professie is die de eigenlijke stedebouwkundige taak uitvoert, haar
pretentie lijkt ten opzichte van de professie niet meer te kunnen zijn dan een
kritische na-reflectie.
Dit brengt ons ertoe, te stellen dat de professie noodzakelijke voorwaarde voor
de discipline is, omdat de professie voortdurend bezig is de zaak van de
discipline te creeren. De professie fungeert als de onderstroom voor de stedebouwkundige discipline, zonder welke deze laatste niet zou bestaan. In haar
handelen bouwt de professie aan bet object dat de discipline thematisch als haar
zaak stelt. De vraag die daarom moet worden gesteld, als wij ons desondanks
willen richten op de stedebouwkundige discipline, luidt: hoe delft de discipline
uit de veelheid van bet professionele handelen dat handelen c.q. spreken op dat
adequaat is aan de uitgesprokenheid van de stad als zaak. Het zal duidelijk zijn
dat het antwoord op deze vraag gezocht moet worden vanuit de omschrijving
van de stedebouwkundige discipline als een verzameling concepten, waarbij de
gestructureerdheid van die verzameling is gebaseerd op de ontische structuur
van de stad.
Kortom: de discipline veronderstelt, dat uit de onderstroom die de professie
Ievert, concepten zijn op te delven die bet zijn van de stad treffen. Om deze
concepten gaat het haar, zij vormen bet bruikbare weten op grond waarvan zij
haar theoretische waarheid omtrent de stad opbouwt. Wat nu van belang is,
hiervoor een werkwijze te vinden. Deze zal worden gezocht door in de eerste
plaats de vraag te stellen naar bet stedebouwkundig handelen als de centrale
categorie van de professie en in de tweede plaats na te gaan hoe een discipline
haar vraag naar bet stedebouwkundig zijn kan stellen. (2)
7.2 Het stedebouwkundig handelen als antwoord
De uitwerking van de categorie van bet menselijk handelen zal plaats vinden
aan de hand van de wijsbegeerte van Loen. Als categorie van de geschiedenis
werd zij in hoofdstuk 6 'menselijk werken' genoemd. Dit 'werken' werd als een
orde van gebeuren binnen de geschiedenis beschouwd, een orde met een eigen
zelfstandigheid van zijn (vrijheid), die zijn uitdrukking vond in de menselijke
'verantwoordelijkheid'. Willen wij voor de stedebouw het 'werken' c.q. 'handelen'
als categoriaal ontwerp onderzoeken (zoals in 6.1.4 aangegeven), dan zullen we
in moe ten gaan op deze 'verantwoordelijkheid', die zal worden uitgewerkt naar
het 'antwoord'-karakter van het stedebouwkundig handelen.
7.2.1 Structuur van het handelen 'op zichzelf'
De leer van bet handelen noemt men wei de 'ethiek'. Nu gaat bet misschien erg
ver in dit verband van ethiek te spreken, alhoewel we bij Angenot in paragraaf
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1.3 van deze studie al stuitten op de zogenaamde 'axiologische problematiek' die
de stedebouw aankleeft: in de stedebouw fungeren waarden, die leiden tot
bepaalde normen waaraan het stedebouwkundig handelen zich moet houden.
Angenot merkte op, dat het niet altijd gemakkelijk is over deze waarden en
normen tot overeenstemming te komen. Van 'objectieve• waarden is eigenlijk
alleen sprake in het geval van een algemene, globale normativiteit zoals
bijvoorbeeld: streven naar welzijn. Ook is bet niet altijd duidelijk welke
waarden en normen nu wel en niet tot het domein van de stedebouw moeten
worden gerekend: wei die met betrekking tot bet licbamelijk welzijn van de
mens, maar ook die met betrekking tot zijn geestelijk welzijn? (3) Tot zover
enkele vragen voortkomend uit een axiologische ethiek. 2
Loen problematiseert de veronderstellingen der gangbare etbiek. Het is bier
natuurlijk niet de plaats dit onderwerp bier te behandelen. Ecbter, om meer
zicht te verkrijgen op de structuur van het stedebouwkundig bandelen, inz. de
gerichtheid daarvan, is bet interessant bij enkele hoofdzaken stil te staan.
Volgens Loen is de gangbare etbiek gebaseerd een onderscbeid naar 'zijn' en
'behoren'. Valt niet te constateren dat dit onderscheid -wellicht in verkapselde
vorm- ook in de stedebouw een rot speelt? We denken bier in de eerste plaats
aan de door Benevolo gemaakte analyse van de twee oorsprongen van de
moderne stedelijke planning (paragraaf 1.2.1 ). Aan de ene kant een benadering
die kan worden getypeerd als: bandelen naar bet (factische) zijn; uitgegaan
wordt van de bestaande toestand, de werkelijkbeid zoals deze ~. waarin door
gericbte ingrepen een aantal problemen wordt opgelost, dit vanuit een gerichtheid naar verbetering, aanpassing, optimalisering: het herstellen van defecten.
Dit bandelen kenmerkt zich dus door beperktbeid aan doelstellingen. Anderzijds
een benadering met als intentie een bandelen dat revolutionair van karakter wil
zijn. Met uitgebreide doelstellingen wordt getracbt een ideaalbeeld te realiseren
door de bestaande maatscbappij en/of bet stedebouwkundig bandelen te transformeren, kortom zoals deze zou moeten behoren te zijn.
Volgens Loen ecbter, is het onderscbeid naar 'zijn' en 'behoren' problematisch
en ontologiscb niet te verdedigen. "Kenbaar is slechts bet factiscbe zijn, dat
ontisch vrij is van bet behoren, en het behoren, dat ontisch zelfstandig is
tegenover het factische zijn." (4) De ethiek nu echter, maakt het 'behoren' wei
2

Vragen voortkomend uit een eventuele 'deontologiscbe etbiek' Iaten we
bier achterwege. Wij buigen ons bier weliswaar over het 'handelen' als
categorie van de stedebouwkundige professie, dat wil ook zeggen: van de
stedebouwkundige. Maar bet gaat te ver de woorden van G. Albers, die wij in
de inleiding citeerden, namelijk dat de stedebouwkundigen zich verbonden
weten in hun verbondenheid met ruimtelijke ontwikkelingen en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, als een voor de stedebouwkundige 'morele
verplichting' op te vatten waarop een eventuele stedebouwkundige normativiteit zou moeten worden gebaseerd. Bovendien is het niet in de vraagrichting
van deze studie ons vanuit de professie in de richting 'de-ontologie'in
plaats van 'ontologie'te bewegen.
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in deze zin tot haar vooronderstelling. Dit kan niet, stelt Loen, want "er is
geen ontische kloof tussen factisch zijn en behoren. Ja, de begrippen van
factisch zijn en behoren moeten in de smeltkroes. Er is geen behoren als
transcendentale vooronderstelling." (5) Elke normativiteit moet volgens Loen
worden ontleend aan de normativiteit der geschiedenis, zoals deze zich binnen
het 'bijbels vooronderstelde' tot begrip laat brengen.
Deze opvatting is zeer radicaal, de consequenties van deze stellingname Iaten
zich binnen het kader van deze studie niet bespreken. Wei kunnen wij vanuit de
stellingname van Loen afleiden, dat het dringend nodig is na te gaan in
hoeverre het 'behoren' als vooronderstelling van het stedebouwkundig handelen
fungeert, zo ja in welke vorm. Vervolgens kan worden nagegaan welke vorm
daarvan acceptabel zou kunnen zijn. Hier nu niet meer dan enkele aantekeningen.
Loen onderscheidt een aantal vormen waarin het 'behoren' tot vooronderstelling
kan worden, namelijk:
-(formeel) als transcendentale grond der mogelijkheid (a);
-(materieel) als fenomenale modus van objectieve waarden (b);
-(materieel) op grond van eudemonistisch gefundeerde normen (c);
-(materieel) op grond van sociologisch gefundeerde normen (d). (6)
ad a:
De benadering in de lijn van de stedebouwkundige utopisten is gebaseerd op
deze vooronderstelling. Zij schetsen een ontwerp van de stad, niet gebaseerd op
het factische zijn van de stad, maar juist in reactie daarop: zoals de stad zou
behoren te zijn. Daarbij wordt er vanuit gegaan, dat dergelijke ontwerpen veelal
de 'mens' c.q. het 'menselijk bestaan' als uitgangspunt van denken kiezen. De
normativiteit die aan deze ontwerpen inherent is, betreft derhalve het menselijk
bestaan. Met name de naoorlogse stedebouwkundige professie vertoont ons
inziens -zoals we in hoofdstuk 14 zullen zien- duidelijk de trekken van een
dergelijke benadering. Aangezien van de idealen, waarden en normen die de
stedebouw in die fase van haar ontwikkeling heeft gekoesterd, niet veel lijken
te zijn gerealiseerd, moet de in deze passage behandelde veronderstelling met
betrekking tot het 'behoren', ook in zijn · stedebouwkundig fungeren, ter
discussie worden gesteld.
ad ben c:
Deze vooronderstellingen kwamen hiervoor ter sprake bij de door Angenot
aangekaarte axiologische problematiek. Deze vooronderstellingen betreffen niet
zozeer de stedebouwkundige benadering, als wei de vraag welke normativiteit
wei en niet zinvol -materieel- tot het domein van de stedebouw kan behoren.
Onderkennen wij bepaalde 'objectieve waarden', zijn deze dan niet zo algemeen
en globaal dat ze nauwelijks een zinvolle gerichtheid voor het stedebouwkundig
handelen kunnen impliceren? Anderzijds, behoort het menselijk bestaan tot
richtpunt van dit handelen? En (ad c) nemen wij het menselijk 'geluk' als
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uitgangspunt, introduceren wij dan al niet eveneens een zeer speciale vooronderstelling die eerst maar eens buiten de stedebouw, als antropologisch
ontwerp, gewogen moet worden?
add:
Een sociologisch gefundeerde normativiteit kunnen we interpreteren in termen
van bet samenlevingsproject waarin de stedebouw als handelings-praktijk
pardcipeert (paragraaf 2.2.3). Het spreken over het 'behoren' kan bier worden
ontleend aan het factische zijn. Als zodanig zou deze veronderstelling ten
aanzien van het handelen van de stedebouwkundige professie minder problematisch hoeven te zijn. Zij vindt haar grond in een constateerbare, maatschappelijke praktijk. Echter, deze vooronderstelling blijft problematisch, aangezien het
bedoelde samenlevingsproject zich ons inziens pas achteraf, als het handelen
binnen dat project tot voltooiing is gebracht in stedebouwkundige concepten, op
grond van die concepten, volledig tot begrip laat brengen. De normativiteit die
het stedebouwkundig handelen als richtpunt en methodisch idee heeft gediend,
laat zich pas in een na-komende reflectie volledig tot uitdrukking brengen. Zo
wordt het ons inziens nu pas duidelijk dat het handelen van de naoorlogse
stedebouwkundige professie in een algemene maatschappelijke context en
streving naar 'gemeenschap' en 'zingeving van bet menselijk bestaan' moet
worden verklaard. (7)

7.2.2 Bewustzijn
In hoofdstuk 6 werd de veronderstelling geuit, dat het menselijk werken
wezenlijk als 'antwoord' moet worden verstaan. Maar antwoord waarop? Wij zien
bij Loen, hoe de categorie van het handelen in een aantal andere categorieen
van boger orde zijn dimensie vindt. Hiermee raken we dan aan zijn eigen
oplossing voor het probleem der veronderstellingen van de ethiek: de ethiek valt
samen met de existentiologie, die op haar beurt weer haar grond vindt in de
'logologie': de leer van het Woord. Wat betekent dit? Wij zullen ons nu concentreren op de categorie 'bewustzijn', niet aileen een wezenlijke categorie in de
existentiologie van Loen, ook een belangrijk ingredient in het urbanistiek-concept van Goudappel. (8)
De categorie van het bewustzijn heeft volgens Loen zijn dimensie in het
'horen'. Vanuit zijn specifieke uitgangspunt: de openbaring is grond, betekent
dit voor Loen: het handelen is - in bewustzijn van het Woord- antwoorden op
het Woord. De grondcategorie van het menselijk bestaan is: het er-zijn tegenover het Woord, dit er-zijn is de inhoud van het zijn. Daarom moet het bestaan
ook in methodische auditie tot begrip worden gebracht. (9)
Dit brengt een wezenlijk aspect van het menselijk spreken i.e. handelen met
zich mee: het is nooit existentieel-vrijblijvend, het is een bestaans-inzet. Van
deze bestaans-inzet is de maatschappelijke relevantie van bijvoorbeeld minister
Deetman (zie paragraaf 2.2.2) wellicht niet meer dan een verkapseling. Maar de
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professie kan met een dergelijke verkapseling volstaan. Dit kan als volgt worden
toegelicbt
Loen bebandelt bet spreken logischerwijze als onderdeel van zijn zogenaamde
existentiologie. Binnen deze existentiologie -en tevens niet los van zijn logologie, waarin immers de existentiologie wortelt- werkt Loen het menselijk
spreken uit - niet aileen naar de bepaling dat bet bet zijn beeft te treffen,
maar ook- naar de volgende bepaling: het spreken is bet antwoorden van de
mens op bet goddelijk woord. (10)
Hier ligt de diepere betekenis, dat bet menselijk spreken c.q. bandelen moet
worden verstaan als 'antwoord', want, stelt Loen: antwoorden = antwoorden op
bet woord, bewust of onbewust, ons bandelen ontkomt niet aan de identificatie
tegenover bet woord; wij kunnen bet 'bijbels vooronderstelde' niet buiten spel
zetten! Maar betekent dit nu ook, dat dit vooronderstelde altijd in onze
begripsvorming een ·rol moet spelen?
Dit tbema kan bier niet worden uitgespit, dat zou ons tot gebieden voeren die
-wat deze studie betreft- buiten bet perspectief vallen. Maar in boeverre is bet
te verantwoorden, dat wij van dit thema abstraberen, als wij wezenlijk de
wijsbegeerte van Loen willen blijven volgen? Kunnen wij afzien van de identificatie van bet menselijk antwoord tegenover bet woord? Kunnen wij afzien van
de logo- en existentiologische dimensie van het antwoorden en ons concentreren
op de onto- en gnoseologische dimensie zonder de structuur van Loens denken
geweld aan te doen?
Ja, dat kan niet aileen, dat moet zelfs, want het menselijk bandelen heeft
zelfstandigbeid van zijn. Daarom kunnen wij niet anders praten dan vanuit de
vooronderstelling der zelfstandigheid van dit werken c.q. handelen, anders
zouden wij ons handelen zelfs gaan sacraliseren, een tendens die -zoals wij
bebben gezien- in bet 'Roomse bouwen' (hoofdstuk 6) latent aanwezig was.
Wei noodzakelijk is de onderstelling die Loen aan het menselijk handelen vooraf
laat gaan, namelijk die der menselijke eruditie. Deze eruditie, stellen wij, vinden
wij per definitie terug in de stedebouwkundige subjecten en instituties die de
stedebouwkundige professie vertegenwoordigen. Hun "bewogenbeid met ruimtelijke ontwikkelingen en gevoel van verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap"
(uitspraak G. Albers, zie voetnoot l) wordt in deze eruditie ook verondersteld.
Hiermee is de inboud van de term 'bewustzijn' bepaald. De beperking van de
professie ligt wat dit betreft hierin, dat wat ·haar handelen betreft niet wordt
doorgevraagd naar de 'bewustheid' van dit handelen als bewustheid van de
ontiscbe structuur (bet wezen) van de stad.
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7.2.3 De notie problematiek
De discipline heeft dus duidelijk de intentie het zijn uit te spreken, de professie heeft dit niet, zij handelt in 'situationele' toespitsing. Hierin ligt een
wezenlijk beperking van de professie. Haar handelen wordt gemeten, niet in
hoeverre het adequaat is aan het zijn, maar wei in hoeverre het adequaat is aan
een problematiek, inherent aan een bepaalde maatschappelijke situatie. Adequaat
moet dan vooral worden begrepen als 'problematiek-oplossend'. De discipline zal
dit criterium niet de eerste zorg zijn. Het kan immers gebeuren, dat bepaald
professioneel handelen in het geheel niet adequaat is, maar daarentegen wei het
zijn uitspreekt! Maar voor de professie ligt bier haar rationaliteits-criterium:
rationeel is dat handelen dat als adequaat wordt gezien om een bepaalde
problematiek te helpen oplossen. (II)
- Vanuit de professie naar de discipline
Hoe fungeert nu de professie, waarin het technisch handelen centraal staat, als
onderstroom en voedingsbodem voor een stedebouwkundige discipline waarin het
wetenschappelijk kennen centraal staat? Voor een antwoord op deze vraag zal
worden geprobeerd, de notie 'problematiek' een wetenschappelijke status te
geven. N. Hartmann duidt de wetenschappelijke methode globaal aan als de weg
van 'verschijnsel' naar 'probleem' naar 'theorie'. (12) Stet, de discipline volgt in
haar bevragen van de professie deze methode. Als 'verscbijnsel' beboort dan bet
professioneel toepassen van bepaalde stedebouwkundige concepten te worden
aangemerkt. Deze concepten beogen te beantwoorden aan een bepaalde "problematiek". Het is nu de gerichtheid op een dergelijke problematiek die aan de
stedebouwkundige professie een zekere wetenscbappelijkheid kan verlenen, bet is
als het ware de zaak waaraan een professie toegemeten moet blijven.
Deze problematiek hoeft niet uitsluitend stedebouwkundig te zijn, kan een
integraal karakter dragen; de stedebouw wordt dan een van de professies als
onderdeel van een samenlevingsproject waarin een aantal professies participeren.
Het gaat er wei om, na te gaan welk deel van die algemene samenlevingsproblematiek stedebouwkundig oplosbaar is.
Op een dergelijke benadering van een professie zinspeelt ons inziens S. Karsz,
die als volgt formuleert "Wat men de geschiedenis van de (... ) theorieen noemt,
is aileen dan een wetenschappelijke geschiedenis als ze als een proces opgevat
wordt, in het verloop waarvan bepaalde problematieken opgebouwd worden, zich
ontwikkelen en weer vervallen." (13) Het niveau van de theorie wordt dus
duidelijk gezocbt in bet formuleren van de problematieken waarvoor bet
stedebouwkundig handelen zich in de loop der tijd zag gesteld en ten behoeve
van het oplossen ervan zij haar concepten heeft gegenereerd.
Dit onderzoek steunt op de vooronderstelde eruditie van het stedebouwkundig
professioneel handelen. Deze vooronderstelling leidt tot de mogelijkheid, dat de
professie in staat is een ver stadium van begripsvorming te bereiken. Zij weet
haar handelen terdege te doordenken en het mogelijk zelfs tot een soort van
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wetenscbappelijke voltooiing en afronding daarvan te brengen. Daarbij moet zij
overigens wet toegemeten blijven aan haar problematiek en voldoen aan de
wezenlijke beperkingen, zoals hiervoor omschreven. Maar naast practische
concepten bestaat de professie in dit opzicht ook uit theoretische concepten.
Met name in deze concepten doet zij een handreiking naar de discipline.
De wetenscbappelijkheid van de professie strekt zich echter niet uit boven het
niveau van bet toepasbare, hoogstens technologiscbe onderzoek. Voor de
discipline is dat niet voldoende, zij wil doordringen naar bet niveau van bet
fundamentele onderzoek. Voor dit onderzoek vormen de concepten, waarin de
stedebouwkundige professie baar practiscbe waarheid ontwikkelt, bet gegevene
en daarmee het voorlopig categoriaal ontwerp van de stad. De discipline
veronderstelt dat deze concepten voor baar bruikbaar theoretisch gehalte
hebben, d.i. naar het zijn van de stad verwijzen en doordringen tot haar
objectiviteit.
Er ontstaat aldus een verstrengeling van kennen en handelen, die als volgt kan
worden omschreven: het handelen vooronderstelt een kennen, de professie
vooronderstelt daarin een discipline, die echter in het professionele kennen en
handelen niet gesystematiseerd en objectief aanwezig is, althans gemeten aan
dat waarop het kennen van een discipline zich richt: in bewustheid van de
ontische structuur van het zijn zelf als bedding. Van deze vooronderstelling
hoeft de professie zich niet bewust te zijn.
De discipline vooronderstelt op haar beurt in de concepten die de professie
genereert, het categoriaal gehalte van de stad, alsmede het kennen dat dit
handelen representeert de discipline zelf representeert theoretisch weten, maar
vooronderstelt vooralsnog geen kennen, maar denken. Dit denken verschilt van
het kennen daarin, dat het kennen het bereikt hebben en deelachtig zijn van
waarheid betekent, het denken bet bier naartoe onderweg zijn (hoofdstuk 3).
Het denken gescbiedt naar aanleiding van het bandelen dat de professie als
onderstroom constitueert.
De werkwijze die de discipline nu volgt, kan met behulp van de in boofdstuk 2
genoemde metbodiscbe functies als volgt worden omschreven:
-fixering: de discipline fixeert de door de stedebouwkundige professie gegenereerde concepten;
-selectie: de discipline bepaalt welke van die concepten voor haar tbeoretiscb-bruikbaar weten vertegenwoordigen. door te onderzoeken in hoeverre zij
verwijzen naar bet zijn (de categorialiteit) van de stad;
-interpretatie: de discipline stelt vast wat de betekenis van deze concepten is in
het Iicht van bet metbodisch idee van de stedebouwkundige discipline, van haar
ontwerp als wetenschap van de stad.
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7.3 Structurele verscbeidenbeid van bet antwoord
Het antwoord dat de mens in zijn stedebouwkundig bandelen geeft, moet worden
onderscbeiden naar zijn structurele verscbeidenbeid. Het bandelen wordt
gestructureerd door verscbillende bepaaldbeden die inherent zijn aan de situatie
van bet bandelen. Ons onderzoek nu, is niet gericbt op de structuur van bet
bandelen en zoals dit wezenlijk wordt bepaald door dergelijke bepaaldbeden. Wij
zoeken niet, zoals Goudappel in zijn urbanistiek-concept, naar de structuur van
bet bandelen zelf, waarbij dit in een doel als bijvoorbeeld bet bewoonbaar
maken van de aarde baar gericbtbeid vindt. Wij zoeken naar de ontische
structuur van de stad: haar categorialiteit. Dit zijn ecbter, wordt gevormd in
bet menselijk bandelen. Het is een zijn immers, dat niet -zoals de natuurbehoort tot de omvang van de 'creatio initialis'.
Het bandelen beeft niet de intentie bet zijn te treffen, maar te antwoorden
adequaat aan een situatie. Het antwoord kenmerkt zicb door zijn situationele
toespitsing. Deze kenmerken van zijn toespitsing liggen wezenlijk in bet zijn
van bet antwoord verstrengeld, zij bepalen mede de individualiteit van bet
antwoord. Maar teven zijn bet de structuur-principes waardoor bet stedebouwkundig antwoord dat bet zijn van de stad bewerkt, tot de objectiviteit van de
stad gaat beboren en waarnaar dus de discipline vraagt. Het is daarom noodzakelijk welke situatieve bepaaldheden we kunnen onderscbeiden en op bet
antwoorden hun invloed uit kunnen oefenen. Wij noemen in een parafrasering
van Loen (14 ):
-locatie;
-existentialen;
-fasen;
-maatscbappelijke kaders;
-gemeenschappen;
-gericbtheden;
- bewustbeidsgraden.

7.3.1 Toelichting situatieve bepaaldheden
-Locatie
Met de 'locatie' wordt bedoeld de geografische c.q. topografische positie en
Iigging van de omgeving waar bet menselijk handelen plaats grijpt, in een term:
de locatie. Deze locatie is voor bet handelen een conditionerende factor.
Gewezen is al op de discussie 'possibilisme-determinisme' waarin we de vraag
berkennen: in boeverre conditionerend? (15)
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- Existentialen
Tot deze 'existentialen' behoren bet kennen, handelen en de gestemdheid waarin
-in elkaars verstrengeling- dit kennen en handelen geschiedt. Hiermee is gesteld,
dat bet handelen niet alleen in dimensies van boger orde zijn dimensie vindt
('bewustzijn'), maar tevens met enkele van gelijke orde is verweven, inz. kennen
en gestemdheid. Te zamen met bet handelen vormen deze de existentialen (d.z.
de categorieen van bet bestaan) die met bet antwoorden zijn verstrengeld,
oftewel met bet menselijk zijn in dit antwoorden. Loen schrijft: "De bedoelde
existentialen, welke hierin verstrengeld zijn, zijn: kennen, handelen en gestemdheid. Deze zijn een juistere benaming voor de drie primitieve pseudo- hypostasen:
verstand, wil en gevoel. Van de drie genoemde categorieen zijn kennen en
bandelen existentii:He functies en is de gestemdheid de gevoelmatige atmosfeer
waarbinnen deze functies opereren. Wat hun onderlinge verstrengeling betreft:
bet handelen vooronderstelt kennen en gestemdheid, kennen vooronderstelt
gestemdheid, gestemdheid bevat kennen maar niet noodzakelijk gelijktijdig
handelen ( ... )." (16)
Weer moeten we onderscbeiden: bet kennen waarvan bier sprake is, is bet
professionele kennen, dat aan bet stedebouwkundig bandelen voorafgaat en de
potentie heeft van practische waarbeid. Het kennen dat bier wordt bedoeld, is
practisch bruikbaar weten, waarvan, zoals gesteld, bet niet uitgesloten is dat
bet voor de discipline tbeoretiscb bruikbaar weten in zich heeft. Maar waarop
bet nu moet worden beoordeeld is: mate van bewustzijn van de problematiek
waarop bet handelen antwoord moet geven.
-Fasen
Een onderscheid van bet handelen -ontwerpen- naar verschillende 'fasen' in hun
zakelijke volgorde en tijdelijke opeenvolging werd gegeven in hoofdstuk 4. Wat
ons nu vooral interesseert is een mogelijke periodisering in termen van 'stedelijke ontwikkeling'. Een dergelijke periodisering zou aan de hand van verschillende criteria tot stand kunnen komen.
Nemen we een periodisering van H. Lefebvre als voorbeeld. Hij onderscheidt
achtereenvolgens een periode van de 'politieke stad', de 'commerciele stad' en
de 'industriele stad', gevolgd door ... ??? Deze periodisering kan worden gezien
als een fasering van bet handelen, in zoverre aan elke periode een bepaalde
'gericbtheid' eigen is, die bet handelen conditioneert. In de periodisering van
Lefebvre: de politiek, de handel (de raison d'etre van de middeleeuwse stad), de
industri€He ontwikkeling. ( 17) Deze gerichtheden van maatschappelijk handelen,
die zo algemeen zijn dat zij 'maatschappelijke objectiviteiten' genoemd kunnen
worden, vormen de grondslag voor de rationaliteit van· het stedebouwkundig
handelen in de desbetreffende periode.
Het zal duidelijk zijn, dat de in de desbetreffende periode ontwikkelde stedebouwkundige concepten niet los zullen staan van dergelijke doelstellingen. De
antwoorden die de stedebouwkundige professie in deze concepten beeft gegeven,
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kunnen nu op een noemer worden gebracht, waardoor zij niet Ianger als
afzonderlijke handelingen behoeven te worden bekeken. Naast deze genoemde
fasering kan overigens elk antwoord op zichzelf worden gefaseerd. Opnieuw in
een parafrase van Loen: doelstelling, bewaarheiding of verleugening in het
concrete doen en Iaten, uitwerking. Elk antwoord wordt aldus bekeken naar zijn
intentioneel dan wei feitelijk stroken met een gegeven maatschappelijke
doelstelling.
Ook op een niveau van snellere ritmiek kan tot een fasering worden gekomen.
Zo kent de periode van de 'industriele stad, van zichzelf weer een fasering die
teruggaat op het karakter van het stedebouwkundig handelen. In hoofdstuk 1 is
een voorbeeld van een dergelijke fasering gegeven. In elke fase Iaten zich de
afzonderlijke stedebouwkundige antwoorden, die ons bekend worden uit gegeven
stedebouwkundige concepten, typeren naar hun bewaarheiding of verleugening. In
de genoemde gevallen van langere en kortere termijn-ontwikkelingen betekenen
dergelijke typeringen overigens niet het uitspreken van een waarde-oordeel. Uit
het oogpunt van de stedebouwkundige discipline kan de bewaarheiding van een
doelstelling negatief, de verleugening positief zijn. Criterium daarbij is in
hoeverre het antwoord adequaat is - niet aan een op te lossen problematiek,
maar- aan de categorialiteit van de stad.
-Maatschappelijke kaders
Het antwoord, stelt Loen, wordt mede-bepaald door de historisch bepaalde
structuur der samenleving die wij aantreffen. In dit verband spreekt hij over de
'wereld-situatie'. Daarmee wordt nog een beklemtoond, dat wij alle factoren die
het stedebouwkundig handelen bepalen en hier worden opgesomd, op de ene
noemer van het begrip 'situatie' kunnen worden gebracht en derhalve kunnen
behoren tot de informatie-basis waarvan bij Dray (hoofdstuk 4) sprake was.
Maar wat omvat nu deze wereld-situatie? Deze, stelt Loen, "omvat een bepaalde
levens-stijl die aile gebieden doordringt, van gebaren tot wonen, omvat ook een
sociale, ecnomische, politieke structuur (... )." Later voegt Loen toe: "het
depositum aan inzicht en kunde, hetgeen meer omvat dan wetenschap en
techniek." Voorts: "levensgewoonten, wijze van wonen, van gedraging, van
kleding", alsmede: "de tijdgeest, (... ) schilderijen, muziekpartituren en - instrumenten, literatuur, andere kunstproducten." (18)
Wij zien dat het menselijk handelen wordt bepaald, aldus Loen, door zeer
concrete zaken, anderzijds door min of meer vage factoren, zoals bijvoorbeeld
de 'tijdgeest'. Kunnen wij met een dergelijke factor overweg? In de hedendaagse
literatuur vallen begrippen op die met een dergelijke tijdgeest verband zouden
kunnen houden. Daarbij is te denken aan: mentaliteit, structuur van leef- en
beeldwereld, collectief-cultureel bewustzijn, episteme. (19)
In het verband van de factor 'maatschappelijke kaders' kunnen wij ook denken
aan een dichotomie die in het denken over de stad in de moderne periode
voortdurend terugkomt: de dichotomie 'stad- platteland', waarbij als het ware
twee gebieden van sociologische 'werkelijkheid' worden onderscheiden. B. Tromp

141
schrijft "De basis voor een sociologic van een stad wordt gevormd door een
groot aantal min of meer klassieke theorieen die tussen 1860 en 1940 zijn
geformuleerd, en die als gemeenschappelijk thema de overgang van 'platteland'
naar 'stad' hebben; een overgang die in het algemeen identiek wordt geacbt met
die van de 'traditionele' naar de 'moderne' maatschappij. Karl Marx, Ferdinand
TOnnies. Henry Maine, Emile Dlirkbeim, Robert Park, Max Weber en Robert
Redfield; al deze kenners van de samenleving ontwikkelden een theorie waarin
een landelijke categorie wordt geplaatst tegenover een stedelijke. Bij Marx is
bet contrast tussen feodalisme en kapitalisme, bij TOnnies dat tussen Gemeinscbaft en Gesellscbaft, bij Maine staat status tegenover contract, bij Durkbeim
mecbanisme tegenover organische solidariteit, bij Park de primaire tegenover de
secundaire groep; Weber stelt traditioneel bandelen tegenover rationeel handelen
en Redfield ontwierp een recbte met als polen de folk-society en de urban
society." (20)
Hiermee raken we meteen aan een volgende factor dat bet antwoord in zijn
situationele toespitsing bepaalt, de factor 'gemeenschap'.
-Gemeenscbappen
In de uitspraak van G. Albers die in de inleiding werd geciteerd en waarop in
dit boofdstuk enkele keren werd terug gegrepen, werd niet aileen 'de stedebouwkundige' genoemd, maar ook 'de gemeenscbap' ten opzicbte waarvan bij
verantwoording schuldig is. Loen stelt: bet menselijk bandelen geschiedt binnen
en in verantwoordelijkbeid voor gemeenschappen waarvan de mens deel uitmaakt.
Aan welke gemeenscbappen moeten wij als bet om de stedebouw gaat denken?
De staat, de stad, het dorp? Het komt ons voor dat wij bier te maken hebben
met een voor de stedebouw wezenlijke vraag.
In de ontwikkeling van de moderne, met name naoorlogse stedebouw valt bet op,
hoe zeer deze vraag het stedebouwkundig handel en heeft mede- bepaald. Men
beeft met nadruk geprobeerd, de term 'gemeenschap' in stedebouwkundig opzicht
hanteerbaar en concreet te maken. Wij denken hierbij vooral aan de 'wijkgedachte'. Daarin werd de stad geleed naar wijken en buurten, die als kaders voor
bet sticbten van gemeenschap moesten fungeren. Deze 'wijkgedachte' kende
verschillende varianten. Als eerste variant mdet die van bet 'Roomse bouwen'
worden genoemd, die zich sterk baseerde op de Rooms-katholieke parocbiestructuur (Granpre Moliere, Pouderoyen). De protestantse variant greep vooral
de mogelijkheid aan die een stedelijke geleding bood tot organisatie van het
pastoraat en door bet vormen van wijkgemeenten af te komen van 'door de stad
zwervende predikanten' (als naoorlogse representanten van deze variant kunnen
worden genoemd de tbeologen Banning en Van Leeuwen en de Delftse hoogleraar
volksbuisvesting Van Beusekom). Het meest bekend is waarschijnlijk echter de
socialistische variant van de 'wijkgedacbte' (namen: A. Bos, W.F. Geyl, W. van
Tijen). (21)
De 'wijkgedacbte' sloot nauw aan bij een uitwerking van de term gemeenschap
zoals wij die met name in de angelsaksische sociologiscbe literatuur aantreffen.
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Daarin heeft gemeenschap fundamenteel een ruimtelijke component. (22) Op de
betekenis van deze 'wijkgedachte' voor de stedebouwkunde zullen we uitvoerig
ingaan in hoofdstuk 14.
De vraag waarop in 'de wijkgedachte' een antwoord werd gezocht, was: geschiedt het stedebouwkundig handelen in verantwoordelijkheid voor een concrete, herkenbare menselijke groep als gemeenschap? Van de intentie het
stedebouwkundig handelen vanuit een dergelijke verantwoordelijkheid plaats te
Iaten vinden, getuigt ook een uitspraak als: "Het is hun stad, leg het hun uit!"
(22) en het latere streven naar inspraak en medezeggenschap dat in dit verband
als een volgend stadium kan worden aangemerkt. Steeds immers ging het in al
deze ontwikkelingen daarom, dat de stedebouwkundige naar wegen zocht zijn
verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap vorm te geven.
Nochtans is het de vraag in hoeverre de vooronderstelling van een dergelijke
herkenbare en concrete gemeenschap binnen welke en in verantwoordelijkheid
voor welke het stedebouwkundig handelen plaats kan grijpen werkelijkheid of
illusie is. Van de wijkgedachte is niet veel wezenlijk gerealiseerd, de inspraak
en medezeggenschap hebben ook hun hoogtepunt gehad en worden door vele
stedebouwkundigen als een aantasting van hun vakgebied beschouwd (de-professionalisering). Maar de vraag naar de gemeenschap in verantwoordelijkheid
waarvoor bet stedebouwkundg handelen geschiedt, met andere woorden: tegenover wie het stedebouwkundig antwoord moet worden uitgesproken, lijkt een
kernvraag van de moderne stedebouw. Zij lijkt het denken over de stad
wezenlijk te bepalen, zij vormt een terugkerende vraag in de verschillende
theoretische reflecties vanuit de professie.
-Gerichtheden
Het handelen beoogt een inhoudelijke uitwerking in een bepaalde richting te
hebben, het heeft een onmiddellijke bedoeling. Zonder elke handeling nu naar
zijn bedoeling te ondervragen, kan worden gezegd dat het stedebouwkundig
handelen zich in een bepaalde periode wezenlijk door specifieke maatschappelijke objectiviteiten laat leiden. Voor de moderne stedebouw zijn in dit opzicht
te noemen: hygi~isering, adeqaute volkshuisvesting, Iicht, Iucht, ruimte, (door
de snelle bevolkingsgroei): mensen, veel mensen huisvesten, enz.
Bij dergelijke maatschappelijke objectiviteiten, denken we aan wat Angenot een
axiologie noemde. Uit zijn opmerking dienaangaande maken wij op, dat het
zinvol is ons in de vraag naar de werkrichting te beperken tot die maatschappelijke strevingen en doelstellingen, die een algemene erkenning hebben
gevonden en sociologisch bepaalde normstellingen van het "behoren" vormen.
Deze beperking maakt ook het gebruik van de term "maatschappelijke objectiviteiten" terecht. Afhankelijk van de inhoudelijke uitwerking van een stedebouwkundig concept kan worden vastgesteld hoe dit concept zich tot een
geldende axiologie verhoudt.
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- Bewustheidsgraden
Het antwoord kan worden onderscheiden naar zijn mate van bewustheid, gebaseerd op de algemene vooronderstelling van de menselijk eruditie die aan elk
handelen voorafgaat. In het bijzonder kan bewustheid nu worden getypeerd naar:
-de begripsmatige bewustheid, waarbij wij moeten onderscheiden in termen van
bet onderscheid professie/discipline, resp.:
--bewustheid als theoretische na-reflectie van handelen zoals zich dat in de
stedebouwkundige professie manifesteert en dat vervolgens als bewust kennen
(in aanvaarding of verwerping van die reflectie) aan volgend stedebouwkundig
handelen vooraf kan gaan;
--bewustheid van de ontische structuur van de stad, dat wil zeggen van de
categorialiteit van de stedebouwkundige zaak, derhalve haar methodisch idee en
ontwerp als discipline.
-bewustheid als bestaansweten, wat wij in dit verband niet anders kunnen
uitwerken dan (veelal on-begripsmatig) weten van de wezenlijke (culturele)
dimensie van de Westerse stad, welke dimensie wij niet buiten het 'bijbels
vooronderstelde', d.i. de joods-christelijke dimensie van ons bestaan, kunnen
zien.

Deze opsomming van 'structuren van het menselijk antwoord', zoals Loen ze
noemt, die in het stedebouwkundig bandelen een rol spelen, heeft niet de
pretentie volledig te zijn. Zij is ook niet systematisch in die zin, dat er geen
overlappingen te constateren zouden zijn. Deze opsomming heeft geen ander
doel, een aantal factoren te noemen die het stedebouwkundig handelen als
antwoord in zijn situationele toespitsing wezenlijk (mede-)bepalen. In bet
beschrijven van een aanzet tot een zogenaamde stedebouwkundige synoptiek in
deel 4, zullen wij ons proberen aan dit begrippenkader en deze factoren te
houden.
Hoe kan een dergelijke mogelijke onvolledigheid en gebrek aan uitgekristalliseerde systematiek worden verantwoord? Wij zoeken niet de systematiek van
bet handelen, maar van bet zijn van de stad. Wij zijn in bet handelen geinteresseerd in zoverre het het zijn weet te treffen. Dat wij het handelen niet
systematiseren - voor zover dat Uberhaupt mogelijk zou zijn!- betekent dat wij
ook niet stelselmatig aile 'ingredienten' die het antwoord wezenlijk bepalen
zullen nalopen. Deze ingredienten verschillen sowieso al naar hun categoriale
hoogte. Ons interesseert vooral hoe deze ingredienten worden verwerkt en
opgenomen in de methodische idee van de stedebouw en hoe zich deze structuren daarin ook vervlechten en onderdeel uit gaan maken van het zijn van de
stad.
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Hoofdstuk 8:
DE ONTOLOGISCHE VRAAG NAAR DE STAD
8.1 Het ziin en bet ziin van bet zijnde
8.1.1 Het copula-zijn: •A is B'
De discipline stelt de vraag naar bet zijn van de stad, zij heeft een ontologische vraagrichting. Dit is een van de consequenties als wij de wijsbegeerte van
Loen als onderlegger voor deze studie gebruiken. In dit hoofdstuk zal worden
geprobeerd, te Iaten zien dat een dergelijke benadering aan kan sluiten bij in
de stedebouw en arcbitectuur gangbare benaderingswijzen.
Wat boudt een ontologiscbe vraagricbting in? Antwoord van Loen: Dat wij
proberen een categorie toe te passen op bet zijnde, d.i. bet gegevene dat wij
als (voorlopige) zaak tegenover ons aantreffen. Deze categorie is de categorie
'is'. Maar bet bezigen van deze categorie is niet afdoende, bet zijnde heeft
binnen dit is een specifieke ontiscbe structuur. Het beeft een eigen categoriaal
gebalte. Ons spreken moet er op uit zijn, deze specifieke categorialiteit uit te
spreken door toepassing van aan de gestelde zaak adequate categorieen. De
vraag naar deze categorieen die wij banteren, is essentieel, omdat ze beantwoorden aan bet metbodiscbe idee dat voor een discipline ricbtpunt is in bet
veld der waarheid, dat wil zeggen: bet ontwerp waarop een wetenscbap zieb
baseert. Hoe komen wij deze categorieen op bet spoor? (I)
De fundamentele ontologie stelt de vraag naar bet zijn. De speciale wetenscbappen ricbten zicb niet op deze (tamelijk ondoorgrondelijke) grondcategorie,
zij Ieven, stelt toen, in de speciale categorieen van bet ziinde waarin bet zijn
van dit zijnde wordt uitgesproken. Door middel van deze speciale categorieen
kennen de speciale wetenschappen bet zijnde, maar zij zijn zicb van deze
categorieen vaak onbewust. In de stedebouwkundige professie bijvoorbeeld, hoeft
bet niet zo te zijn, dat bet spreken de categorieen kent waarvan bet zich
bedient.
Maar, zegt Loen, er is een kennen van de tweede orde mogelijk, een kennen dat
de speciale categorieen waarin de speciale wetenscbappen Ieven objectiveert en
deze zelf weer uitspreekt, dit met de aantekening: "beboudens de inadequatie
waarin de speciale wetenschappen deze banteert". (2) Het zal duidelijk zijn, dat
dit tweede orde-kennen voor ons bet kennen van de stedebouwkundige discipline
is. Volgens Loen concentreert dit kennen zich niet op de vraag naar bet zijn,
maar op het zijn van bet zijnde in de vraag naar bet 'copula-zijn'. Wat wordt
biermee bedoeld?
Elke uitspraak der kennis, stelt Loen, is terug te brengen tot bet schema •A is
B'. Het 'is' in deze formule is geen formeel-logische bepaling. Het 'is' is een
•ontologiscb is', maar van gebeel andere aard dan bet 'zijn' van d~ grondcategorie. Het 'is' in bet schema 'A is B' behoort tot bet copula-zijn, waarmee de
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zijnden A en B als deelcomplexen worden samengevoegd tot "een meer omvattend deel-complex". Het karakter van dit 'is' kan zowel verbindend als scbeidend
zijn en is "gegrond in bet zijn als grondcategorie".
Dit betekent niet aileen dat, zoals we zagen, bet verbindende dan wei scbeidende 'is' ontologiscb van aard is, maar tevens dat bet kennen bet recbt van
verbinding dan wei scbeiding niet aan zicbzelf ontleent, maar aan bet zijnde
beeft te ontlenen. "De copula spreekt slechts, als bevestiging, uit, dat deze
meeromvattende samenbang tussen complexen A en B ~!" (3)
8.1.2 Contrast-analogie
In de huidige stedebouw en architectuur menen we de door Loen omscbreven
benaderingswijze in het banteren van de termen 'contrast' en 'analogie' te
berkennen. (4) Binnen de stad als (deel-)complex kunnen met behulp van deze
begrippen verscbillende deel-complexen (zijnden) worden samengevoegd (resp.
scbeidend en verbindend). In een tweede-orde-reflectie lijken deze. begrippen
zich zelfs te Iaten berkennen als categorieen waarnaar bet architectonisch en
stedebouwkundig bandelen van de moderne tijd zicb laat typeren. Stond de
stedebouw in de eerste helft van deze eeuw in het teken van het uitspreken van
contrast tussen zijnden, recente benaderingen spreken zich veelal uit in termen
van analogie van zijnden. 1 Zo spreekt Aldo Rossi bijvoorbeeld over de 'analoge'
stad en wordt het tegenwoordig niet meer geaccepteerd als een ontworpen
stedelijk object niet 'past' in een gegeven situatie (dat wil zeggen: analogie
vertoont met die 'situatie'), waar in de jaren 60 onbekommerd oude en nieuwe,
groot- en kleinscbalige contrasterend met elkaar werden samengevoegd.
In bet 'inruilen' van de categorie contrast voor die van analogie, toont de
stedebouw een beweeglijkheid van spreken. Het copula-zijn, stelt Loen, is de
'index' dezer beweeglijkbeid, die in het geval van de stedebouw zou kunnen
verwijzen naar een nieuwe ricbtingkeuze in het veld der waarbeid, omdat de
stedebouw die in termen van 'contrast' handelt op de grenzen van de kenbaarbeid van baar object is gestoten. Contrast als methodisch idee en ontwerp van
handelen wordt vervangen door analogie als methodisch idee, dit in de verwachting hierdoor dichter bij bet zijn van de stad te komen.
8.1.3 Centrum-periferie
Het copula-zijn in de formule van het kennen •A is B' vindt zijn grond in de
categorie van het zijn. De speciale categorieen die het karakter van dit
copula-zijn hebben, kunnen zich op verschillende 'afstand' tot bet zijn verhouden, stelt Loen. Zou 'analogie' bijvoorbeeld dichter het zijn van de stad
benaderen dan 'contrast'?
1

Voor een verduidelijking, zie ook de illustraties.
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Afgezien van deze afstand tot bet zijn, betekent een en ander wei, dat uitspraken van bet type 'A is B' aileen kunnen worden gedaan, als de zogenaamde
'verwijzings-vraag' is beantwoord. (S) Het zijn immers is de grondslag van bet
kennen, niet het 'niet-zijn', dat zou leiden tot fantasterij. Allereerst moet
daarom worden uitgesproken: deze x (dit zijnde) i§.. Loen noemt dit de meest
elementaire uitspraak omtrent een zijnde, die aan ons spreken in termen van
contrast-analogie vooraf zou moeten gaan. Voegen wij twee zijnden samen in
contrast of analogie, dan vooronderstellen wij de vraag: "is deze x?" beantwoordt met "ja, deze xi§., dit zijnde jJ".
Inherent aan deze uitspraak is voorts de stedebouwkundige verwijzing naar de
'stad' als de intentionele inboud van 'dit', waarvan we zeggen dat bet i§.. Deze
inhoud is zuiver fenomenologisch en wil zeggen, aldus Loen: "dit in waarnemend,
horend of schouwend, evident of bypothetisch, intuitief of deductief kennen (of
in welke andere modus van bet kennen dan ook) geobjectiveerde, kortom: dit
geobiectiveerde." (6)
De verwijzingsvraag kan worden beschouwd te zijn beantwoord in de bestaande
stedebouwkundige literatuur over (met name ook de geschiedenis van) de stad
als fenomeen. Voor onze vraag naar bet zijn van de stad grijpen wij dus terug
op de gedachten die zijn gedacht en de dingen die zijn gedaan in de stedebouw.
Wat in deze stedebouwkundige literatuur te berde wordt gebracht, kan worden
beschouwd als de intentionele inhoud van de stad als dit geobjectiveerde.
Is deze verwijzing exact? Hoe precies wordt verwezen? Wij kunnen weliswaar
'de stad' aanwijzen, maar aileen al een analyse van het begrip •stad' leert ons
hoe dubbelzinnig ons spreken in dit verband kan zijn. Als wij naar de stad
gaan, gaan wij naar de binnenstad. De stad kent een stad als centrum en een
stad als periferie. Dit onderscheid zullen we aan moeten houden, en steeds
moeten vermelden of wij spreken over de stad in bet centrum van de stedebouwkundige aandacht, dan wei over de stad in de periferie van die aandacht.
Het criterium hiervoor ligt in de stedebouwkundige literatuur, die per historische episode overwegend op niet mis te verstane wijze haar aandacht centreert
in bet doordenken van dezelfde stedelijke c.q. stedebouwkundige concepten.
8.1.4 De typologische discussie
Met de uitspraak "dit (zijnde) is" verwijzen wij naar een concept dat de
stedebouwkundige professie in haar technisch handelen heeft gegenereerd,
mogelijk zelfs tot op zekere hoogte theoretisch heeft doordacht. In hoofdstuk 2
kwam naar voren, dat een concept een hoeveelheid geordend weten is en bet
midden houdt tussen een theoretisch en practisch niveau. Voor de discipline
geldt nu de vraag hoe zij de theoretische waarheid van een betreffend concept
kan bepalen. Geldt bier: •waarheid is algemene geldigheid'? Deze definitie ligt
bijvoorbeeld besloten in de wijze waarop het 'lnstellingsplan TUE' de relatie
tussen fundamenteel en toegepast onderzoek heeft bepaald, namelijk in termen
van 'generalisatie-toepassing'. (7)
Ook bij de interpretatie van een concept stelt zich bet probleem van bet
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ver-algemenen. Is immers niet elk concept een individualiteit, een heel bepaald
antwoord te specificeren naar de bepaaldheden van het handelen, zoals deze in
het vorige hoofdstuk zijn behandeld? Verhoudt zich met andere woorden een
dergelijk concept niet tot (wetenscbappelijke) waarheid zoals het bijzondere zich
tot het algemene verboudt?
In bet werk van A.E. Loen komt naar voren dat een omschrijving van waarheid
als 'algemene geldigheid' en bet bepalen van een wezenlijke trek van wetenschap als ver-algemenen een te simpele voorstelling van zaken is. Loen vecht de
opvatting aan, waarin het algemene primair wordt geacht. (8) In dit opzicbt
vertoont zijn denken dezelfde trekken als het denken dat we in de architectonisch-stedebouwkundige literatuur onder het etiket 'typologische discussie'
tegenkomen, een discussie die ineens in de jaren 80 hevig oplaaide. In die
discussie werd een onderscbeid gemaakt tussen ~ en model. Het type verwijst
naar het (theoretische) niveau waarin de concepten zijn herleid tot hun
fundamentele wetmatigheden, het model naar bet (practische) niveau van het
concept als (herkenbare) individualiteit. Belangrijk is echter dat wordt benadrukt
dat een type een model nooit volledig vast kan leggen!
Stellen we, dat de stedebouwkundige professie in de loop van haar ontwikkeling
een hoeveelheid modellen Ievert, dan kan de discipline uit deze modellen een
bepaald concept filtreren. Dit concept geldt daarmee als ~rend voor een
verzameling modellen. Wellicht kan van een model worden gesteld, dat het voor
het betreffende concept het meest typerend is, aangezien het de meest wezenlijke kenmerken van het concept het beste representeert. Dit concept is dan als
een ~ aan te duiden. Maar dit type is dan geen loutere abstractie van een
model (c.q. verzameling modellen) als individualiteit, waarmee het model volledig
wordt gekend. Het type laat zich zelfs niet kennen buiten een model om! In
boofdstuk 1 noemden wij bijvoorbeeld bet 'plan Cerda', 'Amsterdam-zuid', het
'A UP' enz. als dergelijke typologische concepten.
Type en model verhouden zich niet eenvoudig tot elkaar in een verhouding
abstract-concreet, algemeen-bijzonder, waarbij het model het individuele geval
en het type de (theoretische) waarheid van dat geval is. Een model is niet
touter een (bijzondere) individuatie van een algemeen type. In de typologische
discussie wordt -evenals bij Loen- de opvatting waarin het algemene wetenschappelijk primair wordt geacht, ter discussie gesteld. In zijn paragraaf in 'De
vaste grond' over de 'haecceitas' (9) maakt Loen duidelijk dat wij in eerste
instantie te hebben onderscheiden naar het algemene en het bijzondere als
dimensies van de waarheid omtrent een individueel geval en die individuele
gevallen op zichzelf. Op deze gevallen is niet zozeer de tegenstelling algemeen-bijzonder van toepassing, dan wei de polaire tegenstelling: bet individuele - het
analyseerbare. Wat de waarheid -als uitgesprokenheid- betreft, moeten we dan
onderscheid maken tussen een bijzondere en algemene waarheid. Door allerlei
mechanismen worden in de wetenschap foute tegenstellingen gecreeerd, wordt
het individuele gelijkgesteld met het bijzondere, de waarheid met het algemene
en komt aldus bet algemene tegenover het individuele te staan, enz. Wat niet
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tot het algemene behoort -d.i. kan worden ver-algemeneend- wordt weggereduceerd als irrationele rest.
Stet nu, wij hebben in de stedelijke modellen die de discipline als onderstroom
heeft, te maken met een hoeveelheid individuele gevallen. Die gevallen hebben
nochtans kenmerken gemeenschappelijk, er zijn verzamelingen van verwante
modellen te onderscheiden. Dit kunnen we constateren door de individuele
modellen te analyseren. We werken dan dus in de lijn individueel- analyseerbaar.
Deze lijn echter kruist de lijn waarvan de algemene en bijzondere waarheid
omtrent een geval de polaire uiteinden vormen. In bet kruispunt grijpen beide
waarheden ineen, de analytische werkzaamheid maakt geleidelijk aan onderscheid
tussen algemene en bijzondere waarheid. Dit veronderstelt, dat elk individueel
geval beide waarheden in zich kan bevatten, een vooronderstelling wezenlijk
voor de typologische werkwijze, zoals we zagen. Door te bepalen op welke
waarheid omtrent een geval ontisch het gewicht moet vallen, komen wij in onze
analytische activiteit tot de algemene dan wei de bijzondere waarheid omtrent
een individueel geval. Hoe 'uitvalt' waarop het gewicht ontisch zwaarder dan
wei Iichter moet vallen, hangt samen met de thematiek van waaruit wordt
geanalyseerd. Is deze thematiek de stad naar haar ontische structuur, zoals in
bet geval van de stedebouwkundige discipline, dan geldt als criterium in
hoeverre het zijn van de stad wordt getroffen.
8.1.5 Samenvattend
kan worden gesteld, dat de stedebouwkundige professie stedebouwkundige
concepten genereert. Deze concepten zijn analyseerbare weergaven van individuele gevallen (modellen). Sommige concepten Iaten zich als typen afzonderen.
Zo'n type is een algemene dan wei bijzondere waarheid omtrent een individueel
geval, waarbij dat geval representatief kan zijn voor een aantal individuele
gevallen. Algemene en bijzondere waarheid drukken voor de stedebouwkundige
discipline uit in hoeverre in bet concept bet zijn van de stad wordt getroffen.
Als eerste veronderstelling geldt, dat wat in de stedebouwkundige literatuur
centraal wordt gesteld omdat het representatief is voor bet methodische idee
dat de stedebouw in bet desbetreffend stadium van haar ontwikkeling als haar
ontwerp beschouwt de algemene waarheid omtrent de stad betreft. In een verder
proces van interpretatie kan dit nader worden geevalueerd door verschillende
concepten naar hun •contrast' dan wei •analogie' (dat wil zeggen: naar bet
copula-zijn van deze zijnden) te analyseren.
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8.2 Het structuur-begrip
8.2.1 Structuur bij M.F.Tb Bax
Het begrip 'structuur' is wellicht modieus. Wij bevinden ons wat dat betreft
misschien in een specifiek stadium van begripsvorming, waarin aan deze term
een zekere methodiscbe waarde wordt toegekend. Om bet structuur-begrip voor
ons hanteerbaar te maken, gaan we uit van bet werk van M.F.Th. Bax, die in
zijn dissertatie 'Meten met twee maten' dit begrip bouwkundig heeft geinterpreteerd en toegepast. Met name baseert hij zicb daarbij op artikelen van
Levi-Strauss en Boudon. (10)
Wij moeten onderscbeid maken, stelt Bax, tussen een diacbrone en synchrone
benadering. Bij diacbronie moeten wij denken aan 'bet opeenvolgende', in ons
geval: bet doen dat in de professie is gedaan, bet denken dat naar aanleiding
daarvan is gedacbt. Syncbronie moet daarentegen worden begrepen als bet
'gelijktijdige', d.i. 'structuur', 'wat noodzakelijk is'.
Kunnen wij nu vanuit een opeenvolging van gebeurtenissen tot een 'structuur'
komen? Ja, via de gebeurtenissen is bet mogelijk inzicbt te verkrijgen in de
structuur van verscbijnselen. Maar een structuur is niet een gegeven dat tot de
werkelijkbeid der ervaring beboort, bet is geen empiriscb begrip. Beboren de
gebeurtenissen tot 'de beleefde orde', de structuur tot de 'gedacbte orde'. De
rede van de structuur ligt op bet gebied van de mythe, de religie, de politieke
doctrine, stelt Bax. De betekenis van bijvoorbeeld een mytbe ligt dan ook in
baar structuur, niet in het verhaal van gebeurtenissen. Vervolgens geeft Bax het
bekende voorbeeld van een structuur-analyse, zoals die door Levi-Strauss op de
oedipoes-mytbe is toegepast. Wij volstaan met de formele omschrijving:
Er ontstaan vier kolommen, door Bax aangeduid als 'relatie-bundels'. Deze
bebben elk een eigen kenmerk. Deze vier kenmerken zijn de elementen van de
mytbe. Aile varianten van een mytbe kunnen worden teruggebracht tot hetzelfde
aantal elementen, aileen het aantal relaties per kolom kan nog varieren. De
mythe nu is het totaal van zijn varianten. Ecbter, bet gaat niet om deze
totaliteit, maar om de betekenis van de mytbe, dat wil zeggen, stelt Bax: om
bet gemeenscbappelijke van zijn varianten. Wat zij gemeenscbappelijk bebben,
blijkt constant te zijn, namelijk de elementen of de relatiebundels. Bax stelt nu:
"bet begrip structuur definieer ik als bet gemeenscbappelijke van varianten".
(11)

Later in de tekst grijpt hij aan bij een omscbrijving van Boudon. Een 'structuur' wordt dan een 'stelsel genoemd', opgebouwd uit onderling afhankelijke
elementen. Een dergelijk 'stelsel' heeft een theorie, waarin wordt verklaard op
welke wijze en volgens welke regels vanuit de structuur van bet stelsel de
varianten afgeleid kunnen worden. Of omgekeerd: hoe vanuit deze varianten de
structuur van bet stelsel berleid kan worden. Het gaat dus samenvattend om een
stelsel, de regels van bet stelsel, en de varianten waarmee bet stelsel zicb
manifesteert. (12)
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8.2.2 Loeniaans-stedebouwkundige interpretatie van dit structuurbegrip
Het is duidelijk hoe wij deze werkwijze loeniaans en stedebouwkundig kunnen
interpreteren. De 'structuur' is de waarheid van een zijnde ('de stad') als
uitgesprokenheid. De elementen waaruit deze structuur is opgebouwd, zijn de
(speciale) 'categorie~n', in welke de stedebouwkunde 'leeft'. Door Loen werden
deze categorie~n omschreven als de 'structuur-elementen der waarheid'. Het
kennen, als het ontwerpen QI! een structuur houdt nu in: bet leggen van relaties
tussen deze categoriale elementen, dit op een wijze zoals door Bax beschreven.
Deze structuur is bet gemeenschappelijke van (stedebouwkundige) varian ten. Als
varianten manifesteren zich steden c.q. stedelijke en stedebouwkundige modellen
als zijnden, eventueel in de betekenis van concept en type. De relaties tussen
deze varian ten wordt bepaald door bet ontologisch 'is', dus in termen van bet
copula-zijn. Hierdoor kunnen modellen als varianten van elkaar worden samengevoegd tot een stelsel.
De theorie van een stelsel is een stadium van begripsvorming omtrent bet
stelsel: begripsvorming in termen van 'structuur'. In een ontologische vraagrichting betekent dit dat deze structuur wordt opgevat als een ontische structuur,
dat wil zeggen als 'categorialiteit'. Deze categorialiteit bepaalt de regels volgens
welke het stelsel zijn varianten genereert. Een theorie heeft betekking op de
subjectieve categorialiteit van een stelsel.
8.2.3 Antithese
Essentieel is nu hoe wij de relaties tussen zijnden bepalen. Bax spreekt over
bet spel dat wij in deze moeten spelen. Tot de regels van dit spel behoort
wezenlijk, dat ons kennen, volgens Loen, antithetisch van karakter is, dus
wezenlijk gericht op de mogelijkheid van zijn ontkenning. (13) Dit betekent, dat
als wij vragen naar het contrast dan wei de analogie van zijnden, de vraag naar
bet contrast zal domineren. Steeds zullen wij moeten proberen zijnden in
'binaire oppositie' (14) te moeten plaatsen, steeds zal ons kennend uitspreken
moeten zijn gericht op de mogelijkheid van haar ontkenning. Wij mogen niet tot
analogie van zijnden besluiten als hierdoor hun contrast wordt verdoezeld.
8.3 De structuur van bet ziin
Loen geeft in zijn werk een schets van de structuur van het zijn, wat voor hem
het 'zijn der schepping' is. Wij geven de hoofdlijnen van deze schets, omdat
deze nuttig zal blijken te zijn voor bet verkrijgen van begrip van de moderne
stedebouw. Deze schets vormt bet antwoord op de vragen die Loen in een
'ontologisch programma' formuleert. Na de vraag naar het copula- zijn, worden
de onderdelen van dit programma gevormd door:
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-de vraag naar de specificaties van het zijnde in termen van 'ontische gebieden';
-de vraag naar de ontische modus van elk der onderscheiden ontische gebieden;
-de vraag naar de onderlinge samenhang der ontische gebieden.
Tot slot de meest complexe vraag, namelijk die naar het zijn zelf. Deze vraag
echter is, een problematiek der fundamentele ontologie, niet van de speciale
wetenschappen.
8.3.1 De ontische gebieden
Wij moeten twee gebieden onderscheiden, stelt Loen, "welker 'zijn' reeds bij een
eerste, tastend binnendringen de indruk maakt, verschillend te zijn. Deze
gebieden zijn: 'bestaan' en 'wereld'." (15) Wij kwamen deze gebieden bijvoorbeeld al tegen in deel 2, waar ze werden gebruikt om de verschillende in dat
deel behandelde vooronderstelden te groeperen. Hoofdstuk 6 handelde uitgebreid
over het 'bestaan'. Daarin zagen we, dat volgens Loen het menselijk bestaan
niet op zichzelf kan worden genomen. Anders dan bij Heidegger het geval is, is
volgens Loen het zijn niet inherent aan het menselijk bestaan. Wei zien we bij
heiden verwantschap, bijvoorbeeld waar zij wijzen op de vlucht van het
menselijk bestaan in het alledaagse. Dit alledaagse is, in een term van Loen, als
een soort 'verkapseling' van bet bestaan op te vatten. Het is dit alledaagse dat
ook kan gaan fungeren als invoegingskader (methodisch idee) voor ons denken
en werken. Maar in deze verkapseling van het bestaan tot bet alledaags.e, en in
het hanteren van dit alledaagse als invoegingskader, hebben wij het on tisch
gebied van het bestaan al achter ons gelaten: de mens wordt dan 'nog slechts'
in categorieen van de wereld gedacht.
8.3.2 Objectiviteiten
Anders dan het bestaan, kan de wereld voor ons tot object worden. De wereld
blijkt dan geen homogeen gebied te zijn. Loen stelt, dat wij geneigd zullen zijn,
de wereld als ontisch gebied gelijk te stellen met de natuur. De natuur zou dan
tegenover bet bestaan komen te staan. Maar in de natuur is weer een vrij
scherpe grens te trekken tussen de levenloze en de levende natuur. "Indien deze
grens een zodanige ontische diepte heeft, dat zij doorgaat tot het zijn als
drager der categoriale waarheid, zou daarmee de wereld opnieuw in twee
ontische gebieden uiteenvallen." (16)
Dat de wereld niet homogeen is, betekent dat er verschillende gebieden van
objectiviteit zijn. De indeling der vakwetenschappen laat zien, dat er vele
'denkbaarheden' zijn te onderscheiden. Dergelijke denkbaarheden rangschikken
zich tot bepaalde objectiviteits-complexen. Omdat deze objectiviteiten een eigen
structuur hebben, kan een indeling der wetenschappen ontstaan. Vaak manifesteert een objectiviteits-complex zich als een 'gesloten, in zichzelf rustend
wetenschappelijk object', 'een zelfstandige entiteit'. Toch hoeft een objecti-
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viteits-complex daarmee nog geen ontisch gebied te zijn. Elk objectiviteiscomplex vraagt om zijn eigen 'ontische invoeging', waarbij moet worden
vastgesteld of aan zo'n complex een zijn toekomt.
De objectiviteiten die Loen naar hun ontische invoeging behandelt, zijn:
-het matbematische en bet logiscbe (die zich als zelfstandige entiteiten manifesteren);
-"bet gebied van het bistorische, van de maatscbappij in haar verscbillende
geledingen, van bet recht, in bet algemeen van de onderscbeidene vormen der
'cultuur'" ("als gebieden die zo'n sterke samenbang vertonen dat zij zicb
duidelijk van andere afgrenzen");
-bet psycbiscbe ("een gebied van gebeel eigen aard"). (17)
De ontiscbe invoeging van deze objectiviteits-complexen, zoals deze door Loen
in 'De vaste grond' worden gegeven, wordt bier acbterwege gelaten. Dat zou
immers voeren tot de fundamentele vraag naar bet zijn, die voor een speciale
wetenscbap niet centraal staat. Wei komt in verband met stedebouw als speciale
wetenscbap de vraag op, of de stad zo'n objectiviteits-complex zou kunnen zijn,
of dat wij baar moeten denken met behulp van de biervoor genoemde denkbaarheden c.q. objectiviteiten. Dit laatste lijkt aannemelijk. De stad zou dan een
entiteit kunnen zijn die een speciale samenhang tussen verschillende van de
genoemde objectiviteits-complexen vertoont, waaronder de 'verkapseling' van
'het bestaan' in 'het alledaagse'.
In dit verband is bet nog wei noodzakelijk in herinnering terug te roepen, wat
Loen vanuit zijn kenleer als 'objectiviteit' omscbreef, namelijk: "Objectiviteit is,
in de relatie van het kennen tot datgene, waarop bet kennen is betrokken, een
bepaald karakter van dit laatste: namelijk het karakter, een irreducibel 'tegenover' ten opzichte van het kennen te vormen, dat meer is dan bet gekend-zijn
en ook at zou het volledig gekend worden, tocb niet opgaat in dit gekend-zijn."
In dit verband spreekt Loen over 'tegemoetkomende objectiviteit', een objectiviteit die wij in ons kennen ervaren als een toeneming van de kenbaarheid van
ons object, wat nocbtans geen verruiming van de begrijpelijkheid betekent. (18)
8.3.3 Overkoepelende categorieen
De splitsing naar de ontische gebieden van 'bestaan' en 'wereld', is niet
volstrekt. Er zijn overkoepelende categorieen te onderscheiden. Loen noemt twee
groepen, die van het psychiscbe en die van bet Ieven.
"Tot de eerste groep beboren bandelen, waarneming en de zintuiglijke gewaarwordingen enz., die samengevat worden in de eenheid van het psychische. Tot
de tweede groep behoren bet Ieven en de daarmee samenbangende categorieen."
(19)

Het 'psychische' kan worden gedefinieerd als "bet bestaan in zijn overgrijpen
naar (handelen) of gegrepen worden door (ondergaan) der wereld." Ten aanzien
van met name bet 'handelen' merkt Loen op: "Het handelen strekt zicb uit
tussen bestaan en wereld; het veronderstelt een grond van zijn mogelijkheid in
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het bestaan en een grond van zijn mogelijkheid in de wereld. De laatste is de
causaliteit. In een niet-causale wereld zou handelen onmogelijk zijn." (I 9)
Belangrijk daarbij is, dat de causaliteit niet wordt gedacht als "een schakel
tussen het bestaan (in casu de wit) en het gebeuren in de wereld, maar als een
eigenschap der wereld, welke het handelen mogelijk maakt, namelijk als de
partieel berekenbare doorwerking in de wereld der ten opzichte van de eigenmachtigheid der wereld steeds slechts incidentele handeling. In de wereld is
daarbij ook de medemens, als berekenbaar reagerend wezen, opgenomen; niet
echter (dit is zeer karakteristiek) de naaste (... ). De mens als berekenbaar
reagerend wezen is de maatschappelijke mens. De causaliteit strekt zich dus ook
uit tot de maatschappij." Dit bracht Loen ertoe, te spreken over 'maatschappelijke causaliteit'. (20)
Overigens, stelt Loen, is ons niet precies bekend, wat causaliteit is. "Als wij
ons bezinnen op het wezen (categoriaal gebalte) der causaliteit, dan zien wij
ons verwezen naar bet handelend in de wereld-zijn van het bestaan." Hoewel dit
de causate wetenschappen, stelt Loen, inz. de mathematische fysica een primitief
antropomorphisme moge toeschijnen, blijft dit de primitieve ken-grond van de
causaliteit "Causaliteit is werking." (21) En alhoewel "begrip van het psycbische gebonden is aan het overgrijpen naar de categorieen van de wereld,
behoort het ontisch toch tot bet bestaan." Daarom stelt Loen: "Causaliteit is
werking. (... ) Wat werkt, is het bandelend bestaan."
De overkoepelende categorieen van bet psychiscbe "veronderstellen dus een
dimensie, die halverwege wordt ingenomen door categorieen van het bestaan,
voor de andere helft door categorieen van de wereld. (... ) Hun functie is, het
heterogene in een dimensie samen te brengen en te verbinden.
Hoewel het begrip van bet psychische gebonden is aan bet overgrijpen naar de
categorieen van de wereld, behoort het ontisch toch tot bet bestaan. Dit geldt
niet voor "het Ieven en de biermede samenbangende categorieen." Want dit heeft
ontisch gelijkelijk betrekking op bestaan en wereld, namelijk op bet organische
daarin. "Nog meer dan het psychische heeft het Ieven de ongrijpbaarheid, die
aan aile overkoepelende categorieen eigen is. (... ) Ontiscb principe van bet
'Ieven', van "het organische van bestaan en wereld" is de 'organiteit'. (22) Het
zijn met name deze overkoepelende categorieen die in de stedebouw en de totale
categorialiteit van de stad een belangrijke rol lijken te spelen, in deze beide
concentreert zich de problematiek der stedebouwkundige discipline (zie met
name deel 4).
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Hoofdstuk 9:
STEDEBOUW IN ONTWIKKELING
9.1 Het kennen als categorie van de discipline
Als afsluiting van dit deel 3 wordt ingegaan op de dynamiek van ontwikkeling
die het vakgebied stedebouw zou kunnen kenmerken. Daarvoor richten we ons
op de wetenschapsdynamica van Loen, waarin hij de wijze van voortgang in
wetenschappelijke kennis beschrijft. Voor stedebouw als discipline lijkt dit
aspect van uitzonderlijk belang, omdat deze het 'kennen' als centrale categorie
heeft, zoals dat voor de professie het 'handelen' is. Bij dit kennen moet dan
met name worden gedacht aan een 'tweede-orde-kennen' dat zich richt op het
categoriaal gehalte van stad en stedebouw.
9.l.l Scylla noch Charybdis
Wij willen ons in deze studie in het bijzonder bezig houden met de moderne
stedebouw. Maar deze moderne stedebouw is deel van een geheel, zoals ook zij
overigens weer een geheel vormt dat naar verschillende delen uiteenvalt. Als
een belangrijk criterium voor de filosofische waarheid stelt Loen, dat in het
deel bet geheel herkenbaar moet blijven. Nu wordt in deze studie geen filosofie
bedreven en dus geen filosofische waarheid nagestreefd. Echter, moet hetzelfde
criterium ook niet gelden voor een meta-theoretische studie zoals de onderhavige?
Dit impliceert, dat wij ons niet zomaar mogen richten op de afzonderlijke
hoofdstukken uit het boekwerk over de historische vorming der stedebouw. Dan
zou worden vormgegeven aan een Scylla, een mozaiek zonder veel verband. Dit
kan niet, de dialectiek van deel en gebeel, hun wederzijdse onderlinge spanningsrelatie moet behouden blijven. Ter vergelijking: er kan in de stedebouw
alleen zinvol over de 'wijk' worden gesproken als onderdeel van bet stedelijk
gebeel, aileen zinvol over de 'buurt' als onderdeel van bet wijk-geheel. Er kan
niet zinvol worden gesproken over buurten als onderdelen van een stad, omdat
de spanning tussen deze delen en bet gebeel daarmee is weggevallen: er wordt
nog slechts gesproken over een abstract geheel en een versnipperd mozaiek van
losse buurten.
Alvorens op de moderne stedebouw te kunnen focusseren, moeten wij ons dus
bewust worden van bet geheel waarvan zij onderdeel is, dat wit zeggen: stadium
is, oftewel: 'doorgangs-stadium van de stad als gegevene'. De moderne stedebouw
als stadium is deel van bet langdurige proces van historiscbe ontwikkeling van
de stedebouw, in welke ontwikkeling zij zoekt naar baar ontwerp als vakwetenscbap, naar haar 'categoriale bedding'. Zij vormt daartoe een specifieke
bijdrage.
Dit uitgangspunt impliceert, dat ook geen genoegen kan worden genomen met
het historisch proces op zichzelf, ofwel: de Charybdis der stedebouw als
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stromende historie. Gezocht moet worden naar een achterliggende, vaste
structuur, waarvan de categorieen die de stedebouw hanteert, en aan de stad als
gegevene inherent lijken, de elementen zijn.
9.1.2 Stad als gegevene in doorgangs-stadium
Stedebouwkundige begripsvorming gaat uit van bet gegevene. Dit gegevene is
niet eenvoudigweg bet positief in de ervaring gegevene. Aan bet gegevene is
altijd ook een bepaalde begripsvorming inherent. Naast de stad als zaak van de
ervaring is de stad daarbij voortdurend ook object van een dergelijke begripsvorming. Noodzakelijk voor dit laatste is een adequate taal van bewerking, een
stelsel van begrippen, een leer der categorieen. Dit impliceert, dat zowel de
ervaring als de begripsvorming in zekere zin voorafgaan aan het denken, maar
dan wei allebei. Steeds lopen wij het gevaar ofwel alleen de ervaring voorop te
stellen, ofwel alleen de begrippen voorop te stellen.
Wat dit Iaatste betreft: in de loop der ontwikkeling ontstaat een begrippenkader
waarmee wij zo vertrouwd zijn geraakt, dat wij weleens kunnen vergeten bet
bedachtzaam te hanteren en het steeds opnieuw te herijken aan de ervaring.
Dat wit zeggen: terug te koppelen naar de stad als zaak van ervaring, ze
opnieuw op te delven uit de stad als het gegevene in een bepaald doorgangsstadium.
Deze laatste toevoeging nu is essentieel. Immers, bet fungeren van de begrippen
die wij aan onze zaak ontlenen in een poging haar begripsmatig te verhelderen,
is niet iets statisch. De categorieen der stedebouw zijn niet eeuwig. De categorialiteit van de stad kan aan verandering onderhevig zijn. Voor elk stadium
moeten worden geprobeerd de ons bekende categorieen opnieuw aan de zaak te
ijken en tevens daarbij hun onderlinge hierarchie te bepalen: welke categorie
overheerst in de subjectieve categoriale complex van de stad? Mogelijk moeten
wij zelfs bestaande begrippen en categorieen opofferen en nieuwe opdelven.
9.1.3 Geen ego-centrisme
De categorieen waarin de stedebouw haar zaak tot uitspraak brengt en zichzelf
als wetenschap in een methodische baan tilt, vormen zich in een Iangdurig
proces van ontwikkeling. Wezenlijk aan een wetenschapsmethodische beschouwing
is derhalve een historische dimensie. Moeten wij hierbij denken aan de gangbare
geschiedenissen der stedebouw, zoals die er vele zijn geschreven? Ten dele,
want achter een dergelijk filtraat dat in vogelvlucht de geschiedenis der
stedebouw beoogt weer te geven, moeten wij zoeken naar de achterliggende
•gegevenheden', de vaste structuren, zoals Loen stelt, achter de oppervlakte van
bet historisch proces. Deze gegevenheden komen in dit proces in een bepaalde
vormgeving aan de oppervlakte. Steeds lopen wij het gevaar deze vormgevingen
op zichzelf te nemen, te hypostaseren. In bewondering of afschuwen staan wij
dan bijvoorbeeld stil bij een specifiek stedebouwkundig concept, waarvan de
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ontwerper als veroorzaker van dat concept met naam en toenaam wordt
genoemd. Maar door deze fascinatie heen moeten wij zoeken naar die gegevenheden, die wij kunnen interpreteren in termen van het methodische idee der
stedebouw, een methodisch idee waarvan de stad in haar materialiteit -als de
zaak waarvoor de stedebouw zich ziet gesteld en waaraan zij toegemeten wil
blijven- de ontische drager is.
Dit is ons inziens in de lijn van de wijsbegeerte van Loen en staat in tegenstelling tot een benadering waarin de stedebouwkundige -zijn 'ik'- als ontische
drager van het vak wordt beschouwd, dit 'ik' eventueel 'geobjectiveerd' tot een
stroming of beweging van verwante 'ik-heden'. Wetenschap leeft, zegt Loen, van
methodische voortgang, niet van samengeraapte meningen en concepten van
ik-heden. In het laatste geval zou sprake zijn van een kinderlijk ego-centrisme.
Het subject moet worden ge-decentreerd. (l)
9.2 Wetenschaps-dynamiek
9.2.1 Rol van het vooronderstelde
Hoe moeten wij nu een wetenschap in haar dynamiek bescbouwen? Ook hier
speelt bet vooronderstelde een rol. Immers, bet moge zo zijn, dat de meeste, zo
niet aile vakwetenschappen "onmiskenbaar vorderingen" maken, toch is het niet
zo, dat het kennen als zodanig voortgaat. Want, zegt Loen: "In het kennen ligt
ook een perennerende ontslotenbeid van het vooronderstelde. Een bestendige,
duurzame ontslotenbeid. Een ontslotenbeid die niet in de tijd is, maar waarin de
tijd is." (2) Als ons kennen een steeds hernieuwd uitspreken van waarheid is,
dan beweegt het zich "in een uitgesprokenbeid waardoor wij bestaan en die wij
door er te zijn ook kennen. Ons bestaan is bet leven in deze ontslotenheid, en
is in zover kennen. Het voortgang makende kennen der wetenscbap is een
bestaans-functie, die gegrond is in het oorspronkelijke kennen als Ieven in de
ontslotenheid van het vooronderstelde."
Loen noemt dit 'oorspronkelijke, perennerende, dus bestendige en duurzame
kennen': 'bestaans-kennen', want de menselijke existentie is er niet zonder deze
ontslotenheid. Echter, de aanduiding 'bestaans .. kennen' is slecbts terloops, deze
aanduiding mag er niet toe leiden, dat dit kennen naast bijvoorbeeld het
wetenscbappelijk kennen als een andere soort van kennen wordt gecategoriseerd.
"Ook in bet wetenscbappelijk kennen fungeert het bestaans-kennen, het
wetenschappelijk kennen is niet mogelijk zonder de oorspronkelijke ontslotenbeid van het vooronderstelde (... )." Zelfs in de speciale vooronderstellingen van
de meeste exacte wetenschap -de wiskunde- fungeren de vooronderstellingen van
het omvattende bestaans-kennen, waartoe behoren: "dat wij er zijn, dat wij er
samen zijn, dat wij kunnen spreken, dat wij in de wereld zijn." (3)
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9.2.2 Het vakwetenscbappelijk kennen in voortgang
Alle kennen gescbiedt in de tijd van bet vooronderstelde. Binnen bet vooronderstelde zijn de speciale wetenschappen in beweging, maken zij voortgang. Dat wil
zeggen: bet kennen gebeurt in gebondenheid aan de zaak die binnen bet
vooronderstelde als tbematisch wordt gesteld en waarop wordt gefocusseerd. De
gebondenheid aan deze zaak is niet iets statiscb, zij "motiveert juist de
ontwikkeling van bet denken en kennen in zo'n wetenscbap." (4)
We kunnen met andere woorden spreken van een voortgang van de vakwetenschappen, gemeten op onze doodgewone lineaire tijd-as. Loen stelt: "In bet
kennen is voortgang. Verscbillende speciale wetenscbappen, de wiskunde, de
natuurwetenscbappen, zijn verder dan een eeuw geleden. Maar een dergelijke
voortgang is per wetenscbap anders van karakter." Bijvoorbeeld: "De voortgang
in de wiskunde is niet gebaseerd op de toevoering van nieuwe waarnemingsgegevens; de voortgang in de natuurwetenscbappen is wet gebaseerd op de
toevoering van nieuwe waarnemingsgegevens. Voor andere wetenscbappen, als
bijvoorbeeld de psychologie, is het niet zo zeker dat zij vorderingen maken en
verder zijn dan zeven eeuwen geleden." (5)
Hoe is het wat dit betreft met de stedebouw gesteld? Maakt zij vorderingen? En
dan op grond van een toevoer van nieuwe waarnemings-gegevens? Of is zij een
wetenschap als d~ psychologie, die volgens Loen geen noemenswaardige voortgang maakt omdat zij maar niet weet vast te stellen waarover zij bet heeft,
welke haar speciale vooronderstellingen zijn?
Maar wij moeten ons niet vergissen, "al zou het zo zijn, dat aile wetenscbappen
onmiskenbaar vorderingen maken, dan zouden wij nog niet kunnen zeggen dat
bet kennen als zodanig voortgaat, in beweging is." (6) Zo kan bet weliswaar
zijn, dat in de natuurwetenscbappen "de natuur in een veel groter mate gekend
wordt, dan vijftig jaar geleden voor mogelijk werd gebouden; maar de natuur
wordt minder begrepen, dan men toen voor mogelijk hield." Loen verwijst naar
een uitspraak van de Nederlandse natuurkundige Lorentz, die in een dankwoord
bij de uitreiking van een eredoctoraat aan de TH te Delft in omstreeks 1916
opmerkte: "de natuurkunde was als een landschap, waar bet ene vergezicht na
bet andere openging; maar de laatste tijd zijn er wolken gekomen, die het
uitzicht verduisteren." Loen stelt: "Hij bedoelde, geloof ik, dit terugwijken der
begrijpelijkheid." (7) Zo voltrekt zich dan de ontwikkeling van een wetenschap:
er doemen vergezicbten op, de kenbaarbeid van onze zaak lijkt zich te verruimen, maar dan stuit ons verlangen naar begrijpelijkheid aan zijn grenzen, wat
als een teleurstelling kan worden ervaren.
Wij moeten dus onderscbeid maken tussen begrijpelijkbeid en kenbaarheid.
Begrijpelijkbeid ligt in de lijn van het kennen als deelbebben (participio) aan de
objectieve waarbeid. Maar hieraan is een grens gesteld. Wij kunnen de waarbeid
niet bezitten. De grens die aan bet kennen wordt gesteld, is de grens van bet
(redelijk) denken, die het op dit kennen overdraagt. Vanuit deze gedachtengang
zou ten aanzien van de naoorlogse stedebouw van de moderne tijd kunnen
worden gesteld dat deze de grenzen van bet redelijk stedebouwkundig denken
lijkt te hebben overschreden in een escbatologische te ver vooruitgrijpen op de

159

waarbeid, een ontwikkeling waardoor ook de grenzen van de begrijpelijkbeid van
de stad als zijnde zijn overschreden.
De ontwikkeling van een vakwetenschap, de afgrenzing van baar zaak, in een

poging van vooruitgrijpend deelhebben aan de waarbeid (escbatologiscb karakter
van bet kennen), is dus niet in eerste instantie een ontwikkeling tangs een
tineaire tijd-as: een cumulatief-rationele ontwikkeling. Een wetenscbap ontwikkelt zicb niet in toenemende kenbaarbeid van baar object, maar in expansie van
en contractie tot baar zaak, waarvoor zij af en toe een nieuwe ricbtingkeuze in
het veld der waarbeid inslaat, nadat zij is gestuit op de grenzen der begrijpelijkbeid van de zaak waaraan zij toegemeten wil blijven. Essentieel bij deze
nieuwe ricbtingkeuze is ecbter wei continuiteit. Het is niet zo dat de voortgang
van bet kennen binnen een speciale wetenschap zich -in het grote gebeelvooral door discontinuiteit zou kenmerken. Er moet samenhang van oude en
nieuwe begripsvorming blijven, we kunnen niet steeds weer zomaar opnieuw met
een andere tbeorie beginnen. De vorige theorie "wordt als grensgeval in de
nieuwe opgenomen." (8) Loen formuleert ten aanzien van de natuurwetenschappelijke begripsvorming: "De eisen, aan de nieuwe theorie te stellen, zijn niet
gering. Zij moeten namelijk in de eerste plaats alle resultaten van de vervangen
theorie 66k opleveren; in de tweede plaats een betere benadering van de reeds
door vorige experimenten bekende grootheden opleveren dan de vervangen
tbeorie deed; in de derde plaats bet cruciale experiment bevestigen (dus op dit
ene punt de vervangen theorie verloochenen, terwijl die verder overal bevestigd
en zelfs overtroffen moet worden!); in de vierde plaats haar eigen voorspetlingen in nieuwe experimenten in voldoende mate bevestigd zien; in de vijfde plaats
de vervangen theorie in elegantie en andere op de denkstijl betrekking bebbende
postulaten overtreffen ..." Ook wat dit betreft, blijft het kennen een wonder.
Want, stelt Loen: "Het wonderlijke is nu, dat dit mogelijk is." (9) Wij menen
ecbter te moeten constateren dat van dit alles in de naoorlogse stedebouw als
'stadium' geen sprake was!

9.2.3 Stadia; tegemoetkomende objectiviteit
Voor bet tweede-orde-kennen van de stedebouwkundige discipline, dat zich ricbt
op de categorialiteit van stad en stedebouw, geldt: "Het kennen bescbikt (... )
niet over de categorie. Het gaat uit van ongekende 'voorlopige' categorieen, die
in de voortgang der kennis zich op nader te onderzoeken wijze aan het
voorlopig ken-resultaat (n.l. bet in deze voorlopige categorieen uitgesproken
zijnde) als onbevredigend demonstreren. Dit heeft een min of meer ingrijpende
revolutie in de wetenschap ten gevolge, welke leidt tot gecorrigeerde categorieen als evenzeer a prioristisch uitgangspunt van het kennen. Ook deze blijken
slechts een voorlopige benadering te zijn. En zo voort." (10)
Dit impliceert, dat de voortgang van een speciale wetenschap in een ritmiek van
lange duur moet worden bezien, zij moet dus inderdaad worden uitgedrukt in
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globale 'stadia' van ontwikkeling. In deze stadia, stelt Loen, blijft de continuiteit van een wetenschap gehandhaafd, omdat deze stadia variaties vormen op de
grondcategorie. Omgekeerd kunnen we zeggen: dat een categorie zich als
grondcategorie manifesteert als verschillende stadia zich als variaties op die
categorie Iaten aflezen. Er is dan sprake van een convergerende voortgang. Dit
is heel duidelijk het geval in de mathematische fysica, welks voortgang drie
stadia vertoont: klassieke natuurkunde, relativiteitstheorie, quantummechanica. In
al deze stadia blijft de mathemathisch-fysische causaliteit als grondbegrip
gehandhaafd. Loen gaat op de ontwikkeling van deze speciale wetenschap
uitvoerig in:
"Om dit uit te maken moeten wij op de structuur van de mathematische fysica
iets nader ingaan. Uniek voor deze vakwetenschap is de verwonderingwekkende
manifestatie van tegemoetkomende objectiviteit waarvoor zij ons stelt. In de
dagelijkse praktijk zijn wij wellicht daarvoor afgestompt; maar de mathematische
fysica als geheel werkt in ons de belevenis, die wij beschreven vinden in "L'ile
mysterieuse" van Jules Verne: de verborgen aanwezigheid van een geheimzinnige
tegenspeler; echter in het geval van de mathematische fysica: een onpersoonlijke
tegenspeler; een "objectiviteit", die de begripsvorming aanmoedigt en bevestigt.
Daarmee is de tweeheid gegeven van die objectiviteit met haar objectieve
begripsmatigheid (waarheid) enerzijds, de subjectieve fysische begripsvorming
anderzijds. De objectiviteit is constant, de subjectieve begripsvorming is in
beweging. En de "tegemoetkoming" van die objectiviteit betekent: deze beweging
convergeert naar een (onbekende) eindtheorie.
Of die eindtheorie ooit bereikt zal worden weten wij niet, hoe zij er uit zal
zien evenmin; aileen de convergentie is een feit. De aard van deze convergentie
in de fysische begripsvorming kan ons iets leren omtrent de categorie, dus het
grondbegrip, dat in deze convergerende voortgang steeds functioneert." ..."Deze
manifesteert zich zowel binnen elk stadium als ook in de overgang van een
stadium naar een volgend. Het is namelijk bij deze overgang niet zo, dat de
vorige theorie als onwaar terzijde wordt gesteld en door de nieuwe vervangen;
maar de vorige wordt als grensgeval in de nieuwe opgenomen." (11)
Dit kan worden geillustreerd aan de twee laatste stadia in de convergerende
ontwikkeling van de natuurwetenschap. Loen schrijft (in 1973): "Thans staan wij
bij de relativiteitstheorie plus quantentheorie; de laatste heeft namelijk de
eerste niet vervangen, maar samen hebben zij de klassieke theorie vervangen
(als grensgeval in zich opgenomen); onderling zijn zij in overeenstemming. Tot
welke begripsmatigheid concretiseert zich nu in de voortgang der mathematische
fysica de methodische idee; wat blijft in deze voortgang, in toenemende
concretisering, behouden?
Dit: de mathematische fysica definieert steeds meetbare grootheden, als: lengte,
tijd, massa, energie, lading, kracht, entropie, gravitatie-potentiaal, waarschijnlijkheid van een bepaalde configuratie, enz. Zij 'delft op' mathematische
betrekkingen die bestaan tussen deze grootheden en hun eerste, tweede eneventueel hogere differentiaalquotienten naar ruimte en tijd. De mathematisch-fysische causaliteit is de innerlijke samenhang van het materieel gebeuren in ruimte
en tijd die wordt uitgedrukt in de mathematische betrekkingen zoals zij bestaan
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in de 'tegemoetkomende objectiviteit'. (12)
In deel 4 zullen wij proberen duidelijk te maken dat ook de ontwikkeling van
de stedebouw zich op deze manier laat beschrijven.
9.2.4 Tijdlagen
Toch kan de mathematische fysica niet precies zeggen waar zij het over heeft.
"Een natuur, als een afgegrensd gebied der werkelijkheid, waarbuiten andere
aanwijsbare gebieden Iiggen? Oat kan men toch niet zeggen. Een scherp
bepaalbare grondcategorie der causaliteit? Die doorgronden wij niet, wij weten
niet wat causaliteit is." Hetzelfde geldt voor de biologie. Het kennen blijft een
wonder, wij mogen dit wonder niet als het ware teniet doen door te menen dat
wij wei precies weten waarover wij het hebben. Volgens Loen was dat bijvoorbeeld het geval in de psychologie, namelijk: over het bewustzijn.
Maar hiermee, stelt Loen, is het een vreemde geschiedenis. "Er ligt namelijk een
bepaalde ontologie aan ten grondslag. Tegen dergelijke rare filosofische termen
achten wij de gewone werkelijkheid en de gewone wetenschap waterproof. Maar
zonder dat wij het gewoonlijk zelf weten, is heel ons denken, onze taal, ons
zich orienterend bestaan doortrokken van bepaalde zijns-indelingen. Zijns-indelingen, die ook onwaar kunnen zijn, maar die wij niet dan met de grootste
moeite critisch met de waarbeid kunnen confronteren. De veranderingen in de
ontologie voltrekken zich daarom zeer langzaam; daarbij moet men in eeuwen
rekenen. Om een beeld te gebruiken: het weer vertoont een dag-cyclus, een
jaar-cyclus, maar ook een ijstijden-cyclus. De wetenscbappelijke ontwikkeling
kan men scanderen in afzonderlijke vondsten, in grondslagen-crisissen en in
ontologische verscbuivingen." (13)
Voor een aantal Speciale wetenschappen geldt in elk geval, dat hun speciale
vooronderstellingen dergelijke ontologieen -zoals bijvoorbeeld die van de
zijns-indeling naar 'materie' en 'bewustzijn'- aankleven. Wij zullen zien dat dit
in de stedebouw ook zeer zeker het geval is en dat haar ontwikkeling als
speciale wetenschap zich niet buiten dergelijke ontologieen en grondslagen om
laat beschouwen. Het kan zijn, dat met deze ontologieen en grondslagen bet
vooronderstelde -als de zakelijke fundering van een complex van vooronderstellingen- als geheel in bet geding is. "Want vooronderstellingen op zichzelf
kunnen niet waar of onwaar zijn, zij verhouden zich tot bet vooronderstelde en
het kan nodig zijn, dat wij voor de verificatie van ons onderzoeksvertoog tot in
de diepte van het vooronderstelde terug moeten grijpen. Want het vooronderstelde is nooit waar of onwaar, het is de zaak zelf en is dus waar." (14)
9.3 Een stedebouwkundige synoptiek
In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal worden geprobeerd de door Loen
ontwikkelde denkbeelden omtrent de voortgang van een speciale wetenschap een
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vorm te geven die in deel 4 kan worden toegepast op de stedebouw.
9.3.1 Een synoptiek (S.L. Kwee)
De Eindhovense emeritus-hoogleraar S.L. K wee stelt in zijn inaugurate rede
'Instrument en instituut' dat de ingenieur voornamelijk denkt en werkt met
'instrumenten'. Een ingenieur heeft een instrumentele optiek. Hiernaast is het
noodzakelijk, stelt K wee, "dat in de opleiding van ingenieurs al van het begin af
naast de 'instrumentele' optiek ook een 'institutionele' optiek wordt ontwikkeld."
Want, stelt hij: "Instrument en instituut zijn middel-waarmee en medium-waarin
de mens zich in en door de techniek in de wereld inricht, die wereld omvormt
en opbouwt. Aan de hand van instrument en instituut als karakteristieke
grootheden van de techniek kunnen we nagaan hoe de mens en de menselijke
samenleving zich hebben ontwikkeld. De mens is namelijk geen statisch gegeven
maar een wezen-op-weg, betrokken in een proces van evolutie en transformatie."

(15)

Naast deze instrumentele en institutionele optiek onderscheidt K wee de ideele
optiek van de filosofie. Daarmee geeft hij aan dat filosoof en technicus in
eerste instantie niet hetzelfde zien. De technicus werkt in eerste instantie met
instrumenten, de filosoof met ideeen of denkcategorieen. Een filosofie van de
techniek zou echter daarin kunnen bestaan, dat deze een synthese van de
verschillende 'optieken' in een zogenaamde synoptiek probeert te geven. K wee
stelt: "In zo'n filosofie van de techniek gaat bet erom, een integrate visie te
ontvouwen door de verschillende zienswijzen binnen de techniek syn-optisch
samen te vatten." (16)
In deel 4 zal worden geprobeerd, met de wijsbegeerte van A.E. Loen als
achtergrond, een dergelijke synoptiek van stad en stedebouw te schrijven. Zo'n
synoptiek beoogt geen 'filosofie' te scheppen (een nieuwe -isme, een nieuwe
-Iogie, zoals Kwee zegt, een nieuwe visie), maar beoogt wei een meta-theoretische bijdrage aan de stedebouw te zijn. Daarmee zitten wij in een spanningsveld
tussen 'filosofie' en 'vakwetenschap'. Want, stelt Loen, enerzijds is bet de
wijsbegeerte die als taak heeft een speciale wetenschap te 'meten' aan haar
object. "Zij treedt daarbij op als meta-theorie: bet gegrond-zijn, dat aan de
vakwetenschap zelf niet bewust is, heeft zij begripsmatig te bepalen." In die
zin, zegt Loen, is de filosofie 'de laatste metatheorie', die echter de kritiek der
vakwetenschap moet ondergaan, als zij aan de laatste geen recht doet wedervaren. Maar het kan ook zijn, dat vakwetenschappen zelf "hun eigen vooronderstellingen moeten doorgronden. Daartoe ontwikkelen zij dan ook metatheorieen."
Aan deze theorieen is echter wet een grens gesteld, meent Loen; een grens die
niet kan worden overschreden zonder dat een vakwetenschap zelf tot filosofie
wordt. (I 7) Dit betekent ook: de vorming van stedebouw als •speciale wetenschap' niet mag ontaarden in de worming van een 'universele wetenschap'! (18)
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9.3.2 Het urbanistiek-concept van H.M. Goudappel
De drie optieken die Kwee schetst, vormen aan bet stedebouwkundig object te
onderscheiden aspecten. Het komt ons voor. dat de inhoud van deze ideeele,
institutionele en instrumentele aspecten vooral bestaat in de ingredienten die
door Loen werden genoemd in verband met de structuur van bet menselijk
werken als antwoord. De onderscheiden aspecten vormen een mogelijkheid deze
ingredienten te groeperen.
Een dergelijke groepering van aspecten die ons denken en werken mede-bepalen
en dan toegespitst op bet veld van stedebouw en ruimtelijke planning geeft H.M.
Goudappel in zijn urbanistiek-concept, zoals dat in eerste instantie is ontwikkeld ten dienste van bet onderwijs en onderzoek in relatie tot de leerstoel
stedebouwkundige planologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. (19)
Zoals eerder vermeld, herkennen we in de achterliggende bedoelingen van
Goudappel om tot zijn concept te komen eenzelfde intentie als van Loen:
doorvragen naar de vooronderstellingen van ons ruimtelijk handelen.
Het concept verraadt, getijk de benadering van Bax, een denken in termen van
•structuur'. Zo maakt Goudappel onderscheid naar de zogenaamde ideo-. superen infrastructuur van bet ruimtelijk handelen corresponderend met het ideele,
institutionele en instrumentele aspect. De vooronderstellingen van ons ruimtelijk
handelen kunnen met behulp van deze drie structuren worden geduid, want
daarin kunnen we de wezenlijke aspecten van bet urbanistieke handelen
invullen, zodat -op synoptische wijze, een samenhangend- zicht wordt verkregen
op vooronderstellingen, achtergronden en onuitgesproken opvattingen die die
handelen mede-bepalen (zie ook bij Illustraties).
In het urbanistiek-concept van Goudappel wordt aan de zogenaamde ideostructuur een groot gewicht toegekend. Dat blijkt ook uit het schema dat
Goudappel van zijn urbanistiek-concept geeft. Dit schema bestaat uit een model,
waarvan de verschillende structuurniveaus segmenten vormen. Tussen deze
segmenten voegen zich de bestaansvormen die het urbanistieke denken en
werken herkenbaar hebben aangenomen, namelijk onderzoek, planning en beleid.
In de ideostructuur worden ingevuld "de wezenlijke achtergronden van de verschijnselen waarmee we ons bezig houden", stelt Goudappel. Met die invulling
wordt de vraag naar bet WAAROM gesteld, "bet veelal ontbreken van die
invalshoek bij het ruimtelijk denken en handelen zien wij als hoofdoorzaak van
een ruimtelijke planning en stedebouw zonder visie en perspectief." Vanuit deze
gedachtengang omschrijft Goudappel de ideostructuur als "bet samenstel van de
wezenlijke achtergronden en de ideeen van waaruit wij handelen en onze
menselijke cultuur vormgeven." (20)

9.3.3 Fasering wetenschappelijke dynamiek
Eerder kwam naar voren, dat wij in de ontwikkeling van een wetenschap
ti jdlagen moe ten onderkennen, elk met hun eigen ritmiek. Loen onderscheidde
tussen een ontologische laag, een laag van grondslagen en een laag van
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afzonderlijke vondsten. De ontwikkelingen binnen deze lagen staan niet los van
elkaar, ze grijpen inelkaar. Dit betekent in wezen, dat wij ons niet in de
verschillende lagen afzonderlijk moeten bewegen, maar op hun grenslijnen. Het
zijn deze lijnen waar1angs de ontwikkeling van stedebouw als speciale wetenschap moet worden geschetst. De ontwikkeling van de stedebouw tangs de
grenslijn tussen ontologische laag en laag der grondslagen vertoont dan een
langzamer ritmiek dan die tangs de grenslijn tussen grondslagen en afzonderlijke
vondsten. Met behulp van een bestaande terminologie kan worden gesproken
over resp. een •macro'- en 'micrologische' ontwikkelingslijn. (21)
Naast deze indeling naar ritmiek van ontwikkeling, moet ook onderscheid
worden gemaakt naar inhoudelijke criteria. De groep die in de wetenschapsfilosofie bekend staat als die der 'Starnbergers' spreekt in dit verband van een
'exploratieve', een 'paradigmatische' en een 'post-paradigmatische' ontwikkelingsfase van wetenschap. Vooronderstelling van deze inhoudelijke fasering is
"theorievorming" als een bepaald stadium van begripsvorming dat het wetenschappelijk kennen op een bepaald moment weet te bereiken. In de exploratieve
fase is dit stadium nog niet bereikt. Er is geen algemeen aanvaard paradigma
ter beschikking, men heeft in dit stadium geen theorie. Er bestaan aileen
empirische strategieen. (22)
Als voorbeeld van een dergelijk stadium kan de nulfase van de moderne
stedebouw worden genoemd (zie hoofdstuk 1). We denken daarbij met name aan
de 'hygienisten'. Met behulp van een vorm van beschrijvend onderzoek wordt
een verband vastgesteld tussen het voorkomen van ziekte-epidemieen en
ruimtelijke omstandigheden in de industriele stad. Dit leidt tot een strategie
waarin wordt geprobeerd deze ruimtelijke omstandigheden (kwaliteit van woning
en woonomgeving) te verbeteren, voornamelijk met behulp van wettelijke maatregelen. Nochtans kan niet worden gesproken over een bepaalde theorie over
het stedelijk mechanisme, op grond waarvan bet handelen plaatsvindt.
In de paradigmatische fase is wei een stadium van theorievorming bereikt. Deze
theorie verschaft "een goed begrip van de fundamentelen structuren" van een
gestelde zaak, oftewel -in loeniaanse termen-: er bestaat inzicht in het categoriaal gehalte van die zaak. Deze wordt in zijn tegemoetkomende objectiviteit
gekend. Het bestaan van deze theorie, maakt het mogelijk dat bet onderzoek
niet meer louter wordt bepaald door •externe doeleinden', maar een eigen
interne dynamiek heeft. Daardoor kan het onderzoek in dit stadium een mengvorm Iaten zien van fundamenteel en toegepast onderzoek. (23)
Deze mengvorm wordt in de post-paradigmatiscbe fase tot een synthese. In deze
fase komt het beeld van 'gefinaliseerde wetenschap' naar voren. Dat wil zeggen:
het onderzoek wordt geleid door extern gedefinieerde doeleinden, maar beeft bet
karakter van wetenschappelijke tbeorievorming. Een bijzondere vraag die nu
naar voren komt is, of een normatieve finalisering mogelijk is. Met andere
woorden: of de externe doeleinden een duidelijk normatief, axiologiscb karakter
kunnen hebben.
In deel vier zal worden nagegaan of deze twee fasen van gefinaliseerde
wetenschap, te weten de paradigmatische en post- paradigmatische fase ook in
de ontwikkeling van de moderne stedebouw herkenbaar zijn en of de naoorlogse
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stedebouw als het stadium kan worden aangemerkt waarin men tot normatieve
finalisering tracht te komen van de vooroorlogse. Met deze finalisering van
wetenschappelijke kennis, raken we immers wezenlijk de thematiek van deze
studie: de verhouding discipline - professie.

DEEL 4:
EEN SYNOPTIEK VAN STAD EN STEDEBOUW
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Preambule
In dit deel wordt geprobeerd in een aantal hoofdstukken, die corresponderen
met fasen in de ontwikkeling -mogelijk de voortgang- der stedebouw, zicht te
verkrijgen op structuur, vooronderstellingen, rationaliteit, categoriaal karakter,
methodisch idee enz. die aan stad en stedebouw zijn toegedacht. Daarbij wordt
geprobeerd terug te grijpen naar verschillende elementen uit voorgaande delen
van deze studie.
De zogenaamde synoptiek van stad en stedebouw die dit dee! bevat beoogt
daarmee verder te gaan dan een puur fenomenologische beschrijving. Gegeven de
intentie van deze studie is het de bedoeling door te stoten naar de Speciale
wetenschap achter dit fenomenale niveau.
De volgende fasering, afgeleid van de indeling van Foucault (hoofdstuk 2), zal
worden aangehouden:
-Oorsprongen en middeleeuwse stad (hoofdstuk 10);
- Klassieke tijd (hoofdstuk II);
-Een overgangstijd (hoofdstuk 12);
-Moderne tijd (hoofdstuk 13 en 14).
-De opzet van dit dee! 4 vereist vooraf nog enige nadere toelichting. Zoals in
het vorige deel duidelijk werd, zal de categoriale bedding van een eventuele
stedebouwkundige discipline zich in de loop der historische ontwikkeling moeten
vormen. In die ontwikkeling zullen dan verschillende stadia moeten worden
onderscheiden. Deze zijn hiervoor -in voorlopige zin- afgebakend.
Dit betekent echter, dat ook al zouden wij ons willen concentreren op de
stedebouw van onze 20ste eeuw, dit niet zomaar zou kunnen. Deze stedebouw is
geen afgesloten, op zichzelf staande periode, maar een stadium in de ontwikkeling van de stedebouw vanaf haar oorsprongen, dat in de continuiteit van deze
ontwikkeling moet worden belicht. Daarom zullen wij in onze synoptiek bij die
oorsprongen moeten aanvangen.
- Bedoelde continuiteit krijgt gestalte in het zoeken naar die ene (gnostische)
grondcategorie adequaat aan de ontische structuur van de stad. Mogelijk zal het
zo zijn, dat in de stedebouw een dergelijke grondcategorie niet is gevonden en
voor de stad een samengestelde categorialiteit typerend is. Daarover zal onze
synoptiek duidelijkheid moeten verschaffen. Nu wordt het zoeken van deze
categorialiteit als fundamenteel voor de discipline beschouwd. Deze wil immersen moet- het zijn van de stad uitspreken. Het spreken c.q. handelen van de
professie staat niet onder deze bepaling. Toch zullen wij ons in dit deel 4 niet
kunnen beperken tot bet disciplinaire spreken. Immers, de discipline, zo werd
vastgesteld, beeft wezenlijk de professie als onderstroom. Daarin worden de
concepten gegenereerd op grond waarvan wij tot inzicht in bet zijn van de stad
kunnen komen. De discipline met andere woorden, laat zich niet op zichzelf
nemen. Om terug te grijpen op paragraaf 9.3.3: wij zullen ons hebben te
bewegen tangs de grenslijnen tussen 'ontologieen' j'grondslagen' en 'grond-
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slagen'/'individuele stedebouwkundige vondsten' (concepten). Dit leidt ertoe dat
in de verschillende hoofdstukken noodzakelijke sprongen zitten van reele
stedebouwkundige concepten naar ineens een behandeling van grondslagen en
vooronderstellingen die die concepten aankleven. Omgekeerd van dergelijke
abstracte grondslagen naar de beschrijving van een stedebouwkundig zijnde of
concept als illustratie van die grondslagen. Hetzelfde geldt tangs de grenslijn
tussen ontologieen en grondslagen. Soms zelfs kan het gebeuren, dat vanuit een
stedebouwkundig zijnde ineens wordt doorgestoten naar een ontologisch Jliveau,
inz. naar het categoriaal gehalte waarvoor bet desbetreffende concept typologisch is.
-De categorialiteit van de stad is de structuur van die stad. Verschillende
concepten (zijnden) kunnen als varianten van elkaar worden beschouwd in
zoverre ze die structuur gemeenschappelijk hebben. Dit betekent dat het
systematiseren van concepten op zichzelf -naar hun fenomenologie- een twijfelachtige zaak is, een systematisering moet altijd teruggaan op het niveau der
grondslagen of ontologieen. We moeten hierbij terugdenken aan de uitspraak van
Loen, dat wetenschap niet leeft van 'samengeraapte meningen', maar van
'methodische voortgang'. Om het vinden van deze methodische voortgang, zoals
deze tot uitdrukking komt in de categorialiteit waarin de stad wordt gedacht,
gaat bet ons bier. Echter, die methodische voortgang moet worden opgedolven
vanuit de stedebouwkundige professie, die zich nochtans kenmerkt door een
zekere willekeur aan meningen van stedebouwkundigen, concepten,. meningen
over die concepten als onderdeel van architectuur- en stedebouwkritiek, enz.
Deze willekeur kunnen we in dit deel 4 niet vermijden. Deze is inherent aan de
professie, wier stedebouwkundige 'antwoorden' zich immers kenmerkten door
'structurale verscheidenheid' (paragraaf 7.3). Ons streven moet er echter op
gericht zijn, deze structurale verscheidenheid, ja. deze -vanuit disciplinair
oogpunt gesproken- 'willekeur' te overstijgen. Het merkwaardige is echter. dat
deze willekeur, deze hoeveelheid samengeraapte meningen, deze verscheidenheid
aan concepten, deze ongestructureerde verzameling modellen, kortom: dit
samenraapsel dat de onderstroom van de discipline vormt, tot systematiciteit kan
worden gebracht door middel van een categoriale benadering, waardoor dit
samenraapsel zelfs de informatie-stroom wordt op grond waarvan tot de
methodische voortgang der stedebouw kan worden gekomen.
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Hoofdstuk 10:
VANAF DE OORSPRONGEN TOT DE MIDDELEEUWSE STAD

10.1 De oorsprongen
10.1.1 Tweestromenland (I)
De steden die in bet land tussen de Eufraat en Tigris zijn ontstaan -ongeveer
5000 jaar voor bet begin van onze jaartelling- worden wet ingedeeld naar drie
typen, een typologie gebaseerd op hun geografische Jigging. Een van die steden
is Ur in Sumerie. De vorm van deze stad is ovaal, deze ovaal kenmerkt zich
door een materialiteit eigen aan een muur. Deze muur is voorzien van torens, de
stad wordt omsloten door water. Het stratenpatroon van de stad kent geen
zichtbare systematiek.
In bet centrum van U r bevinden zich tempelgebouwen en paleizen. De vorm
van de tempel is streng geometrisch, en kent de objectiviteit van bet mathematische. Deze vorm contrasteert met de door de locatie bepaalde ovate vorm van
de muur en bet grillige stratenpatroon van de stad. Tempel en stad, die tezamen
Ur als tempelstad vormen, zijn twee contrasterende concepten.
Dur-Scharrukin in Assyrie is anders dan Ur niet de synthese van twee contrasterende concepten. De tempe! in deze stad is, analoog aan die in Ur, geometrisch-rechtlijnig. Maar anders dan in Ur vormen in Dur-Scharrukin tempel en
stad geen contrasterende concepten. Nee, zij zijn analoog, want ook de vorm
van deze stad is orthogonaal van opzet. Komt dit, omdat deze stad -in tegenstelling tot de handels-stad Ur- primair een militaire hoofdstad is, waaraan als
bet ware een strategisch plan ten grondslag ligt?
In Dur-Scharrukin liggen de tempelgebouwen en paleizen, anders dan in Ur, niet
centraat maar perifeer, namelijk aan de muur van de stad.
Kunnen we deze structuur-elementen van Ur en Dur-Scharukkin ordenen volgens
bet schema 'A is B'aan de hand van het door Bax uitgewerkte structuurbegrip?
Daartoe worden de kolommen 'Jigging bebouwing' (kolom A) en 'kenmerken
stedelijke structuur' (kolom B) onderscheiden. Deze worden onderverdeeld naar:
'ligging bebouwing centraal' (AI), 'ligging bebouwing perifeer' (A2) en 'stedelijke structuur niet rechtlijnig' (Bl), 'stedelijke structuur wet rechtlijnig' (B2).
In schema (zie volgende pagina):
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Al
Ur
DurScharrukin

Bl

A2

B2
0

0

0

0

Uit dit schema blijkt dat deze. twee steden in al hun kenmerken binaire
oppositie vertonen en dus volledig contrasterende zijnden zijn.
Dan Babylon, het concept dat de twee in aile opzichten contrasterende concepten van Ur en Dur in zich verenigt: het geometrisch totaalplan, de centrale
ligging van het heiligdom, daarentegen de perifere ligging van de paleizen; het
geordende - planmatige- verloop van de hoofdstraten volgens een geometrisch
grid; het grillig stratenverloop in de straten der stadskwartieren die door het
netwerk van hoofdstraten worden gevormd.
Meteen blijkt het schema hiervoor inadequaat. In dezelfde kolommen treffen wij
elementen aan die niet in binaire oppositie tot elkaar staan. De kolommen
moeten verder worden gesplitst willen we deze binaire oppositie wei bereiken.
De kolom bebouwing valt uiteen in 'bebouwing (paleizen)' en 'bebouwing
(tempels)' resp. kolom A(p) en kolom A(t), allebei onderscheiden naar 'Jigging
centraal' en 'Jigging perifeer' (resp. A(p)l, A(p)2 en B(t)l en B(t)2). Maar ook
de kolom 'stedelijke structuur' valt uiteen, namelijk naar de ruimtelijke niveaus
van 'stad' en 'stadsQ.eel', resp. B(s) en B(d), allebei weer gesplitst naar hun
niet-rechtlijnige dan wei rechtlijnige vorm. Zo ontstaan de kolommen: B(s)l,
B(s)2 en B(d)l en B(d)2.
Het volgende schema ontstaat nu:
A(p)l A(p)2 A(t)l A(t)2
Ur

0

Dur-Sch.

0

Babylon

0

B(s)l B(s)2 B(d)l B(d)2
0

0
0

0
0

0

1

0
0

0

Met dit schema, waarin duidelijk wordt in welke opzichten de verschillende
steden uit het Tweestromenland (modellen van onze zaak de 'stad') analogie
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vertonen, dan wei met elkaar contrasteren (varianten van elkaar zijn), is een
uitgangspunt gecreeerd voor een 'instrumenteel kader' ofwel 'infrastructuur'
van de stad. In de nog te behandelen stadia van de stad als gegevene in
doorgang kan de transformatie, i.e. aanvulling en correctie van dit schema aan
de orde komen. In de volgende paragraaf wordt het accent gelegd op het vinden
van een aanzet tot een ideeel kader (ofwel 'ideostructuur') dat in deze synoptiek als uitgangspunt kan fungeren. Daarvoor wordt de nu behandelde steden
geconfronteerd met hun tegenpool "Israel". Dit door het Iaten fungeren van het
'bijbels vooronderstelde'.
10.1.2 Israel
"En de HEER zei tot Abram:
Ga jij uit je land en uit de kring van je verwanten en uit
bet huis van je vader
naar bet land dat ik je zal Iaten zien." (2)
Het is een vooronderstelling van Loens wijsbegeerte, dat ons kennen -bet
dagelijkse, maar ook bet kennen der speciale vakwetenschappen- niet los kan
staan van een omvattend kennen. Van dit kennen hebben wij weet, maar de
kern ervan kunnen wij niet uitspreken. In elke poging daartoe verpietert dit
zogenaamde 'objectief vooronderstelde'. In onze begripsvorming banteren wij
daarom voortdurend andere (subjectief) vooronderstelden, vooronderstelden die
dit objectief vooronderstelde in een bepaalde mate treffen.
Het subjectief vooronderstelde dat het objectief vooronderstelde wellicht in de
hoogste mate treft, is het bijbels vooronderstelde. Dit bijbels vooronderstelde is
in feite het kader waarbinnen de joods-christelijke cultuur moet worden
gedacht, zo nauw is het verbonden met ontstaan en ontwikkeling van deze
cultuur. Het is daarom een oorsprong van ons denken en handelen, waarom wij
niet heen kunnen. In zijn 'Inleiding tot de wijsbegeerte' behandelt Loen dan
ook, naast bijvoorbeeld Plato en Aristoteles, Israel.
Het is binnen het 'bijbels vooronderstelde', dat hiermee wordt geintroduceerd,
dat onze begripsvorming met fundamentele vragen wordt geconfronteerd.
Antropologische en existentiologiscbe vragen omtrent de mens, bet menselijk
bestaan, de cultuur en de gescbiedenis. Het zijn volgens Loen vragen, die aileen
binnen bet 'bijbels vooronderstelde' hun antwoord kunnen vinden. Hij stelt: de
mens is aileen mens tegenover God en dit heeft zijn consequenties voor de
categoriale structuur van het bestaan. Zien wij van deze dimensie af, dan
spreken wij 'beneden-menselijk' over de mens, doordat wij ons beperken tot
'wereld-categorieen'. Wij komen dan niet verder dan bijvoorbeeld 'de maatschappelijke mens', zoals in het on twerp van Alfred Weber, maar komen niet toe
aan de mens als 'naaste'. Het moge duidelijk zijn, dat bet -afhankelijk van een
specifieke zaak van begripsvorming- overigens terecht kan zijn dat er 'benedenmenselijk' over de mens wordt gesproken. De wetenschap komt in zo'n geval
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niet verder dan 'constateerbaarheid van feitelijke gegevenheden van het in de
wereld-zijn van de mens'. Het is deze problematiek, die in de stedebouw van de
moderne tijd zal opdoemen en waaraan de vraag moet worden vastgeknoopt in
hoeverre de stedebouw zich met deze problematiek moet in Iaten, zoals zij lijkt
te hebben gedaan.
Concentreren we ons nu eerst op bet contrast tussen Israel en de steden uit
haar Umwelt. In hoofdstuk 6 werd duidelijk, dat de stad als bet ware een soort
FremdkOrper in de oorspronkelijk scheppisg is en pas op grond van Gods
verzoenende woord haar plaats krijgt. God houdt met bet menselijk dusdanig
rekening, dat de toekomst van Israel za1 uitlopen op een stad. Dit in tegenstelling tot Israels Umwelt, waar de toekomst een terugkeer naar de Tuin inhoudt.
G. Steiner heeft opgemerkt dat ook ooze westerse cultuur in alles door de
herinnering aan en het heimwee naar de paradijselijke tuin wordt gekenmerkt.
(3)

Kortom, de stad is een maaksel, dat niet van origine tot de schepping behoort.
Een vergelijking met het koningschap dringt zich op. Dit was voor Israel een
institutie die zij aan haar Umwelt, had ontleend. Misschien dat bier Girards term
'imitatie' van toepassing is. Het koningschap werd nooit geheel aanvaard, was
niet God de enige koning? Dit betekent bijvoorbeeld, dat in de bijbelse geschriften een 'koning' dan aileen ook koning wordt genoemd als hij doet wat
God wil! Naast de koning als de politieke instantie, is daarom de profeet
noodzakelijk. Israel zal zich nooit aileen op bet koningschap kunnen richten, de
profetie blijft wezenlijk.
Ook de stad kan worden opgevat als een institutie uit de Umwelt van Israel,
een schepping uit het Tweestromenland, niet wezenlijk Israel. Ook de stad heeft
de voorlopigheid, andersheid en vreemdheid van het koningschap. Dit betekent
voor Israel, en in haar voetspoor de gemeente van Christus, welke beide Ieven
in hun eigen vertrouwde 'stad van de mens', aan welke stad zij zo hangen en
waarin zij zich aan de werkelijkheid dreigen te verliezen, dat de profetie blijft
wijzen op de voorlopigheid, andersheid en vreemdheid van deze stad en blijft
verwijzen naar de stad in haar ware zijn, die ons in de voleinding in tegemoetkomende objectiviteit zal treffen.
De betekenis van Israel als een van de oorsprongen is in ieder geval, dat wij
ais Abram voortdurend worden weggeroepen uit de steden waar ooze natuurlijke
afkomst ligt. Deze steden immers, zijn in wezen de steden van ooze Umwelt,
waar ODS bestaan niet adequaat aan zijn categoriale structuur wordt uitgesproken en ooze ontheemdheid en geseculariseerdheid wordt gemaskeerd.
Het bijbels vooronderstelde roept ODS uit de steden der werkelijkheid en
ervaring, waar wij ons willen hechten en wortelen. De stad binnen deze
vooronderstelden gedacht, kan niet los worden gezien van de stad als een
profetisch gegeven. (4)
Voor ons stads-begrip betekent de confrontatie tussen 'Israel' en haar 'Umwelt'
een innerlijke spanning: die tussen ooze 'ontheemdheid' door bet weggeroepen
worden uit ons 'geworteld-zijn' in en 'gehecht-zijn' aan de wereld-situatie.
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10.1.3 De Grieks-romeinse stad
De Griekse stad wordt wet als bet feitelijke beginpunt van onze Westerse stad
beschouwd. Aldo Rossi stelt, dat elke Westerse stad die wij analyseren, zijn
oorsprongen in Griekenland heeft. De architectuur van de stad ontspringt aan de
Grieks-romeinse stad: "If Rome is responsible for supplying the general principles of urbanism and thus for the cities that were constructed according to
rational schemes throughout the Roman world, it is Greece where the fundamentals of the constitution of the city lie, as well as of a type of urban beauty, of
an architecture of the city; and this origin has become a constant of our
experience of the city." Rossi wijst in dit verband ook nog op een uitspraak van
Karl Marx, die over de Griekse kunst spreekt als "the normal childhood of
humanity". (5)
In deze paragraaf worden de Griekse en Romeinse stad tezamen -als analoge
concepten- behandeld. Dit is gerechtvaardigd, omdat in deze studie een beperking tot hoofdlijnen noodzakelijk is. Wei komen wij nadrukkelijk in aanraking
met de zogenaamde verwijzings-vraag (zie paragraaf 8.1.3). Naar welke concepten wordt verwezen als we het over de Grieks-romeinse stad hebben? De
hoofdsteden Athene en Rome als varianten, moeten bewust worden onderscheiden
van de overige Grieks-romeinse steden. (6) Zijn Athene en Rome als de boofdsteden nu de centrale concepten, de overige de perifere? Een beschouwing over
hoe wij de rationaliteit van de Grieks-romeinse stad moeten opvatten -Rossi
zinspeelde al op deze rationaliteit in verband met de Romeinse stad- kan
misschien een antwoord opleveren.
-De rationaliteit van het licbamelijk-in-de-wereld-zijn

"Boven het platteland en de bomen verkoos Socrates de stad. Want daar
omtmoet men de mensen; bet jodendom en de boodschap van Socrates zijn met
elkaar verwant", schrijft E. Levinas. (7) Heeft op grond van dit 'antropologisch'
aspect bet compromis tussen Jeruzalem en Athene, tussen de joods-christelijke
traditie en die van Hellas, tot stand kunnen komen?
In de laatstgenoemde traditie manifesteert zich bet denken over de stad als
theoretisch denken. Het is daarin niet aileen antropologisch, ook systematiscb.
Wij zagen al hoe de arts Hippodames beide criteria aan elkaar verbond en zocht
naar een stedebouwkundige systematiek die adequaat zou zijn aan de lichamelijkheid van de mens. Hiermee is een belangrijke gericbtheid van de stedebouw
in dit stadium bepaald: bet werken met fysiscbe (inz. geografische en klimatologische) effecten.
De stad wordt vanuit deze effecten ontworpen, zij bepalen bet categoriaat
gebalte van de stad en daarin bereikt de Griekse stedebouw, Iijkt bet, een
wezenlijke beperking. Wat de mens betreft, beperkt zij zich tot de lichamelijkheid, die, stelt Loen, niet tot bet bestaan, maar tot de wereld behoort. De
stad beboort daardoor ontiscb tot de wereld en voor een adequate begrips-
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vorming bieden de vooronderstelden der werkelijkheid en ervaring voldoende
ruimte. Binnen deze beperkte ruimte komt de Griekse stad ons dan ook als een
objectiviteit tegemoet en bereikt de stedebouw baar rationaliteit. Deze rationaliteit kan een verderstrekkende grondslag dan aileen 'gezondbeid' hebben. Het
licbamelijk in-de-wereld-zijn beeft de mogelijkbeid van verruiming tot scboonbeid in zich. Nochtans kan de rationaliteit van de Griekse (en ook de Romeinse)
stad niet touter vanuit deze beperkte rationaliteit worden begrepen.
-Strategische rationaliteit
De Romeinse stad leert ons de beginsel van een rationale stedebouw, stelde
Rossi. Bij dit veel gehuldigde standpunt, wordt voornamelijk gedacht aan de
toe passing van bet zogenaamde (geometrisch) grid of raster, dat wij niet alleen
als grondslag van bet Romeinse castrum berkennen, maar ook de structuur van
bijvoorbeeld Milete vormt.
Is bet niet zo, dat in dit standpunt zich een van de 'pijnlijke' aspecten van bet
compromis Israel-Athene manifesteert? Want is dit niet een sterk afgesnoerde
rationaliteit? Is deze rationaliteit niet strikt gebaseerd op een mathematische,
inz. geometriscbe objectiviteit, waar wordt afgezien van een wezenlijke existentiologiscbe dimensie en bet bestaan zich verengt tot een strategische
rationaliteit gebaseerd op doelmatigheid, nuttigheid?
Deze problematiek zou breed kunnen worden uitgemeten. In deze problematiek
zou ook wezenlijk bet verschil tussen het ('concrete') Joodse en ('abstracte')
Griekse denken meespelen, waardoor de dimensies ruimte en tijd een verschillende inhoud krijgen. (8) Zonder dit probleem nu uit te diepen, moet op grond
van de wijsbegeerte van Loen worden gesteld, dat deze strategische, 'geometriscbe' rationaliteit inderdaad te beperkt is. Redelijk denken omvat meer, de weg
van het redelijk denken kent niet touter een geometriscbe structuur, ook al
omvat rationaliteit wei deze afgesnoerde vorm.
Terugkomend op de uitspraak van Rossi, moet worden betwijfeld of wij de
rationaliteit van de stedebouw, die immers op de rationaliteit van haar totale
zaak de 'stad' gegrond moet zijn, kunnen afmeten aan de beperkte rationaliteit
van een categoriaal element, waarmee immers de stad in baar categoriale
complexiteit wei niet samen zal vallen.
Deze vraag beperkt zich overigens niet tot de stedebouw. Toulmin heeft erop
gewezen, hoezeer deze •geometrische rationaliteit' iiberhaupt als model fungeert
voor wat wij in de westerse wetenschap 'logiscb' en 'rationeel' vinden. Hij
spreekt over de wetenschapsbeoefenaar als 'geometer', over een geometrisch
geconstrueerde 'City of Truth' -als substituut voor de profetische stad, bet
Hemelse Jeruzalem, van Israel?- en wijst op de vele 'bouwkundige' termen die
bet logiscb jargon banteert. (9)
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-Communicatieve rationaliteit
In het schema dat vanuit de stedelijke varianten in het Tweestromenland werd
opgedolven, ontbrak een element dat voor de rationaliteit van de Grieks-romeinse stad wezenlijk is: de (Griekse) Agora of het (Romeinse) Forum. Dit
element moet worden toegevoegd aan de kolommen van de stedelijke structuur.
Toulmin wijst op de vorm van rationaliteit die dit element als oorsprong heeft.
Hij noemt de Agora dan wet het Forum "the central area of the city within all
citizens could meet and discuss together on the same level; thus it became a
symbol of equality before the ideals of law, social ethics, and rationality." (10)
De Agora als het 'forum of discussion', the 'Forum of Reason', zoals Toulmin
dit element aanduidt, vormt de grondslag voor een communicatieve rationaliteit,
in termen van Habermas' filosofie: een •communicatief handelen', dat in tegenstelling staat tot het hiervoor genoemde strategisch handelen. (II)
De rationaliteit van het communicatief handelen lijkt wezenlijk eigen aan de

stad als zaak en medebepalend voor het methodisch idee der stedebouw. Is het
niet de leest waarop een deel van de moderne stedebouwkundige planologie is
geschoeid om daarin als wetenschappelijke methode te worden gepropageerd?
(12) Toch moet ook ten aanzien van deze rationaliteit de vraag worden gesteld,
of zij niet een te smalle basis is om de stedebouw in een methodische baan te
tillen, ook als zij zich verbindt met de antropologische vooronderstelling van de
Polis in het 'menselijk werken en handelen' (Hannah Arendt). Hoe houdt zij
namelijk de band vast met het stedelijk object, waar zij toch voornamelijk is
gebaseerd op een 'subject-subject-relatie'? Tevens verwijzen wij naar onze
twijfel de vooronderstelling van de rationeel handelende mens, nu op te vatten
als de •rationeel-communicatief handelende mens' als adequaat aan de stedebouwkundige zaak te beschouwen (zie hoofdstuk 4).
De gerichtheid op deze rationaliteit, z.al in ieder geval inhouden dat de stad tot
begrip wordt gebracht binnen de (spreek-)taal als vooronderstelde. Zoals naar
voren kwam, komt dan vervolgens de vraag op, hoe bet object moet worden
gedacht .waarvan deze taal •taal van bewerking' is. Het antwoord hierop blijft
essentieel voor het bepalen van de categorialiteit van de stedebouwkundige zaak.
- Resumerend:
De ontologie van de Grieks-romeinse stedebouw kenmerkt zich door drieerlei

rationaliteit. Daarvan lijkt de rationaliteit van de Agora en bet Forum de
dominerende. In de stedebouw zet deze rationaliteit zich met name voort als
wetenschappelijke methode, zij wordt een instrumentele categorie, zij •ont-zakeIijkt' omdat zij in een 'subject-subject-relatie' moet worden gedacht.
De rationaliteit van het geometrische is een sterk van de zaak van de stad
afgesnoerde rationaliteit en lijkt perifeer. Toch blijft deze in de geschiedenis
van de stedebouw perennerend aanwezig, met name in het gebied van de
stedebouwkundige vormgeving. Daar Iijkt z.ij te worden gepropageerd als een
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pendant van de Agora-rationaliteit, even wetenscbappelijk, even objectief, even
methodiscb. Bovendien zou deze afgesnoerde rationaliteit bet voordeel kunnen
bebben, dat de stedebouw zich door de waardevrijbeid van bet grid afzijdig kan
houden van bet ontiscb gebied der wezenbeden (waarden, normen) en geen
vooronderstellingen over bet menselijk bestaan boeft te doen. De pleidooien van
met name Carel Weeber, bet gridplan van Barcelona van Cerda weer als
voorbeeld voor het stedebouwkundig handelen te zien, kan in dit Iicht worden
beoordeeld. (13) In dit gebied der wezenheden boudt de stedebouw zich weliswaar voortdurend op, maar weet zij maar geen stadium van Gbjectiviteit te
bereiken. Toch moet blijvend onder ogen worden gezien, · dat voor bet uitspreken
van de stedebouwkundige zaak juist dit gebied essentieel zou kunnen zijn.
Ten opzichte van deze perifere rationaliteit van bet geometrische, poneert die
van bet lichamelijk-in-de-wereld-zijn zicb ook als een centrale categorie van de
stad. Wij zullen zien. dat zij de stedebouw w.ezenlijk blijft beheersen (met name
in de moderne tijd). Tot deze rationaliteiten verhouden zicb die der communicatieve en strategische rationaliteit (deze laatste niet verengd tot bet geometriscbe) als instrumentele categorieen van resp. bet denken en handelen. De
communicatieve rationaliteit als die van de methode, de strategische rationaliteit
als die der 'doelmatigbeid'.

10.2 De middeleeuwse stad
Als wij bet gegevene de stad reduceren, doordat onze begripsvorming zich
touter zou afspelen binnen het vooronderstelde der ervaring, dan kan de
middeleeuwse stad slechts ten dele worden gedacht in de continuiteit van
stedelijke ontwikkeling vanaf de oorsprongen. Het is immers moeilijk te spreken
over een feiteliike continuiteit tussen de Grieks-romeinse en de middeleeuwse
stad. De middeleeuwse stad is een nieuw begin van stedelijke ontwikkeling.
Slechts heel sporadisch -en dat geldt te meer voor bet Nederlandse domein van
stedelijke ontwikkeling- vormt een Romeinse nederzetting de kiem van een
middeleeuwse stad. (14) In het geval dat wij over deze categorie steden komen
te spreken. zijn wij geneigd te stellen met een bijzondere waarbeid omtrent de
middeleeuwse stad van doen te hebben.
Wat is nu de algemene waarheid over de middeleeuwse stad. d.i. dat deel van de
waarheid over deze stad waarop ontisch bet gewicht moet vallen? Wij verwijzen
dan in de eerste plaats naar de steden, die wat hun feitelijke ontwikkeling
betreft zich weliswaar mogelijk kenmerken door een aantal pre-stedelijke
elementen (waaronder de zogenaamde 'portus'), maar desondanks een eigen begin
van stedelijke ontwikkeling vertonen.
Dit betekent overigens niet, dat ook deze synoptiek bier een nieuw begin
verkrijgt. Bij het schrijven van deze synoptiek staat niet de feitelijke ontwikkeling van de stad centraal, maar haar wezenlijke ontwikkeling. Van deze wezenlijke ontwikkeling toont de feitelijke ontwikkeling van de stad natuurlijk de
sporen, maar zij valt daarmee niet samen. Zoeken naar stedelijke ontwikkeling
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in haar wezen wil zeggen, dat wij onze ruimte voor begripsvorming moeten
verruimen, niet kunnen volstaan met de ervaring als vooronderstelde, omdat de
stad als bet voor onze wetenschappelijke activiteit gegevene is samengesteld uit
deze ervaringsgegevens "plus" de categoriale structuur die van dit gegevene tot
uitspraak moet worden gebracht.
Wordt vanuit dit gezichtspunt de vraag naar de continuiteit van stedelijke
ontwikkeling gesteld, dan is dit de vraag naar de wezenlijke continuiteit van de
stad: hoe bet gegevene in deze fase van stedelijke ontwikkeling in doorgangs-stadium verkeert! Het brengt ons tot de vraag, in welk opzicht de middeleeuwse
stad -niet als begin en eigen vorm van stedelijke ontwikkeling, maar inderdaad
als een typisch gegevene- een transformatie van de oorsprongen impliceert. Om
maar weer eens met de deur in buis te vallen: de middeleeuwse stad is bijvoorbeeld een transformatie van de Grieks-romeinse stad in dit opzicbt, dat de
Agora c.q. bet Forum transformeert tot de markt waar goederen worden
uitgewisseld. Deze markt-functie is de raison d'etre van de middeleeuwse stad.
(15) Een belangrijk stadium in de ontwikkeling van deze stad is vervolgens bet
ontstaan van de geld-economie. Door deze markt-functie en bet daarmee gepaard
gaande handelskapitalisme wordt de rationaliteit van de middeleeuwse stad
wezenlijk bepaald.
Een dergelijke transformatie kan ook betrekking hebben op een transformatie
van grondslagen en vooronderstellingen. Wij zullen zien, hoe de stad als
profetisch gegeven, zoals deze in de paragraaf over Israel naar voren kwam en
tot wezenlijke transcendentale vooronderstelling werd, in de loop der ontwikkeling van de stedebouw transformeert en wordt gesubstitueerd door bijvoorbeeld
(niet in cbronologische volgorde ): 'de mens'. 'bet menselijk bestaan', de 'Rede',
de 'Objectieve Geest', de 'ervaring', enz. als transcendentale vooronderstellingen. In een synoptische weergave van de stedebouw, met bet oog zicht te
verkrijgen op de discipline die zich daarin aftekent, zullen de wezenlijke
elementen die in verschillende perioden van stedebouwkundige ontwikkeling naar
voren treden, als transformaties, substituties, als varianten van elkaar moeten
worden beschouwd. Onze studie kan biertoe slechts een bescbeiden aanzet
bieden.
10.2.1 Het centrale concept van de middeleeuwse stad
Onderscheiden we binnen de middeleeuwse stad als type tussen een perifeer en
centraal concept, dan manifesteert zich een perifeer concept in bet verlengde
van de strategiscbe rationaliteit van de Grieks-romeinse stad, de steden namelijk
in korte tijd gesticht, met een raster-structuur als plattegrond. Tot deze
perifere concepten beboren ook de zogenaamde 'bastiden'.
Om te komen tot de algemene waarheid omtrent de stad in dit stadium van
doorgang, dat wil zeggen bet centrale concept van de middeleeuwse stad, moet
bet infrastructurele kader zoals dat tot nu toe aan de hand van de vorige stadia
is vastgesteld, worden aangevuld en gecorrigeerd. Een schematische weergave
van dit kader is mede opgesteld aan de hand van werk van Fr. Choay en C.
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Aymonino. (16) Het geeft een typering van de belangrijkste elementen van de
morfologische structuur der middeleeuwse stad, waarbij moet worden toegegeven
dat de keuze terug te vallen op juist deze twee auteurs iets in zich heeft van
de willekeur die de professie eigen is (zie preambule deel 4). Nochtans voldoen
wij aan de door ons in paragraaf 2.3 gestelde criteria: hun werk is in de eerste
plaats als we.tenschappelijk gefixeerg en vervolgens als theoretisch-bruikbaar
geseuu;teerd. Wat daarna moet volgen is de interpretatie wat de betekenis van
het nu gefixeerde en geselecteerde weten in bet li.cht van de methodische
voortgang van de stedebouwkundige discipline is (slot paragraaf 7.2.3). Deze
interpretatie zal in dit hoofdstuk worden gegeven aan de hand van bet werk
van N.J. Habraken en S. Muratori, ook weer twee auteurs die op bet eerste
gezicht niet zoveel met elkaar te maken l:ijken te hebben en door ons met een
zekere willekeur bijeen worden geraapt. Nochtans komen hun visies in een
categoriale benaderiog bijeen.
Het schema van de infrastructuur van de middeleeuwse stad dat vanuit bet werk
van Aymonino en Choay ontworpen kan ·worden, is als volgt:
OMMURING

2

past om de stad; geeft
haar contouren aan

grote massa van
stedelijke basiscellen

bebouwingstypologie
(blok-bebouwing)
gekarakteriseerd door
eenvoud

grotere elementen

bebouwing met semantische lading:
kathedraal en kerk,
waag, stadhuis enz.

straten en marktplaatsen (wijde
straten) en daarmee
verbonden circulatieruimten

in de plattegrond is de
portus herkenbaar als
een grillig, kleinschalig stratenverloop

VERKAYELING
wonen,
werken

3

grens van bet
systeem

PLA TTEGROND
circulatie,
transport,
werken

181
- Toelichting schema
ad 1:
De muur duidt enerzijds op bescherming, anderzijds op stedelijke autonomie, een
belangrijke gerichtheid van bet midde1eeuwse handelen. Lesnikowski formuleert:
"De stad was opgezet als een in zichzelf gekeerde entiteit, goed beschermd
tegen indringing en afgescheiden van de natuur." In feite, stelt hij, was het
hierdoor dat van de stad gezegd kon worden: "door de mens gemaakt." (I 7) Hij
vergelijkt de muur met een huid. Deze vergelijking wordt ongetwijfeld mede
ingegeven door bet morfologische kenmerk, dat de middeleeuwse muur precies
om de stad passend was en daarmee haar contouren weergaf.
ad 3:
De Agora transformeert (wezenlijk) tot markt. Maar, stelt Howard Saalmann, de
gehele middeleeuwse stad was een markt. "Trade and production went on in all
parts of the city: in open spaces and closed spaces; public spaces and private
spaces." (18) Het stratenpatroon van de middeleeuwse stad wordt over het
algemeen als een kronkelig web gedacht, een "ordeloze rangschikking van nauwe
straten", waarin "bet verkeer gauw druk werd, te meer omdat kooplui hun waar
op straat uitstalden, handwerkers een deel van de straat of gracht tot hun in
het voorhuis gevestigde werkplaats rekenden en er gewoonlijk bet meest
rumoerige, morsige of geuren verspreidende deel van hun arbeid verrichten." (19)
Tezamen met de morfologische bepaaldheid van de middeleeuwse stad door haar
topografische ligging, wordt met name op grond van haar ordeloze, grillige en
kronkelige stratenpatroon de middeleeuwse stad wei als 'organisch' gekwalificeerd. Echter, het begrip van de organiteit van de middeleeuwse stad gaat, zoals
we zullen zien, niet in eerste instantie terug op deze 'oppervlaktestructuur' van
de stad, wei op een 'diepte-structuur' die wij in termen van haar categorialiteit
kunnen interpreteren.
ad 2:
Naast de transformatie van de Agora tot markt, transformeert de tempel tot
kerk c.q. 'Kathedraal'. Duby schetst de middeleeuwers als kathedraalbouwers;
architect Kraayvanger spreekt over de kerk als de kroon op de middeleeuwse
stad. (20) De paleis-achtige elementen uit ons aanvankelijk schema transformeren tot de gebouwen behorend bij de institutionele grondslag van de
middeleeuwse stad: de gildehuizen, bet raadhuis, de waag, bet kruithuis, de
arsenalen, enz. Daarnaast de gebouwen van de kerkelijke instituties: de kerken,
kloosters, hospitalen, scholen en wees-, armen- en bejaardentehuizen.
De "Kathedraal" c.q. kerk heeft meer dan aileen een morfologische betekenis. Zij
staat -naast de markt- in wezen model voor de rationaliteit van de middeleeuwse stad en belichaamt daarmee in hoge mate de ideostructuur van deze stad.
Rottier spreekt over "bet theocentrisch stadsideaal van de middeleeuwen":
Jeruzalem. Het religieuze als bindend element vervangt de 'Polis', volgens
Rottier. (21) Wij kunnen dus, het middeleeuwse stedebouwkundig handelen
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bepaald zien in een eschatologisch vooruitgrijpen op de stad als profetisch
gegeven. Jeruzalem is niet aileen (letterlijk:) de historische stad, (allegorisch:)
de kerk, (moreel:) de ziel (soms de staat), maar ook {anagogisch:) bet hemelse
Jeruzalem. De Knijff citeert in dit verband Ohly die in deze gerichtheid op het
hemelse Jeruzalem een specifiek besef van ruimte onderkent. De zienswijze der
middeleeuwers is 'transperspectivisch'. "Das vermeintlich perspektivloze Mittelalter hat die eigene. ihm gemasse Art der Perspektive in der spirituellen
Transparanz des Seienden... Sie ist Perspektiv.e im wahrsten Sinne, indem sie
durch das Sichtbare auf das Unsichtbare, durch das Significans a.wi das Significatum hindurchschaut." (22)
Maar hierbij moet wei worden aangetekend, dat de dialectiek tuss.en de 'stad
van de mens' en de 'stad gods' {23) wordt opgeheven in die zin, dat de stad
gods in het verlengde van de stad van de mens komt te liggen: in plaats van de
stad gods af te wachten, gaan de middeleeuwers op weg naar de stad gods! Lesnikowski sluit, om hieraan uitdrukking te geven, aan bij zijn typering van de
ommuring van de middeleeuwse stad als een huid, namelijk als scheepshuid. Hij
schrijft "Voor de middeleeuwse reiziger op weg naar de Hemelse stad moet zo'n
aardse stad over zijn gekomen als een groot schip dat langzaam en majestueus
leek te bewegen door de uitgestrektheid van het groene landschap onder de snel
zich voortbewegende grijze luchten van het Noorden." (24) In deze uitspraak
wordt de herinnering vastgehouden aan de 'mobiele levenswijze' van de 'mercatores', de kooplieden (marskramers en marketentsters) die zich in een pre-stedelijk stadium vestigden in de nabijheid van de burchten: een van de oorsprongen
van de middeleeuwse stad. (25)
Tot zover enkele aantekeningen over de betekenis van de grootschalige bebouwing der middeleeuwse stad. In het bijzonder van betekenis is echter ook de
kleinschalige bebouwing. Hiermee wordt aan ems uitgangs-schema in paragraaf
10.1 een wezenlijk morfologisch element to.egevoegd, dat nog niet ter sprake
kwam. Men spreekt over deze kleinschalige bebouwing wei als de basiscellen van
de middeleeuwse stad, waarvan de typologie zich kenmerkt door een betrekkelijke eenvoud. Deze is onder andere gebaseerd op bet samenvallen van woon- en
werkplaats in de middeleeuwse stad.
De aandacht zal zich nu met name moeten richten op deze zogenaamde 'basiscellen', omdat zij de elementen vormen van een in de literatuur persisterend
gebrachte waarheid omtrent de middeleeuwse stad die wordt uitgesproken door
op deze stad de categorie der organiteit toe te passen. In deze toepassing
worden deze basiscellen gedacht bet zogenaamde stedelijk weefsel te vormen.
Dit weefsel kan dan worden omschreven als een 'structuur, gevuld met Ievende
cellen'. Deze cellen vertonen een werking, die de stad als een organisme doet
functioneren. Toepassing van deze categorie heeft als consequentie, dat de
betekenis van het menselijk werken wordt gerelativeerd: de stad is een organisme, onderhevig aan een proces van zelfregulatie. Het bouwen van de mens is
als een werking in deze organiteit van de stad verdisconteerd. Daardoor is het
morfologisch patroon van de middeleeuwse stad -als afspiegeling van haar
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categoriale structuur- uitdrukking van bepaalde 'werkingen van het handelend
bestaan', zoals Loen dat noemt. Er onstaat een relatie stedelijke morfologie/samenleving.
-Organiteit als categorie
Om deze typische categoriale structuur bier aan de orde te stellen, wordt
gebruik gemaakt van een studie van N.J. Habraken over het thema 'stedelijk
weefsel' en de categorie der (morfologische) organiteit. (26) Deze categorie
wordt door hem ook in verband gebracht met de steden uit de vorige stadia van
de stad als gegevene in doorgang. Tevens biedt zijn studie de mogelijkheid
vooruit te Iopen op een volgende stadium, namelijk dat van de renaissance-stad.
Na Habraken willen we de opvattingen van de Italiaanse onderzoeker Saverio
Muratori ter sprake brengen. (27) Ook in zijn opvattingen speelt de categorie
der organiteit een centrale rot. In zijn opvattingen komt ons inziens met name
de waarheids-opvatting naar voren, waarbinnen de middeleeuwse stad in haar
organiteit moet worden gedacht. Beide visies tezamen kunnen als een soort
wetenschappelijke doordenking van het centrale concept van de middeleeuwse
stad worden gezien, waarin de stedebouwkundige professie een zekere wetenscbappelijke voltooiing beeft bereikt. Het gaat daarbij natuurlijk om een
interpretatie achteraf, waarbij het opvalt dat de vooronderstelling van de stad
als profetisch gegeven bij Muratori is vervangen door bet (geseculariseerde)
begrip 'Objectieve Geest', een denkbaarheid van objectieve waarden en normen
uit cultuur en historie, ontleend aan een antropologisch ontwerp zoals van Max
Scheler (paragraaf 6.1.5). Hier is sprake van een transformatie van grondslagen
c.q. vooronderstellingen waarop wij eerder in dit hoofdstuk doelden: de 'Objectieve Geest' als geseculariseerde, substituerende variant van bet ';Hemelse
Jeruzalem'. (28)

-De visie van Habraken (29)
De generaties voor ons dachten bij architectuur en stedebouw, stelt Habraken,
aan de kaart van Nolli (1748). Daarop stond immers alles aangegeven wat te
maken heeft met bet openbare Ieven en de schone vorm: de straten, de pleinen,
de openbare gebouwen, de paleizen en villas. Recenter is echter de belangstelling ontstaan voor bet "bouwwerk dat in nederige en alledaagse functies wil
voorzien". Zo ontdekte men dat een fabriek en een eenvoudige wooing ook
architectuur kon zijn. De architectuur ging zich in dienst stellen van het
gewone en alledaagse. "Het gewone werd waardig geacht de aandacht te
ontvangen die vroeger slechts de kerken en paleizen ten deel viet." Het
alledaagse werd geemancipeerd, bet schone bouwen verruimde zich.
Wat op de kaart van Nolli uit 1748 zwart is gemaakt, is -aldus Habraken- niet
een verzameling van minder belangrijke bouwwerken, maar "een organisch
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gebeel, dat als gebeel bescbouwd moet worden." Het is bet weefsel van de stad.
Dit zwarte is "een totaliteit van gebouwde materie waarin de straten werden
uitgespaard en waarin de monumenten van arcbitectuur werden uitgehold."
Dit weefsel van de stad, was niet een product van arcbitecten, stelt Habraken.
"Het weefsel van de stad is bet resultaat van een proces. Het proces van de
bouwende samenleving." Dit proces wordt door Habraken gedacbt in termen van
"werkingen van bet handelend bestaan". Hij stelt "de samenleving bouwt altijd,
of bij wil of niet, het is een onvermijdelijk gevolg van zijn bestaan. Het is
nodig om dit proces te bestuderen, omdat het, zoals zoveel oorsproakelijk nog
niet berkende processen in bet menselijk bestaan, vandaag bewust en met
intelligantie moet worden geleid en gestimuleerd. Het is daarom ook nodig dat
bet weefsel van de stad bestudeerd wordt."
Het stedebouwkundig weefsel is een noodzakelijke vooronderstelling van de
stedebouw. Het weefsel, stelt Habraken, is "de klei waaruit de stad gevormd
wordt. Stedebouwkundige arbeid kan pas beginnen, wanneer het stedebouwkundig
weefsel gekend wordt. Wanneer het zo goed gekend wordt, dat de stedebouwer
ermee kan spelen zonder bet kapot te maken. Stedebouw is in de eerste plaats
bet cultiveren van het stedelijk weefsel." Eigenlijk, zo interpteteren we
Habraken, is van deze kennis van bet stedelijk weefsel de stedebouwkundige
eruditie afhankelijk.
Het stedelijk weefsel, stelt Habraken vervolgens, heeft een eigen structuur. Om
deze tot uitspraak te brengen, moeten wij gebruik maken van de categorie der
organiteit. Het stedelijk weefsel draagt de kenmerken van ieder organisch
verschijnsel, namelijk "dat het is opgebouwd uit herkenbare delen, die echter
pas afzonderlijk herkenbaar zijn, omdat zij gezamenlijk voorkomen." De delen
die afzonderlijk herkenbaar zijn, zijn aile op dezelfde wijze gebouwd en van
dezelfde soort, maar tegelijkertijd verscbillend van vorm.
Deze organiteit vat Habraken nu op als wezenlijk voor de steden uit de· stadia
tot en met de middeleeuwse stad. Zij is daarin een constante van de stedebouw.
Als voorbeelden noemt hij ondermeer de steden Ur en Olyntus, de categorie
wordt niet van toepassing verklaard op de hoofdsteden Athene en Rome.
Habraken schrijft: "Gelijkheid van soort en gelijkheid van bouw met daarbinnen
een eindeloze variatie van vorm; in dat opzicht waren de weefsels van de steden
uit bet verleden organisch." Over de Griekse stedebouw stelt hij, dat deze de
organisch gegroeide structuur intelligent (d.i. erudiet en professioneel) heeft
ontwikkeld. "De Grieken verenigden het vermogen tot abstraheren met een diep
inzicht aan de natuurlijke gebondenheid van de mens." De geometrische opbouw
van de stad en het geometrische bouwstramien tasten het weefsel niet aan, maar
verrijkten het. Eerder werd ons duidelijk (hoofdstuk 4) hoe essentieel deze
menselijke 'gebondenheid' is voor Habraken en de vooronderstelling impliceert
op grond waarvan de stad als 'werkelijkheid' kan worden bestudeerd: gebondenheid is analogon voor 'causaliteit', 'werking' (ook van het handelend
bestaan).
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Uit het volgende citaat wordt duidelijk hoe voor Habraken organiteit wezenlijk
verbonden is met gestructureerdheid, systematiek, want, stelt hij: "het intelligent cultiveren van een organisch gegroeide weefselstructuur tot een duidelijk
thema waarop een stad ontwikkeld wordt, dat is in het verleden aileen gelukt in
de kleine en middelkleine steden. ( ... ) Rome, Carthago en Athene waren chaotische steden."
Uit deze weergave moge duidelijk zijn geworden dat Habraken het stedebouwkundig handelen opvat als finalisering op grond van organische causaliteit. Deze
finalisering vooronderstelt kennis van het stedelijk weefsel. Hoe wij tot deze
kennis moeten komen, is ook het thema van het werk van Saverio Muratori,
waarin eveneens het begrip 'stedelijk weefsel' een centrale rot speelt.
-De waarheids-opvatting van Muratori (30)
Vanuit het werk van Muratori kan ons inziens de waarheids-opvatting tot begrip
worden gebracht waarbinnen de middeleeuwse stad in haar organiteit moet
worden gedacht. Daarin speelt het principe der 'analogia entis' een rot. De
analogia betreft nu echter niet zozeer het menselijk en goddelijk zijn (zie
hoofdstuk 6), maar wet het menselijk zijn en 'Objectieve Geest', die een
bepaalde normativiteit geldend vanuit het menselijk (historisch en cultureel} zijn
vertegenwoordigt.
Tussen het menselijk zijn -waartoe de stad behoort- en dit 'hogere', overstijgende zijn moet analogie bestaan. Wij stelden al: deze 'Objectieve Geest' is
eigenlijk op te vatten als het geseculariseerde substituut voor de transcendente
stad die het feitelijke middeleeuwse denken (nog) bepaalde, zij vult de categoriale ruimte die deze transcendente stad betekende. Deze substituerende 'Objectieve Geest' representeert een nieuw rationaliteits-beginsel, dat zich uitstrekt
over de bekende, verschillende functioneringswijzen van de (autonome) Rede, te
weten: de logica, de economic, de ethiek en de esthetiek. Deze 'Objectieve
Geest' nu wordt tot vooronderstelling van het stedebouwkundig handelen, hij
belichaamt als het ware de stedebouwkundige eruditie.
Muratori benadrukt, dat een benadering zich moet richten op een zijnde als
concreet ding. Ten aanzien van deze 'dingen' kunnen we een typologie opstellen.
Een type laat zich hier interpreteren als een verzameling gemeenschappelijke
kenmerken van zijnden. Door deze kenmerken kunnen zij worden getypeerd ten
opzichte van andere zijnden, maar zij worden door deze kenmerken niet volledig
naar hun individualiteit vastgelegd. Van hieruit komt Muratori tot een onderscheid tussen het ~ zijnde en het model van een zijnde. Hieruit vloeit het
juist begrip van bet stedebouwkundig type voort. Het type duidt weliswaar een
soort dingen aan, maar het bestaat slechts in de concrete dingen. Maar dit type
is geen abstract idee, oftewel -in termen van Loen-: het behoort niet de loutere
uitgesprokenheid van de logische objectiviteit. Immers, het spreken wit het zijn
uitspreken en orienteert zich daarom noodzakelijk in bet zijnde, aan welker
structuur het spreken zich wil houden.
Muratori wil het wezen, de essentie van een ding uitspreken. Voor het menselijk
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handelen betekent dit daQ ook, dat de vrijheid hiervan zijn grenzen moet vinden
in het zich houden aan dit wezen. Dit wezen, deze innerlijke bepaling van de
stedebouwkundige zaak, komt in het werk van Muratori naar voren als een soort
'model-weefsel' van een stad, een 'basis-type' van een stedelijk organisme, dat
als 'causa exemplaris' voor het stedebouwkundig bandelen gaat fungeren.
Voor het stedebouwkundig onderzoek betekent dit, volgens Muratori, dat wij
door moeten dringen tot de lllQQl~!lten van bet zijnde, te weten ID!lterie en
vorm. Hier komen wij de waarheids- opvatting op bet spoor die Muratori
hanteert en door Loen als een 'neo-scholastische wetenschap&leer' wordt
getypeerd. Loen omschrijft deze waarheids-opvatting als volgt:
"Volgens deze wijsgerige opvatting heeft bet ':~:ijn' als momenten: stof en vorm.
De stof is bet volstrekt kwaliteits-loze, en daarom niet voor bet begrip
toegankelijk. De vorm is voor elke soort specifiek; zij is verwant aan bet
menselijk intellect en kan in onderzoek en bezinning tot begrip worden gebracht. De waarheid der natuurwetenschappelijke kennis zou dus bestaan in de
overeenstemming van de door het intellect aan de natuur toegedachte specifieke
vorm en de in de natuur verwerkelijkte vorm." (31)
Via Thomas van Aquino gaat deze leer terug op Aristoteles. Loen schrijft: "In
overeenstemming met deze laatste moeten wij de 'vorm' denken in correlatie
met 'de stof'. De vorm is niet aileen en niet in de eerste plaats de uitwendige,
ruimtelijke begrenzing, maar het wezen, dat zkh als eindpunt van een ontwikkeling in een individu verwerkelijkt, en ook als een der oorzaken in die
verwerkelijking is gedacht, Als zodanig is die vorm een at dan niet ruimtelijke
gestalte; een geleedbare eenheid, een geheel, waarin eventueel wet momenten te
onderscheiden zijn, maar dat als geheel een surplus bevat boven de som van
zijn eventuele delen. Deze wijsbegeerte heeft dus meer affiniteit tot de biologie
dan tot de mathematische natuurwetenschap. Toch wordt zij wei ook op de
laatste van toepassing geacht."
Waarheid is dus "adequatie (gelijk-making) van het intellect aan de gematerialiseerde of althans met het zijn verbonden vormen." Kennis komt tot stand
afhankelijk van de wijze van adequatie. In ons geval van dee stedebouw zou dat
zijn: "door empirie, die de in materie verwerkelijkte vormen in de natuur
aantreft, en ze intellectueel viseert." (32)
Volgens Loen , ligt in deze benadering het gevaar besloten dat de intellectualistische opvatting van 'waarheid' haar verschraalt tot een verstandsfunctie.
Bovendien, is het moeilijk in het schema van stof en vorm de structuur der
mathematische fysica onder te brengen. Zoals gezegd: deze opvatting heeft meer
affiniteit tot de biologie. Dit komt in de terminologie van Muratori ook
duidelijk naar voren: weefsel, organisme, cellen, capillaire processen, enz.
-Tot slot
In de visies van Habraken en Muratori wordt de middeleeuwse stad (als het
concept typerend voor een bepaalde verzameling zijnden) wezenlijk doordacht en
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als bet ware tot wetenscbappelijke voltooiing gebracbt. Uit deze visies komt bet
concept van deze stad naar voren, ecbter met een verdere reikwijdte dan voor
touter de stad in baar midde1eeuwse stadium van doorgang. Dit concept beoogt
een algemene waarbeid omtrent de stad in termen van haar categoriaal gebalte
tot uitdrukking te brengen, die zich als een constante in bet stedebouwkundig
denken manifesteert. In het volgende boofdstuk zullen we zien hoe -in zekere
zin door de renaissance als stadium heen- bet met dit concept contrasterende
concept van de barok-stad ontstaat. In de daarop volgende boofdstukken zal
echter naar voren komen hoe ook de moderne functionele stad met behulp van
de categorie der organiteit tot begrip wordt gebracbt. Wij stuiten dan weer op
eenzelfde grondslag c.q. waarheids-opvatting ats die welke bij Muratori aan de
middeleeuwse stad werd toegedacbt (zie hiervoor boofdstuk 13). Zo stuiten wij
in de historische periodisering van stad en stedebouw niet aileen op diachrone,
ook op synchrone relaties. Het is in deze re1aties dat de categoriale continuiteit
van de stedebouw moet worden gezocht.

Hoofdstuk 11:
RENAISSANCE-ST AD EN KLASSIEKE TIJD
11.1 Renaissance
11.1.1 Inleiding
Norberg-Schutz typeert de overgang van middeleeuwen naar renaissance als
volgt: "Het absolute systeem van de middeleeuwen werd vervangen door een
actief politiek Ieven, dat een nieuwe basis in de studia humanitatis vond.
Echter, de voorstelling van een geordend universum werd door de renaissance
niet opgegeven. Veeleer kreeg dat een nieuwe interpretatie, die op geometrie en
muzikale haromonie berustte, waarbij een waardenschaal werd ingevoerd, die
ieder ding zijn plaats aanwees overeenkomstig zijn perfectie." (I)
Het stedebouwkundig handelen in de renaissance had een sterk artistieke inslag
karakter. Dit is de achtergrond van de uitspraak van Argan (2), dat, alhoewel in
de renaissance van stedelijke planning gesproken kan worden, deze een kwestie
van architectuur is, door architecten wordt verricht en gestalte krijgt door
middel van bet invoegen van (monumentale) artefacten in de gegeven stedelijke
structuur, met bet doe I deze te herstructureren. Geen tweespalt dus van
architectuur en planning, zoals wij die in de ontwikkeling van de moderne
stedebouw moesten constateren (hoofdstuk I).
Begrip van de periode waarin middeleeuwen en renaissance inelkaar overvloeien,
lijkt -als wij de stedebouwkundige literatuur beschouwen- een onderscheid naar
twee lijnen noodzakelijk te maken. Enerzijds de Iijn van de 'empirische stad',
anderzijds van de 'theoretische stad'. (3)
Hebben we bier te maken met twee soorten stedelijke concepten, twee varianten
van het zijnde de stad? Er doet zich een probleem voor. Terwijl de empirische
stad het concept is dat ontstaat in een transformatie van de feitelijke middeleeuwse, dus bestaande stad, is de theoretische stad in zekere zin niet factisch
maar contra-factisch. Deze stad is product van de rede als ontwerp- instrument,
en heeft geen onmiddellijke empirische oorsprong. Wat de renaissance-stad
betreft, valt dus op dat wij twee concepten vinden die een verschillende graad
van materialiteit bezitten, waardoor de vraag op kan komen of wij in beide
gevallen met een zijnde te maken hebben. Het antwoord hierop kan luiden, dat
we in beide gevallen met een 'objectiviteit' te maken hebben, dus met een
domein van bereikte begripsvorming, maar dat de ontische invoeging van beide
objectiviteiten zal verschillen. Dit betekent dat voorzichtigheid noodzakelijk is.
Beide typen concepten mogen niet zomaar -door het bepalen van overeenkomsten
en verschillen in een onderlinge vergelijking: zoeken naar analogie/contrasttegen elkaar worden uitgespeeld, maar moeten in hun wezenlijke onderlinge
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relatie worden beschouwd. In termen van het schema centrum-periferie: aanvankelijk staat de empiriscbe stad centraal en heeft het grootste gewicht. Zij
belichaamt de continuiteit tussen middeleeuwen en renaissance. De theoretische
stad manifesteert zich allengs meer als een objectiviteit, zij verhoudt zich tot
de empirische stad als •kritiek op en correctie van' de empirische stad, uitlopend op de zogenaamde 'citta ideate'. Uiteindelijk lijkt bet erop, dat het on tisch
_gewicht van deze theoretische stad gaat ov.e.rbeersen en .ook eenzelfde materialiteit kan aannemen als de empirische stad, die dan wordt teruggedrongen naar
de periferie. In de theoretische stad ligt v.ervolgens de cootimtfileit tussen
renaissance en barok.
11.1.2 De lijn van de empirische .stad
Deze lijn belicbaamt de continuiteit in de stad van middeleeuwen en renaissance. We kunnen in dit verband een aantal stedebouwkundig-morfologische
processen benoemen, die een berstructurering van de gegeven middeleeuwse stad
inhouden en de overgang van de stad uit dit stadium naar haar volgend stadium
van doorgang -de renaissance- tot uitdrukking brengen, te weten:
- Verstening: de transformatie van de houten in de stenen stad voltrekt zich in
een geleidelijk proces van vervang.ing., dat niet tot belangrijke morfologiscbe
veranderingen leidt. De gotische kavel, schrijft Aymonino, blijft een constante.

(4)
- Verdichting: de aanvankelijke middeleeuwse stad is geen dicbte pakking van
bebouwing, zij omvat veel open gebieden. Maar de .snelle ontwikkeling van vele
steden, leidt tot bet overvol bouwen van de ruimte binnen de muur. Zo vinden
we, stellen Jan en Annie Romein, in de late middeleeuwen in de binnensteden
van Haarlem, Leiden, Alkmaar, enz. vrijwel geen onbebouwde (openbare) ruimte
meer. Leiden heeft bijvoorbeeld daardoor geen enkel plein meer, de Korenbeurs
werd over het water heen gebouwd. In een later stadium manifesteert zich
tevens als een belangrijk stedebouwkundig ver:schijnsel bet dichtbouwen van de
open gebieden van bestaande (middeleeuwse) gesloten bouwblokken. (5)
-Verdediging: was de middeleeuwse ommuring "6envoudig van opzet, deze wordt
in de renaissance een waar kunstwerk. De renaissance-muur is een eigen
volumetrisch geheel, die soms de helft van de oppervlakte van de stad kan
omvatten. (6)
- Vergroving: geleidelijk aan ontstaat door het invoegen van grootscbaliger
bebouwing in het middeleeuwse stedelijk weefsel een vergroving van het
stedelijk weefsel, dat in een doorzettende tendens naar de moderne tijd ertoe
leidt, dat dit weefsel wordt kapot gemaakt en niet meer, aldus Habraken,
organiscb functioneert. (7)
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11.1.3 De lijn van de theoretische stad
Spreken over de empirische stad betekent begripsvorming binnen de (historische)
'ervaring' als vooronderstelde. In het kader van deze synoptiek spreken over de
lijn van de theoretische stad betekent verwijzen naar een begripsvorming
binnen de 'rede' als vooronderstelde. Maar dan wei een rede die een andere weg
volgt den de rede in de middeleeuwen, waar wij stuitten op de dualiteit van
rede en openbaring. De rede zal in de renaissance niet zijn gegrond in de
openbaring, maar wordt tot zelfcompetente -autonoom-menselijke- rede.
De toevoeging 'menselijke' is bier essentieel. Gaat in de renaissance immers niet
de 'mens' als een sleutelwoord, dat wil zeggen: als een vooronderstelling
fungeren? Maar hoe moeten wij dan het mens-begrip in dit stadium verstaan?
Moeten wij bij de 'mens' denken aan wat wij gewend zijn: persoon, individu,
'ik', of aan -wat Loen noemt- bet 'gang bare mensbegrip', waarin de mens wordt
opgebouwd uit verschillende lagen: lichaam, ziel, geest..? Of aan het mens be grip
waarmee Loen zich juist tegen dit gangbare begrip afzet, te weten de mens als
bet menselijk bestaan, 'existerend wezen', 'Dasein'?
Nee, beide mens-begrippen zijn gevolg van een lange ontwikkeling, het gangbare
mens-begrip is afsluiting -als wij Loen mogen geloven- van een lange weg van
gedachtenontwikkeling. Dit begrip is niet als sleutelwoord voor de renaissance te
hanteren. Evenmin bet begrip van Loen zelf, waarmee hij vooral een antwoord
, zoekt op de antropologische ('existentiologische') vragen waarmee 'Israel' ons
heeft geconfronteerd. (8) De 'mens' als renaissancebegrip is niet bet antwoord
op een existentiologische problematiek, maar moeten wij denken in de context
van de typische tijdgeest van deze periode van stedelijke ontwikkeling. Inherent
aan deze ontwikkelings-periode is de artistieke gerichtheid van de stedebouw,
zoals die door Argan werd gekarakteriseerd.
De 'mens' als sleutelwoord van deze stedebouwkundige periode kunnen we
wellicht bet beste denken in het verlengde van -en dus ook als substituut- voor
de transcendente stad van de middeleeuwen. Het renaissancistisch mens-begrip,
zoals wij dat in stedebouw en architectuur tot begrip zien gebracht, is de mens
als het transcendente wezen, dat richtpunt is van het kennen en handelen,
waarnaar dit kennen en handelen eschatologisch vooruit wil grijpen, verdwijnpunt van de gedachtenlijnen. De mens als dit transcendente gegeven 'van
buitenaf', dat wil zeggen: niet inherent aan de werkelijkheid en lichamelijkheid
van het dagelijks menselijk bestaan, maar een theoretische constructie vanuit de
gerichtheid op kunsten en wetenschappen, antwoord ook op het streven naar
perfectie, kortom: een ideaal-beeld dat de leef- en beeldwereld van de renaissance op specifieke wijze structureert. Echter, wel een constructie die de
praktijk van denken en handelen bepaalt en daarvoor het perspectief is.
Het woord 'perspectief' wordt bier natuurlijk niet toevallig gebruikt. Drukken
wij de tijdgeest der renaissance uit in termen van het 'perspectivisch-in-dewereld-zijn', zoals Loen dat wei noemt (9), dan kan worden gesteld dat de
trans-perspectivische zienswijze der middeleeuwers wordt vervangen door een
'natuurlijk-perspectivische' zienswijze. En dit laatste dan heel letterlijk bedoeld:
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zienswnze, een ziensWIJZe die in de tekentaal zijn uitdrukking vindt in bet
zogenaamde 'centraal perspectief', zoals dit door renaissancistische beoefenaren
van kunsten en wetenschappen is ontwikkeld en theoretisch doordacht.
De 'mens' als transcendent wezen structureert leef- en beeldwereld van de
renaissance. Het is fascinerend om te zien, hoe het stedebouwkundig handelen
deze zienswijze weet te hanteren als een instrument om dit transcendente wezen
mens in de werkelijkheid der ervaring tot Ieven te brengen en deze inderdaad
tot structuur van de stad weet te maken. In dat proces verkrijgt de theoretische stad zijn typische materialiteit, waarop wellicht de categorie artefacticiteit,
-stad als kunstwerk- van toepassing is. Met deze categorialiteit is tevens
aangegeven, dat bet stedebouwkundig handelen in dit stadium zijn finalisering
vindt mede op grond van een normativiteit die teruggaat op wat in boofdstuk 6
werd genoemd: de 'Wert-fiiblende' mens: de mens intentioneel gericht op
'scboonheid' en 'perfectie'.
Hiermee is een belangrijk aspect van bet instrumentele kader van de renaissance-stad aangeduid. Dit instrumentele bangt echter nauw samen met het
institutionele en ideele kader, en ook die beide weer in hun onderlinge verstrengeling. Wij kunnen dit ook anders formuleren: de grondcategorie der
artefacticiteit die uitdrukking geeft aan bet methodisch idee der stedebouw,
omvat een specifieke normativiteit. Deze normativiteit vindt zijn invoeging in
resp. institutionele en ideele kaders, te weten:
-De bestaande maatschappelijke verhoudingen, waarin een duidelijk centrum van
macht is aan te wijzen: de stads-vorst, de regentenfamilies, wier posities zich
ook morfologiscb in bet centrum Iaten aanwijzen. De beoefenaren van kunsten
en wetenschappen stellen zich in dienst van dit centrum.
-De geometriscb te objectiveren wetmatigheden van de kijk en verhouding van
het oog tot de (en dat is dan daaraan al inherent) zichtbare werkelijkbeid. In
de gericbtheid op dit zichtbare ligt een oorzaak van het visualiseren waartoe
stedebouwkundigen sterk zijn geneigd (zie met name deel 2, de (teken-)taal als
vooronderstelde). Begrijpelijk betekent dit ook een uitbanning en geleidelijk aan
verdwijnen van de transcendente (onzichtbare) stad der middeleeuwers.
Samenvattend zou kunnen worden gezegd: in de renaissance gelden mens en
maatschappij, resp. als transcendent wezen en geidealiseerde, bestaande sociaal-economisch-politieke toestand als vooronderstelling. Op grond hiervan komt het
tot een theoretisering van de stedebouw, gericht op een perfectionering van de
stad, zodat de genoemde vooronderstellingen in het bandelen worden bewaarheid
in de vormgeving van de materie, zowel feitelijk als symbolisch.
De geometrie is het specifieke voertuig van tbeorie naar materie. De stedebouw
vindt baar objectiviteit daardoor met name in de stad als mathematiscb (inz.
geometrisch) object. De samenhang van kunsten en wetenschappen beboedt de
stedebouw ecbter voor een theoretische verscbraling die met de geometrie als
instrumenteel kader zou kunnen ontstaan. Er is sprake van een koppeling van
dit instrument aan de stad als empirisch gegevene, waarbij de geometrie wordt
opgevat als de structuur van de materialiteit van de stad. Op grond van de
finalisering van een synthese van vooronderstellingen en geometrie bereikt de
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renaissance-stad haar categorialiteit, waarvoor misschien artefacticiteit (i.e.
normativiteit) een trefwoord zou kunnen zijn. Dit alles binnen de zelfcompetente
rede als vooronderstelde, die zichzelf steeds sterker zal vereenzelvigen met de
geometrie, zodat dit laatste instrument in de barok niet meer aileen de relatie
mens-materie structureert, maar als het ware tot alomvattende vooronderstelling
van het (stedebouwkundig) denken en handelen wordt.
11.2 Van

renaissan~e

naar barok

De renaissance kenmerkt zich door bet begin van een subjectivering van het
denken over de stad. Dit subject is, zoals we zagen, ideeel en institutioneel
bepaald in de specifieke vooronderstellingen der renaissance-stedebouw. In de
barok zet dit proces van subjectivering zich voort, namelijk:
-Institutioneel: de macht van de elite concentreert zich in de macht van de ene
vorst, de abolutistisch heerser, het meer-machtig subject. Hij is in wezen de
'ontwerper'! Random dit subject ontstaat een groepering die bet Ieven van deze
vorst imiteert: de bourgeoisie. Deze bourgeosie wordt in de uitloop der barok in
belangrijke mate drager der stedebouwkundige ontwikkelingen. In steden als
bijvoorbeeld Bath vinden wij hoe de aristocratie het 'hof-leven' imiteert.
-Ideeel: de mens als transcendent wezen wordt herleid tot denkend bewustzijn,
waardoor een ontologie ontstaat waarin de verhouding 'bewustzijn-materie'
wordt gepolariseerd totdat zij uiteindelijk als twee substanties van elkaar
worden onderscheiden (subject-object-schema). Dit wordt definitief uitgesproken
door Rene Descartes, die daarmee een ideostructuur formuleert die de stedebouw
in haar ontwikkeling lange tijd zal beheersen en er tenslotte ook toe leidt dat
bet proces van •ontwerpen' wordt gehypostaseerd. Het vindt dan als zodanig zijn
basis in de 'ontwerper' (met zijn specifieke subjectieve kwaliteiten) of -in een
poging tot objectivering en systematisering van dit subject-gebonden proces- in
een 'ontwerpleer'. (10) Hierin ligt de oorzaak, dat sinds deze tijd het samenvallen en -gaan van architectuur- en ontwerptheorie is verdwenen en heiden
hun eigen weg gaan.
I 1.2.1 Renaissance-stad als uitgangs-situatie voor de barok
In de Italiaanse (contra-factische) ideaal-steden van de renaissance herkennen
we een radiaalsgewijze structuur. De radialen vertrokken vanuit een midden: de
plaats van het centrale gezag, waaromheen de verschillende geledingen van de
maatschappij zich in concentrische zone's groepeerden, at naar gelang hun
materiele en immateriele gesteldheid dichterbij of verderaf van het centrum en
de muur. Dit stedelijk systeem, met die radiale structuur, werd omsloten door
een cirkel: de perfecte geometrische figuur. Heel Ietterlijk belichaamt deze
omgrenzende cirkel de randvoorwaarden die in de renaissance aan bet stedelijk
systeem worden gesteld: het moet perfect zijn. Onder andere in deze gerichtheid
van bet stedebouwkundig werken op perfectie onderscheidde de renaissance-stad
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zich van de middeleeuwse stad.
Een goed voorbeeld van een dergelijke renaissance-stad is de stad Sforzinda,
een ontwerp de Filarete voor generaal Sforza, aan wie deze stad zijn naam
ontleende. Uit dit ontwerp lezen we, stelt De Klerk (11), duidelijk de vooronderstelling -geformuleerd door Alberti- af, dat de wiskunde, inz. de .geometrie
de basis ls vOOJ: kuns.ren en wetensclu\p;pea. De omtrek van de stad wordt
bepaald door de cirkel als basisfiguur, daarbinnen manifesteert zich een
veelhoekige stad met en radiaals-gewijze structutu. Zestien strMe~R iillpen vanuit
bet centrum -waar bet centrale gezag van de stad zijn huisvestitq;g vindt- naar
de muur. Waar deze straten halverwege wordea gesneden door een rondlopende
straat ('binnen-cirkel'} worden p.leintjes gesitueerd. Merkwaardig is, stelt De
Klerk, dat bet centrale plein niet in overeenstemming is met de gekozen
geometrische opzet bet is niet rond of stervorming, maar langwerpigrechthoekig, met analoog aan de middeleeuwse traditie Dom en Slot aan de korte zijden
tegenover elkaar. Hieruit komt, stelt De K!erk, bet abstracte karakter van
Filarete's .antwerp naar voren. Met dit stadsmodel is de uitgangs-situatie voor
stedelijke ontwikkeling in de barok geschetst.
11.2.2 Transformatie van de renaissaAce- in de barokstad
Norberg-Schulz beklemtoonde dat in de renaissance ieder ding zijn plaats kreeg
aangewezen overkeenkomstig zijn perfectie. Maar iets beeft aleen maar een
•vaste' plaats in een statische kosmos. Deze vaste structuur werd gevonden in
de bestaande maatscbappelijke verhoudingen, die door stedebouwkundigen als
uitgangspunt werden genomen, de structuur van de stad moest het perfect
functioneren van deze bestaande maatschappelijke structuur ondersteunen. Deze
maatschappelijke structuur van de renaissance ...$;tad was gebaseerd op de stad als
een politieke entiteit, zij was een gesloten systeem.
Is nu het model van een dergelijke renaissance-stad te transformeren, zodat we
zicht krijgen op de barok-formule van bet stedelijk systeem? Daarvoor moeten
we eerst de vooronderstellingen van bet systeem der renaissance stad, namelijk
dat het 'sesloten' en 'statisch' is, vervangen door de vooronderstellingen dat
het 'open' en 'dynamiscb' is. We moeten ook abstraheren: is de ideaalstad uit de
renaissance een -weliswaar papieren, maar- concreet morfologiscb ontwerp,
waarvan de lijnen een specifieke materialiteit representeren, het barokmodel
lijkt wezenlijk meer een formule, bet is symbolischer. Het lijkt een model dat
'natuurwetenschappelijker' van karakter is, met een vergelijkbare graad van
abstractie: alge.meen en situatie-loos. Het model is een krachtenveld, een model
van 'werkingen'. Het centrale plein uit de renaissance-stad wordt een 'brandpunt', de radiaal-straten worden tot 'dynamische krachtlijnen' die vertrekken
vanuit dat brandpunt. Als geheel heeft het model een 'centrifugate' werking. Het
systeem is niet Ianger statisch, bet is centrifugaal-dynamiscb, extravert, bet is
een wereldwijd systeem en impliceert de oneindige ruimte, zoals Descartes
formuleert: de ruimte als de oneinige uitgebreidheid. Dat wil -heel letterlijk-
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ook zeggen: het doorbreken van de muur.
Het systeem is wereldwijd -althans dat is de pretentie van de nucleus van dit
systeem. De radialen zijn groeilijnen die in principe geen einde kennen, zij
impliceren voortdurende beweging die slechts door een tegengestelde werking,
een krachtlijn vanuit een ander brandpunt kan worden •gekeerd' -in die zin kan
het systeem zich kenmerken door botsingen, namelijk als het po1y-nucleair is, er
zich meerdere brandpunten in bevinden. Beheersing van het systeem, sturing
ervan, moet -formuleren onder andere Hobbes en Machiavelli- erop zijn gericht
dergelijke botsingen te voorkomen.
Het brandpunt bevat de vooronderstellingen die het systeem zijn eigenschappen
verleent: het is bijvoorbeld religieus (Rome, bet ontwerp van paus Sixtus) of
politiek (Versailles, bet ontwerp van Lodewijk XIV). Het karakter van het
brandpunt bepaalt de eigenscbappen van bet systeem en welke elementen ertoe
behoren, het definieert bet desbetreffende systeem naar zijn maatscbappelijke
betekenis.
11.3 voorbeelden
11.3.1 Rome en Versailles
In het fragment hiervoor werden Rome en Versailles als voorbeelden genoemd.
Er zal nu een beknopte bescbrijving van deze stedebouwkundige modellen
worden gegeven als illustratie van de bierboven gescbetste verandering in de
onderliggende structuur van de stad. Verwezen wordt in dit verband ook naar de
illustraties.
-Met de topografiscbe situatie van Rome als weerstand voor zijn bandelen
realiseert paus Sixtus (publicatie van bet plan in 1585) een stedelijk concept
waarin de kerken van de stad door routes worden verbonden. Elke kerk is een
brandpunt, waarvan radialen uitgaan. Rome wordt bet religieuze brandpunt van
de wereld. De voormalige boofdstad van de Antieke wereld transformeert tot
hoofdstad van de kerkelijke wereld. (12)
-'Versailles', Franse stad, boofdstad van het dep. Yvelines, 89.000 inw. Industrie:
klokken, voedingsmiddelen, isolatiemateriaal, cbemicalieen enz. De stad beeft
loodrecht elkaar kruisende straten. De drie hoofdstraten komen uit op de Place
d' Armes, waar het paleis van Versailles is gelegen, 1676-1789 residentie van de
Franse koningen."
In deze beschrijving van Versailles, afkomstig uit 'Oostboeks Encyclopedie',
boudt zich in de laatste twee zinnen het concept van de barok-stad bij uitstek
op. Norberg-Schutz beschrijft dit concept als volgt: "Centraal staat het paleis,
de twee lange vleugels hiervan delen het gebied in twee helften: de tuinen aan
de ene en de stad aan de andere kant. De stad is door drie hoofdstraten in
organisch in drieeen verdeeld, deze stralen vanuit het centrum uit, de Avenue
de Paris, de Avenue de Saint Cloud en de Avenue de Sceaux. Tweederangs
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straten en pleinen zijn ontworpen volgens een rechthoekig raster. Het plan voor
de tuinen laat een systeem van uitstralende paden en ronde bloemperken zien.
Voor beide helften zijn perspectieven karakteristiek, die steeds op het paleis
zijn gericht. Het totale omringende landschap wordt door het naar het schijnt
grenzeloze systeem in beslag genomen." (13)
Het concept kan worden getypeerd met een paradox: centralisatie-uitstraling.
Centralisatie slaat op bet paleis, het hof als mkldel- en brandpunt van het
systeem. Vanuit dit paleis, waar bet meer-machtig subject is gehuisvest, de
absoluut heerser, nemen wij uitstralende radialen waar in de vona nn boulevard, straten en wegen. Centrum van bet centrum is de slaapkarner van Lodewijk XIV, waar de Zonnekoning wit opstaan met het opkomen van de zon. "Hij
wilde ook dat zijn naar bed gaan met het ondergaan van de zon werd vergeleken." (14)
Het concept van Versailles is functioneel in termen van een staatsopvatting,
niet functioneel, zoals wij dat heden tea dage gewend zijn op te vatten:
functioneel in termen van alledaags gebruik. Maar Versailles is niet slechts een
ruimtelijk element van een staatsopvatting, bet is niet touter een regerings-zetel. De koning immers, was koning naar zijn bloed en wezen. Hij was niet
slechts ambtelijk koning. Versailles was ruimtelijk kader voor het dagelijks
bestaan van deze koning en zijn hofhouding, voor zijn liefdes-leven, zijn
genietingen van kunst en cultuur. De gehele dag werd er gemusiceerd, gedanst,
ballet opgevoerd. Versailles was een nieuwe godenwereld, een nieuw soort
Griekse tempe!, waaraan alles zijn betekenis had te ontlenen. Dat bet in deze
tempel echter niet altijd even prettig toeven was, blijkt onder andere uit een
brief van de hertog van Orleans, waarin hij schrijft dat bet in bet paleis van
Versailles zo koud was, dat water en wijn in de koninklijke glazen op de
koninklijke tafels bevroor. En een dame klaagt in een van haar brieven, dat
gedurende bet schrijven van die brief, de inkt in haar inktpot aan het bevriezen
was. (15)
Bovendien gold bet beeld van Versailles zoals wij bet nu aantreffen -mooi en
schoon- niet voor de tijd waar dit concept voor was bestemd. Het primaat van
bet visuele had afschuwelijke consequenties. Konden leden van de hofhouding
hun onwelriekende lichaamsgeuren maskeren met behulp van parfums, voor
Versailles als gebouw gold dat niet. A. Corbin schrijft: "In Versailles grenst de
beerput aan bet paleis. Het park, de tuinen en het kasteel zelf doen je maag
omdraaien met hun kwalijke geuren. De verbindingsgangen, de binnenplaatsen, de
vleugels en de gangen liggen vol urine en faecalieen; onder aan de vleugel van
de minister keelt en braadt een stager iedere morgen zijn varkens; de Avenue
de Saint Cloud is bedekt met stilstaand water en dode katten... De veestapel
schijt in de grote galerij; de stank houdt ook voor de deur van de slaapkamer
van de koning geen halt." (16)
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-Versailles als ontologie
Deze omschrijving van met name de infrastructuur van het model Versailles laat
zich naar zijn ideostructuur interpreteren als een transformatie van de Griekse
rationaliteit. De strategische rationaliteit, inherent aan bet grid transformeert.
Het grid, waaraan geen hierarchie eigen is, wordt tweederangs, daarbovenuit
gaat de de rationaliteit van het meer-machtig centraal subject die, met zijn
mentaliteit van heersen en beheersen, ook de communicatieve rationaliteit te
niet doet. De rationaliteit van bet lichamelijk-in-de-wereld-zijn wordt helemaal
uitgebannen, gelet op de slechte biologisch-klimatologische omstandigheden
waaronder men in Versailles leefde. Er waren geen sanitaire voorzieningen, de
haarden waren minimaal.
Aile te onderscheiden rationaliteiten worden overheerst en beheerst door de
rationaliteit van het meer-machtig subject, dat zich vereenzelvigt met de
geometrie. "Le Roy en La Geometrie zijn identiek." (17) De mens als het
transcendente wezen van de renaissance wordt dit ene wezen. Hij staat centraal,
daarnaast is nog slechts een groepering interessant waarop zijn macht afstraalt:
de aristocratie. Het paleis kan als de transformatie en substitutie van de
Griekse tempel worden beschouwd: model voor aile vormgeving, protoype voor
elk bouwwerk.
De geometrie staat in fel contrast met de lichamelijkheid van de mens en de
werkelijkheid der natuur. De geometrie is middel deze Iichamelijkheid en deze
natuur te fatsoeneren, te ,disciplineren. Versailles was van "een complete
kunstmatigheid, ver verwijderd van iedere mythiscbe relatie met de natuur, net
als de maatschappij, die steeds kunstmatiger werd (... )." (18)
-Versailles en het Circe-ballet
In hoofdstuk 2 werd ingegaan op het verband tussen de rituele stichting van
een stad en de inwijding van die stad door middel van de dans. Deze dans
moeten we denken in dat domein waar transcendente macbten ingrijpen in bet
menselijk zijn. Hierop komen we terug in verband met de naoorlogse stedebouw
in boofdstuk 14. Graafland legt een verband tussen bet zogenaamde Circe-ballet
en Versailles. (19)
Genoemd ballet werd tegen het einde van de 16de eeuw geregeld aan het Franse
bof gedanst. In dit ballet wordt als bet ware de structuur van de barok-stad
gedanst met als gerichtheid de werkelijkheid te behersen. Kernthema, stelt
Graafland, is "de onderwerping van de zinnelijke tovenares Circe aan de
principes van de nieuwe absolutistische staatsmacht". Circe is de natuur, zij
beeldt bet verlangen uit, zij is een mengeling van goddelijkheid en zinnelijkheid.
"Circe is bet cbaotische natuurstadium van de wereld, waarin de mens dreigen
terug te zakken, als ze naar hun natuur luisteren. Slechts "de soeverein is
hestand tegen de toverkracbt van Circe."
In bet ballet verschijnt ook Mercurius, hij is de tegenspeler van Circe. Mercurius staat bekend als de god van handel en winst, hij is ook de bescbermgod
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der reizigers. Hij sacraliseert de raison d'etre van de middeleeuwse stad, in zijn
naam horen we heel duidelijk de term 'mercatores' doorklinken. Vertegenwoordigt hij in dit ballet de middeleeuwse stad? Graafland haalt een zinsnede aan,
waaruit naar voren komt welke historische krachten Mercurius in het ballet
personifieert: "Ik heb de mensen geleerd te gehoorzamen aan de wet, de
wetenschappen, de kunsten, en ook de steden behoren mij toe." Wij zien, de
stad wordt bier gerekend tot bet dome in der cultuur. In het gegeven dat
Mercurius tegenspeler van Circe is, valt op te maken dat in dit ballet de
tegenstelling cultuur-natuur een rol lijkt te spelen.
Het ballet beoogt aan de ene kant, zo lezen we bij Graafland, de koning als
bevrijder en overwinnaar weer te geven, aan de andere kant -daarmee nauw
verbonden- het offer van Circe uit te beelden. Dit betekent: het verlangen, de
zinnelijkheid moet worden beteugeld. Deze beteugeling wordt ook in het ballet
zichtbaar gemaakt, doordat verschillende personen geometrische figuren dansen.
Oat doen bijvoorbeeld ook de najaden. Deze symboliseren natuurkrach- ten en
beelden gezamenlijk de tuin uit, maar uit bet feit dat zij zich geometrisch
bewegen, blijkt: zij zijn gedisciplineerd en staan aan de kant van de koning.
Want, zoals gesteld: "Le Roy en Ia Geometrie zijn een." De geometrische figuren
die worden gedanst, zijn de carre, de cirkel en de driehoek. Het zijn de figuren
die de structuur van het stedelijk concept 'Karlsruhe' bepalen en waarop ook
Rob Krier teruggrijpt in zijn studie over de 'Urban space'. (20)
Aan het einde van bet ballet wordt Circe gevangen genomen en aan de koning
overhandigd. Graafland schrijft, dat hiermee de strijd tegen de chaos nagenoeg
ten einde is. "De najaden dansen opnieuw geometrische figuren." We zien: in
dit ballet komt de geometrie naar voren als bet middel om structuur te lezen in
de werkelijkheid en de chaos terug te dringen (zie hoofdstuk 2), niet aileen om
de architectuur van het paleis, ook om de tuin te beheersen.
-De cartesiaanse ideostructuur
De paradox

centralisering-uitstraling betekent een onderscheid naar twee
werelden. Die van het meer-machtig subject die uitstraalt over de werkelijkheid.
Dit model herkennen we in de wijsbegeerte van Descartes, die als ideostructuur
van de barokstad kan worden beschouwd. Hierop wordt terug gekomen in het
volgende hoofdstuk. Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt de weergave van
deze ideostructuur gegeven aan de hand van bet werk van A.E. Loen. Deze is
van essentieel belang, omdat we de consequenties ervan tot in de moderne tijd
zullen ervaren. Hier is sprake van een ontologie die lange tijd de grondslagen
van de stedebouw zal bepalen.
Descartes stelt de wereld moet worden gesplitst naar bewustzijn en werkelijkheid, res cogitans en res extensa. Het bewustzijn staat centraal, de werkelijkheid is de periferie; het bewustzijn behoort het individueel subject de mens.
Het is waar hij zich aan vast klampt, want het is onbetwijfelbaar. Het subject
laat zich leiden door de rede, de rede staat centraal. De rede moet uitstralen
over de werkelijkheid.
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De rede volgt in haar kennen een methode, belangrijk is vooral de juiste
methode te vinden. Want, zoals Loen stelt: "wetenschap leeft niet in te hooi en
te gras samengeraapte meningen, maar slechts als methodische voortgang." (21)
De geometrie nu Ievert de juiste methode. "De geometrie gaat terug tot de
laatste, onbetwijfelbare elementen: de elementaire, niet verder analyseerbare
begrippen, en de elementaire waarheden (de axioma's) welke voor deze begrippen
in hun onderling verband gelden. Uit deze elementen zijn de meer complexe
ruimtelijke objecten samengesteld. Het elementaire is daardoor de oorzaak van
bet complexe. De methode der geometrie bestaat in bet na-construeren van deze
samenhang uit die elementen. Er kan slechts een wetenschappelijke methode
zijn."
Deze methode gaat uit van onbetwijfelbare elementen, ze zoekt deze op en
bouwt er bet samengestelde uit op. Aan welke elementen kan niet worden
getwijfeld? Hoe moeten we die zoeken? Door aan alles te twijfelen waaraan te
twijfelen valt. Bijvoorbeeld: "Twijfel is mogelijk aan de existentie van alle
ruimtelijke dingen. Deze zijn ons immers niet onmiddellijk gegeven. Wij kennen
ze slechts door tussenkomst van onze zintuigen; en deze kunnen ons bedriegen."
Enfin, er valt aan alles te twijfelen, behalve aan dat ik twijfel. "Het onbetwijfelbare ben ik zelf, dat is: bet bewustzijn. Het bewustzijn is zichzelf onmiddellijk gegeven. Aan bet zelf-gegevene kan ik niet twijfelen." Kortom: bet
individueel subject, zijn bewustzijn, staat in bet centrum. Daaromheen ligt een
periferie van bet betwijfelbare, waarover bet centrum moet oordelen over
redelijk en onredelijk. Deze periferie is de werkelijkheid. Aldus is de mens in
bet centrum van de werkelijkheid gesteld. Hij is de onbetwijfelbare. Dit ideele
kader is een afspiegeling van bet institutionele kader; degene die heerst in bet
midden, daaromheen de perifere werkelijkheid die moet worden beheerst.
De mens in bet centrum is 'zelfbewustzijn'. Dit "bewustzijn onderscheidt zicb in
zijn zelf-gegevenheid van al bet andere. Het bestaat dus op zichzelf; bet is een
substantie, de denkende substantie. De pendant biervan wordt gevormd door de
ruimtelijke wereld, waarop bet denkend bewustzijn meent betrekking te hebben.
Deze is de uitgebreide substantie." (22)
Het grote probleem wordt nu: hoe bereikt de rede, vanuit bet domein van het
bewustzijn, de 'overkant' van de werkelijkheid en hoe kan zij deze werkelijkheid beheersen?
-Contrast; E. Bacon
Het concept 'Versailles' staat in bet teken van contrast. Ideostructureel bet
contrast, zoals wij zagen, tussen bewustzijn en werkelijkheid, infrastructureel
-in bebouwingstypologie- tussen grootschalige gebouwen (paleis) en kleinschalige
bebouwing, waarop slechts voor een deel de grandeur van bet paleis afstraalde.
Schaal was uiting van macht. In de lijn van de renaissance zou kunnen worden
gesteld: de vergroving van bet stedelijk weefsel had dusdanige vormen aangenomen, dat er tiberhaupt niet meer naar kleinschalige bebouwing kan worden
verwezen. De stad is aanhangsel van bet paleis, stelt Rasmussen. (23) Hoekveld
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maakt er ons op opmerkzaam, dat in de nabijheid van Rijksstad Karlsruhe
spontaan organische nederzettingen zich vormden. (24) Het concept van de
barokstad toont een contrasterende verhouding van groot- en kleinschalige
bebouwing. Deze beide kolommen (zie het aanvankelijk geformuleerde uitgangsschema) zijn de dragers van contrasterende zijnden. Wij zullen zien hoe
Habraken hierop inhaakt en zich afzet tegen een architectuur die zich aangezogen voelt door de kolom der grootschalige bebouwing en de andere der
kleinschalige verwaarloost. In de autonomie van de kolom der grootschalige
bebouwing vindt de lezing van de stad als kunstwerk (categorie det artefacticiteit) zijn grondslag. Het is Edmund Bacon die op grond van dit categoriaal
gehalte de stad als zaak tot begrip brengt en een methodisch idee voor de
stedebouw uitstippelt in zijn 'Design of cities' (25) en daarmee de barok-stad
wetenschappelijk doordenkt en tot wetenschappelijke voltooiing brengt. Enerzijds
speelt hij in op de pelgrimsroutes van paus Sixtus in Rome ('movement-systems'), anderzijds op grootschalige driedimensionele vormgegeven stedebouwkundige elementen (pleinen, enz.). Bacon probeert een synthese te bereiken van
geometrie en vormgeving -zoals in de renaissance-, waarbij beide lijken te staan
voor een der functioneringswijzen van de zelfcompetente rede of objectieve
geest, te weten resp. de wetenschap en de esthetiek). Hij baseert zich daarbij
op de schilderijen van Paul Klee.
11.3.2 Bath
Er is in de literatuur een aantal concepten aan te wijzen waarop bet zijn van
Versailles afstraalt, waarin het emaneert. De werking van deze emanatie is de
imitatie van hogere klassen door lagere. Wezenlijk aan de barokstad eigen is
immers de vooronderstelling dat de maatschappij moet worden geleed naar
standen (klassen). In concepten als van Karlsruhe en St. Petersburg kwam deze
geleding heel duidelijk tot uitdrukking in de bebouwingstypologie. Het is een
dergelijke geleding die tot in de moderne tijd als vooronderstelling is blijven
fungeren. Pas ver in de moderne tijd horen we geluiden of een dergelijke
vooronderstelling (dan geleding naar arb~iders-, middenstandswoningen, herenhuizen enz.) niet geleidelijk aan zijn geldigheid moet verliezen als stedebouwkundig structurerend principe.
De stedelijke ontwikkeling van barok naar moderne tijd kan in termen van
imitatie worden begrepen, imitatie door de lagere standen en klassen van de
hogere. Een voorbeeld van een concept waarin Versailles emaneert is Bath, een
stad die in haar morfologische ontwikkeling heel duidelijk het barok-concept als
stadium opneemt en heeft bewaard. (26) De bedoelde emanatie kwam tot stand
als gevolg van imitatie door de aristocratic -die in Bath hun dolce far nientebestaan kwamen leiden- van het hofleven: Bath als paleis van de aristocratie,
zoals het plan Berlage in Amsterdam-zuid als het paleis voor middenstander en
arbeider kan worden beschouwd. Wij wijzen hierop, omdat ook bij Berlage de
stad als kunstwerk wordt gezien, een artistieke grondslag die in de ontwikkeling
van de moderne stedebouw op een gegeven moment ter discussie wordt gesteld,

201

onder meer door De Casseres zoals wij in hoofdstuk I zagen.
We denken nu in bet bijzonder even aan het Bath van de architecten John Wood
the Elder and the Younger en •ceremonie-meester' Beau Nash. De Woods
ontwierpen de coulissen voor deze stad, waarbinnen de aristocratie kon flaneren.
Nash zorgde voor de entertainment-industrie. De stad is ook bier kunstwerk, monumentaliteit = rationaliteit-, de natuur wordt uitgebannen. De lichamelijkheid
is aanwezig in escapades achter de coulissen en verkapseld, als alibi, in het
kuren in de natuurlijke bronnen. ·
Geleidelijk aan ontdekken we in de ontwikkeling van Square, Circus (van origine
geheel steenachtig), Royal Crescent naar Landsdown Crescent een transformatie
in de verhouding architectuur (artefacticiteit) - natuur. In het Crescent is de
natuur nog als een bewuste tegenhanger aanwezig. In de Landsdown Crescent
(architect John Palmer) grijpen in de sinusoide vorm natuur en artefact
evenwaardig ineen; de wandelaar wordt dan weer in de stad, dan weer in de
natuur opgenomen. De verhouding stad-natuur wordt bier object van bewuste
vormgeving. Misschien is bet ook wat dit aspect betreft dat de tuinstad - welk
stedelijk concept wei als een imitatie van steden als Bath wordt gezien- Bath
als voorloper heeft. Ook in de tuinstad wordt immers ook de overgang stadplatteland door middel van poorten enz. bewust vormgegeven! (Zie votgende
hoofdstuk.) In ieder gevat moet de natuur ats kolom worden toegevoegd aan ons
uitgangschema, in binaire oppositie met cultuur c.q. architectuur, zoals grootschalige bebouwing. (27)
11.4 Twee liinen
De renaissance-stad kan tangs de empirische lijn worden gezien ats voltooiing
van de middeleeuwse stad, tangs de theoretische lijn kan de barokstad worden
beschouwd als voltooiing van de renaissance-stad. Deze voltooiing trekt zijn
eigen spoor verder naar de moderne tijd toe, waar de utopie-creatie van bet
menselijk bewustzijn- een aantal stedebouwkundige concepten laat ontstaan die
de stedebouw duidelijk trekken in de lijn van het menselijk 'behoren' als wijze
van samenleving. Deze lijn wordt door Benevolo als een van de 'origins' van de
moderne stedebouw gezien, bij de problemen die deze lijn aankleven, werd in
hoofdstuk 7 uitvoeriger stil gestaan. (28)
In termen van de cartesiaanse ideostructuur: bet bewustzijn is bier a priori; de
werkelijkheid -als product van dit bewustzijn- a posteriori. Voor de andere lijn,
die we kunnen aanduiden als die van de empirische strategie, en die Benevoto
als de tweede •origin' van de moderne stedebouw aanduidt, geldt dat de
werkelijkheid daarentegen a priori is en het bewustzijn, reagerend op die
werkelijkheid, a posteriori. Deze problematiek is voor de stedebouw zeker
belangrijk. Vertoont de architectuur niet veeleer een benadering waarbij bet
(ontwerpend) bewustzijn a priori is en waarbij de architect-stedebouwkundige
een beeld schetst hoe de stad zou behoren te zijn? Vertoont daarentegen de
planning niet veeleer een benadering waarin de werkelijkheid, zoa1s deze in
stedebouwkundig-planologisch onderzoek zich manifesteert, a priori is en bet
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bewustzijn c.q. de planning maatregelen moet nemen die hierop zijn afgestemd
en ermee in overeenstemming zijn?
11.5 Edinburgh
Aan het slot van dit hoofdstuk nog een verwijzing naar de stad Edinburgh als
illustratie. In deze stad zijn de twee concepten waarmee de klassieke tijd
-stedebouwkundig- tot voltooiing komt, de middeleeuwse stad en de barokstad,
als twee contrasterende concepten nevenschikkend aanwezig. Tezamen vormen
zij het ene zijnde Edinburgh. A.E.J. Morris beschouwt deze stad mede daarom
als een van de meest interessante uit de geschiedenis van de stad. (29)
De oude middeleeuwse stad (in de volksmond •Auld Reekie') heeft als belangrijk
(lineair) structuur-element de 'Royal Mile', de route tussen Kasteel en Paleis
(waarbij zich ook de resten van de Abbey bevinden). Langs deze Royal Mile ligt
ook de Kathedraal gesitueerd. (Het is tangs deze Mile dat wij in gedachten
Patrick Geddes zien wandelen, een zoon van de stad Edinburgh, die ervoor
zorgde dat de historische panden langs de Royal Mile werden gerestaureerd.
Patrick Geddes paarde deze belangstelling voor het historisch-artefactieel
stedelijk erfgoed aan een belangstelling voor de dynamiek van bet stedelijk
Ieven, uit welke benadering de survey ontstond. In hoofdstuk 1 werd al duidelijk
hoe belangrijk deze survey als methodisch idee werd voor de moderne stedebouw. In de hoofdstukken 13 en 14 zullen we opnieuw op de cruciale rol van de
survey voor de ontwikkeling van de stedebouw stuiten.)
De andere 'helft' van de structuur van de oude stad wordt gevormd door de
organiteit der stedelijke 'basiscellen'. Het morfologisch patroon dat van deze
structuur de afspiegeling vormt, onderging op een gegeven moment een dergelijke verdichting, dat Edinburgh als de meest vieze, nauwe en overbevolkte stad
met de hoogste mortaliteit van Europa ging gelden. Dit hield mede daarmee
verband, dat Edinburgh lag opgesloten tussen heuvels en een Loch.
De aristocratie wilde zich niet Ianger in deze stad vestigen. Wij lezen bij
Gutkind: "By the 18th century conditions in the narrow and congested city had
reached a point where something decisive had to be done. As in most cases, the
first step was the appointment of a commission. This was done in 1752. The
Commission reported that the city should be extended and a New Town be laid
out." (30) Daarvoor zou het Loch moeten worden gedempt. De aanleg van de
New Town zou simpel zijn: een rechtlijnig gridplan met twee Squares en een
centrale as. De architectuur van de New Town is "aristocratic and conventional
Georgian", een "diligent and serious attempt by second-rate architects to
express their ideas in the conventional language of form appropriate to their
time." Het concept kan in deze zin rationeel worden genoemd: "Nothing is
wrong. Everything is made to order for the benefit of the upper class. (... ) It
was a New Town for the elite of a stationary society." (31)
Het concept van Edinburgh als dubbelstad hield dus een sociale verdeling in,
alhoewel Lord Provost George Drummond geruststellend sprak over de plannen
tot uitleg: "There is no risk of the Old Town being deserted, as people of
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fortune and a certain rank will probably choose to build upon the fine field to
the north and south of the town, but men of profession and business of every
kind will still incline to live in the neighbourhood of the Exchange, of the
Court of Justice and other places of public resort... Enormous cities are
sometimes attended with real disadvantage such as vicious luxury, a general
deprivation of manners and a loose or neglected police; but led us boldly
enlarge Edinburgh to the utmost. As it is not the seat of government it can
never become a centre of luxury and vice." (32) Gutkind beschouwt dit als een
ongelooflijk voorbeeld van humbug en hypocrisie. De New Town immers werd
een "one-class town for upper class people; the Old Town was left as a
readymade slum for the poor and lower classes." De uitleg van Edinburgh wordt
vervolgens dan ook tot een 'social miscalculation' gestempeld. De conclusie die
wordt getrokken luidt: "Social conscience was not yet a driving force in the
amelioration of the living conditions of the masses. It had still to await the
worst excesses of the Industrial Revolution to be aroused to action." (33)
Deze thematiek zal aan de orde worden gesteld in hoofdstuk 13, waarin stad en
stedebouw van de moderne tijd centraal staan. Nochtans, kunnen we niet zomaar
van de klassieke tijd overstappen naar de moderne tijd. De tijden komen ergens
vandaan, de tijden gaan ergens naar toe. De overgangstijd die in het volgende
hoofdstuk wordt beschreven is de periode waarin komende en gaande tijd in
elkaar ineenvloeien. De stedebouwkundige concepten die in deze periode
ontstaan, vertonen daarvan de trekken.
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Hoofdstuk 12:
EEN OVERGANGSPERIODE: VAN DE KLASSIEKE NAAR DE MODERNE TIJD
Dit hoofdstuk is uit twee delen opgebouwd. In de paragrafen 12.1 tot en met
12.4 staan ontwikkelingen betreffende ontologie en grondslagen van stad en
stedebouw centraal. Deze worden in 12.5 geillustreerd aan de hand van de
beschrijving van enkele stedebouwkundige concepten.
12.1 De barok-stad als uitgangs-situatie
In zijn studie 'Wonen als levensvraag' heeft F. Tellegen een hoofdstuk opgenomen onder de titel 'De europese stad en haar ondergang'. Daarin behande1t
hij "drie typen stad, die uit het onderzoek naar de europese geschiedenis naar
voren komen." Deze drie typen zijn: de Griekse Polis, de middeleeuwse stad en
de barokstad. ( 1) Wij concentreren ons op de twee concepten die aan het slot
van het vorige hoofdstuk als contrasterende concepten overbleven, en wel in het
bijzonder op de barok-stad, omdat deze het concept belichaamt ten opzichte
waarvan enkele belangrijke ontwikkelingen die de moderne tijd mede- bepalen
zich Iaten begrijpen.
Over de middeleeuwse stad spreekt Tellegen als "een gepriviligieerd gebied, waar
mensen samenwonen, die van feodale lasten zijn vrijgesteld teneinde hun eigen
maatschappelijke taken te vervullen." Tellegen vervolgt "Het bewustzijn van dat
laatste leidt tot burgerzin, tot de commune. Deze steden zullen zichzelf verder
ontwikkelen; keizers en koningen zullen in bet verdere verloop der geschiedenis
erin slagen, met hun hulp van Ieenheren bovelingen te maken en de absolute
monarchie te vestigen." Met deze zinsnede is Tellegen, zoals hij zelf stelt,
vooruitgelopen op de barok- of Residenzstadt. (2)
Ook Tellegen brengt bet concept van de barokstad in verband met de wijsbegeerte van Rene Descartes. Hij schrijft: "Rene Descartes ontwerpt een wijsgerige interpretatie van mens en wereld, waarbij bet individuele menselijke
bewustzijn centraal staat en waarin de mathematica, in het bijzonder de
geometrie, bet paradigma van bet menselijk weten is. In zijn 'Discours de la
methode' staat aan bet begin van bet tweede deel een passage, waarin de
scbrijver consequent zijn voorkeur uitdrukt voor een individueel centrale
oorsprong in aile menselijke vormgevingen, in wetenschap (mathematische
natuurwetenscbap), in ethiek (rechtsbestel) en in wereldopbouw (buizen- en
stedenbouw)." (3)
Dit citaat geeft niet aileen een beschrijving van bet ideele kader van de
barokstad, ook van bet institutionele kader (een centraal, macbtig subject), ja,
zoals we hebben gezien, ook van het stedebouwkundig-instrumentele kader van
die stad. Het concept van de barokstad is streng geometrisch en tegelijk
centralistisch en gericbt op 'uitstraling', bet is centrifugaal. Is bet toevallig dat
Descartes de ruimte als 'uitgebreidheid' (res extensa) definieert?
Tellegen wijst nadrukkelijk op de analogie van de door ons onderscbeiden
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kaders. Rene Descartes zelf, zegt hij, legt de verbinding "tussen het ideate
denken en de ideate vormgeving aan de wereld." Tellegen vervolgt: Daarin wordt
immers voorrang gegeven aan het individuele zelfbewustzijn: op het domein van
het weten aan de wiskunde, met name de geometric, op het domein van het
handelen aan een persoon voor het concipieren van een rechtsbestel, en op het
domein van de wereldopbouw van een architect." (4)
De maatschappijvorm waaraan de barokstad als vestigingsvorm gestalte geeft,
kan, zo stelt Tellegen, in het verloop van de geschiedenis aileen als gevolg van
radicale onverwerping, door omwenteling veranderen. In philosophis, schrijft
Tellegen, zal dat onder meer gaan via de weg van empirisme en idealisme naar
de twintigste eeuwse fenomenologie en existentiele wijsbegeerte. In het sociale
vooral door de burgerrevolutie van J.J. Rousseau en de arbeidersrevolutie van
Karl Marx.
De verwantschap van beide denkers is, dat zij van mening zijn dat de barokstad
de mens ontmenselijkt. "De barokstad is onbewoonbaar en zij bederft de
mensen." Beide vechten zij het institutionele kader van de barokstad aan:
"Rousseau vecht tegen het despotisme van de absolute vorst, Marx tegen
hetzelfde van degenen die hem opvolgden, van de aile macht bezittende kapitalisten." (5)
De alternatieven die Rousseau en Marx bieden, hebben als kern de zelfverwerkelijking van de mens. Rousseau vecht het kunstmatige karakter van de
barokstad aan, waarin de cultuur de natuur bederft. Er moet ruimte komen voor
de natuurlijke aanleg en het natuurlijk gegevene. Tegenover de 'kunstmatige
ongelijkheid' van de mensen in de barokstad, stelt Rousseau de 'natuurlijke
gelijkheid van de mens'. De mens immers, is van nature gelijk en in staat -als
Robinson Crusoe- zlchzelf te verwerkelijken en zijn eigen wereld op te bouwen.
Bij Marx (en Engels) wordt deze emancipatie van de mens door zelfverwerkelijking met name gerealiseerd door de arbeid.
Hiermee is in hoofdlijnen de uitgangs-situatie voor de moderne tijd geschetst.
De barokstad is het concept in antithese waarmee de moderne tijd haar stad
vormgeeft. Tegelijk echter, zal zij de moderne tijd blijven beheersen, met name
ideeel, in een methodologische gedaante. Maar ook institutioneel. Zo ligt ook
aan de eerste industriele stad nog -institutioneel- een barokstad ten grondslag,
waar enerzijds een domein van absolute macht moet worden onderscheiden ('de
kapitaalbezitters'), anderzijds de arbeidsmarkt, een domein dat functioneert als
een natuurlijk systeem. We vinden dit thema uitgewerkt bij De Klerk. In zijn
encyclopedisch opgezette werk 'Op zoek naar de ideale stad' noemt hij Rousseau
als de belangrijkste utopische denker van de Verlichting. Hij geeft aan, hoe de
'vrijheids-filosofie' der Verlichting het begrip 'arbeid' een belangrijke wijziging
heeft doen ondergaan. Dit had grote consequenties voor de stad. De Klerk stelt:
"Onder de vlag van de vrijheidsfilosofie is arbeid gedegradeerd tot koopwaar,
waarvan de prijs onderhevig is aan de beweging op de markt. Voor de sociale
zekerheid van bet gildestelsel komt de vrijheid van het zoeken naar van werk
en het krijgen van ontslag in de plaats. Aldus is de weg gebaand voor een
allengs groter wordend proletariaat in de steden dat wordt gekenmerkt door een
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volledige afhankelijkheid van de kapitaalbezitters, een absoluut bestaansminimum
en erbarmelijke huisvesting." (6)
12.2 Dynamisering van de werkeliikheid
De Klerk wijst nog op een andere invloed van de Verlichting. Deze heeft "de
basis gelegd voor de losmaking van bet traditionele, statische en a-historische
wereldbeeld van de geschiedenis." (7) De werkelijkheid wordt gedynamiseerd, zij
is een continu proces dat verschillende stadia kent.
De stad is niet touter meer ruimtelijke uitgebreidheid, stedelijke ontwikkeling
speelt zich tevens in de tijd af. Is bet mogelijk dat deze verandering in ideeel
kader verband houdt met bet geheel nieuwe instrumenteel kader waarbinnen zich
stedelijke ontwikkeling af gaat spelen, namelijk dat van de machine- en
energietechniek? In ieder geval laat bet ene zich in het andere uitdrukken.
K wee zegt: "Technische uitvindingen zijn aanleiding voor veranderingen in het
mens- en wereldbeeld en voor theoretische rationalisaties achteraf. (... ) We
kunnen zelfs de theorieen van Marx en Freud zinvol in het Iicht van de
energie-techniek herwaarderen. Wat Marx probeerde, was de energie van bet
proletariaat mobiliseren tot een motor voor revolutionaire, historische verandering van sociale verhoudingen. Zijn theorie van de 'meerwaarde' ziet deze als
energetisch surplus, dat niet mag worden uitgebuit door een overheersende
klasse maar dienstbaar moet worden gemaakt voor de samenleving als geheel.
Wat hij wilde was een sociaaltechnische omzetting van arbeidsenergie in
politieke energie, en de filosofie zou moeten fungeren als transformator.
Geschiedenis is zo niet aileen beweging, maar krijgt een dynamisch karakter.
Diezelfde dynamiek heeft Freud ook gelntroduceerd in de psychologie. Het
onderbewustzijn is voor hem een oerreservoir van psychische energieen, die door
een zinvolle analyse en bewustmaking therapeutisch kunnen worden ontladen.
Zijn begrippen 'eros' en 'libido' kunnen we in ruimere zin interpreteren als
energetische drang, wel onderscheiden van mechanistische dwang." (8)
Met dit citaat is een belangrijk aspect van stedelijke ontwikkeling in de
moderne tijd aangeduid, namelijk de enorme dynamiek die bet stedelijk systeem
kenmerkt. Oorzaak dat op een gegeven moment de ~-notie zo'n belangrijke
rol ging vervullen (paragraaf 2.3.2). Naast de namen van Marx en Freud moet
daarbij nog Darwin worden genoemd, "deze drie hebben door hun theorieen ons
bewustzijn een enorm 'gevoel voor dynamiek, voor ontwikkeling, voor evolutie,
voor dialectiek'" bijgebracht. (9)
Deze dynamisering van de werkelijkheid verhoudt zich op een bijzondere manier
tot het barok-denken. Dit was weliswaar ook gericht op ruimtelijke uitgebreidheid, maar dan in een meer symbolische zin. De barokstad blijft een
statisch gegeven, de moderne stad is een dynamisch gegeven. Stedelijke ontwikkeling laat zich beschrijven in term en van bet 'stuwmodel', een model dat
volgens Russelman niet aileen typerend is voor de stoommachine, maar ook voor
de theorieen van Freud. (10) Voor de stedelijke ontwikkeling in de moderne tijd
betekent dit model nu niet een gerichtheid op ruimtelijke uitgebreidheid in
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symbolische zin, maar in 'substantiele' zin: in termen van stedelijke substantie.
Dit betekent een ontwikkeling in termen van groei, van 'kwantitatieve productie'. Dit leidt tot een vooronderstelling ten aanzien van de stad, die Piccinato
treffend kenmerkt, door te stellen dat men zich niet kon voorstellen dat aan de
groei van de stad ooit een einde zou komen, zij zou tot in bet oneindige
doorgroeien. (I 1)
12.3 Ratio en empirie
Naast het feit dat de moderne stedebouw -althans ten dele- een reactie op de
barok-stad vormt, heeft zij ook de invloed ondergaan van enkele belangrijke
algemene ideele kaders. De Klerk wijst wat dit betreft op, uit Frankrijk, een
verder doorgevoerd rationalisme en, uit Engeland, bet empirisme. Chr. Norberg-Schutz markeert enkele belangrijke veranderingen van ideostructuur in de
overgangsperiode die onderwerp van dit hoofdstuk is, met name in zijn uitloop
naar de 20ste eeuw toe. Norberg Schulz stelt: de 18de eeuw is bet tijdperk van
de Verlichting of de Rede. In de 17de eeuw gold nog: de wereld is te begrijpen
als een systeem, afgeleid vanuit enige weinig onveranderlijke axiomas of dogmas.
D'Alembert: de •esprit systeme' van de 17de eeuw moet worden vervangen door
een nieuwe esprit, namelijk de •esprit systematique'. Voltaire: "... wij mogen
nooit zeggen: Iaten we ermee beginnen principes te vinden waarmee we alles
verklaren. We moeten Iiever zeggen: Iaten we een goede analyse van de dingen
maken.".
De rede moet op de verschijnselen zelf worden aangewend en niet worden
misbruikt voor deductie van feiten uit a priori-axiomas. De rede wordt werktuig
van een empirische benadering. De ervaring wordt kenbron. John Locke (eind
17de eeuw): "Vanwaar haalt de geest al dat materiaal van rede en weten? Ik
antwoord daarop met een woord: uit de ervaring.
(Op de betekenis van dit •erkennen der ervaring' zullen we aan de hand van bet
werk van Loen in bet volgende hoofdstuk nog uitgebreider terugkomen. We
zullen zien dat in dit erkennen der ervaring 'de ervaring als vooronderstelde'
tot "programma" van de stedebouw wordt!)
De aufgekllirte geest, bet nieuwe denken, vervolgt Norberg-Schutz, is gericht op
zintuiglijke waarneming; de barok-houding, bet oude denken, was daarentegen
nog gericht op 'overreding'. Het illusionaire, allegorische beeld wordt vervangen
door bet ware, natuurlijke beeld. Waarheid en schoonheid, rede en natuur ... , bet
zijn slechts verschillende uitdrukkingen voor een en hetzelfde, voor een en
dezelfde ordening van bet zijn, waarvan de verschillende aspecten in natuurwetenschap en kunst worden onthuld. Niet Ianger scheppen de kunstenaar en
wetenschapsman (kunstmatige) ordeningen, ze sporen selchts de dingen op
zoals-ze-zijn. De lezing van de stad als kunstwerk wordt verdrongen door die
van de stad als natuurverschijnsel! (12)
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12.4 Classicisme en Romantiek
Het is opvallend, dat De Klerk een andere belangrijke invloed onvermeld laat,
namelijk -uit Duitsland- die van de Romantiek. In zijn artikel 'Romantiek en
Classicisme -dieptestructuren in de sociate wetenschappen' analyseert Alvin
Gouldner de invloed van de Romantiek op de sociale wetenschappen. (13) Hij
noemt Romantiek en Classicisme infrastructuren van de sociale wetenschappen,
deze fungeren als dieptestructuren die onder meer de methodologie van verschillende sociologische stromingen beinvloeden. Deze dieptestructuren lijken ook
voor de stedebouw interessant.
In onderscheid met de Franse Verlichting legt de Duitse Romantiek minder
accent op de Rede. In de Romantische visie, stelt Gouldner, werd bet 'moderne'
daarom niet gekenmerkt "door de opbloei van de wetenschappen en bet rationalisme, maar veeleer door vernieuwing in de kunst (... )." Er kwam vooral nadruk
op bet religieuze en artistieke te liggen. "De negentiende eeuwse Romantiek
verwierp zo de opvatting van bet 'moderne' die zich richtte op redefwetenschap/techniek, een opvatting die kenmerkend was voor de Franse Verlichting."
(14)

Het 'moderne' werd in de Romantiek dan ook in een ander Iicht gezien. De
Romantici legden een verbinding tussen dit moderne en bet verleden, er werd
"een band gelegd tussen bet toenmalige heden en de middeleeuwen." Deze
middeleeuwen werden sterk geidealiseerd. Kunnen wij op grond van deze
kenmerken bet boek van Camillo Sitte uit 1879 over de stedebouw op artistieke
grondslagen als bepaald door de romantische dieptestructuur beschouwen?
Gouldner meent, dat misschien bet meest algemene kenmerk van de Romantiek,
waarin bet zich als anti-klassiek manifesteerde, was: "bet verzet tegen de
opvatting dat de kunst beheerst moet worden door de rede, dat wit zeggen door
een geordende toepassing van bepaalde gegevens, onpersoonlijke regels." Hij
schetst de Romantiek daarom als "de artistieke equivalent van de burgerlijke
laissez-faire-doctrine" en als "de vrije onderneming in de kunst." (15) Voor een
dergelijke vrije onderneming in de wetenschap lijkt bet -overigens veel recentere- werk van Paul Feyerabend 'Against method' een pleidooi. Dit boek is een
voorbeeld hoe de Romantische dieptestructuur aan ontwikkelingen op bet gebied
van kunst en wetenschap ten grondslag blijft liggen. (16)
Samenvattend komt Gouldner tot een aantal kenmerken waarin op de Klassieke
dan wei Romantische dieptestructuur gebaseerde methodologieen met elkaar
verschillen. Wij geven hiervan een drietal weer:
-Een classicistische benadering zal "de nadruk leggen op de universaliteit van de
heersende maatstaven, normen en waarden of van de functionele eisen van een
samenleving", terwijl een romantische benadering nadruk legt op "de betrekkelijkheid, de uniciteit of bet historisch karakter van de normen of behoeften van
elke groep of samenleving." Gouldner concludeert daarom: "Als bet Classicisme
neigt tot structuralisme in de sociale wetenschappen, dan neigt de Romantiek
tot een historische benadering." Een classicistische sociologie tracht derhalve
"de meer constante structuren op te sporen en zoekt naar wetten die een meer
universele toepassing hebben, een Romantische sociologie zoekt naar historische
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wetten" en "de beschrijving van unieke voorvallen of concrete totaliteiten."
- Een Classicistische benadering zal in bet verlengde van het hiervoor gestelde
zoeken naar bet 'normale' en in dit zoeken "streven naar zorgvuldiger statistische analyse van bet •gemiddelde' geval en naar een bredere spreiding van
statistische gevallen", terwijl een Romantische benadering zich sterk richt op
"de realiteit van bet afwijkende geval".
-In een Classicistische benadering betekent 'objectiviteit' volgens Gouldner "bet
zich conformeren aan de eisen die de rede of de wetenschappelijke logica stelt,
voor de Romanticus betekent bet echter dat, door middel van di&cussie, overeenstemming is bereikt in de opvattingen van wetenschapsmensen."
-"De Classicist onderstreept dat de mens afhankelijk is van een of andere vorm
van samenleving om zijn menselijkheid te verwerkelijken." In een Classicistische
sociologie zal daarom bet accent vallen op "de waarde van de assimilatie van
bet 'zelf' en het individu aan de cultuur en de maatschappelijke rol." Daarentegen zal in een Romantische benadering voorop staan dat in de samenleving
allerlei soorten spanningen bestaan "-tussen ideeen, klassen, instellingen, soorten
mensen-" en neemt aan "dat tussen mens en maatschappij een conflict onvermijdetijk is, omdat bet wezen van de een deels in strijd is met bet wezen van de
ander." De Romanticus meent daarom "dat de mens juist in zijn menselijkheid
belemmerd wordt door de geordende maatschappij." ( 17)
De klassieke benadering kunnen we als bet ware samenvatten door te zeggen,
dat deze zich sterk maakt voor het fungeren van de waarheids-opvattingen van
•autonome rede' en 'erkennen der ervaring', die in bet positivisme tot een soort
synthese zijn gebracht. H. Koningsveld heeft dit getypeerd als bet standaardbeeld der wetenschap, waarvan enerzijds rationaliteit, anderzijds ervaring de
pijlers 2:ijn. (18)
In termen van de wetenschapsleer van Loen kan worden gesteld, dat de klassieke benadering ertoe neigt, als vooronderstelde de werkelijkheid te Iaten
fungeren, waaraan de mens, gemeten naar zijn maatschappelijk functioneren,
inherent is. Het 'zelf' van de mens is als bet ware gecamoufleerd in de maatschappelijke werkelijkheid aanwezig en vormt geen zelfstandige, speciale
vooronderstelling. De mens wordt verdisconteerd op de manier zoals in hoofdstuk 6 bij Alfred Weber aangeduid en uitgesproken in maatschappelijke causaliteiten in de vorm van de statistisch-gemiddelde bepaalde wetmatigheden van
gedragen en reageren.
Hier tegenover stelt zich de romantische benadering, waarin nadrukkelijk de
betekenis van het •subject-situatie-schema' wordt gesteld (paragraaf 4.3).
12.5 Enkele stedebouwkundige concepten ('ziinden')
Analyseren wij een aantal stedebouwkundige zijnden die gedurende de 19de eeuw
als theoretische dan wei practische waarheid tot stand zijn gekomen, dan lijkt
bet inderdaad terecht van een overgangsperiode te spreken. Enerzijds zien wij
een toepassing van klassieke concepten of elementen daarvan, anderzijds valt in
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hun toepassing in meer of mindere mate een nieuwe intentie op te merken: bet
stedebouwkundig handelen als antwoord beoogt een nieuwe inhoudelijke uitwerking te krijgen. Als deze intentie in de moderne tijd sterker wordt uitgesproken, leidt dit tot consequenties voor bet zicht op de categorialiteit van de stad,
en dus voor de mentaliteit waarmee -bet methodisch idee volgens welkestedebouw wordt bedreven.
12.5.1 Saltaire
Van de concepten die werden ontworpen tangs de theoretische lijn in een
utopische gerichtheid zijn niet veel als practische waarheid -herkenbaar,
driedimensioneel, fotografeerbaar- gerealiseerd. Dat doet niets af aan hun
waarde als inspiratiebron voor ontwerpers. (19) Wei werden in Engeland een
aantal industriedorpen gerealiseerd die in ieder geval als idealistisch moeten
worden gekwalificeerd. Een voorbeeld van zo'n dorp in Saltaire. (zie ook bij
Illustraties.)
Het is niet toevallig dat deze nederzetting in zich de naam van de Stichter (sir
Titus) Salt draagt. Net als generaal Sforza zijn naam aan het ontwerp voor de
ideate renaissancestad Sforzinda gaf. Saltaire staat en valt bij de macht van een
meermachtig subject, in dit geval de industrieel Salt, wiens fabriek in Saltaire
wet als een transformatie van bet paleis van Versailles wordt beschouwd. In die
zin zou Saltaire een variant van de barokstad zijn.
Daar staat echter wet tegenover, een opvattende gerichtheid van een concept als
Saltaire op de gezondheid van de mens, op het scheppen van leef- en woonomstandigheden voor een optimate lichamelijkheid. Dit kan niet anders dan als
anticiperend op de moderne stedebouw worden beschouwd. Daarbij komt dan wel,
dat het concept van Saltaire ook een sterk opvoedend en bevoogdend karakter
heeft. (20) Er mochten bijvoorbeeld geen cafe's in deze nederzetting worden
gevestigd, er zou geen politiebureau mogen zijn, omdat iedere inwoner zou
worden opgevoed zich 'keurig' te gedragen (21 ). Dit paternalisme van bevoogding
en (votks- )opvoeding -dat we in de naoorlogse fase van de stedebouw van de
moderne tijd opnieuw tegen zullen komen- kan worden beschouwd als een
analogon en transformatie van de 'beheersing' van de werkelijkbeid (bet
'heersen') door het meer-machtig subject van de barokstad.
12.5.2 G. Haussmann
Een ander stedebouwkundig concept, dat wij kunnen analyseren met behulp van
beide onderscbeiden concepten, vindt zijn afspiegeling in de ingrepen zoals die
door baron E. Haussmann in het 19de eeuwse Parijs werden gepleegd. Beide
concepten zijn nu niet -zoals in Edinburgh (paragraaf 11.5)- nevenscbikkend
aanwezig, maar conflicterend, waarbij het ene ·bet ander doorkruist en (grotendeels) vernietigt. De ingrepen van baron Haussmann houden doorbraken in bet
bestaande stedelijk weefsel in. Dit weefsel kenmerkt zich ruimtelijk door een
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middeleeuwse structuur; de doorbraken die Haussmann pleegt, zijn gebaseerd op
elementen die zijn ontleend aan het stedebouwkundig barok-concept: boulevards,
allees, pleinen, twee- en drietanden. Zijn handelen doet sterk denken aan de
stedelijke ingrepen die paus Sixtus in Rome pleegde. Het vigerende stedelijk
systeem wordt in het handelen van Haussmann voorzien van een geheel nieuw
type stedelijke elementen.
Treffend wordt bet handelen van Haussmann door Lefebvre weergegeven. In bet
eerder in hoofdstuk 5 geciteerde interview stelt hij dit handelen aan de kaak:
"De relatie tussen ruimte en maatschappij is geen simpele reJatie, maar een
veranderende, conflictueuze. Een aanval op de maatschappij bij voorbeeld, of dat
nu een verovering of een omwenteling is, komt voort uit een herdefinitie van de
ruimte. Neem bet geval van de Marais, de ruimte van de aristocratie in de l8de
eeuw met zijn parken, tuinen en herenbuizen. De opkomende bourgeoisie
verknoeit en verbroddelt die ruimte, breekt straten door, bouwt winkels,
werkplaatsen en kleine fabriekjes. Vandaag de dag klaagt men over bet acbteruitgaan van de Marais, maar men vergeet dat die bet resultaat is van een
interne klassestrijd. Zoals ook bet optreden van Haussmann dat was, die het
nauw verweven patroon van straten voor voertuigen en andere waar je aileen te
voet kon gaan -dat zicb in Parijs spontaan had ontwikkeld- kapot trok. Op
dezelfde manier veranderen de veroveraars de morfologie van de ruimte om een
maatschappij in bezit te nemen: zie de romeinse wegen of het binnendringen van
het Inca-rijk door de Spanjaarden." (22)
De Klerk rekent Haussmann tot de stroming van de zogenaamde bureaucratische
planning. (23) Zijn handelen is heel duidelijk gericbt op beheersing van bet
stedelijk systeem op grond van overbeids-bemoeienis. Verwijst dit al niet naar
de stedebouw van de moderne tijd? De vraag is nu of in het handelen van
Hausmann ook nog een nieuwe gerichtheid van de stedebouw wordt uitgesproken.
een gerichtheid waaruit blijkt dat bet stedebouwkundig bandelen een nieuwe
inhoudelijke uitwerking beoogt te bebben en daarin anticipeert op de stedebouw
van de moderne tijd.
Wij zagen, dat de barok zicb kenmerkte door een verdringing van de natuurlijke
functies der licbamelijkbeid, een ontkenning van het biologiscbe en natuurlijke.
In Versailles kwam dit onder meer daarin tot uitdrukking, dat de noodzaak van
behoorlijke sanitaire voorzieningen werd ontkend, de natuur geometriscb werd
gefatsoeneerd en de lichamelijkbeid werd gemaskeerd. In termen van stedelijke
categorialiteit zouden wij kunnen zeggen: de orde van het organisch gebeuren
werd bierdoor gerelativeerd, werd periferisch en daarin voor een wezenlijk deel
miskend als onderdeel van bet ontwerp van arcbitectuur en stedebouw als
discipline.
Aan de ingrepen van Hausmann kleeft ook de dimensie die als verdringing van
de lichamelijkheid moet worden aangemerkt. In een noot merkt Corbin op:
"Knaebel schrijft dat er in de ogen van Haussmann een tweedeling bestond: aan
de ene kant de 'stad', die men als representatieve omgeving van de burgerij
verfraait, waarin niets mag bestaan dat de zintuigen kwetst -een stad dus die
van vuil, armoede onreinbeid en stank moet worden bevrijd- en aan de andere
kant de 'niet-stad'." (24) Maar Haussmann werkte nadrukkelijk vanuit de
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vooronderstelling van de klasse-maatscbappij, en dan wei zeer selectief: zijn
ingrepen beoogden de centrale macht en de middenklasse (bourgeoisie) te dienen,
hij wilde de armen en randfiguren (dragers der onreinheid) uit bet centrum
verdrijven. In zoverre gaat bet Haussmann in zijn streven Iicht en Iucht te
brengen in bet centrum van Parijs en de 'niet-stad' te veroveren op de •stad'
niet om een hygienische streving op zichzelf, zoals die de moderne stedebouw
zo sterk zal kenmerken.
Het gaat Haussmann in eerste instantie om de
belangen van de bourgeoisie omdat de stank en ziekte die de 'stad' verspreidde
een aantasting van de waarde van hun bezittingen betekende. Desalniettemin,
hadden de ingrepen van Haussmann een inhoudelijke uitwerking in de richting
van een hygienisering van de ruimte.
Het concept van Haussmann lijkt een merkwaardig hybride geval. De geleidelijk
aan opkomende zorg voor de menselijke licbamelijkbeid is in zijn concept
herkenbaar. Daarin ligt een anticipatie op de moderne stedebouw. Maar deze
zorg van Haussmann is zeer setectief, zij beoogt in haar inhoudelijke uitwerking
met name de zorg van de bourgeoisie-stad. (25)
Tocb laat in bet concept van Hausmann zich de onmogelijkheid aflezen bet
organische naar de periferie te verdringen. Hausmann weet dit organische in
zijn antwoord nog zeer selectief en in verantwoordelijkheid voor een specifieke
groep te manipuleren. In dit opzicht wordt deze op de moderne tijd anticiperende dimensie in een retentief institutioneel kader ingepast. In de concepten
die de moderne stedebouw representeren, zal dit anders worden en zal de zorg
voor de lichamelijkbeid vee! meer een centrale rol gaan spelen. De typische
barok-geest wordt naar de periferie verdreven. Daartoe beboort ook, dat de
vooronderstellingen der klassen-maatscbappij in wezen worden afgescbaft. De
zorg zal de lichamelijkheid van iedereen betreffen en zich uitspreken in een
streven naar adequate volkshuisvesting voor iedereen.
12.5.3 Wenen: Sitte versus Wagner
In de tweede helft van de 19de eeuw concentreert zich een belangrijk deel van
de stedebouwkundige problematiek op het 'doorbreken' van de stedelijke
ommuring. In Wenen wordt als antwoord op die problematiek de bekende 'Ringstrasse' gerealiseerd. In dit project weerspiegelt zich, aldus Schorske, het
zelfbeeld van de Oostenrijkse cultuur. (26) Het gaat niet in de eerste plaats,
stelt bij, om een vorm van utilitaire stedebouw, maar om een vorm van culturele
zelfprojectie: de Ringstrasse moest in zijn stedebouwkundige opzet en architectonische uitwerking de waarden van een dominante groep in de Oostenrijkse
samenleving representeren: de culturele waarden van de middengroepen.
De Ringstrasse is als zodanig te beschouwen als een materialisatie van een
bepaalde normativiteit, eigen aan bet politiek-liberale klimaat van de tweede
helft van de 19de eeuw in Oostenrijk. De Ringstrasse kenmerkt zich dan ook
door een gebeel andere symboliek dan de Altstadt: geen paleizen, garnizoensgebouwen en kerken als uitdrukking van de keizerlijke macht en bet religieuze
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geloof, maar centra vor de constitutionele regering en de cultuur met een grote

c.

Maar het is vooral ook in een ander opzicht dat de Ringstrasse in de stedebouwkundige literatuur een belangrijke plaats inneemt. Schorske noemt dit
project een aambeeld, waarop twee architecten en stedebouwkundigen, in hun
kritiek op ,de 1Ungstrasse, 'hun constrasterende concepties hebben gesmeed. Deze
twe.e zijn Camillo S.itte .en Otto Wagner. Zaals al gesteld, ver:tegenwoordigt Sitte
een romantis.che J>enadering. Wagner daarentegen een klassieke benadering,
a.lleen dan "in een gedaante, waarin duidelijk wordt geanticipat)Ul q> de 20ste
eeuw, namelijk in haar gerichtheid op, wa.t ,G.ouldner noemde, 1fte functionele
eisen van een samenleving'.
Schorske zegt over ;beide personen: "Sitte'-s kritiek heeft hem een plaats
gegeven in het pantheon van op 'Gemeinschaft' .gerichte stedelijke theoretici en
hij wordt met veel respect aange:baald door .hedendaagse cr.eatiewe hervormers,
zoals Lewis Mumford en .Jane Jacobs. Wagners coocepties, radicaal utilitair in
hun vooronderstetlingen heeft hem de lof tot doen komen van .moderne functionalisten en aan hen verwante critici, de Pevsners en de Giedions." (27)
In hun contrasterende concepties brachten Sitte en Wagner respectievelijk een
archaisch en modern getinte beschouwingswijze onder woorden. Schorske stelt,
dat in hun stedelijke theorie en ruinrtelijke o.ntwerpen, twee saillante trekken
van de oostenrijkse cultu.u.r .zich manifesteren, te weten:
-een gevoel voor bet 'psychische';
-een aandacht voor zowel doelen als mogelijkheden van •rationaliteit'.
Tegenover een historiserende benadering van Sitte's stedebouw op artisitieke
grondslagen -dus duidelijk een benadering met een romantische dieptestructuur,
die leidt tot een verheerlijking van de middeleeuwse stad en een verwerping van
klassieke (geometrische) vormconcepten-, stelt Wagner een benadering .met als
motto 'artis sola domina necessitas' {noodzakelijkheid is de enige maitresse van
de kunst). Schoonheid komt dus tegenover 6functionele) noodza.kelijkheid te
staan. Deze noodzakelijkheid betekende voor Wagner dat de stedebouw moest
antwoorden op een stedelijke problematiek -in termen van efficiency en economie. Want, zegt hij, daarom gaat het de moderne mens, in tegenstelling tot die
van het verleden.
Terwijl Sitte, zo constateert Schorske, een historiserende benadering wilde
bevorderen en de mens van bet moderne, technologische en uti:Iitaire denken
wilde bevrijden, werkte Wagner in omgekeerde richting. Hij wilde juist het voor
een romantische benadering zo kenmerkende historicisme terugdringen jn bet
belang van een volledig rationele stedelijke beschaving. Zijn boek wordt door
een belangrijk idee beheerst, namelijk, aldus Schorske, dat bet enig mogelijke
vetrekpunt voor ooze artistieke creatie bet moderne Ieven is. Zijn functionele
benadering blijkt nog eens duidelijk, .als hij bet gerealiseerde Ringstrasseproject
typeert als een uitgeleefde wereld van vormen.
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12.5.4 Het tuinstad-concept
Ook bet tuinstad-concept, zoals dat door Ebenezer Howard in 1898 is beschreven en door onder andere de architecten Onwin, Parker en De Soisson is
uitgewerkt, is een merkwaardig hybride geval. Het is enerzijds uitdrukking van
de klassieke benadering, anderzijds heeft dit concept een sterk romantiscbe
inslag. Het klassieke element manifesteert zich zowel planologisch als vormtecbnisch. Als planologiscbe concept is het duidelijk een poging, een rationele
oplossing voor de problematiek der verstedelijking te vinden door middel van
satelliet-steden. De gehele conceptie ademt een duidelijke geest van planbeheersing. Zelfs bet streven een synthese te bereiken tussen stad en platteland, kan rationeel worden genoemd, met name ook, omdat hierin bet streven
verborgen zit bestaande burgerlijke modellen van samenleven over te dragen: de
tuinstad-conceptie speelt in op de band die een Engelsman traditioneel met zijn
tuin heeft. (28)
Tegelijk verschuilt zich hierin echter ook een sterk romantische inslag. Het
omgaan met de tuin immers, is een soort substituut voor de binding die de mens
wezenlijk met de natuur heeft. Het omgaan met de tuin is voor deze binding
een soort gedomesticeerde vorm. Ook het refereren naar de plattelandssamenleving in termen van 'gemeenschap' kan als een romantisch element
worden aangemerkt, alsmede de invloeden van de zogenaamde Arts & Craft-beweging (inz. William Morris). (Het Bauhaus in zijn sterke verwantschap met
het (classiscistische) functionalisme, moet als pendant van deze beweging worden
gezien.)
Vorm-techniscb is de tuinstad al even hybride. Enerzijds herkennen wij in
bijvoorbeeld Welwyn een classicistisch element in de toepassing van barokke
vormconcepten, tezamen met de verwerking van een rationeel grid, anderzijds is
de uitwerking op micro-stedebouwkundig niveau sterk romantisch. Castex c.s.
merken op, dat Howard niet aileen aansluit op literatuur waarin de natuur wordt
verheerlijkt, maar tevens verwantschap heeft met bet werk van Camillo Sitte,
namelijk in 'de verleiding van bet pittoreske'. (29) Anders dan in de typische
klassieke concepten wordt de natuur in de tuinstad als uitgangspunt genomen en
in zijn natuurlijkbeid vormgegeven en niet verdrongen en gedisciplineerd. Hiermee wordt de natuur als bet ware een domein van de stedelijke werkelijkheid
en serieus object van bewerking. De natuur niet als natuur-wetenscbappelijke
natuur, maar als door de mens in zijn eigenheid bewerkte, maar toch 'bewerkte'
natuur.
Als laatste komt de romantische inslag tot uitdrukking in de operationalisering
van bet 'subject-situatie-schema' op grond van de beleving c.q. subjectieve
ervaring van de ontwerper, die zich moet inleven in hoe in de betreffende
locatie stedelijke ontwikkeling zich zou voltrekken indien deze aan haar
vanzelf-gaan zou worden overgeleverd. Wij herkennen dit gevoelsmatig en
intu'itief Iaten fungeren van de werkelijkheid als vooronderstelde in het
volgende door Unwin geformuleerde uitgangspunt, dat door De Soisson in
Welwyn in praktijk wordt gebracht:
"... wie de opdracht krijgt een stad te ontwerpen, moet allereerst bet gebied in
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aile richtingen doorlopen ... Tijdens zijn wandeltochten maakt hij een schets van
wat de natuurlijke groei van de stad zou zijn als die aan zichzelf zou zijn
overgelaten. Hij probeert zich de Jigging voor te stellen die de verl\eerswegen
zouden nemen, welke ligging aantrekkelijk voor villa's zou zijn en welke het
meest geschikt is voor winkels en fabrieken... Langzamerhand groeit in zijn
verbeelding een visie op de toekomstige gemeenschap met haar behoeften en
tendensen ..." {30)

12.6 Resumerend
Op grond van een aantal te onderscheiden stedebouwkundige concepten kan
inderdaad van een overgangsperiode worden gesproken. Deze periode is een
merkwaardige smeltkroes. Zij laat zich vooral begrijpen als een tussenstadium,
waarin de klassieke en moderne tijd dialectisch ten opzichte van elkaar
aanwezig zijn. De klassieke tijd als these in de vorm van werkelijke zijnden, de
moderne tijd als antithese, veeleer gegrond op intenties, ontwerpen waarin het
handelen probeert op een post- klassieke tijd te anticiperen.
De bedoelde overgangsperiode heeft wellicht een korte theoretische kern, maar
strekt lang uit. Zo kunnen we ook bijvoorbeeld het stedebouwkundig concept
•Amsterdam-zuid' van Berlage nog als een verre uitloper ervan rekenen.
Instrumenteel behoort dit de klassieke tijd. Er wordt gebruik gemaakt van tal
van barok-vormen, het gebruik maken van principes als symmetrie, maar
eveneens de opvatting van decor-bouw (gevelarchitectuur), tegelijk vinden we
een consequente toepassing van bet gesloten bouwblok. Modern is met name het
sociale bewustzijn, de emancipatie van de arbeidersklasse die in dit concept tot
uitdrukking komt. Maar ook deze emanicipatie wordt bouwkundig gezien vooral
gedacht in term en van een imitatie van de barok: •Amsterdam-zuid als paleis
voor de arbeider'.
De vraag stelt zich nu in hoeverre de klassieke benadering de stedebouw in de
moderne tijd heeft blijven beheersen. Vormtechnisch mag zij wellicht niet
herkenbaar zijn gebleven, maar als dieptestructuur -in de terminologie van Loen:
als ontologie- is zij bepalend gebleven voor de ontwikkeling van de grondslagen
der moderne stedebouw. Dit blijkt uit de individuele vondsten (concepten)
binnen de ontwikkeling van de stedebouw.
Met name na de oorlog manifesteren zich dergelijke indviduele vondsten,
waaraan een romantische dieptestructuur ten grondslag ligt. Hierdoor is een
antithese van rationalisme en romantiek geponeerd, waardoor de eenheid van het
stedebouwkundig werk, waarmee in hoofdstuk I fase 2 van de moderne stedebouw is getypeerd, teloor is gegaan. Deze hypothese zal in het volgende
hoofdstuk worden uitgewerkt, waarbij de stedebouw zal worden geanalyseerd
naar dat wat haar bedding als discipline moet zijn: de categorialiteit van haar
zaak de stad.
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Tal van (tegenstrijdige) elementen komen wij in deze overgangsperiode tegen die
in de moderne tijd terugkomen. Bijvoorbeeld: de aandacbt voor de functionele
eisen van de samenleving, maar ook bet teruggrijpen op de middeleeuwse stad
en bet denken in de dimensies van bet psychische; de bevoogdende toon van
concepten als Saltaire, maar bovenal de bygieniscbe gerichtheid, die opnieuw de
rationaliteit van bet lichamelijk-in-de-wereld-zijn -uit de barokstad verbannenin het centrum stelt.
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Hoofdstuk 13:
DE MODERNE TIJD ( 1)
In feite berust het vanuit het zoeken naar een discipline kunnen spreken over
een nieuwe periode in de stedebouw hierop, dat een nieuw vooronderstelde
wordt gevonden waarbinnen de stedebouwkundige begripsvorming zich af kan
spelen. Dit vooronderstelde is het fundament voor een set van speciale vooronderstellingen. Naast een aantal meta-vooronderstelden, zoals die in deel 2
werden behandeld, kunnen we vooronderstelden onderscheiden die minder
abstract-filosofisch zijn, maar directer toegesneden op de zaak waarvoor een
speciale wetenschap zich ziet gesteld. Het vooronderstelde wordt nu dus meteen
in verband met de zaak gebracht. Oat is in overeenstemming met wat Loen
stelt, namelijk: het vooronderstelde is waar, want het is de zaak zelf. Loen
zinspeelt in dit verband op de mogelijkheid van een •punctueel vooronderstelde'.
(1)

Een dergelijk vooronderstelde is in ons geval dan bijvoorbeeld dat van de
moderne, industriele stad. Dit zou dan het vooronderstelde zijn waarbinnen de
stedebouw in deze moderne tijd tot begripsvorming komt. Dit vooronderstelde
zou zich moeten onderscheiden van vooronderstelden zals wij die eerder
tegenkwamen, namelijk de middeleeuwse en barok-stad.
Kunnen we proberen aan de hand van een beschouwing van enkele stedebouwkundige concepten uit de moderne stedebouw dit vooronderstelde te construeren
en vervolgens te volgen in zijn ontwikkeling vanuit een proces van expansie en
contractie tot het thema waarop de moderne stedebouw focusseert, om daarmee
zicht te krijgen op stedebouw als discipline?

13.1 De industriele stad
13.1.1 Cerda
De moderne tijd is het tijdperk van de 'industriele stad'. De problematiek van
deze stad werd al pregnant gegeven in een citaat uit het werk van Cerda in
hoofdstuk l. Deze problematiek van slechte huisvesting en ziekte-epidiemieen
noodzaakt tot een aantal strategieen, waarvan de hygienisering van de stedelijke
leefomgeving de belangrijkste gerichtheid was. Deze was zo dwingend, dat
gesproken kon worden van een •hygienische imperatief'. (2) Alain Corbin heeft
in zijn boek 'Pestdamp en bloesemgeur' deze hygienisering op interessante wijze
beschreven. Nadat deze op moeizame wijze in de loop van de 19de eeuw op gang
kwam, vindt deze hygienische streving in de functionalistische strokenbouwwijken van na de oorlog zijn voltooiing. Duidelijk is dat deze hygienisering
duidt op een •empirische' strategie. Het samenlevingsproject dat Corbin aanduidt
als de ontgeuring van de maatschappij kan het niet doen zonder met name de
neus als zintuig der empirische gewaarwording. (3)

220
Het concept dat Cerda voor Barcelona ontwikkelde, vinden wij in de hedendaagse stedebouwkundige literatuur nogal eens aangehaald als een voorbeeldconcept, bet zou een prototype van moderne rationele stedebouw zijn. In feite
kenmerkt zich dit plan door de strategische rationaliteit van de Griekse
gridstad, de strategie is duidelijk probleem-oplossend van intentie; Cerda heeft
een evidente problematiek voor ogen die hij opgelost wil zien. Als "antwoord"
kan bet plan van Cerda dan ook zeker 'rationeer worden genoemd, maar dat is
dan wei volgens een pragmatische omschrijving van rationaliteit (zie boofdstuk
10). Voor de stedebouwkundige professie moge dit een afdoend criterium zijn, de
vraag is of het dit ook voor de stedebouwkundige discipline is.
In zijn uitwerking roept het concept van Cerda de herinnering op aan de 'Ideate
handels-stad' van Simon Stevin (4) (de Hollandse -rechtlijnige en zuinigependant van de Italiaanse renaissancistische ideaalstad), waarin volgens een
uitgekiende frequentie de verschillende stedelijke elementen hun plaats vinden.
Bij Simon Stevin de markten, de grachten, de kerken, enz., bij Cerda al die
elementen die typerend zijn voor een moderne industrHHe -hygienische- stad,
zoals geplaveide straten en wegen, parken, hospitalen, en ook markten. Bijzondere aandacht krijgt bij Cerda bet verkeer, dat als tegenhanger van de verblijfs-functie wordt genoemd. Het zal duidelijk zijn dat een adequaat riolerings-stelsel een wezenlijk element van Cerda's concept uitmaakte.
Het plan van Cerda kan inderdaad rationeel worden genoemd in zoverre bet een
probleem-oplossende werking beoogde te hebben voor de problematiek van de
industriele stad, werd gesteld. Maar betekent dit nu ook, dat het plan van
Cerda in onze tijd nog als bij uitstek rationeel kan worden genoemd volgens
afdoende criteria te stellen door de stedebouwkundige discipline? Of vallen wij
dan slechts terug in een cartesiaanse opvatting dat iets rationeel is als het
behoort tot de matbematische objectiviteit der geometrie? Waarschijnlijk spelen
bier andere factoren een rot, die wij pas kunnen begrijpen na een schets van de
ontwikkeling van de stedebouw in de moderne tijd te hebben gegeven. Met
andere woorden: de waardering van het plan van Cerda kan aileen worden
begrepen vanuit de voortgang der stedebouw in de moderne tijd. In die voortgang speelt dit concept een perennerende rol en behoort het op een of andere
manier wezenlijk tot de moderne, industriele stad als vooronderstelde. Maar
buiten deze voortgang om kunnen wij niet tot een afsluitende waardering van
dit concept komen, bijvoorbeeld op grond van een bypostasering van dit concept
naar de objectiviteit van bet matbematische.
13.1.2 Fasering van de moderne stedebouw vanuit de mens als vooronderstelling
In de voortgang van de moderne stedebouw speelt de aandacht voor de mens
een wezenlijke rol. De mens fungeert als vooronderstelling van het stedebouwkundig handelen. En dan niet de mens als bet transcendente wezen, zoals in de
renaissance. Neen, centraal komt te staan de biologisch-lichamelijk en sociaal-mediscbe problematiek van de mens in de industriele stad. Inderdaad, een
empirische problematiek, die zich laat denken vanuit de rationaliteit van bet
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lichamelijk-in-de- wereld -zijn.
Deze mens nochtans, was de mens in de stedelijke massa. In een aflevering van
het tijdschrift 'ABC' uit 1926 vinden we een in dit verband veelzeggende
uitspraak, die zich als een ontdekking laat lezen: "Die Menschen, sind mehr
Menschen, sind die Masse geworden" (zie Illustraties). (5)
Eenzelfde constatering, maar minder neutraal, vinden we bij ir. A. Bos. Hij
schrijft dat met de ontwikkeling van de industriele stad het "type stadsmens in
de slechte zin des woords wordt geboren. Gehuisvest in kleine slecht verlichte
ruimten zonder voldoende zon, zonder gelegenheid om zich te ontplooien en in
een omgeving die voor het oog niets aantrekkelijks biedt, veelal in de onmiddellijke omgeving der fabrieken, opslagplaatsen, en rangeerterreinen, samengedrongen op en om elkaar in de huurkazerne zonder tuin en zonder vrije ruimte,
zonder recreatie en ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen en volwassenen, wordt hij gaandeweg de massamens, ontdaan van aile luister, ontheven van
aile zelfwerkzaamheid in de mechanische sloverij in werkplaats of huis, zonder
idealen, gevoelig voor aile slechte prikkels der grate stad." (6) In dit citaat
klinkt door, hoe de stedebouw niet aileen deze stedelijke massa ontdekte, maar
ook haar specifieke verantwoordelijkheid jegens deze massa. Zo zou zij bijvoorbeeld mede zorg moeten dragen voor een adequate huisvesting. Stedebouw
verbindt zich zeer wezenlijk met volkshuisvesting.
De decennia van stedelijke ontwikkeling tot en met WOII vertonen in het
hanteren van de mens als vooronderstelling een geheel ander beeld dan de
decennia daarna. De aandacht voor de mens wijzigt zich. We kunnen deze
aandacht faseren en stellen dat deze zich in eerste aanleg materieel was
gericht, in een volgende fase immaterieel van karakter was. In die eerste fase
ging het om de stedelijke massa, in de volgende fase om de individuele mens.
Was de eerste vraag naar de mens rationeel van aard, de volgende vraagstelling
was veeleer romantisch van karakter, zij krijgt een antropologisch-existentiologisch karakter. We zullen zien dat de stedebouw hiermee een kant opgaat,
waardoor zij zich in dimensies van het psychische gaat bewegen en zich
daardoor een andere rationaliteit dan touter gebaseerd op het lichamelijk-in-dewereld-zijn moet aanmeten. Hiermee wordt de stedebouw een zo veelomvattend
gebeuren, dat het plan van Cerda inderdaad ten opzichte van deze ontwikkeling
als een toonbeeld van rationaliteit kan worden gezien!
Het is deze fasering in de stedebouwkundige aandacht voor de mens die ertoe
heeft geleid dat in dit deel twee hoofdstukken over de moderne tijd zijn
opgenomen. Hoofdstuk 14 zal de laatstbedoelde fase behandelen. dit hoofdstuk
zal zich concentreren op de stedebouw tot pakweg WOII, waarvan •de functionele stad' het geldende paradigma was.
De vraag zal worden gesteld welke categorialiteit aan de stad subjectief werd
toegekend en hoe de stedebouw in deze categorialiteit haar methodisch idee
vond. Aan de periode van de functionele stad gaat een 'pre-paradigmatische'
fase vooraf, waarin de paradigmatische fase wordt voorbereid en waarin wij een
aantal (empirische) strategieen waarnemen die -in professionele zin- rationeel
kunnen worden genoemd in zoverre ze de problematiek van de industriele stad
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(mede) op1ossen. Bij dergelijke strategie~n moet niet aileen worden gedacht aan
het plan van Cerda, maar ook en met name aan de zogenaamde stroming der
'hygi~nisten', die ontegenzeggelijk mede de oorsprong inhouden van onze
Woningwet uit 1901, het 'stratenplan', enz., allebei wezenlijk uitlopers van de
pre-paradigmatische fase der moderne stedebouw. (7)
Grijpen we terug op de dries1ag 'verschijnsel-probleem-theorie', dan kan
samenvattend worden gesteld:
In een hiervoor aangeduide pre-paradigmatische fase stelt .bet 'verscllijnsel' van
de industrii!le stad zlch en wordt deze ontdekt als stedebouwkundige 'problematiek'. Dit leldt in de volgende fase tot een stedebouwkundige 'theorie' met 'de
functionele stad' als paradigma. Kenmerkend in deze fase is de klassieke
dieptestructuur. De periode na won betekent .een l'Olgende (ase, die als een
post-paradigmatisehe fase kan worden beschouwd. Deze fase kenmerkt zich met
name door een vormgeving aan de mens als vooronderstelling vanuit een
romantische dieptestructuur.
13.1.3 Eigenmachtige dynamiek (de pre-paradigmatische fase)
De ontwikkeling van de moderne stad kenmerkt zich door een hevige dynamiek.

Vooruitgang is een sleutelwoord voor de sociaal-economisch-politieke toestand
waarvan deze stad uitdrukking is. Dit komt treffend naar voren in een citaat
van Jan en Annie Romein, waarin zij stellen: ''Modern werd het wachtwoord van
de nieuwe tijd, van een geslacht, dat instinctief voelde, dat er geen vooruitgang
mogelijk was zonder een meedogenloos afrekenen met het drukkend verleden en
dat zo•n hooggestemde verwachting van de toekomst had, dat het voor de
opoffering van niets, wat in de weg stond, terugdeinsde. Modern was het
wachtwoord van het groeiend snelverkeer, dat ruimte, dus afbraak vroeg, van de
stedebouwers, die de angstwekkende aanwas der stadsbevolking een onderdak
moest bezorgen." (8)
In de stedebouwkundige literatuur bemerken wij een tendens de dynamiek van
de moderne, industriele stad in haar beginfase te typeren als een soort van
eigenmachtige ontwikkeling. Deze kenmerkte zich door een enorme kwantitatieve
uitbreiding, de stad was 'uitdijende ruimtelijke substantie', met andere woorden:
pure res extensa. Op deze dynamiek had de stedebouwkundige geen greep. De
stad was een eigenmachtig causaal gebeuren, dat zichzelf reguleerde. Dit was
nauw verbonden met de heersende sociaal-economisch-politieke toestand waarin
speculatie een belangrijke werking was.
A. Bos interpreteert deze periode van stedelijke ontwikkeling als volgt "De trek
naar de steden ontstaat. In Engeland het eerst verschijnt de nieuwe dictator, de
industrieel, de kapitalist. Niet Ianger meer zijn de adellijke privileges en de
heerlijke rechten geldend, doch in de vrije wereld der 19de eeuw vechten de
ondernemers als het nieuwe mensentype tegen de werknemers en vormt zich de
vormloze grauwe massa van het proletariaat." Bos vervolgt "De steden groeien
snel buiten de wallen, die gesloopt worden, zonder enig plan. De bouwgrond-
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waarde in en om de steden stijgt onrustbarend. De bouw van woningen speculatie-object- neemt overhand toe. De uitbreiding ligt in handen van enkele
ondememers en grondeigenaren en wordt evenals het gehele maatschappelijke
gebeuren door bevolking .en bestuur gadegeslagen als een nu eenmaal te
aanvaarden gebeurtenis." (9)
In deze pre-paradigmatische fase van de moderne stedebouw, leek men de stad
niet anders te kunnen typeren dan als een natuurlijk systeem. In zijn opstel
'The city as an natural system' suggereert Graeme Davison dat bet uitspreken
van de stad als natuurlijk systeem zijn oorsprong zou kunnen bebben in een
religeus getinte ontologie (metafysica) van de natuur. In zekere zin zou kunnen
worden gesproken van een begripsvorming binnen een bepaald 'bijbels vooronderstelde', zoals dat zijn uitdrukking vond in een 'natuurlijke theologie' zoals
beschreven door ds. Paley. (10)
We zien dat bier een spreken, adequaat aan een plattelands- mentaliteit en
wellicht meer aan een romantische natuurbeleving dan aan de bijbelse openbaring, wordt aangewend om bet verschijnsel van de moderne industriele stad te
verbelderen. (II)
Ook maatschappelijke structuren worden gebruikt om de stad te treffen. Zo zou
de stad in haar dynamiek beantwoorden aan de wetmatigheden van de vrije
markt-economie: de vrije krachten ('werkingen') van de sociaal-economischpolitieke toestand bepalen haar ontwikkeling. Het door Gouldner aangeduide
burgerlijke laissez faire-doctrine zou de mentaliteit, ja, bet 'methodisch idee'
eigen aan de stad zijn.
De stedebouw in dit eerste stadium van de moderne tijd, kan samenvattend als
volgt worden getypeerd: geen menselijke interventie gebaseerd op een stedebouwkundig-erudiete en disciplinaire ondergrond, geen stedelijke planning, geen
bewuste artefacticiteit waarbij 'discrete producten' worden ontworpen. Integendeel: stedelijke ontwikkeling laat zich beschrijven in termen van 'continue
reeksen', bet is de maatschappelijk bepaalde productie van fysiek-ruimtelijke
elementen, vooral in kwantitatieve zin, bedoeld te functioneren (gebruiks-dimensie) als prive en openbare ruimte zonder ontworpen artefactieel kader. Ruimtelijk invoegingskader voor deze productie-reeks is de gegeven topografie,
bestaande ruimtelijke elementen en structuren. Tegenover deze dynamiek van bet
(uitdijende) res extensa staat bet res cogitans passief. Het bewustzijn kan niet
anders dan ondergaan, bet subject weet aanvankelijk niet de overkant van bet
object te bereiken. Deze houding van bet laissez faire, die bet in hoge mate
vanzelf-gaan van de werkelijkheid onderkend en daardoor wordt lam geslagen,
komt voort uit -wat Loen noemt- bet modern vooronderstelde van de werkelijkheid, dat bet denken en kennen bepaalt, een werke1ijkheid die wordt bepaald
door causaliteit, bet 'cement' van deze eigenmachtige werkelijkheid, waartegenover bet menselijk subject geen macht kan ontplooien.
Geleidelijk aan zien wij ecbter een erkenning, dat met bet verscbijnsel van de
industriele stad een nieuwe objectiviteit moet worden uitgesproken. Deze
uitgesprokenbeid moet worden getroffen met behulp van categorieen die de
mogelijkheid van bet menselijk werken veronderstellen. Dit vraagt een problematisering van de stad als verschijnsel. Wagner noemt in dit verband een der
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werkingen van de vrije-markt-economie, te weten de speculatie, een •vampier',
dat de stad als zaak bedreigt en aan baar oneigenlijk is. (12)
Een ander verscbijnsel in de industriele stad dat aangrijpingspunt wordt voor
bet stedebouwkundig bandelen is dat van de licbamelijkbeid van de mens. Deze
lichamelijkbeid wordt gezien als wezenlijk beborend tot de stad. In de biologiscb-mediscbe zorg die bieruit voortkomt, vindt de stedebouw een van haar
grondslagen, zo niet bet belangrijkste ricbtpunt van baar denken en werken,
waarop zij escbatologiscb vooruit wil grijpen. Zij deelt deze zorg met andere
gebieden van bandelen, in dit opzicht is de stedebouw een der professies die
participeert in een algemeen samenlevingsproj:ect. Een aantal andere professies
participerend in dit project zijn bijvoorbeeld de mediscbe zorg, de volkshuisvesting en de stadsreiniging. (13) In baar tweede ontwikkelings-stadium staat de
vraag centraal in boeverre de grondslag van de stedenbouw die in bet eerste
stadium wordt gelegd naar een tbeoretisch stadium kan worden gevoerd, zodat
op grond van een bepaald stedebouwkundig paradigma een adequate finalisering
van bet stedebouwkundig handelen mogetijk wordt.
13.2 De functionele stad (de paradigmatische fase)
13.2.1 "Can our cities survive?"
Met bet etiket de 'functionele stad' wordt bet paradigma aangeduid dat de
stedebouw gedurende de moderne tijd adequaat en effectief wist te finaliseren.
Wat stedebouwkundig concept betreft, moet vooral worden gedacht aan het
'Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam' (AUP) uit 1937: Dit paradigma
behoort wezenlijk tot het vooronderstelde der industriele stad en de ontwikkeling van de stedebouw in de moderne tijd kan worden gezien als een poging dit
paradigma tot een verdere tbeoretische uitwerking te brengen. Deze uitwerking
impliceerde in de naoorlogse jaren -wij zullen daar in hoofdstuk 14 op ingaaneen thematiscbe expansie. Deze expansie betekende nochtans, dat dit paradigma
veeleer in een post-paradigmatische fase werd getrokken.
Het paradigma der functionele stad, zoals dat tot finalisering werd gebracht,
kenmerkte zich onder meer door een duidelijk zonering van functies, toepassing
van stroken-bouw, aandacht voor de verkeers-structuur en goede toetreding
van Iicht en Iucht resulterend in een open bouwwijze, waarin :dch ook een
nieuwe ruimte-conceptie camoufleerde. De idee van de functionele stad werd
veelal gefinaliseerd in combinatie met een tuinstad-conceptie, alsmede met de
idee van een centrale stad. Op stedelijk niveau overheerste ecbter een stedebouwkundige opzet, anders dan die van de tuinstad. Zo zien wij in Amsterdam
een ontwerp voor een 'lobbenstad' ontstaan en geen stad met satellieten, zoals
door Howard in zijn tuinstad-model voorgestaan.
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De functionele stad als paradigma kwam met name uit de koker van de bekende
ClAM, bet •congres Internationale des Architectes Modernes'. (14) J.L. Sert,
onder andere secretaris van deze ClAM, beschrijft in zijn hoek •can our·cities
survive?' (1 S) op heldere wijze de oplossingen van de ClAM en de problematiek
waarop de functionele stad het stedebouwkundig antwoord moest vormen, zoals:
bevolkingsdichtheid en overbevolking, de 'blighted areas and slums', de arbitraire locatie van woongebieden, bet gebrek aan open ruimte, enz.
De indeling van bet boek van Sert is opgebouwd volgens de doctrine van de
functionele stad. We herkennen hoofdstukken over wonen, werken, recreatie en
verkeer. Het boek is ingedeeld, zoals de stad dat zou moeten zijn. Een rationele
ordening van de genoemde stedelijke functies wonen, werken, recreatie en
verkeer.
'Toward the functional city', zoals bet laatste hoofdstuk van Sert's boek luidt,
betekent terugdringen van de chaos, ofwel transformeren van de hedendaagse (=
1940) chaotische stad door haar structuur te veranderen en ze op functionele
basis opnieuw te plannen. Dit impliceert sturing, zodat een ideate stedelijke
structuur kan worden bereikt.
Stedebouwkundig onderzoek zal daarbij een belangrijke ondersteunende rol
spelen, we zien de mens als vooronderstelling van bet stedebouwkundig handelen
naar voren komen. Sert zegt: "De mens staat centraal in de nieuwe stad, zijn
behoeften vormen de basis voor haar planning." En: "Alle stadsplanning moet
worden gebaseerd op accuraat onderzoek dat is uitgevoerd door specialisten. Het
moet de verschiUende stadia van stedelijke ontwikkeling in ruimte en tijd
voorspellen. Het moet de natuurlijke, sociologische, economische en culturele
aspecten, waarvan in alle gevallen sprake is, in samenhang brengen." (16)

13.2.2 ldeostructuur
Voor ons is met name ook bet voorwoord uit bet boek van Sert interessant. Dit
is van de hand van Joseph Hudnut. Hij geeft hierin een duidelijke cultuur-historische plaatsbepaling van de ClAM, welke beweging over 'Town planning' had
gestipuleerd: "Town planning is the organization of the functions of the
collective life". Concentreren we ons nu op dit voorwoord van Hudnut, waarin
hij de ideostructuur van de functionele stad behandelt.
Hudnut haalt Descartes aan, die in zijn 'Discours de Ia methode' de volmaakte
stad -overeenkomstig bet barok-ideaal- beschrijft als "geometrisch en regelmatig, zoals bet ontwerp van een architect." Maar vanuit die gedachte, geeft
Hudnut aan, wordt de stad een star en rigide patroon, een uitgedachte kunstmatige wereld, wiskundig-abstract, "die in een gefixeerd netwerk van evenwijdige
en radiale lijnen aile verwarrende en tegengestelde organismen moet vangen die
de eigenaardige evolutie van de maatscbappij tot leveri had gewekt." Hiermee
moest, aldus Hudnut, "een irrationele rationaliteit, een verschijnsel van biologische oorsprong en ontwikkeling passend worden gemaakt aan een zuivere
schepping van de geest". (17)
De architectuur vond haar basis hiermee vooral in een formele logica en
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appeleerde aan niet meer dan estbetiscbe ervaring. In tegenstelling tot een
dergelijk (formeel-logiscb en estbetiscb) idealisme wijst de ClAM op een gebeel
andere basis voor arcbitectuur en stedebouw. Deze ligt niet in bet denken op
zicbzelf, maar in de ervaring. "De nieuwe arcbitectuur zal niet een principe van
touter logica of estbetiek te zien geven, maar bet werkelijke karakter en de
werkelijke richting van onze zich ontwikkelende maanchappij. Huisvesting en
verkeersregulering, transport, recreatie, de verdeling van industrie en handel,
dit zijn de thema's die niet vaak in verband worden gebracht met de beeldende
kunst (... ). Het gaat bier echter om themas die zowel kunst ab wetenschap te
boven gaan en op basis waarvan deze twee gebieden tot een integratie kunnen
komen." In bet verlengde biervan moeten idedn over stedelijke ontwikkeling
worden gebaseerd op analyse van de werkelijkheid zoals deze ~en functioneert,
in bet bijzonder onderverdeeld naar de categorieen van bet stedeliik Ieven, te
weten: wonen, werken, recreatie en beweging (= verkeer als de verbindende
functie tussen de andere drie ).
13.2.3 Organiteit
In het voorwoord van Hudnut vinden we aangegeven in welke categoriale
structuur de stad -in deze fase van de stedebouw- werd gedacht. Zij was een
verschijnsel van biologische oorsprong en een dergelijk verschijnsel laat zich
begrijpen met behulp van de categorie der organiteit, de stad is een organisme.
Of de stad nu werkelijk, zoals Hudnut stelt, een verscbijnsel van biologische
oorsprong is, kan van een vraagteken worden voorzien. Wellicht dat bier sprake
is van een ontleende categorialiteit.
Hoe dan ook, de term 'organisch' · wordt in de stedebouw uitdrukking voor de
wezenlijke structuur van stad en wijk. .Een stad moet organisch worden opgebouwd, men sprak van organische wijkopbouw. Organisch wordt een sleutelwoord
en lijkt een synoniem voor 'logisch'. Daarbij gaat bet niet aileen om de logica
en structuur van de ruimtelijke wereld, ook duidt 'organisch' op de wezenlijke
structuur van de maatschappelijke wereld. Patrick Geddes had at proberen aan
te geven, dat de biologie de grondslag zou moeten leggen voor de sociale
wetenschappen, zoals de natuurwetenschappen dat voor de biologie deden (zie
zijn 'Thinking Machines' in de Illustraties). Een ander voorbeeld: Hilberseimerdie in zijn eigen denken de overgang van een pre-paradigmatische 'deterministische' fase naar een latere fase waarin 'sturing' een wezenlijk element wordt
onder ogen ziet- noemt de relatie tussen de relatie tussen de "afzonderlijke eel
van de ruimte en bet stedelijk organisme als geheel" bepalend voor de architectuur van de grote stad. (18)
Nadrukkelijk wordt organiteit als aanduiding voor bet categoriaal gehalte van de
stad naar voren gebracht door, een van de ontwerpers van bet AUP, C. van
Eesteren, die in zijn inaugurate rede d.d. 28 april 1948 de Finse architect
Saarinen aanhaalt. Deze, stelt Van Eesteren, vergelijkt in zijn boek 'The City'
de menselijke nederzetting met twee verschijnselen van bet organische Ieven:
"bet bestaan van de individuele eel en de wederkerige werking van deze cellen
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in een levend weefsel, in een organisme. De vorm van een levend organisme, zo
scbrijft bij, is de verstoffelijking en de uitdrukking van baar levensbeginsel. De
eik en de beuk zijn vormen van verschillende levensprincipes in de plantenwereld." (19)
Van Eesteren knoopt bij dit citaat van Saarinen aan met de zinsnede: "Volgens
deze, en m.i. juiste, zienswijze zijn de steden te bescbouwen als verstoffelijkingen, dus vormen van levensbeginselen in de maatscbappelijke wereld." Wei
tekent Van Eesteren daatbij aan: "Met dien verstande, dat planten in de natuur
groeien, de steden daarentegen door de mens worden gebouwd en bij de
verantwoording voor baar inboud en vormverscbijning draagt." Het aanvaarden
van deze verantwoording noemt Van Eesteren de kern van onze cultuur, bet
bewustzijn van deze verantwoording heeft geleid tot de ontwikkeling van de
stedebouwkunde, volgens Van Eesteren.
In deze aantekening van Van Eesteren bemerken wij enerzijds een aanvaarding
van organiteit als categorie (opvallend is de verwantscbap met de muratoriaanse
opvatting; zie boofdstuk 10), anderzijds toch ook de verwijzing naar een
mogelijk noodzakelijke grensoverscbrijding: er kan niet worden geabstraheerd
van bet menselijk werken en de menselijk verantwoordelijkheid. Is dit niet de
vraag, in boeverre aan de stad als verschijnsel wezenlijk een menselijke
planmatigheid en doelgerichtheid ten grondslag ligt die niet binnen de stad als
organisch gebeuren kan worden ingepast?
Wij komen met de categorie der organiteit in een merkwaardig spanningsveld
terecht. Zij verschilt wezenlijk van loutere causaliteit, de stad is niet alleen
'stedelijke werkelijkbeid', toegevoegd tnoet worden de categorie van bet
(stedelijk) 'Ieven', maar bovendien: de mens speelt een rol.
Betekent dit ecbter, dat nu de mens als constituerende mede-vooronderstelling
naast en tegenover de stad als biologiscb verscbijnsel moet worden gesteld? In
navolgende paragrafen zal aan bet Iicht komen, hoe deze vraag zicb in de
stedebouw heeft uitgekristalliseerd als gevolg van enkele tegenstrijdige elementen welke de 'ideostructuur' die de moderne stedebouw beheerst, kenmerken.
Uitgaande van organiteit als (grond- )categorie en metbodisch idee volgens welke
de stedebouw ging varen, kan nu worden gesteld, dat deze meer omvat dan de
stad als causaal gebeuren. Er kan niet alleen worden volstaan met werkingen als
veroorzakingen. De stad is meer dan 'stedelijke werkelijkbeid' aileen en geen
proces van touter veroorzaken en veroorzaakt worden in een tot in bet oneindige voortschuivende causaliteits-reeks (zie boofdstuk 4). Een organisme immers,
kent een ontwikkeling, preciezer: een evolutie. Loen omschrijft deze als een
"geleidelijke zelfverwerkelijking van een organiscb geheel, dat in aanleg
aanwezig was." Deze ontwikkeling kent een gericbtheid, zij is teleologisch, dat
wil zeggen: zij kent "een gericbtbeid op en gestuurdheid door het telos, maar
niet de bewustheid van bet doel." Het telos laat zich aileen achteraf vaststellen,
stelt Loen. (20) Duidelijk wordt biermee aangegeven, dat doelbewust handelen
vanuit een vantevoren gesteld doel ('finaliteit'), op gespannen voet staat met
organiteit. Stedebouwkundig bandelen waarvan de mentailiteit wordt bepaald
door organiteit ats de grondcategorie van de te bebandelen zaak, kan betekenen:
(regulatieve planmatigbeid, d.i. begeleidende) sturing van een (stedelijke)
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ontwikkeling in haar gerichtheid op haar (voorlopig onbekende) telos, onder
meer door:
-(op heuristische wijze) zoeken en scbeppen naar voorwaarden voor de leefbaarheid van het organisme en de optimale ontwikkeling ervan;
-Iaten samenwerken "van alle deel-functies binnen en naar een levens-vatbaar
geheel." (21)
Het structuur-schema dat wij .ons bij de orpniteit van de stad kunnen voorstellen is dat van een kogetlager: een aantal cellen (delen) vormt een geheel,
dat geheel is op zichzelf weer een deel, dat tezamen met andel'e delen een
nieuw geheel vormen, enz. Deel en geheel grijpen ineen als een kogellager. Een
dergelijk model is door Dennis Gabor bet •,atoom-mens-heelal'-modet genoemd.
(22) Dit model zullen we in hoofdstuk 14., te beginnen bij de 'wijkgedachte',
.opnieuw tegenkomen als stedelijk structuur-model.
13.2.4 Onderzoek naar het stedelijk Ieven
Onderzoek speelde in dit stadium van de stedebouw een essentiele rol, met name
ook onderzoek dat focusseerde op bet stedelijk kYM, en dit Ieven in termen
van de bekende functionete indeling. Van Eesteren stelt: "Het begrip functioneele stad gaat er vanuit, dat de primaire functies van de stad: wonen, werken,
ontspanning, met verkeer als verbindend element, de vorm van de stad bepalen.
Wij willen de grondbeginselen van de functioneele stad en de mogelijkheden om
deze te realiseren, vaststellen." (23)
Het ging om het stedelUk Ieven dat door de bevolking werd geleefd. Bekendheid
met de behoeften van de stedelijke bevolking moesten de basis voor stedelijke
planing.
De bevolkingsmassa die binnen het grootstedel.ijke organisme functioneerde, was
tegelijk richtpunt (doel) en object van onderzoek. Scheffer stelt "dat de
stadsuitbreiding niet ontstaat om derzelver wille, maar uitsluitend ten behoeve
van de bevolking die erin komt te Ieven." Hij noemt deze vooronderstelling een
ontdekking: "Deze gedachte is inderdaad zo eenvoudig, dat men nu niet meer
kan begrijpen, dat ze toch in feite moest worden ontdekt. En ze is zo belangrijk omdat haar doelbewuste toepassing en uitwerking een geheel nieuwe
richting en inhoud aan het stedebouwkundig werk hebben gegeven. Het gaat om
de bevolking en om haar behoeften op versch.iUende gebieden van het maatschappelijk Ieven (wonen, werken, cultuur, ontspanning en verkeer). De stedebouwer zal dus, voor hij een behoorlijk plan kan maken, deze behoeften moeten
leren kennen, evenals de factoren, waardoor zij worden veroorzaakt of beinvloed. En hiermede zijn wij dan -eerst langzaam en aarzelend, want het terrein
was nog volkomen onbekend en onontgonnen- .het tijdperk van het vooronderzoek binnengegaan, de faze van het bestudeerde olan." (24)
Dit •onderbouwende' vooronderzoek ten dienste van het stedebouwkundigprofessionele handelen, dat zijn vorm :vond in finalisering van de •functionele
stad' als paradigma, was gebaseerd op de •survey'. zoals die door Geddes en -in
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bet Nederlandse taalgebied- De Casseres was geintroduceerd. Stolzenburg wijst
erop, dat bet merkwaardig is, dat in de toelichting bij bet AUP nergens naar
deze laatste auteur wordt verwezen. (25)
Deze 'survey' was gebaseerd op een specifiek methodisch idee, namelijk massale
waarneming van maatschappelijke causaliteiten, welke laatste bet mogelijk
moesten maken de stedelijke ontwikkeling van -in dit geval- Amsterdam vooruit
te zien tot -in dit geval- bet jaar 2000. Men kwam tot deze causaliteiten met
behulp van empirische gegevens, deze causaliteiten lieten zich uitspreken in de
wiskundige taal der statistiek en gaven een beeld van bet maatschappelijk
functioneren van de stedelijke bevolking.
Is bet gebruik van de categorie causaliteit bier terecht? Yond de stedebouw
inderdaad in die categorie haar ontwerp? Het gebruik van deze term laat ·zich
ons inziens rechtvaardigen op grond van de verwachting die de opstellers van
bet AUP hadden, namelijk dat zij inderdaad de toekomstige bevolkings-situatie
van Amsterdam over tangere termijn konden voorzien. Vertoonde de methodisch
idee die in bet AUP werd gevolgd in wezen niet zelfs de trekken van 'historische causaliteit'? Dit type causaliteit als richtpunt zou samen kunnen haugen
met een streving en paging bet onbekende telos van bet stedelijk organisme
bekend te maken. Het kan ook zo zijn dat wij bier de structuur waarin de stad
in de pre-paradigmatische fase van de moderne stedebouw werd uitgesproken,
namelijk als stedelijke werkelijkheid, nog doorschemert. Een nog verdergaande
verklaring zou kunnen zijn, dat een dergelijke causaliteit (en de daarop
gegronde voorspelbaarheid van stedelijk gebeuren) als richtpunt wezenlijk
samenhangt met de •geschiedenis van bet modern vooronderstelde', zoals Loen
dat aanduidt. Dit zal worden besproken in paragraaf 13.3.1 van dit hoofdstuk.
Volgens Loen kan historische causaliteit als categorie niet bestaan. In ieder
geval is bekend, dat van de voorspellingen van bet AUP niet veel uitgekomen.
Welke de oorzaken ook mogen zijn, in ieder geval mogen wij in twijfel trekken,
of de speciale vooronderstelling der historische causaliteit wei aan bet categoriaal gehalte van de stad beantwoordt.
13.2.5 Voortgang in de stedebouw
Het is onmiskenbaar zo, dat de stedebouw in bet AUP pars pro toto een
belangrijke ontwikkeling kende. Dit gold, zullen we zien, niet aileen de professie, ook de discipline. De stedebouw maakte in deze paradigmatische fase van
de industriele stad werkelijk voortgang, en dat op een wijze die doet denken
aan wat Loen van Lorentz aanhaalde in verband met de voortgang der natuurkunde (hoofdstuk 9). Deze voortgang der stedebouw bing wezenlijk daarmee
samen, dat in het AUP de stad werd ontdekt als een specifieke, nieuw type
objectiviteit, waaraan een bepaalde begripsmatigheid eigen was; de kenbaarheid
van de stad werd vergroot. Zo werd dat toen ook ervaren, getuige de woorden
van Scheffer: Moe eerste uitkomsten van deze, op statistische bevolkingsgegevens gebaserde onderzoekingen waren verrassend: een steeds langzamer toenemende bevolking, die omstreeks bet jaar 2000 een maximum zou bereiken. Die
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bevotking kon verder worden verdeeld in leeftijdsgroepen, welke telkens een
andere behoefte bleken te hebben, bijv. wat ontspanning, sport en spet betreft.
En zo volgde de ene ontdekking na de andere." (26)
Scheffer vervolgt dit citaat uit 1954 als volgt "We zijn nog steeds midden in
deze periode, maar hebben nu toch de eerste decennia achter de rug, waarin de
resultaten van de studies weleens meer belangstelling trokken dan de stedebouwkundige plannen, waarvoor ze de grondslag. vormden. Zo werd in den
beginne de aandacht wel wat afgeleid van een stedebouwkundige ontwikketing,
die later duidelijk en bewust naar voren is getreden, en die als het ware uit
dezelfde speurzin naar de behoeften van de bevolking is voortgekomen. Ditmaal
gaat bet om de bestudering en analyserin.g van steeds weer andere vormen voor
bet aaneenbouwen of groeperen van woningen van verschillende soort, hoogte en
orientering." (27}
Dit betekende dus, dat volgens Scheffer een zekere analytisch-experimenterende
instelling, eigen aan het methodisch idee dat bet stedebouwkundig onderzoek
ging bepalen, werd overgedragen naar bet stedebouwkundig vormgeven. Dit kwam
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de bekende prijsvragen naar verkavelingen van
adequate volkshuisvesting, zoals die toentertijd werden gehouden. (28)
Indien het zo is wat Scheffer stelt, dan is hier inderdaad sprake van een
opvallende eenheid van bet stedebouwkundig werk: bet methodisch idee voor
stedebouwkundige inhoud en vorm was identiek. Deze overdracht van methodische idee moet dan wel hiernaar verwijzen, dat men de stad a1s een ongedeeld
zijn opvatte, beide gelegen in de uitgesprokenheid van het mathematische
(respectievelijk statistiek en geometric). Architectuur en planning fungeerden
binnen een taalsfeer. Voor het 'uitspreken van dit zijn', leek met name 'het
alledaagse' als invoegingskader te fungeren. Hierin lag een duidelijke beperking
van de stedebouw in deze fase: zij liet het 'mensetijk bestaan' verder wezenlijk
ongemoeid.
13.3 Evaluatie
13.3.1 Geschiedenis van het modern vooronderstelde
- Ervaring als programma
De moderne stedebouw lijkt in haar benaderingswijze overeenkomst te vertonen
met de ontwikkeling van de moderne wetenschap in het algemeen, die zich
-aldus Loen- kenmerkt door het opdringerig fungeren van de werkelijkheid als
vooronderstelde. Dit vooronderstelde is in de kiem aanwezig in het vooronderstelde der ervaring. Wat dit laatste vooronderstelde betreft, spreekt Loen ook
wei van de waarheids-opvatting 'erkennen der ervaring'. (29)
Dit erkennen nu, is een belangrijke tendens in de moderne wetenschap. Kunneman spreekt zelfs over dat de ervaring tot 'programma' wordt. (30) Wat de
stedebouw aangaat, kwamen we bij Hudnut expliciet deze erkenning der ervaring
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tegen als basis van de CIAM-benadering. Het opvallende daarbij was, dat bij
deze afzette tegen de conceptie van Descartes, waarvan de barokstad uitdrukking was. Houdt nu de moderne stedebouw, op grond van een dergelijke
erkenning der ervaring, waarin verzet wordt aangetekend tegen de stad als
uitgedacbt geometrisch tekentafel-ontwerp en kunstwerk, ook een afrekening in
met deze barokstad?
Deze vraag zal nu aan de orde worden gesteld aan de hand van een paragraaf
uit bet werk van A.E. Loen, waarin bij 'de ondoorziene historie' van bet
vooronderstelde der ervaring scbetst. Deze bistorie kenmerkt zicb door een
aantal elementen van ontwikkeling, waardoor dit vooronderstelde een bepaalde
innerlijke tegenstrijdigbeid is gaan bezitten. Tevens zullen we met behulp van
deze paragraaf de door Gouldner onderscbeiden klassieke en romantiscbe
dieptstructuur in verband kunnen brengen met bet werk van A.E. Loen. Daarmee
wordt dan een 'ideostructuur' verkregen met behulp waarvan de ontwikkeling
van de stedebouw in de moderne tijd begrijpelijk wordt.
In zijn laatste grote werk 'De geschiedenis' heeft Loen een paragraaf opgenomen onder de titel 'Geschiedenis van bet modern vooronderstelde'. De titel dekt
de inhoud van deze paragraaf volledig. Met het modern vooronderstelde wordt
door Loen de ervaring als vooronderstelde bedoeld, uitmondend in dat der
werkelijkheid.
-Descartes en Hume
Dit modern vooronderstelde is voorbereid door Descartes, die. daarom -zegt
Loen- niet ten onrecbte te boek staat als de vader van het moderne Westerse
denken. Zoals in de bespreking van de barokstad als concept is aangegeven,
achtte Descartes de wereld gesplitst in twee gebieden, "twee substanties,
bewustzijn en werkelijkbeid, res cogitans en res extensa". Deze gebieden, stelt
Loen, zijn "ontiscb, in hun zijn totaal verscbillend. Het bewustzijn is zichzelf
onmiddellijk gegeven. Deze gegevenheid beperkt zich tot de eigen substantie en
bereikt de andere substantie niet. De intuitieve zelf -gegevenheid van res
cogitans blijft in zichzelf besloten." (31)
De door Descartes uitgesproken splitsing beeft zo zijn consequenties gebad voor
de ontwikkeling van de moderne wetenschap. In de intuitieve zelf -gegevenheid
van bet res cogitans ligt volgens Loen een van de eerste wortels die de
bistoriscbe gang van de ervaring als vooronderstelde heeft bepaald. "In de visie
van Descartes is bet bewustzijn zijn eigen gevangenis. Het is aileen zichzelf
gegeven; bet transcendente is twijfelacbtig, misscbien is bet er in bet gebeel
niet, in elk geval blijft bet eeuwig ver." Dit transcendente, stelt Loen, "dat is
in dit geval ook de stoffelijke werkelijkbeid."
Hoe weet Descartes nu ecbter van bet bestaan van deze stoffelijke wereld?
Denkend moet bet bestaan van deze wereld worden bewezen. De waarneming is
daartoe niet in staat, want deze beboort tot bet bewustzijn en kan de ontische
kloof tussen bewustzijn en ruimtelijke wereld niet overbruggen. "Alleen bet
denken kan aan de hand van de subjectieve waarneming conclusies trekken die
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objectief geldig zijn. Het denken bescbikt namelijk over evidente grondwaarbeden die bet in staat stellen de ontiscbe kloof te overbruggen en de ruimtelijke werkelijkbeid in baar zijn en in haar eigenschappen vast te stellen." (32)
Na Descartes wordt David Hume -de filosoof van de Schotse Verlichting, die wij
in gedachteu door Edinburghs New Town zien wandelen- door Loen geooemd als
degene die een volgende •groei-impols' aan de ervaring als vooronderstelde
geeft. Anders dan Descartes wil Hume zich niet houden aan 'bet onbetwijfelbare', maar aan 'het gegevene'. Hij wil allfi afkappen wat daadluiten gaat,
stelt Loen. Wat is dit gegevene? Antwoord: "Dat zijn de impressies., de afzonderlijke fragmentarische waarnemings-indrukken. Slechts die begrippen zijn
wetenschappelijk toelaatbaar die copieen van impressies zijn." Hiermee vervalt,
meent Loen, weliswaar de ontische gescbeidenbeid van een bewuste en een
ruimtelijke substantie. "Daarvoor in de plaats komt de eenheid, die daarin
bestaat, dat elke denkinhoud op impressies is terug te voeren." (33)
- Innerlijke tegenstrijdigbeid
Door deze •ondoorziene groei' bevat het vooronderstelde der ervaring een
innerlijke tegenstrijdigbeid, die zicb in modeme wetenscbaps-ontwerpen wreekt.
Bij Descartes, stelt Loen, kunnen wij een •subjectivering der ervaring' constateren. Het bewustzijn is zijn eigen gevangenis, het kan aileen zichzelf ervaren.
Er ontstaat een gebied van ontische subjectiviteit. In de moderne (alfa-)wetenscbappen leidt dit tot de opvatting, dat de wetenschappelijke gegevens die wij
omtrent de mens kunnen verkrijgen van tweeerlei aard zijn. Loen scbrijft: "Ten
eerste wat wij direct of indirect aan zijn gedrag, zijn leefgewoonten, zijn
maatschappelijk, sociaal en economiscb verkeer uitweindig kunnen waarnemen;
ten tweede wat wij door inleving aan gevoelens, bartstocbten, meningen,
overtuigingen inwendig kunnen meemaken." Wij kunnen weliswaar "door inleving
op grond van waarneming vaststellen wat zicb bistorisch, psycbiscb, sociaal in
de mens beeft afgespeeld", maar wij kunnen deze niet de len; wij kunnen niet
doordringen tot de belevings-wereld van mensen. (34)
De tegenstelling tussen klassieke en romantische dieptestructuur kan in deze
termen worden begrepen. De klassieke dieptestructuur beeft als vooronderstellingen, dat wij niet kunnen doordringen tot de belevingswereld van mensen. Zij
erkent een gebied van ontische subjectiviteit dat voor de wetenschap ontoegankelijk is. Zij maakt daarom werk van de vooronderstelling van "bet •ervaren' als
'objectiveren'", waarbij bet denken zicb baseert op bet gegevene aan (fragmentariscbe) impressies.
Op grond van deze vooronderstellingen beeft de moderne stedebouw in dat
stadium van haar ontwikkeling dat in hoofdstuk I als fase 3 werd aangeduid, de
stad als empirisch verscbijnsel in kaart weten te brengen. De stad is daarbij bet
in de objectiverende ervaring gegevene, waaraan bet denken zicb beeft te
bouden. De mens in de stad wordt gezien als de mens in de stedelijke bevolkingsmassa, waarvan uitwendig "zijn gedrag, zijn leefgewoonten, zijn maatschap-
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pelijk, sociaal en economisch verkeer" valt waar te nemen. In de beperking tot
deze uiterlijke waarneming, ontdekt bet kennen de stad als objectiviteit.
De uitspraken van Scheffer die hiervoor werden geciteerd verwijzen naar dit
kennen als •ontdekken' -in loeniaanse termen uitgedrukt- in de ervaring van de
stad in haar 'tegemoetkomende objectiviteit'.
Deze tegemoetkomende objectiviteit behoort het domein der ontische objectiviteit en is vanuit bet cartesiaanse dualisme gedacht bet 'transcendente'. Vinden
wij in dit stadium van de moderne stedebouw een transformatie van dat deel
van de stad van Israel en de middeleeuwen dat werd aangeduid met de stad als
profetisch gegeven, een transformatie tot de nieuwe gedaante van de stad in
haar empirische structuur?
De stad was ontdekt als een in de objectiverende ervaring gegevene, zij was nu
primair een empirische werkelijkheid, product van de objectiverende werkzaamheid van bet subject, dat daarvoor -met name in de survey- een passend
instrumentarium had gezocht. Op grond biervan weet de stedebouw, inz. bet
stedebouwkundig onderzoek, een paradigmatische fase te bereiken. De stad
wordt door bet denken berkend naar baar fundamentele categoriale structuur
die wordt uitgedrukt in de (ontleende, biologische) categorie der organiteit.

13.3.2 De stad ats machine
-Causaliteit
Wij hebben er at op gezinspeeld, dat in de categoriale structuur die met
'organiteit' aan de stad subjectief wordt toegekend om tot de gnostische
waarheid omtrent deze zaak te komen, 'de werkelijkbeid' als vooronderstelde
blijft doorschemeren. In die zin blijft als bet ware de pre-paradigmatische fase
van de moderne stedebouw -latent- aanwezig in de paradigmatische fase. Dit
vooronderstelde blijft wezenlijk eigen aan het vooronderstelde der industriele
stad, zij kan haar wording niet verraden. Organiteit zou zelfs als een correctie
van 'de werkelijkheid als vooronderstelde' kunnen worden opgevat, een correctie
met als oogmerk een adequaat methodisch idee te vinden, dat wit zeggen een
idee waarvoor bet stedebouwkundig 'handelen' (mogelijkheid tot interventie door
middel van 'sturing') als vooronderstelling fungeert en in is geincorporeerd.
Echter, stelt Loen, aan bet modern vooronderstelde is inherent een tendens tot
categoriale nivellering en door te stoten naar louter causaal denken. (35)
Organiteit wordt tot causaliteit, binnen 'de ervaring' als vooronderstelde wordt
de stad gemakkelijk tot 'stedelijke werkelijkheid'. Deze tendens in de richting
van 'de empirie' is volgens Loen ook in "de ondoorziene historie" van de
ontwikkeling van bet modern vooronderstelde een wezenlijk element. Het is een
tendens die ongetwijfeld samenhangt met de zuiging die de natuurwetenschappen
op het moderne denken hebben uitgeoefend, aan welke zuiging ook de stedebouw
niet is ontkomen. (36) Het is een tendens die met name in de wijsbegeerte van
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Kant, de filosoof die na Hume een volgende groei-impuls aan bet modern
vooronderstelde meegaf, ligt besloten.
In zijn pogingen namelijk Descartes en Hume met elkaar te verzoenen, onderscheidde Kant een systeem van categorieen die het objectiverend denken zou
toepassen op bet materiaal der gewaarwording. In dit systeem is de categorie
der causaliteit overbeersend, deze wordt •constitutief' genoemd. Hiermee rood
Kant bet modern vooronderstelde in zekere zin tbeoretiscb af en is een tendens
tot categoriale nivellering door reductie van onze begripsvorming tot de
categorie der matbematiscb fysiscbe causaliteit een feit. Immers, de biologiscbe
begrippen worden door Kant niet als constitutief, maar als regulatief opgevat.
Loen stelt "in bistoriscbe berinnering wordt dit enkel subjectief, 'als-of',
voorlopig". (37)
In de literatuur vinden wij aanwijzingen, dat ook in de stedebouw de tendens
naar een categoriale nivellering door reductie aanwezig is. De stad wordt tot
stedelijke werkelijkbeid, tot een zichzelf (be-)werkende werkelijkheid die zich
autonoom ontwikkelt. De stad is een proces, dat wij hooguit in ons handelen
kunnen begeleiden, maar dat zijn eigen dynamiek kent. Zonder dit aspect van
bet modern vooronderstelde in relatie tot de stedebouw diepgaand uit te zoeken,
kunnen we enkele aantekeningen bieromtrent niet achterwege Iaten.
Onder andere W.F. Schut beeft er op gewezen -maar bet is zo bekend en
vanzelfsprekend dat we deze constatering nauwelijks aan deze ene auteur
kunnen koppelen- dat bet verkeer een belangrijke factor in de moderne
stedebouw was geworden. (38) Het manifesteerde zicb als een belangrijke
werking binnen de 'stedelijke werkelijkheid', die de ontwikkeling van deze
werkelijkheid in een belangrijke mate bepaalde. Het 'verkeer' stood voor een
nieuwe rationaliteit. Hamaker merkt op dat bet lijkt alsof in bet verkeersplein
de Agora zijn nieuwe transformatie beeft ondergedaan en substituerend ruimtelijk element beeft gevonden. (39)
Vanuit de autonomie van deze werking van het verkeer gedacht, kwam men tot
bet concept van de bandstad. In dit verband is bet volgende citaat interessant,
waarin wordt gesteld, dat de bandstad "die stedebouwkundige vorm is, die
specifiek geschapen schijnt voor bet moderne snelverkeer. Het is wellicht
daardoor de vorm, die zicb spontaan gaat aftekenen op plaatsen waar bet
stedebouwkundig groeiproces aan zicbzelf wordt overgelaten. De bandstad-vorm
is dan ook geen 'bedacbte' vorm. Hij wordt door arcbitecten en stedebouwkundigen over de hele wereld op velerlei wijze uitgewerkt, omdat zij bewust
willen uitgaan van hetgeen organisch uit de hedendaagse situatie voortkomt."
(40)

Het valt tevens op, dat in dit citaat wordt gesteld, dat de bandstad een concept
is dat in ruimtelijk opzicbt als situatie-loos moet worden beschouwd. Een
gedachte inherent aan de klassieke dieptestructuur.
Een andere verwjzing naar bet denken van de stad als een aotunoom zicbzelf
werkend verscbijnsel is de bekende metafoor 'de stad als machine', afgeleide
van een uitspraak van Le Corbusier, die de wooing een machine noemde. In bet
navolgende citaat van P. Francastel herkennen we enerzijds de organische
structuur die de stad werd toegedacbt, anderzijds proeven we de mecbanistisch,
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causaal-deterministiscbe ondertoon van bedoelde metafoor: "De wereld van Le
Corbusier is een alles regulerende wereld. Een verzameling cellen vormen een
stad, steden vormen een wereld. Aan iedereen is een vaste plaats toebedeeld
waaraan bij blijft gebonden. Hetgeen bet sterkst in dit ideologiscb systeem tot
uitdrukking komt, is de perfecte vorm, de militairistische geleding. Er beerst
een gemeenscbapsgeest, die de overgave van bet individu in banden van degenen
die verantwoordelijk zijn voor de collectieve orde veronderstelt. Men tracbt bet
geluk van de mensen te verzekeren ten koste van hun eigen vrijbeid." (41)
Eenzelfde indruk wekt een citaat uit bet opstel van A.J. Nijk 'Mensen in de
stad van de mens'. Deze stelt daarin de stad voor "als een gigantisch apparaat,
met behulp waarvan wij de voorziening van onze beboeften bebben geregeld. Wij
hebben dit apparaat gebouwd, wij bouden bet in stand en wij kunnen bet
veranderen. Maar wie zijn wij? Wie draagt bier verantwoordelijkbeid? Wie kan
bier verantwoordelijkbeid dragen? Intussen werkt bet apparaat en bet geboorzaamt daarbij aan zijn eigen wetten: steeds meer, steeds efficienter produceren;
steeds meer, steeds overvloediger consumeren en wij die bet apparaat bebben
gebouwd en er dagelijks aan voortbouwen zijn tegelijkertijd de nijvere slaven
van dit apparaat." (42)
-Magnitogorsk als tbeoretiscb concept
Een model van een bandstad is bet ontwerp der Russiscbe constructivisten
Magnitogorsk. (43) Dit (tbeoretisch) ontwerp (antwoord op een prijsvraag naar
de buisvesting van arbeiders werkzaam in bet industriecomplex van Magnitogorsk) lijkt in een nutshell de essentie van de functionele stad als bandstad
te bevatten. Magnitogorsk is welbaast letterlijk een stedelijke formule te
noemen, waarin op functionele grondslag wordt uitgerekend welke voorzieningen
in welke frequentie nodig zijn.
Dit uitrekenen gescbiedt op grond van maatscbappelijke causaliteiten, waarbij
de menselijke consumptie als uitgangspunt fungeert. Het koppel 'productie-consumptie' is een analogon van bet onderscbeid licbaam-geest. Het menselijk
consumptief gedrag wordt uiteengelegd volgens bet kogellagermodel naar de
wooncel, bet wooncomplex en de stad.
De stad bestaat uit een drietal evenwijdig aanelkaar liggende 'strips'. Deze
vormen de stad als een in principe oneindige bandstad. Elke strip beeft andere
functies, respectievelijk: park-, woon- en voorzieningen-zOne. In deze strips
worden de functies volgens een uitgerekende frequentie vastgelegd. Daartoe zijn
de drie strips geleed naar een raster-structuur, de frequentie kan worden
uitgedrukt in aantal bokjes van een raster. (De vergelijking met Cerda, Simon
Stevin, enz. dringt zicb weer op.)
Langs de strips bevindt zicb de slagader van deze bandstad: de autoweg of
monorail. Aan de andere kant van de band is bet contact met de natuur
gewaarborgd. Kernpunt is, dat in Magnitogorsk de mens als consumptief,
beboeftig maatscbappelijk wezen als vooronderstelling fungeert. Zijn gedrag is
causaal gebeuren en kan worden matbematiscb worden uitgesproken, in het geval
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van Magnitogorsk door middel van uitgedrukt met behulp van sinusoiden tangs
de strips. Deze sinusoiden hebben een verschillende frequentie, waar zij de strip
snijden, wordt een functie gesitueerd. De stad is een formule, de stad is
stedelijke werkelijkheid, de stad is een mechanisme, de stad is een leeg
geometrisch systeem, waarvan de sinusoide -anders dan in bet geval Bath- niet
een lezing van de stad als kunstwerk, maar van de functionele stad impliceert.
13.3.3 Ontische subjectiviteit en objectiviteit
Het is alsof uit de citaten met betrekking tot de stad als machine de wanhoop
spreekt die volgens Loen logisch voortkomt uit de splitsing van de wereld naar
een ontische subjectiviteit en ontische objectiviteit, waarvan de consequenties
voor bet modern vooronderstelde -ondanks de groei-impulsen van Hume's
eenheid en Kant's verzoening- zijn gebleven. Loen schrijft "Uit de ontische
subjectiviteit is overgebleven: de geslotenheid en in- zich-beslotenheid der
'verschijnselen' en de wanhoop dat dit slechts verschijnselen zijn. Uit de
ontische objectiviteit is overgebleven: de laatstheid, achtergrondloosheid van
diezelfde •verschijnselen', hun opvatting als realia." (44)
We kunnen in dit verband ook terugvallen over wat Loen over het modern
vooronderstelde der werkelijkheid als volgt opmerkte (zie hoofdstuk 4), namelijk
dat het kenmerkende van dit vooronderstelde is dat hierin geen plaats is voor
vooronderstellingen die 'de mens', 'bet menselijk werken', 'wij ... , gemeenschappelijk ... , in de wereld ... .' betreffen. De mens kan binnen dit vooronderstelde
alleen uitwendig worden waargenomen, in zijn maatschappelijk verkeer, naar zijn
maatschappelijke causaliteit.
13.4 Afronding: naar de naoorlogse stedebouw van de moderne tiid
Het zal duidelijk zijn dat in dit aspect bet aangrijpingspunt ligt voor een
kritiek op de stedebouw die zich kenmerkt door bet fungeren van het modern
vooronderstelde en de stad als stedelijke werkelijkheid benadert, een kritiek dan
wei te verstaan op romantische grondslag. Het is een dergelijke kritiek, die
zoals we zullen zien, de naoorlogse stedebouw van de moderne tijd wezenlijk
heeft mede- bepaald. Deze stedebouw kan worden beschouwd als een poging de
constituerende vooronderstellingen van een stedebouw volgens de klassieke
dieptestructuur -althans ten dele- in twijfel te trekken en bet modern vooronderstelde der werkelijkheid in zijn stedebouwkundig fungeren te .verzoenen
met 'de mens' als vooronderstelling.
De oorsprong van deze kritiek lijkt inderdaad terug te gaan op de cartesiaanse
scheiding tussen ontische subjectiviteit en ontische objectiviteit. In de naoorlogse stedebouw nemen wij pogingen waar een gebied van ontische subjectiviteit
in contact te brengen met de ontische objectiviteit van de functionele stad. Het
is zeker zo, zoals we zullen zien, dat daarbij de ervaring van de stad als een
wanhopig makend verschijnsel een rol speelde en dat een belangrijke intentie
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werd dat de stedebouw niet kon volstaan met uitwendige waarneming van de
maatschappelijke mens, maar moest doordringen tot de belevings-wereld van
mensen.
Twee opvallende aspecten daarbij willen we alvast signaleren. In de eerste
plaats het voortdurend terugvallen, ook in de naoorlogse stedebouw, op de
tuinstad-conceptie. Speelde hierbij ideostructureel een rot, dat men in de
tuinstadbeweging meende dat de werkelijkheid als vooronderstelde stedebouwkundig kon fungeren in samenhang met de ontiscbe subjectiviteit van bet
ontwerpend bewustzijn, met andere woorden dat de structuur van de tuinstad
kon ontstaan op grond van subjectieve ervaring (voor dit ontwerp-uitgangspunt,
zie slot hoofdstuk 12)? Daarmee zou dan een synthese tot stand zijn gebracht
tussen de intuitieve zelfgegevenbeid van bet ontwerpend bewustzijn en de
werkelijkheid als ontische objectiviteit en hoefde de positie van de 'ontwerper'
-die toch later ook op zo'n gespannen voet met het paradigma van de functionele stad zou komen te staan- niet problematisch te zijn. Daarmee zou dan -en
hiermee belanden we aan bij bet tweede opvallende punt dat we alvast willen
signaleren- het ideaal van de eenheid van bet stedebouwkundig werk, dat na de
oorlog teloor ging maar in de periode daarvoor zo merkwaardig aanwezig leek,
misschien kunnen worden hersteld. En waren bet vooral niet de stedebouwkundig
ontwerpers die in hun romantische kritiek en pogingen tot syntbese te komen
voorop liepen?
Immers, de stedebouw had zich gedurende de periode van haar eenbeid voornamelijk tangs de lijn van bet onderzoek ontwikkeld. Dit onderzoek begon erg
de voorgrond van de stedebouw te worden en leidde -in zekere zin- tot een
institutionalisering van de planologie als een nieuwe bestaansvorm, met een
eigen taal en instrumentarium, van bet ruimtelijk bandelen. De stedebouw als
ontwerp-vak, wat zij van oudsher tocb met name was, raakte op de achtergrond.
Hield het stedebouwkundig onderzoek zich met name bezig met de stad als
ontiscbe objectiviteit, de ontwerper stond met deze stedelijke werkelijheid en
stad als verschijnsel op gespannen voet, omdat men voor de werkzaamheid van
bet ontwerpen de grondslag meende te moeten bepalen in de ontische subjectiviteit, in de intuitieve zelfgegevenheid van het bewustzijn. Ontwerpen immers
wordt veelal gezien als een eigenschap van het bewustzijn, een eigenscbap
zelfstandig naast bet denken gedacht, wezenlijk anders, maar analoog in zijn
mogelijkheid de kloof tussen res cogitans en res extensa te overbruggen.
De gesignaleerde kloof leidde bijvoorbeeld in het geval van Le Corbusier ertoe,
dat bij enerzijds de stad als machine proclameerde, anderzijds in zijn werken
een portret van Lodewijk XIV opnam, de ontwerper bekleed met absolute macht,
die zijn subjectiviteit tot werkelijkbeid kon maken. Maar wezenlijker: als het
ontwerpen inderdaad is gestoeld op een gebied van ontische subjectiviteit, en
als aan de andere kant de ontiscbe objectiviteit van de stad als verschijnsel
zich steeds nadrukkelijker en opdringerig gaat stellen, met name door de
betekenis die aan bet stedebouwkundig-planologisch onderzoek werd gebecht,
dan lijkt de tweespalt, die wij in hoofdstuk 1 in de naoorlogse ontwikkelingsgang van de stedebouw konden waarnemen, niet onbegrijpelijk.
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Dat in de fase daarvoor voorwaarden konden worden gevonden waaronder een
eenheid van stedebouwkundig werk (ontwerp en onderzoek, vorm en inhoud)
mogelijk was, betekende kennelijk niet dat in de stedebouw de cartesiaanse
ontologie der splitsing van de wereld in de gebieden bewustzijn-werkelijkheid,
geest-ding, mens-materie, was overwonnen. Kennelijk was deze alleen maar, als
gevolg van de fasciner~de ontdekking van de stad in 1wtr tegemoetkomende
objectiviteit -door welke ontdekking de voortgang van de stedebouw toen
wezenlijk werd bepaald- slechts in, zoals Loen zegt, "verdoezelende historische
herinnering" (45) vervallen.
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Hoofdstuk 14:
DE MODERNE TIJD (2)
14.1 Dialectiek der moderne stedebouw
Het kan wellicht verbazing wekken dat wij in dit laatste hoofdstuk, waarin de
naoorlogse stedebouw van de moderne tijd centraal staat, niet ingaan op de
stedebouwkundige concepten waarop in bet algemeen de aandacht wordt gevestigd, zoals 'Pendrecht', 'Kennemerland', de steden op bet nieuwe land van de
IJselmeerpolders, 'Emmen', de 'Bijlmermeer', meer in bet algemeen: de grote
stedelijke uitbreidingen die na de oorlog noodzakelijk werden geacht om de
groeiende stadsbevolking te huisvesten. De reden hiervan is niet aileen, dat deze
ontwikkelingen in veel stedebouwkundige literatuur al zijn gedocumenteerd. De
reden is wei, dat wij niet in de eerste plaats zijn geinteresseerd in een
fenomenologische beschrijving van de ontwikkeling van de stedebouwkundige
professie, maar vooral in die concepten die de stedebouw als mogelijke discipline structureel, dat wil zeggen naar vooronderstellingen, categoriaal gehalte,
enz. hebben bepaald. Een van die concepten is de zogenaamde 'wijkgedachte'.
Vanuit deze gedachtengang, moet de naoorlogse stedebouw van de moderne tijd
worden getypeerd als kritiek op de vooroorlogse stedebouw. De verhouding van
voor- en naoorlogse stedebouw is dialectisch. Deze innerlijke dialectiek in de
voortgang der moderne stedebouw leidt tot een dynamische beschrijving van de
ontwikkeling van de stedebouw tussen Scylla en Charybdis. Een dialectische
relatie tussen de voor- en na-oorlogse stedebouw van de moderne tijd betekent,
dat beide als delen van een geheel worden beschouwd. Daarbij vormt de
naoorlogse stedebouw weliswaar een antithese tot de voorloorlogse, maar dan
vanuit een gerichtheid naar een synthese van vooronderstellingen van voor- en
na-oorlogse stedebouw. De naoorlogse stedebouw kan slechts worden begrepen
vanuit de vooroorlogse stedebouw als haar vooronderstelling.
14.l.l De na-oorlogse stedebouw als romantische kritiek
De naoorlogse stedebouw van de moderne tijd als kritiek vindt zijn bedding in
de romantische dieptestructuur en voltrekt zich vanuit 'de mens' als vooronderstelling. De eerste 'individuele vondst' die bedoelde kritiek als basis heeft, is
het stedebouwkundig concept de wiikgedachte. (1) De wijkgedachte echter, is
geen geisoleerd stedebouwkundig gegeven. Net als in het geval van de 'ontgeuring van de maatschappij' participeerde ook nu de stedebouw in een samenlevingsproject. Dit project had als voornaamste gerichtheid in de Nederlandse
samenleving na won gemeenschap te bewerkstelligen.
De stad werd als een bedreiging voor de individuele mens ervaren. zij was de
machinerie van het moderne leven. Men kon eenzelfde kritiek beluisteren. die
wij eerder als kritiek op de barok-stad citeerden: de stad zou de mens 'ontmen-
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selijken', zij was een leefwereld waarin bet individu niet tot ontplooiing kon
komen en die vijandig was aan zijn persoonlijke ontwikkeling. De stad was de
'Gesellscbaft'. zij was geen 'Gemeinschaft'. De mens in de moderne stad was de
'massa-mens'. voor de ontwikkeling en ontplooiing van deze mens ontbraken de
noodzakelijke voorwaarden.
Een stedebouw die zich deze problematiek aantrekt, zal opnieuw in ees samenlevingsproject participeren. Volgens A. Bos was dit participeren voor de
naoorlogse stedebouw essentieel. Hij scbrijft "De tweede wereldoorlog geeft
tenslotte de grote stoot aan de stedebouw." Vervolgens scbetst hij de maatschappelijke problematiek die bet kader kader bepaalt "waarin zich ttu de nieuwe
stedebouw beweegt." Hij stelt "Waar tot nog toe de op basis van de Woningwet
werkende architect-stedebouwer moeizaam zijn richting zelf zocht temidden van
een nog in maatschappelijk opzicht onzekere zich uitlevende maatschappij, bleek
na de oorlog dat de nood allerwege een besef bracht dat de mensheid betrokken
is in een wereldcrisis, waarin een proces van geestelijke ontworteling steeds
sterker tot uitdrukking komt. Het inzicht breekt door dat maatschappelijke
ordening in zekere mate voorwaarde tot voortbestaan is geworden en dat er
voorgoed een streep zal moeten worden gezet onder bet 19de eeuwse avonturisme in maatschappelijke zin. Wij zijn thans in een tijdperk gekomen waarin
vrijwel algemeen door de volkeren wordt ingezien dat de vrije mens in een
rechtvaardige maatschappelijke orde in bet middelpunt moet staan en dat
daartoe bestudering, groepering en beheersing van maatschappelijke krachten in
grote mate noodzakelijk is geworden." (2)
Daarom, zo stelt Bos, voelt de stedebouwkundige "in stijgende mate de behoefte
zich rekenschap te geven van het wezen der stad, zoals die is en zoals die zou
kunnen worden op grond van maatschappeljke verscbijnselen van v.erscbillende
aard." Dit moet gebeuren door middel van tstudieen' op "tal van gebieden van
economiscb, sociaal en geestelijk Ieven". Met name dit laatste gebied markeert
bet onderscheid met de vooroorlogse stedebouw, waar deze dimensie niet als
zodanig werd gepropageerd. Even verder kan Bos dan ook stellen: "De moderne
stedebouwkunde ontwikkelt zicb zodoende van architectonische kunst tot
levenskunst". (3)
In de 'wijkgedacbte' ontdekte de samenleving een concept dat een antwoord op
de gescbetste problematiek trachtte te zijn. Toepassing van de 'wijkgedachte'
zou leiden tot een gelede stad, waar bet menselijk bestaan in overzichtelijke,
hierarchisch gestructureerde ruimtelijke eenheden tot een gemeenschapsleven
kon komen. Dit ontstaan van gemeenschap was voor ieder individu de noodzakelijke voorwaarde om tot ontwikkeling en ontplooiing te komen. Bos scbrijft: de
wijkgedachte gaat "er vanuit dat de maatschappij zich slechts gezond kan
ontwikkelen als de mens in zodanige verhoudingen kan Ieven dat hij voor de
verschillende doeleinden in zijn Ieven een gemeenschap vindt, die aan zijn
leeftijd en ontwikkeling zodanig is aangepast, dat hij daarin enerzijds een
zelfbewustzijn en creatief vermogen als mens kan handbaven en anderzijds de
voorwaarde voor · bet vormen van gemeenschap daarin duidelijk aanwezig zijn."

(4)
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Wat opvalt in de literatuur waarin de 'wijkgedachte' uit de doeken wordt gedaan
is, dat deze een in ernstige mate bevoogdende toon laat horen: men wist wat
goed was voor de mens. In zekere zin had de 'wijkgedacbte' eenzelfde opvoedende en bevoogdende toon als de concepten uit de beginperiode van de
moderne stedebouw, zoals bijvoorbeeld Saltaire. Een opvoedend element was
immers ook aan deze concepten wezenlijk, zij neigden ertoe bet stedebouwkundig handelen in de richting van een 'beboren' te zien.
In de gelede stad met zijn opbouw naar buurten en wijken, berkennen we een
variant van bet 'atoom-mens-heelal-model' (zie ook bij Illustraties). De term
organisch blijft bij de 'wijkgedacbte' een sleutelterm. De stad moest worden
opgebouwd als een organisch geheel van de ruimtelijke eenbeden buurt en wijk,
die moesten fungeren als inelkaar grijpende sociale integratiekaders. Maar in de
concentrisch-gelede opbouw van de stad herkennen we tocb ook een mathematisch-geometriscbe opbouw gelijk de barok-stad, met nu de individuele mens
als meermachtig subject in bet middelpunt (d.i. als centrale vooronderstelling) en
met zijn uitstralende werking naar de opklimmende levenskringen van gezin,
buurt, wijk, enz. over de diverse sectoren van bet Ieven (wonen, sport en spel,
opvoeding en onderwijs, sociaal verkeer, godsdienst en kerkelijk Ieven, enz.)
In de 'wijkgedachte' werd ecbter ook teruggegrepen naar de middeleeuwse stad,
waarvan een romantiscb beeld werd geschetst. Toen was bet Ieven overzichtelijk
en harmonisch. Ook werd gedacht vanuit de leuzen van de Franse Verlichting:
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Er werd gesteld, dat van deze Ienzen niets
was gerealiseerd, en bet zal duidelijk zijn dat 'broederschap' als de leuze kan
worden beschouwd waarvan 'gemeenschap' de nieuwe verpakking was. (5)
14.1.2 Structurele betekenis van de wijkgedachte
De wijkgedachte zal hier niet gedetailleerd als 'individuele vondst' uit de doeken
worden gedaan. Het gaat in dit hoofdstuk om de structurele betekenis die dit
concept voor de ontwikkeling van de stedebouwkundige professie en discipline
heeft gebad. Die betekenis kan niet gemakkelijk worden onderschat. De 'wijkgedachte' als stedebouwkundig concept heeft een durende invloed uitgeoefend op
de stedebouw. Daarom kan aJs hypothese worden geformuleerd dat deze 'wijkgedachte' -althans de vooronderstellingen die aan · dit concept ten grondslag
liggen- bet constituerend principe hebben gevormd voor de naoorlogse stedebouw
van de moderne tijd.
De naoorlogse stedebouw kan als een onvoltooide wijkgedachte worden beschouwd en als een voortdurende poging de eraan ten grondslag liggende
principes en fundamentele ideee!n opnieuw te interpreteren en in een nieuwe
variant vorm te geven. Daarbij zijn ook pogingen gedaan, dit concept tot een
soort van wetenschappelijke voltooiing te brengen. Hoe geslaagd deze pogingen
moeten worden genoemd, en in boeverre ze vanuit stedebouwkundig oogpunt
wetenschappelijk kunnen worden genoemd, hangt samen met de vraag of de
stedebouw in die pogingen toegemeten aan haar zaak de stad is gebleven. Dit
hangt weer samen met de vraag in hoeverre stedebouwkundig de mens als
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vooronderstelling kan fungeren, met andere woorden adequaat is aan de zaak
waarvoor de stedebouw zich ziet gesteld, met name: in hoeverre de stedebouw
door een dergelijke vooronderstelling juist dichter bij haar zaak komt, dan wei
daarvan af drijft.
14.1.3 Het 'gangbat:e meftS-begrip"
De 'wijkgedachte' had de 'mens' als vooronderstelling. De vn.:u~~ saar de mens
werd op romantische wijze gesteld. Hierin verschilde de naoorlogse stedebouw
wezenlijk van de vooroodogse, waarin -in de tijn van een klassieke dieptestructuur- bet antwoord <>P de vraag naar de mens slechts werd gegeven .op
grond van een uitwendise waarneming van zijn maatschappelijk functioneren. De
vraag naar de psychische dimensie werd niet gesteld. Er vond aileen een meting
plaats van maatschappelijke causaliteiten. Oe mens was de maatschappelijke
mens, zoals Loen dat noemt. De vooroorlogse stedebouw van de modern.e tijd
kwam in haar statistische, massate waarneming (op basis van bet survey)
'sle.chts' toe aan de 'massa'.
Vanuit dit perspectief kunnen wij de moderne stedebouw zien in haar dialectische ontwikkeling van voor- en naoorlogse stedebouw: de naoorlogse is een
antithese op de vooroorlogse, omdat zij de veronderstelling van de massa, zoals
die statistisch (touter kwantificerend) wordt uitgesproken in termen van
maatschappelijke causaliteiten te weinig vindt en deze wil zien aangevuld met de
individuele mens als eKisterend wezen, de mens zoals die -wat Loen noemt- in
'bestaans-communicatie' met de naaste treedt en daarin deel is van een gemeenschap. De bekende theoloog G. van der Leeuw merkt in een recensie van bet
boek 'De stad der toekomst; de toekomst der stad' van A. Bos c.s., waarin voor
bet eerst de 'wijkgedachte' uitvoerig wordt behandeld, in dit verband op, dat in
dit boek zo mooi over de mens wordt gesproken, namelijk over de mens als
'naaste'. (6)
In een artikel van een van de schrijvers van bet genoemde boek, mevr. L.M.
Mispelblom Beyer-van den Bergh van Eysinga, komt bet 'tekort' van stedebouwkundig onderzoek sebaseerd op louter een statistische benadering ook uitvoerig
aan de orde. Zij stelt: "Nogmaals moge er de nadruk op worden gelesd, dat aile
delen van bet onderzoek op bet begrijpen van de mens gericht moeten zijn. ( ... )
Zo zullen quantitatieve .methoden slechts middel kunnen zijn. Het statistisch
materiaal kan een eerste, doch slechts voorlopige indruk geven van de verhoudingen binnen de wijk, over de opbouw van de bevolking naar geslacht, leeftijd,
beroep, kerkelijke en politieke gezindten." Echter, vervolgt zij even later. "Men
kan de mensen beschrijven, klassificeren, indelen in groepen, maar men weet
dan nog slechts zeer weinig van hen. De belangrijkste vragen zijn immers niet
quantitatief." Als voorbeelden van deze kwalitatieve vragen noemt de schrijfster
enkele vragen die de menselijke beleving betreffen, namelijk "hoe voelt de mens
zich in zijn huis, zijn buurt, zijn wijk?" (7)
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Duidelijk komt hierin naar voren hoe in de naoorlogse stedebouw de mens als
vooronderstelling lijkt te gaan fungeren. Maar deze uitspraak moet worden
gepreciseerd. Want speelde deze vooronderstelling dan in de vooroorlogse
stedebouw niet mee? Gesteld kan worden, dat in dit stadium de aandacht voor
de mens materieel van karakter was en zich concentreerde op de problematiek
van zijn lichamelijk-in-de-wereld-zijn. Daarvoor moesten optimale (hygienische,
gezonde) omstandigheden worden geschapen. In de naoorlogse stedebouw breidt
het werkterrein van de stedebouw zich uit. In termen van categorialiteit de
naoorlogse stedebouw poogt de begripsvorming omtrent haar zaak te 'verheffen'
tot het psychische. (8)
Zoals in het vorige hoofdstuk werd gesteld: men wilde doordringen tot de
belevings-wereld van mensen. Dit psychische als poging tot methodisch idee
van en ontwerp voor de stedebouw kan worden beschouwd als een poging een
overkoepeling tussen 'bestaan' en 'wereld' tot stand te brengen die verder reikt
dan een overkoepeling touter in de dimensies van het stedelijk Ieven. Dit zou
immers een beperking tot het biologisch-lichamelijk functioneren van de mens
inhouden, waardoor de stedebouw in wezen niet eens zou toekomen aan het
menselijk bestaan. Want, stelt Loen: het lichamelijk-in-de-wereld-zijn behoort de
dimensies van de wereld, niet van het bestaan.
De dialectiek van voor- en naoorlogse stedebouw kan worden uitgedrukt in
termen van -wat Loen noemt- het 'gang bare mensbegrip', waarin de mens wordt
gezien als een gelaagd wezen. Eerst is de mens lichaam, maar daarenboven is de
mens een geestelijk wezen. (9) De ontwikkeling van de moderne stedebouw kan
vanuit dit begrip -deze ontologie- worden gezien, als een poging zich naar een
boger niveau van mens-zijn te verheffen en de mens wezenlijk te beschouwen in
termen van het psychische. Heeft de poging tot een dergelijke voortgang binnen
dit 'gangbare mensbegrip' te komen de stedebouw als speciale wetenschap verder
doen slagen?
14.2 De wiikgedachte als stedebouwkundig concept
en wat daar uit voortkwam
14.2.1 Het bestaan als vooronderstelde
De 'wijkgedachte' wilde zich rekenschap geven van het 'bestaan'. Het menselijk
bestaan was vooronderstelde. De mens als vooronderstelling vond in dit vooronderstelde zijn grond. Wellicht hing dit mede samen met het denkklimaat in de
tijd dat de 'wijkgedachte' werd geformuleerd. Dit kenmerkte zich immers onder
andere door personalisme en existentialisme. Ook het denken van Loen wordt
-niet geheel ten onrechte- wei als existentialistisch getypeerd, al lijkt 'existentieel' een verantwoorder aanduiding, wars als Loen er zelf van is iets tot een
-isme te stempelen. (10) Mede gelet op de stelling van Tellegen, dat in de
naoorlogse tijd de kritiek op de barokstad in philosophis in het existentialisme
opnieuw tot Ieven komt (11), kan de vraag worden gesteld of het toevallig is
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dat wij de strevingen van de 'wijkgedachte' in structuur kunnen brengen aan de
hand van een existentieel schema. Dit schema gaat natuurlijk terug op het werk
van Loen, maar bevat ook elementen die in de paragraaf in hoofdstuk 6 over
Heidegger ter sprake kwamen.
Uitgangspunt van dit schema is het onderscheid van Loen naar (menselijk)
'bestaan' (',existentie') ,en 'w.ereld'. 'Bestaan' en 'wereld' vallen niet samen, het
zijn .twee .ontis.che .gebieden. Maar bet menselijk bestaan speelt zich af in de
werkelijkheid., de wereld is haar toneel. Bij Heidegger, stelt Loen, kunnen we nu
twee fasen in zijn de.nken onderkennen:
1 de mens wm:dt :in de wereld gesmeten (ten dode);
2 de mens w.e.et .door midde1 van het ~ een reiatie .tot de werkelijkheid te
bewerken, waardoor hij ook in die werkelijkheid zin ontdek.t en een antwoord
vindt op de zin-vc.aag: hij ontdekt bet zijn. {12)
Nu moet de werkelijkheid worden onderscheiden naar een aantal gebieden, elk
met hun eigen modus, elk een ander.e objectiviteit. Zo treft bet menselijk
bestaan in de wereld aan en komt in aanraking met de 'natuur' en de 'samenleving', maar ook met de 'dingen', wij zagen (hoofdstuk 6): in hun Vor- dan wet
Zuhandenheit. (l3) Ofwel: in de werkelijkheid 'ontmoet' de mens -en onderhoudt
hij een relatie met- de natuur, de samenle;vJ.ng en de dingen. De naoorlogse
stedebouw s.telt nu ppging,en in het we.rk de r.elatie van de mens tot deze
objectiviteiten van de wereld te regelen door middel van het wonen, zoals
hiervoor onder 2 genoemd. Vanuit .dit schema zullen we de voortgang der
naoorlogse stedebouw analyseren.
-De natuur

Iemand die zich intensie.f heeft inges;pannen de 'wijkgedachte' als stedebouwkundig concept te realiseren is W.F. Geyl, die .ook tal van artikelen over dit
onderwerp heeft geschreven. Geyl stelt, dat de leefwijze van de moderne mens
zich onder meer kenmerkt door gering contact met de natuur. alsmede met de
'mensengemeenschap': de samenleving. De 'wijkgedachte' beoogt aan beide
tekortkomingen tegemoet te komen. (14) We herkennen in deze uitspraak twee
van de domeinen uit ons schema. Concentreren we ons nu op het eerste domein:
de natuur.
Geyl ent de 'wijkgedachte' nadrukkelijk op de Engelse tuinstadbeweging en
noemt in dit verband de bekende voorbeelden 'Letchworth' en 'Welwyn Garden
City'. Het concept dat aan deze steden ten grondslag ligt, vat hij als volgt
kernachtig samen:
-de grond behoort de gemeenschap~ eventuele waardevermeerdering komt die
gemeenschap toe;
-de stad is niet groter dan 30 tot 50 000 inwoners en is omgeven door een
groene gordel;
-deze steden hebben een eigen nijverheid .en $ociaal en cultureel centrum.
Hieraan verbindt Geyl de conclusie, dat aan een stad een maximum-grootte moet
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worden gesteld om bet contact van de mens met de natuur te kunnen waarborgen. Geyl vervolgt zijn analyse: door de groene gordel zijn de inwoners · van
contact met de natuur verzekerd, echter: de tuinsteden zoals genoemd kleven
ook bezwaren aan. Zo noemt Geyl, dat ze door hun overgangskarakter nocb
stad, nocb platteland zijn. Hij stelt zelfs, dat de tuinstad is verbasterd, onder
meer naar een vorm waarin wij noch slechts een verwaterde, steriel-romantiscbe
weergave van bet natuurlijk Ieven aantreffen, waarin bet pseudo-landelijke
boerenbedrog is (de 'garden-suburb'). (15)
De 'wijkgedachte' speelt dus duidelijk in op een constante van de gehele
moderne stedebouw: bet concept van de tuinstad, dat bet antropologisch
oergegeven van de relatie mens-natuur (in een gedomesticeerde vorm) tot
vooronderstelling heeft. Deze constante heeft in de naoorlogse stedebouw een
nadrukkelijke rol gespeeld. In stedebouwkundige concepten als 'Emmen, open
groene stad', maar later ook 'Haagse Beemden' (Breda) en 'Maaspoort' (Den
Bosch) berkennen we deze vooronderstelling. Daarbij lijkt in sommige concepten
zelfs een neiging aanwezig de natuur als domein een dominerende betekenis toe
te kennen. Bij Emmen wordt gesproken over plukken woningen om bet natuurlijke, spontane en gegroeide karakter van het plan uit te drukken (16), bij de
'Haagse Beemden' vinden we in een 'autonomie der ecologie' een nieuwe
interpretatie van de categorie der organiteit, waaruit een sterke antithese met
'de stad als kunstwerk' spreekt.
-De samenleving
Ten aanzien van de vooroorlogse stedebouw werd gesteld, dat deze op een
specifieke manier bet thema 'de samenleving' systematisch in haar kennen had
geintegreerd, en wet op methodische wijze op grond van het zogenaamde survey.
De ontmoeting van de mens met de mensengemeenschap, zoals Geyl dat noemt,
en die in paragrafen hiervoor al aan de orde is gesteld, leidt echter niet aileen
tot de survey. Deze zou de samenleving niet in beeld brengen zoals deze door
de mens wordt beleefd. Er kan niet worden volstaan met slechts een kwantitatieve benadering.
De vraag die in de naoorlogse stedebouw aan de orde komt is dus, of volgens
een methodisch idee waarvan de survey uitdrukking is, de samenleving -stedebouwkundig gezien- adequaat wordt verdisconteerd. Het antwoord van de
na-oorlogse stedebouw lijkt te luiden: neen, want de survey lijkt zich slecbts
bezig te houden met een geleding van de massa in haar functioneren binnen bet
stedelijk organisme, heeft slechts be trekking op •de maatschappelijke mens'. De
voor-oorlogse stedebouw komt niet toe aan de mens als het individu en zijn
sociale functioneren binnen de stedelijke gemeenschap. Dit moet wei, want
zoals Geyl probeert duidelijk te maken, draagt de materiele bedding van bet
stedebouwkundig plan wei of niet bij aan een gewenst sociaal en psychologisch
functioneren. Wijk en buurt als stedebouwkundige eenheden vormen mede de
integratiekaders voor de individuele mens. ( 17)
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We kunnen dit ook als volgt uitdrukken:
De modus van de stedelijke samenleving als objectiviteit is. 'Gesellschaft', maar
behoort die der 'Gemeinschaft' te zijn. Hiermee introduceert de •wijkgedachte'
een gedurfde vooronderstelling in de stedebouw. Reeds meteen na de oorlog
treffen wij de slogan aan: "Het is hun stad, leg bet hun nit". Men wilde de
mensen bij de wederopbouw van hun stad betrekken. De stedebouwkundige gaf
daarmee uitdrukking aan zijn verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap, een
proces dat zich geleidelijk aan ontwikkelde tot inspraak en medezeggenschap als
noodzakelijke vooronderstelling van bet ontwerpproces, zoals eellder werd
gesteld. Deze ontwikkeling moet nochtans in de structuur van een 'subject-subject-relatie' worden gedacht: enerzijds de stedebouwkundige als subject,
anderzijds de gemeenschap als bet (collectief) subject waaraan de stedebouwkundige verantwoording schuldig is. Bij de 'wijkgedachte' zien we echter naast de
gemeenschap als subject, ook de 'gemeenschap' als object der stedebouw, en
daarom als onderdeel van de stad als stedebouwkundige zaak verschijnen! Ook
van hieruit kan worden begepen waarom werd teruggegrepen op het concept van
de middeleeuwse stad, waar immers in de middeleeuwse 'broederschap' de
gemeenschap was verwezenlijkt. (18)
-De dingen

Wij zien in de stedebouw geleidelijk aan een terugtreden van dit aspect der
samenleving optreden, het domein der dingen gaat domineren. Daarmee gaat
gepaard het toenemende belang dat aan de tekentaal als vooronderstelde wordt
gehecht. Immers: dingen vragen erom te worden getekend, te worden afgebeeld.
De (micrologische) fase waarin deze ontwikkeling gestalte krijgt, kan met een
geijkte term worden aangeduid als die van het 'beeldend functionalisme'. (19)
Deze fase moet echter worden begrepen in continuiteit met de vorige fase van
de 'wijkgedachte', waarin de samenleving als thema domineerde. De vooronderstelling van beide fasen is de mens, wiens behoeften in de dimensies van het
psychische worden begrepen. De stedelijke omgeving moet voor die mens een
identificatie-kader bieden. In de fase na de 'wijkgedachte' valt echter daarbij de
nadruk op ~ herkenbaarheid.
Scheffer merkte op, dat bet stedebouwkundig ontwerpen op verkavelingsniveau
een soort van analytisch-experimentele werkwijze was gaan vertonen. Stroken
waren bet uitgangspunt. Deze werden gegroepeerd tot eenheden. Deze werden
aanvankelijk, vanuit de samenleving als thematiek, bedoeld te functioneren als
'sociale' eenheden. In de fase van het 'beeldend functionalisme' echter werden
de eenheden tot 'visual group', bet moesten 'visueel' herkenbare eenheden
worden. Herkenbaarheid in die zin werd een sleutelwoord voor de stedebouwkundig ontwerper, waarmee 'de samenleving' als identificatiemogelijkheid was
gesubstitueerd door 'de dingen' als identificatie-mogelijkheid. Na een stadium
waarin de stroken werden gegroepeerd tot sociale c.q. visuele eenheden die zich
leenden voor een herhaalbare toepassing ('stempels'), leidde deze ontwikkeling
tot het ontwerpen van (herkenbare) 'plekken'. (20)
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De hier geconstateerde verschuiving van 'het sociale' naar 'het visuele' als
identificatiemogelijkheid treffen we ook aan in een opmerking van de bekende
socioloog J.A.A. van Doorn, die in 1955 stelt: "De ene wijk is de andere, men is
nergens 'thuis'." Vanuit deze constatering pleit hij in zijn opstel, waarin de
'wijkgedachte' als een sociaal-maatschappelijk onhaalbaar concept wordt
bestreden, voor "meer variatie en afwisseling, zodat de herkenbaarheid van een
wijk wordt bevorderd." (21)
Maar niet aileen op verkavelingsniveau werd een ordening van de dingen als
plaatsvervangend voor de 'samenleving' gedacht. Ook op het niveau van het
stedelijk ontwerp van buurt en wijk, va~ de architectuur van de stad. Gesteld
kan worden, dat wat dit betreft het thema van de samenleving niet geheel, doch
slechts ten dele terugtreedt. Bij de architect Bakema -die vindt dat het
(kunnen) beleven van de ruimte tot de opvoeding van de mens behoort (22)merken we heel duidelijk hoe de samenleving constituerend blijft voor het
ontwerp van de gebouwde omgeving. De samenleving is -als de mens in de
gemeenschap van kleine tot en met grote kring- gecamoufleerd aanwezig in de
vormgeving -materialiteit- van de stad. (Zie ook Illustraties.) Bakema streeft dan
ook naar -getuige de titel van zijn inaugurate rede- samenlevingsarchitectuur.
In deze rede bemerken wij weer de ruime strekking die aan het architectonisch-stedebouwkundig ontwerpen wordt gegeven. Zo vraagt Bakema "aandacht
voor de betekenis van dit vak voor ons Ieven'' en betreft dit vak: "Het ontwerpen van ruimte te vormen met constructies voor mens." In zijn rede behandelt
Bakema vervolgens het begrip 'mens' als een apart begrip. Hij doet dit omdat
"ik me er sterk van bewust ben dat bet arcbitectonisch ontwerpen gebaseerd
dient te worden op de behoefte van de mens, om vorm te geven aan zijn
verlangen naar levensverklaring." Hij vervolgt: "De tijd is voorbij dat een groep,
partij of godsdienst kan domineren bij het zoeken naar een levensverklaring. De
onderlinge betrekkingen van de verscheidene levensopvattingen op aarde,
beginnen steeds meer stimulans te worden voor het menselijk bewust worden
van zijn existentie-wetten." (23)
Op aspecten van deze visie komen we terug aan het slot van dit hoofdstuk.
De fase van bet 'beeldend functionalisme' heeft eenzelfde kritische strekking
aan het adres van de stedebouw van bet AUP als de 'wijkgedachte'. Ook zij
stelt de vooronderstellingen waarop de vooroorlogse stedebouw zich baseerde ter
discussie, met name de daaruit afgeleide wijze waarop deze stedebouw 'de mens'
in haar kennen verdisconteerde. De vraag werd gesteld of deze vooronderstellingen niet inadequaat waren om een menseliike gebouwde omgeving te ontwerpen. Betekenden zij immers niet een beperking van de stedebouwkundige
begripsvorming tot het vooronderstelde 'de werkelijkheid'?
De aanduiding 'beeldend functionalisme' geeft al aan, dat men zich wei in lijn
met de functionele stad wilden stellen. Er moest alleen naast functie een
evenwaardig accent gaan vallen op vorm, bet 'beeldend aspect' werd beklemtoond naast het functionele en technische aspect der stedebouwkunde. Het ging
er niet om de legitimiteit van de survey te betwisten, wei om daarnaast de
stedebouw als vormgevende activiteit te onderstrepen. Dit komt bijvoorbeeld tot
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uitdrukking in een bekende uitspraak van J.B. Bakema, waarin hij stelt dat men
niet van de ontwerper kan verwachten dat hij achter de 'survey-tafel' plaats
gaat nemen. (24)
Het accent op het beeldend aspect en de (individuele) mens als vooronderstelling, de mens die ook aan de gebouwde omgeving. zijn identiteit had te ontlenen,
betekende een ander fungeren van 'de taal' als vooronderstelde. De sehrijf- en
rekentaal, i.e. de 'onderbouwende taal der statistiek' was niet adequaat aan de
categorie van het psychische.• in welke categorie de vooronderstelling 'de mens'
uitspreekbaar moest worden gemaakt. Nodig was een andere taal van bewerking.
Naast de tekentaal zou dit een omvorming betekenen van de sp£eek:taal, zodat
abstracte noties zoals omgeving, ruimte en tijd k:onden worden vervangen door
concrete noties zoals plaats, plek en gebeuren. (25) Met dergelijke begrippen
kon immers de belevingswereld van mensen tot uitspraak worden gebracht. De
abstract-mathematische taal waarin de functionele stad werd uitgesproken,
beperkte zich tot de ritmiek van het alledaagse Ieven, zij had het niet in zich
cesuren van het menselijk bestaan uit te spreken. Noodzakelijk was een
poetische taal: de architect als dichter. (26)
Vanuit dit inzicht ontwikkelt zich allengs het zogenaamde belevings- jargon,
waarin wordt geprobeerd de stad als gebouwde omgeving in zijn psychische
dimensie te vatten met behulp van termen als herbergzaamheid, herkenbaarheid,
warmte, gezelligheid, geborgenheid, enz. Een bekend stedebouwkundig concept
(document) in dit verband is de 'Doelstellingennota Groningen' (begin jaren 70,
zie fragment Illustraties). (27) Ret valt ecbter op, dat deze taal niet of
nauwelijks structuur verkrijgt en blijft steken in bet stadium van een 'losse,
onsamenbangende begripsmatigheid'. Dit betekent dat de vraag naar bet wetenschappelijk gebalte van deze benadering nadrukkelijk aan de orde moet worden
gesteld: treffen wij bier -in de kiem- een conceptie aan die inderdaad tot een
nieuw dan wel aanvullend categoriaal ontwerp van de stedebouw zou kunnen
leiden? Dit ontwerp zou dan wel een metbodisch idee moeten im.pliceren met
behulp waarvan de stedebouw toegemeten kan blijven aan haar zaak en baar
grenzen als speciale wetenscbap niet behoeft te overschrijden.

14.3 Wetenschaopeliike voltooiing van de wiikgedachte?
In de vorige paragraaf werd de vraag opgewO£pen, of een romantische benadering waarin werd getracht door te dringen naar de stad als belevings-wereld van
mensen, stedebouwkundig tot wetenscbappelijke 'voltooiing' zou kunnen worden
gebracbt. Wetenscbappelijke voltooiing wil in dit verband zeggen: uitgewerkt
naar een stadium van begripsvorming dat zich kenmerkt door een tbeoretiscb
gehalte in die zin, dat sprake is van een categoriaal antwerp dat in eerste
instantie bet stedebouwkundig kennen, maar ook het stedebouwkundig bandelen
tot methodisch idee kan strekken.
Een drietal pogingen zal nu wo£den genoemd. Twee daarvan richten zicb op een
ontwerp binnen de categorialiteit van het psychiscbe. We bedoelen met name de

249
'methode Lynch' en de theorievorming van N.J. Habraken. Als eerste poging
wordt bet zogenaamde 'distributie-planologisch onderzoek' genoemd.
14.3.1 Het distributie-planologisch onderzoek (DPO)
Dit type stedebouwkundig onderzoek werd door Angenot rechtstreeks in verband
gebracht met de 'wijkgedachte' (zie hoofdstuk 1). De 'wijkgedachte' betekent
immers ook dat er in buurt voldoende voorzieningen aanwezig zouden zijn om
daar de alledaagse behoeften aan boodschappen te bevredigen. Voor bet slagen
van de 'wijkgedachte' was bet daarom noodzakelijk dat per ruimtelijk eenheid
(buurt, wijk, stadsdeel) voor de in die eenheid noodzakelijke voorzieningen
voldoende draagvlak aanwezig was. Het DPO maakte deze problematiek tot haar
object. Dit leidde later onder meer tot de bekende publicatie 'Planologische
kengetallen'. (28)
Het komt ons echter voor, dat bet DPO vooral slagen als wetenschappelijke
aanpak vertoont als zij de ideologische vooronderstelling van de noodzakelijke
hierarchie van voorzieningen, zoals in de 'wijkgedachte' verankerd, los kan
Iaten en zich kan richten op een boger schaalniveau dan de buurt en de wijk.
Daar immers kan de stad worden beschouwd als 'stedelijke werkelijkheid' en kan
het DPO zich richten op de causaliteiten van het feitelijke alledaagse, maatschappelijke verkeer, zonder een structurering vanuit vooronderstellingen over
hoe dit verkeer zou moeten behoren te functioneren.
Daarom is het moeilijk bet DPO als wetenschappelijke voltooiing van de
'wijkgedachte' te beschouwen. Het is met dit concept verbonden, maar heeft
zijn methodische bedding voornamelijk kunnen vinden doordat het zich in wist
te voegen in het paradigma van de 'functionele stad'. Daarom is het wellicht
eerder als een vorm van stedebouwkundig onderzoek te beschouwen in de postparadigmatische fase van de functionele stad.
14.3.2 K. Lynch
Een eerste ontwerp dat zich baseert op de categorialiteit van het psychische en
dat veelal als wetenschappelijk wordt gezien, is de zogenaamde 'methode Lynch'.
Dit psychische heeft betrekking op hoe de mens de werkelijkheid van de stad
ondergaat en daarin een structuur kan lezen. Op de methode Lynch werd
uitgebreider ingegaan in deel 2, hoofdstuk 5. Daarin werd gesteld: de methode
Lynch speelt zich af binnen bet vooronderstelde der ervaring en richt zich op
de passieve ervaring: bet beleven. De methode Lynch is dan ook begrijpelijkerwijze aangegrepen om de mogelijkheid van een 'herbergzame stedebouw'
wetenschappelijk te doordenken en af te ronden. Het probleem van deze
methode is echter, dat het psychische in passieve zin, niet tot een koppeling
van -om in loeniaanse termen te spreken- bestaan en wereld komt en -in
termen van de tweespalt van de cartesiaanse ideostructuur- tot een samenbrengen van subject en object. Daarom is bet de vraag, of op grond van de
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methode Lynch een adequaat methodisch idee kan worden uitgewerkt, een
methodisch idee dat de stedebouw wezenlijk dichter bij haar zaak brengt. Blijft
dit niet noodzakelijk opgesloten in een psychologische conte:x~ ontstaan niet
slechts 'mental maps' en 'Cities of tbe mind'? (29)
14.3.3 NJ. Habraken
Ook Habraken heeft in zijn theorievorming gepoogd de relatie van de mens tot
de dingen te regelen. Een van de titels uit zijn werk luidt dan ook 'Mens en
materie'. (30) Anders dan bij Lynch wordt deze relatie niet in passieve zin (als
'beleving') geregeld, maar in actieve zin: bet bestaan grijpt actief over naar de
werkelijkheid en geeft deze vorm. De vooronderstelling die Habraken introduceert is die van de creativiteit van de mens, waardoor, anders dan bij Lynch,
nu niet bet accent op bet alledaagse kennen van de stad valt, maar op het
handelen als het alledaagse werken aan en bewerken van de stad. Dit 'werken'
zou opgevat kunnen worden als de desbetreffende categorie die Hannah Arendt
introduceerde. (31)
Vanuit deze (antroplogische) premisse die zich richt op de individuele mens,
moet bet werk van Habraken worden verstaan. Daarom kan ook zijn theorievorming ons inziens als een variant van de 'wijkgedachte' - en een nieuwe
poging tot wetenschappelijke doordenking en voltooiing daarvan- worden
opgevat.
De verschillende idealen van de wijkgedachte vinden we in het werk van
Habraken terug. Een bijzonder thema wordt daarin de democratisering van de
macht van deskundige en bewoner. Daarin vinden we enerzijds een teruggrijpen
naar de middeleeuwse stad, waar het stedelijk weefsel uitdrukking was van de
samenleving als geheel en waarin de gemeenschap als vanzelf aanwezig was,
anderzijds een verzet tegen een barokke opvatting van architectuur, die zich
baseert op de autonomie der grootschalige bebouwing -de rationaliteit van bet
monumentale- en een statische benadering met zich meebrengt. In de relatie
mens-materie vinden we bij Habraken het analogon van de subject-object- c.q.
geest-materie-ontologie. Habraken wit de scheiding opheffen. De macbt van de
ontwerper als het deskundig subject moet daartoe worden gebroken, het
ontwerpproces moet worden gedemocratiseerd en methodisch toegankelijk worden
gemaakt. Als wezenlijk invoegingskader voor de stedebouw en architectuur
noemt Habraken tenslotte - overeenkomstig het paradigma van de functionele
stad- bet alledaagse. (32)
Vanwege bet bijzondere belang van deze benadering zullen we bij Habraken wat
Ianger stilstaan. Dit belang is vooral gebaseerd op bet gegeven dat in de
benadering van Habraken vele problemen en uitgangspunten van de moderne
stedebouw terugkomen, hij zich verzet tegen de conceptie van de barokstad
(stad als kunstwerk) en teruggrijpt naar bet concept van de middeleeuwse stad
in een poging de organiteit van de functionele stad ook morfologisch te
intepreteren. De visie van Habraken is als het ware een synoptiek der stede-
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bouw op zichzelf en een merkwaardige poging tot een synthese van het
stedebouwkundig handelen te komen.
- Dynamisch-methodisch functionalisme
Deze aanduiding (geen geijkte term in architectuur en stedebouw) hanteren we
voor het wetenschappelijk gedachtengoed van N.J. Habraken, zoals hij dat in
diverse publicaties heeft uiteengezet. De term probeert enkele wezenlijke
kenmerken, zoals hiervoor genoemd, van Habrakens benadering aan te geven.
Met Habraken belanden we aan in het derde hoofdmoment in de naoorlogse
ontwikkeling van de stedebouw op micrologisch niveau, de derde 'individuele
vondst' na 'de wijkgedachte' en het 'beeldend functionalisme', aile drie op
dezelfde grondslag gebaseerd en fungerend binnen dezelfde ontologie (scheiding
subject- ob ject/lichaam-geest/mens-materie ).
De opvattingen van Habraken Iaten zich in de lijn van de hiervoor ·genoemde
twee hoofdmomenten lezen als een nieuwe kritiek op en correctie van het
oorspronkelijke functionele kogellager- of 'atoom-mens-heelal'-model waarin de
woning de kleinste eenheid van ruimtelijke organisatie, waarbij een aantal van
deze cellen tezamen een wooncomplex vormt, waarbij een aantal wooncomplexen
tezamen ... , enzovoort. Dit hoofdmoment van naoorlogse stedebouwkundige
ontwikkeling kan na de 'stempels' en de 'plekken' worden gekarakteriseerd als
het moment van de cellen, een wezenlijk begrip in de visie van Habraken.
Typerend voor het aanvankelijk functionalisme (we zullen dit aanduiden als
'functionalisme sec') is, dat de kleinste eel -de woning- wordt gefixeerd. Deze
immers moet zich lenen voor standaardisatie en industriele productie. Deze
kleinste eenheid is als het ware het atoom van een stedebouwkundige plan. Maar
wat gebeurt als dit atoom een gefixeerde structuur heeft? Als de woningplattegrond standaard is? Dit leidt tot monotomie en doet tekort aan de individualiteit van de mens, een individualiteit die de mens in de relatie die hij tot zijn
woning heeft gestalte geeft.
Habraken vecht de standaardisatie van de eel aan. Hij doet dit niet aileen op
grond van de behoefte van de mens zijn eigen woning, ofwel 'eel' in te kunnen
richten, maar tevens onder verwijzing naar een karakteristiek van onze vroegere
steden, naar hun variatie en dynamiek op dit cel-niveau. Habraken vangt
hiermee eigenlijk twee vliegen in een klap. Enerzijds ondersteunt deze verwijzing naar de dynamiek van de middeleeuwse stad zijn theorie dat de woning
geen gefixeerde atomaire structuur mag hebben, anderzijds blijft hij hiermee in
de traditie van het functionalisme met zijn uitgangspunt van stedelijke organiteit, nu met name gedacht als morfologische organiteit (zie ook hoofdstuk 10).
Habrakens visie houdt in, dat de formule waarin de woning als het atoom van
de stad wordt gezien ter discussie wordt gesteld. De woning is niet Ianger een
niet meer deelbare en te differentieren eenheid. De woning wordt flexibel en
houdt op te bestaan als de vaste bouwsteen, de elementaire eenheid van de stad.
De stad krijgt niet Ianger structuur, zoals in het functionalisme sec, in een
eindeloze reproductie van de vaste woningcel. Structuur is niet Ianger: verme-
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nigvuldigbare eenheid. Structuur wordt nu uitgewerkt als een zOnering, waarbinnen variatie mogelijk is. Essentieel is de drager (de tot op bet bot uitgeklede
woning), die tezamen met bet binnen die drager te situeren inbouwpakket de
wooing vormt.
Stedebouwkundig gezien betekent dit, dat de wooing een variabel element wordt
dat binnen bepaalde stedebouwkundige marges van rooilijn, bebouwingshoogte
moet kunnen varieren. De wooneenheid als de vaste en in principe te stempelen
groepering van woningen lost op als bouwsteen van het stedebouwkundig plan.
De wooneenheid wordt vervangen door het stedelijk weefsel. dat de wetmatigheid van een stedelijk gebied aanduidt en waarin ook de relatie stedebouw-architectuur wordt geregeld. De "... wijk wordt samengevoegd via eel en via de
tangs de straat gegroepeerde cellen (... )." (33)
-De ideeen van Habraken over de stad
Het idee van de stad in haar organiteit, zoals geldend vanuit bet paradigma der
'functionele stad' wordt niet aangetast, het wordt, zelfs extra beklemtoond.
Organiteit blijft de voor de 'stad als kunstwerk' alternatieve categorialiteit.
Toch bekritiseert Habraken de 'functionele stad'. Deze kritische reflectie heeft
weer betrekking op het doorschemeren in dit paradigma van 'de werkelijkheid'
als vooronderstelde.
U. Barbieri schrijft "De kritiek die Habraken uit op de stad van het functionalisme [sec] is vooral gebaseerd op haar relatieve onbeweeglijkheid in de tijd
(... )." De stad is een organisme "steeds gelijk en steeds verschillend."
Vervolgens komt dan 'de werkelijkheid als invoegingskader' ter sprake: "Voor
Habraken had het functionalisme de stad opgevat als een enorme maatschappelijke machine en de reactie hierop van de toenmalige architecten was een
optimalisering van het type 'wooncel' als basiscomponent van bet stedelijk
manufact en als bepalend voor de structuur van de bouwcyclus. De verheerlijking van het algemene, de dominantie van het type en de verbanning van het
bijzondere en van 'stijl'-aspecten hadden de dood van de architectuur veroorzaakt en Habraken vatte deze realiteit op als een onvermijdelijk historisch
gegeven." (34)
De architect is niet Ianger 'architectuur-architect', maar hij is technicus.
"Habraken stelt de productiewijze van de wooncel -en het navenante bouwproces- centraal", stelt Barbieri. Het gangbare bouwproces is niet in overeenstemming met bet karakter van de stad; er ontstaat geen harmonische relatie
tussen mens en stoffelijke omgeving, tussen mens en materie. De relatie tussen
deze omgeving en de mens als gebruiker ervan moet een actieve wisselwerking
behelzen. Deze relatie moet zijn als die van een huishouden. Want de stad is
ook een huishouden. En zo is de woning een product dat moet ontstaan in een
relatie tot de (individuele) gebruiker. Zo kan een stad tot in details een creatie
zijn van gewone mensen en alledaagse verhoudingen. Maar daarvoor moeten we
zodanig bouwkundig produceren dat een echt huishouden op gang komt en er
niet aileen van huisvesting sprake is!

253
Uitgangspunt voor Habraken is niet de architectuur die zich altijd heeft gericht
op bet bijzondere bouwwerk, het was als bet werpen van een steen in de
stroom van bet alledaagse Ieven. Juist echter dit alledaagse Ieven moet de
aandacht krijgen, het alledaagse dat zo vaak aan de aandacbt van de architect
is ontglipt. (35)
Dit alledaagse staat polair ten opzichte van bet bijzondere bouwwerk. Dit
laatste streeft naar een 'afgeronde conceptie', bet is een 'enkelvoudig werkstuk', en bet is 'statiscb in de tijd', als een monument trotseert bet de vergankelijke opeenvolging en wisseling van bet menselijk Ieven. Daarentegen is het
alledaagse -en we herkennen de cartesiaanse terminologie in combinatie met de
ruimtelijke bierarchie der 'wijkgedachte'!- de uitgebreidbeid zelf, de uitgebreidbeid van de wijk, van de stad, van bet stadsgewest, de uitgebreidbeid van de
alledaagse realiteit, die allang beeft afgerekend met de idee dat de stad een
ding is, een vorm waar men ombeen kan !open. En deze uitgebreidbeid laat zich
niet realiseren door een fraai en estbetiscb verantwoord arrangement van
afzonderlijke afgeronde arcbitectoniscbe concepties. Noch minder door een
berhaling van een daarvan. Het alledaagse laat zicb niet vangen in een enkelvoudige realisatie. Het is niet enkelvoudig, bet is de veelvoudigbeid zelf. En
veelvoudigbeid is iets anders dan de monotonie en uniformiteit, die resulteren
uit bet heel veel herbalen van iets enkelvoudigs. Het alledaagse tenslotte
trotseert de tijd niet, bet bevat geen boodscbap voor komende generaties. Het
is de tijd zelf, aldus Habraken. (36)
Het echec van de ontwerper -als het meermachtig subject, wiens bewustzijn a
priori de werkelijkheid is- tegenover de alledaagsbeid is bet echec van de
specialisten. De ontwerper, die anders zou willen, loopt evenzeer vast als de
ontwerper die bet probleem niet ziet, want beiden worden zij gesteld voor een
opgave, die vraagt om een afgeronde conceptie, met een nieuwe detaillering
welke geen rekening boudt met de invloed van de begrippen 'tijd' en 'tijdelijkheid'. Hun werk kan aileen maar uitlopen in iets dat niet meer is dan een
'arcbitectonisch verantwoorde prestatie' die, in berbaling toegepast, een parodie
wordt van hun bedoelingen." (37)
Met bet alledaagse als ricbtpunt neemt Habraken stelling tegen de stad als
kunstwerk. Want, stelt bij, bet alledaagse kan niet worden gemaakt, bet kan
slecbts ontstaan. Een milieu om in te Ieven is bet resultaat van een sociaal
proces, de stad is geen product van specialisten. "De mensen die deel uit zullen
maken van de nieuwe alledaagse omgeving bebben zelf een rol te vervullen.
Deze rol kunnen zij niet straffeloos delegeren." Deze rol kunnen zijn niet
overlaten aan de specialisten. Hier is de 'integriteit' van de stad in het geding.
(38)

-Alledaagse en zOnering
De filosofie van Habraken leidt tot een metbodiek waarin zOnering een belangrijk hulpmiddel is. Met behulp van zOnes en marges worden mogelijkheden van
variatie binnen de wooncel bepaald. Het weefsel bestaat niet uit reeksen van
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cellen. Deze reeksen worden
het oneindige neigt, zonder
Het ontwerp is bij Habraken
middel van de z6ne staat het

vervangen door "een continu lint, een lijn die tot
vooropgestelde tijd en zonder ruimtelijke frazen.
bevrijd van de typologische regels van de eel; door
plan open voor eindeloze opvulmogelijkheden. (... )"

(39)

Habraken richt zich met zijn zOnering -gelijk in he functionalisme sec- op het
alledaagse. Op dat niveau moeten de afspraken worden gemaakt ten aanzien van
de relatie binnen-/buitenruimte, van architectuur en stedebouw. De zonering
moet de variatie op bet niveau van het private mogelijk maken; dit principe
komt in plaats van de reproductie en enkelvoudige typologie van de eel. Het
niveau van het stedelijke krijgt gestalte als een hoeveelheid afsprakenstelsels
(zones) met elk hun eigen marges: deze afsprakenstelsels vormen de structuur/wetmatigheid van het weefseltype.
Daarmee wordt de stad een hoeveelheid weefseltypen, het onderzoek naar de
stad loopt nit op een typologie van het stedelijk weefsel. ZOnering boudt niet
in: situering ten opzicbte van elkaar van functionele vlekken op stedelijk
niveau. ZOnering is lineaire zOnering, tot op zekere hoogte te vergelijken met
bet principe van de bandstad waarin globale stedelijke functies naast elkaar
worden gelegd, waarbinnen vervolgens gefixeerde eenheden elkaar op logiscbe
wijze, d.i. volgens adequate frequentie, afwisselen. De stad is wei zo'n formule,
maar de z6nering dient ter formulering van het stedelijk weefsel en ligt op het
niveau van het alledaagse. In termen van het •atoom-mens-beelal'-model: de
opbouw van de stad gescbiedt niet vanuit het vaste atoom, ook niet op stedelijk
structuur-niveau, maar vanuit een midden, bet alledaagse, waarvan de mens
producent is. Dat midden moet de structuur leveren waarbinnen de dynamiek van
bet private zich kan voltrekken, in dit midden is het atoom niet een gefixeerd
model, het is in bepaalde mate contingent, van onvoorspelbare structuur. Hier
zou een vergelijking met de quantum-mechanica gemaakt kunnen worden: niet
bet individuele atoom is kenbaar, wet een groep atomen, een groep die zich
verzamelt binnen een type stedelijk weefsel.
Vervolgens is het de vraag in hoeverre vanuit dit midden ook bet stedelijke kan
worden gestructureerd. Kan vanuit de dynamiek van bet private en de afspraken
omtrent bet alledaagse een stedelijke structuur worden gegenereerd? Of moeten
daartoe tocb nog, om een term van Jan Heeling te gebruiken 'kunstgrepen' (40)
worden uitgebaald, om daarmee weer bij de barokstad aan te belanden? Wordt
de structuur van de stad bij Habraken niet touter een methodisch gegeven?

14.4 Overscbriiding van bet stedebouwkundig werk in de wijkgedacbte?
De naoorlogse stedebouw kan ten dele als een verleugening van de vooroorlogse
stedebouw volgens bet paradigma van de 'functionele stad' worden beschouwd.
Deze verleugening is dan daarin gelegen, dat de beperking, die de vooroorlogse
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stedebouw zich wist op te leggen, ter discussie wordt gesteld in een poging ook
dimensies van bet psychische tot de stedebouwkundige zaak te rekenen. Men
ontkomt niet aan de indruk dat de stedebouw -na de fase van de eenheid van
stedebouwkundig werk, waarin dit vak tach een vaste bedding had gevondendusdanig wordt opgerekt, dat zij haar doel voorbij gaat schieten. De vraag moet
worden gesteld, of de vooronderstellingen waarop de naoorlogse stedebouw van
de moderne tijd zich wilde baseren niet ontleend waren aan en ingegeven waren
door bet samenlevingsproject 'gemeenschap' waarin zij participeerde of meende
te moeten participeren en in wezen niet inherent waren aan de stedebouwkundige zaak. Wilde zij niet proberen de fundamentele, existentiologische ontheemdheid van bet menselijk bestaan, die in de stad zo nadrukkelijk naar voren
kwam, te helpen oplossen, waaartoe zij zich in de dimensies van bet psychische
ging bewegen? Gezien bet fundamentele karakter van deze 'ontheemdheid', eigen
immers aan bet menselijk bestaan, moet dit als een onmogelijke opgave worden
gezien: de stedebouw zou deze problematiek niet kunnen beantwoorden, slechts
kunnen 'verdoezelen'.
Kan deze hypothese worden uitgewerkt?
14.4.1 De wijkgedachte als maatschappelijk concept
In het eerder geciteerde artikel uit 1946 van W.F. Schut is af te lezen dat bet
in de stedebouw gaat om 'gemeenschap op territoriale grondslag'. (41) In een
dergelijke aanduiding herkennen wij duidelijk de drijfveren van de 'wijkgedachte' als maatschappelijk streven. De 'wijkgedachte' lijkt voor de stedebouw
van vlak na de oorlog nagenoeg gemeengoed, men kan er niet ombeen. Toch
krijgen we ook sterk de indruk, dat bet in stedebouwkundige kring veeleer om
'een geloof tegen beter weten in' ging, men moest in het reine komen met een
algemeen aanvaard geloof, dat toch niet op evident-logische wijze aansloot bij
het vakgebied. (42) Dit laatste was bijvoorbeeld in het kerkelijk denken - waar
de 'wijkgedachte' ook intensief werd 'beleden'- wei het geval. Daar sloot de
'wijkgedachte' op natuurlijke wijze aan bij de taak van de kerkelijke gemeente:
gemeenscbap, dienst en verkondiging. (43) Het lijkt er dan ook op, dat de
invloed van de 'wijkgedachte' op de stedebouw grotendeels maatscbappelijk
verklaard moet worden. In dit hoofdstuk hieromtrent een gedachtengang.
- Verzuiling en identificatie; secularisatie
Lange tijd vormde de Verzuiling het -als bet ware natuurlijke- identificatiekader
voor de leden van de Nederlandse samenleving. Deze Verzuiling speelde ook in
de stedebouw een rol. Zo werd gewezen op de Verzuiling als een belemmering
-men spreekt zelfs van een ontbindende factor- voor de realisering van de
'wijkgedachte'. (44) Immers, bepaalde voorzieningen in wijk en buurt zouden
hierdoor niet gemeenschappelijk kunnen zijn. Dit zou grote invloed hebben op
de omvang van de na te streven buurten en wijken in verband met bet nood-
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zakelijk te creeren draagvlak voor die voorzieningen. Geyl spreekt over de
noodzaak de bevolking - geestelijk- in drie groepen te verdelen, tevens
speculeert hij op een onderscheid naar een kerkelijk en profaan gemeenschapsleven. (45)
In een betoog van architect Dudok in verband met de presentatie van bet
structuurplaa 'Groot 's Gravenbage' van vlak na de oorlog, komt ook naar
voren, hoe beslissead dit typisch Nederlandse verscbijnsel van de Ver:zuiling in
verband met de 'wijkgedachte' is geweest: na en als gevolg van de oorlog
heerste aanvankelijk een. 'valse' gemeenschapsgeest, die die~~ geestelijke
verschillen verdoezelde, stelt Dudok. Op deze weinig realistische gemeenschapsge.est heeft de 'wijkgedachte' haar grondslag. JM'Otleren te vinden. Geleidelijk aan
kwam. echter de diepere structuur der Verzuiling weer hoven. Voor Dudok
beantwoordde de 'wijkgedachte' ofwel. gelede &tad daarom ook nog slechts aan
e.en algemeen gevoelde stedebauwkundige behoefte aan visuele in plaats van
sociale ordening. (46)
Tocb bleef de Verzuiling niet die bestissende factor die zij vooralsnog was:
geweest. AI in de jaren zestig manifesteerde zich bet verschijnsel van de
secularisatie, bier gebruikt in de gangbare betekenis van ontkerkelijking. In een
betoog over de 'wijkgedacbte' beschouwt mevr. Diemer-Lindeboom ttu juist dit
verschijnsel als een ontbindende factor voor bet streven naar en ontstaan van
gemeenschap. lmmers~ in bet kexkelijk denken zou gemeenschap zo sterk
verbonden, ja zelfs afbankelijk zijn. van de religievze verworteling van de mens,
dat deze in een geseculariseerde maatschappij i.iberhaupt niet zou kunnen
ontstaan. Zij claimt 'gemeenscbap' als een religieus en kerkelijk begrip. (47)
De Leidse theoloog Van Gennep brengt de ontkerkelijking. in verband met -wat
hij met een term van Habermas aanduidt als- de 'systeem-imperatieven' van bet
kapitalisme. Hij schrijft, toegespitst op de Rotterdamse wijk Crooswijk: "In de
jaren 60 sloeg de secularisatie toe. De welvaart kwam de arbeider tegemoet en
beantwoordde de centrale vraag, waar hij zijn leven lang mee had gezeten: hoe
word ik als arbeider erkend? En: hoe word ik een kleinburger met een eigen
huis en misschien zelfs een tuintje voor en achter?" (48)
Van Gennep suggereert bier, dat als gevolg van een proces van verburgerlijking
men andere dingen dan het geestelijke belangrijk ging vinden in de zingeving
van bet bestaan. Deze verburgerlijking zou kunnen worden opgevat als een wijze
waarop de mens zijn relatie tot de werkelijkheid regelde door middel van bet
wonen,. maar dan op een andere manier dan Heidegger zich voorstelde! Moet
deze materiele gerichtheid vanuit zijn filosofie immers niet eerder als een
vlucht voor, dan een ontdekken van bet 'zijn' worden beschouwd?
14.4.2 Een andere interpretatie van secularisatie (A.E. Loen)
Maar biermee hebben we nog niet de betekenis van de 'wijkgedacbte' voor de
stedebouw in bet vizier gekregen. Integendeel, slechts is een. vermoeden
uitgesproken waarom bet concept maatscbappelijk wezenlijk geen onderstroom
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vond: de materiele welvaart ging overheersen boven de immateriele dimensies,
waaronder die van 'gemeenschap'. Wat is dan wei de structurele betekenis van
de 'wijkgedachte' op de stedebouw geweest? Wij menen dat zij de stedebouw
naar een domein van denken heeft getrokken waar een antwoord werd gezocht
op een problematiek die was ontstaan als gevolg van een ander aspect van het
verschijnsel secularisatie, dat overigens nauw verband houdt met secularisatie
als ontkerkelijking en ontzuiling.
Om dit te verduidelijken wordt opnieuw teruggegrepen op het werk van A.E.
Loen. In zijn boek 'Secularization' (oorspronkelijke uitgave in het Duits:
'Sakularisation') onderzoekt hij dit verschijnsel als "het historisch proces van de
ontgoddelijking van de wereld." Dit proces wordt gemeenlijk als een onvermijdelijk proces gezien en tevens als een verschijnsel dat de echte waarheid steeds
verder aan het Iicht brengt. De bijbelse verklaring wordt afgedaan: "God is shut
out of the world by the absolute claims of cosmological, biological, psychological, historical or other categories." (49)
Voor Loen betekent deze verbanning van 'God' uit bet moderne bewustzijn, dat
ons denken een geheel andere ontologische achtergrond verkrijgt. Van Buren
omschrijft de gevolgen van dit - voor hem onvermijdelijke- proces als volgt:
"Hedendaagse mensen kunnen niet Ianger geloof hechten aan een wijze van
denken die rekening houdt met een werken van God als tussenkomst in deze
wereld door hemelse, transcendente machten. De wetenschappelijke revolutie,
met als gevolg de technische en industriele ontwikkeling, heeft ons een andere
empirische denkwijze en wereldbeschouwing gegeven." (50) Wij merken op dat de
wijze van denken vanuit een tussenkomst van transcendente machten de
stedebouw van oudsher aankleeft! Wij stuitten bier at op in hoofdstuk 2 in
verband met de rituele stichting van een stad door de dans.
Voor bepaalde wetenschappen is de door Van Buren geschetste ontwikkeling
aileen maar toe te juichen. Echter, stelt Loen, als wij willen nadenken over
vragen die het menselijk bestaan betreffen (in een term van Loen: 'existentiologisch' zijn) kunnen ernstige problemen ontstaan. De vraag naar het
menselijk bestaan laat zich zijns inziens niet adequaat beantwoorden vanuit een
volstrekt geseculariseerd bewustzijn, wij zijn dan niet tot begripsvorming in
staat adequaat aan de zaak waarvoor wij ons zien gesteld.
Nu gaat het ons bier niet om de juistheid van de opvattingen van Loen, wei om
zijn wijze van analyseren en het interessante punt dat hiermee in verband met
ons onderwerp aan de orde komt. Wij hebben er immers voortdurend op
gewezen, dat de naoorlogse stedebouw zich in een specifieke dimensie van
denken is gaan bewegen, namelijk een dimensie die zich in de categorialiteit van
het psychische bevindt. In de lijn van Loens analyse zouden wij kunnen zeggen:
in de existentiologische dimensie, in de dirnensie van het 'menselijk bestaan'.
Vlak na de oorlog is als het ware, onder invloed van de 'wijkgedachte', de
zinvraag in het stedebouwkundig denken geincorporeerd. Het antwoord op deze
vraag werd echter gegeven vanuit een geseculariseerd bewustzijn. Werd deze
vraag aanvankelijk in confessionele termen beantwoord, geleidelijk aan komt zij
geseculariseerd aan de orde. In termen van Loen: God wordt uit de beantwoording van deze vraag verbannen. Een sterk door kerkelijke verkondiging -en door
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de leiders der verschillende Zuilen- bepaald antwoord werd hoe Ianger hoe meer
in brede kring niet meer geaccepteerd.
Inherent aan rut proces van secularisatie is het onderscheid "tussen twee
sectoren van menselijk Ieven, waarin de eerste specifiek godsdienstig, sacraal,
geestelijk en de tweede specifiek niet-godsdienstig, profaan, wereldlijk zou zijn.
Secularisatie zou dan neerkomen op een overhevelen vall bepaalde :zakea van de
eerste sector naar de tweede." (51)
Gezien vanuit dit Iicht,. was bet dan ook wellicht slechts een toevalligheid dat
bet kerkelijk denken en de 'wijkgedachte' met elkaar r~rden. W.F.
Banning wijst erop hoe de gelede stad met zijn opbouw naar buurten en wijken
een model zou kunnen zijn van bet Hemetse Jeru:zalem, dat immers dorpsgewijze
bewoond zal worden. (52) Maar moeten wij dit interpreteren als analogia entis
of analogia relationis?
Essentieel voor het begrijpen van de naoorlogse stedebouw is ons inziens nu,
dat de vraag naar bet menselijk bestaan binnen dit vakgebied aan de orde
kwam. Dit als uitvloeisel van het proces van secutarisatie in de beide genoemde
opzichten, te weten: de ontgoddelijking van het denken als wetenschappelijk
vraagstuk, als wei de ontkerkelijking en ontzuiling als sociologisch verschijnsel.
Dit laatste impliceerde, dat het als bet ware de vrijheid en het recht van ieder
individu werd een antwoord op de zinvraag. te formuleren. Ten aanzien van bet
eerstgenoemde verschijnsel van secularisatie kan worden opgemerkt, dat het
opvallend is hoe nadrukkelijk deze vraag in de stedebouw aan de orde kwam en
voor de stedebouw bijzondere wetenschappelijke implicaties heeft gehad: zij ging
zich op specifieke wijze in de dimensie van bet sociaalpsychische bewegen en
onderging daardoor een categoriale verschuiving. Waar bij Granpre Moliere een
kerkelijk denken 2.12 de stedebouw werd aeprojecteerd, zien wij nu bet omgekeerde: de stedebouw wordt getrokken in een domein van denken waar wordt
gezocht naar een alternatief antwoord op de "Vraag naar bet menselijk bestaan,
alternatief, omdat bet antwoord van kerk en zuil wegvalt en dit antwoord de
vrijheid en het recht wordt van ieder individu. De mens moet zelf zijn bestaan
regelen. Deze zaak is overgeheveld vanuit het godsdienstige naar bet niet-godsdienstige domein.
14.4.3 Stedebouw als middel tot zingeving?
Voor de stedebouw vinden wij de samenhang van dit vakgebied met de existentiologische dimensie heel treffend verwoord door J. B. Bakema die in zijn 'Van
stoel tot stad' schrijft "Om de individuele mens kansen te geven, ook indien hij
niet zelf een huis kan bouwen in persoonlijk overleg met een architect, vraagt
een woonbeleid waarbij stedebouw, architectuur, bouw- en financierings-techniek
gericht moeten worden op het nakomen van de bedoelingen van onze staatsinrichting: Het recht uitoefenen op Ieven volgens eigen opvattingen omtrent bet
wonder van bet bestaan." (53)
Wij hebben in de uitspraak van Bakema te doen met een geseculariseerd denken,
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waarin een antwoord wordt gezocht naar bet menselijk bestaan en waartoe
architectuur en stedebouw als middelen worden beschouwd. Waar bet dus om
gaat is niet zozeer dat dit denken geseculariseerd is en daarvan bet recht te
betwisten of daarover moeilijk te doen. Loen stelt "Secularization as dedivinization may possibly be a fact as far as human consciousness is concerned,
but this is a secularization which we cannot take seriously." (54) Alsof de mens
bet goddelijk werken uit de geschiedenis zou kunnen wegdenken!
Waar bet ons wei om gaat, is, dat op deze wijze de vraag naar bet menselijk
bestaan (zingeving) in de context van arcbitectuur en stedebouw aan de orde
wordt gesteld. Daarvan is met name de 'wijkgedachte' een eerste manifestatie,
waarin zij de naoorlogse stedebouw diepgaand heeft bepaald. Immers, wij zijn
bier een typiscbe trek van de naoorlogse stedebouw op bet spoor, die vreemd
was aan bet vooroorlogse denken van bijvoorbeeld bet AUP, waar emancipatie in
socialistische zin werd voorgestaan, met als grondslag bet scbeppen van een
niveau van materiele welvaart i.e. adequate volkshuisvesting, dat wit zeggen:
geen bespiegelingen over bet menselijk bestaan, maar een beperking tot bet
welzijn van de mens in biologiscb en materieel ( -economiscb) opzicbt. Zij
beperkte zicb tot een vooronderstelling omtrent de mens volgens een ontwerp
zoals van Alfred Weber: de mens sociologisch vastgepind naar zijn maatschappelijke causaliteiten, maar verder van god noch gebod wetend (zie hoofdstuk 6). Een vooronderstelling waar de naoorlogse stedebouw zoveel moeite mee
had, waardoor zij zich ging bewegen in de richting van antropologische ontwerpen als van Heidegger, maar ook van (bepaalde interpretaties van) bet 'bijbels
vooronderstelde'! Men probeerde in de stedebouw als speciale wetenschap de
fundamenteel-ontologiscbe vraag naar bet zijn te stellen en te beantwoorden!
Door deze ontwikkeling lijkt de naoorlogse stedebouw een veel minder rationeel
en realistisch karakter te vertonen dan de vooroorlogse. Te meer, daar de vraag
naar bet menselijk bestaan -waarop bet antwoord, wellicht door de specifieke
omstandigheden van de oorlog, aanvankelijk in termen van 'gemeenschap' werd
gezocbt- in de naoorlogse stedebouw blijvend is gesteld, misscbien moet worden
gezegd: in verkapselde vorm. Het stedebouwkundig denken is zich in de -volgens
Loen: 'overkoepelende'- categorie van bet psycbiscbe blijven bewegen. In dat
opzicbt beeft de 'wijkgedachte' de stedebouw structureel bepaald.
-Resumerend:
We kunnen de na de oorlog ontwikkelde stedebouwkundige concepten interpreteren als varian ten van de 'wijkgedacbte', waarbij steeds als vooronderstelling gold: de mens, en dan niet de massa-mens, maar bet individu dat een
identificatiekader moest worden geboden om tegemoet te komen aan de vraag
naar bet bestaan. Waar deze tegemoetkoming eerst, in de 'wijkgedachte', met
name in sociaal opzicbt werd gedacht (relatie van het individu tot de samenleving) en bet opvoedende en bevoogdende karakter al opvalt, werd een en ander
in volgende concepten toegespitst op de relatie van de mens tot 'de dingen'. We
zien dit laatste in bet 'beeldend functionalisme' (de sociale eenbeid wordt een
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visueel-ruimtelijke eenheid) en ook bij Habraken, waar de mens door middel van
zijn creativiteit zijn verhouding tot de materie regelt doordat met hem, zoals
Bakema verwoordt, in persoonlijk overleg zijn huis wordt gebouwd. 'Vorhandenheit' wordt tot 'Zuhandenheit'. Het is bij Habraken een soortgelijke streving als
in de 'wijkgedachte': het doorbreken van bet bouwen voor de mens als massa-mens, nu in materiele zin door het opheffen van de massa-huisvesting.
Opvallend is het uitgangspunt van de naoorlogse stedebouw dat de stad de mens
'ont-menselijkt'. Is bet daarentegen niet eerder zo dat, vanuit bet 'bijbel.s
vooronderstelde' gedacht, de stad juist de mens 'menselijkt', omtlat wij in de
stad wordeD gec:oafrooteerd met de fundamentele 'ontheemdheid', eigen aan bet
menselijk bestaan? Het 'dorp', de 'Gemeinschaft', de 'tuinstad', de 'gardensuburb', de 'wijkgedachte' alsook de 'zorgzame en verantwoordelijke samenleving', maar ook een stedebouw die werkt op grond van vooronderstellingen
eigen aan de notie 'Plaats', kunnen wei proberen deze 'ontheemdheid' te
verdoezelen en te maskeren, wij worden daar niet meer mens van. (55)
Bij een verruiming van de grondslag en gerichtheid van de stedebouw -van
touter een zorg voor het biologisch en materieel welzijn van de mens, voor het
functioneel wneren van de bedding van zijn aUedaagse Ieven van de massa-mens
naar een zorg ook voor het 'geestelijk' welzijn van de individuele mens- kunnen
vraagtekens worden gezet. Waarom moet de stedebouw naar deze aspecten van
bet menselijk bestaan worden toegetrokken? Is dit wezenlijk aan dit vakgbied?
Hiertegen lijken de laatste jaren steeds meer bedenkingen. Om tamelijk willekeurig enkele te Iaten horen: R. Koolbaas heeft de therapeutische instelling
van de stedebouw aan de orde gesteld en veroordeeld (56); Carel Weeber heeft
sterk beklemtoond, dat -het zijn onze woorden- de stedebouw zich moet houden
aan de zaak waarvoor zij is gesteld, deze schoenmaker moet bij zijn leest
blijven. Hij beweert dat in de naoorlogse tijd de stedebouw als discipline
verloren is gegaan. Was bet AUP inderdaad niet veel realistiscber? (57) Wat
beeft de naoorlogse stedebouw met haar belevings-aspecten hieraan toegevoegd?
Concluderend kan bet volgende worden gezegd:
Loen stelt, dat de cultuur ontstaat uit de nood van bet bestaan. (58) Het lijkt
erop alsof dit zich inderdaad heeft gemanifesteerd in de naoo.rlogse stedebouw.
Maar de stedebouw kan die nood niet lenigen. Ook als we geen kniezoor zijn
-wat noodzakelijk lijkt, lezen we bij Loen, als we de betekenis van het
technisch handelen voor de mens moeten bepalen (59)- dan lijkt er toch niet
vee! toegevoegd aan het alreeds voor de oorlog bereikte. Desondanks heeft de
naoorlogse stedebouw heel duidelijk een pretentie in die ricbting gevoerd en
daarin een gerichtheid op de 'psychische' aspecten van het menselijk bestaan
gehad. Zij heeft de stad als de belevings-wereld van mensen tot haar zaak
gemaakt. Zij heeft in een door oorlog getroffen en daarna snel ontkerkende en
ontzuilende maatschappij een alternatief, dat wil zeggen: geseculariseerd, want
bij het karakter van die maatscbappij passend, antwoord willen helpen formuleren. De 'wijkgedachte' -door mevr. Diemer-Lindeboom zelfs een geneesmiddel
genoemd (60)- is hiervoor de toonzetting geweest.

UITLEIDING EN SAMENV ATTING:
STEDEBOUW ALS DISCIPLINE
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Tot slot zal worden geprobeerd op samenvattende wijze in te gaan op de
gestelde vraag naar stedebouw als speciale wetenschap, als discipline. Dat zal
gebeuren aan de hand van enkele kernthemas en sleutelbegrippen uit de
wijsbegeerte, met name de wetenschapsleer, van Loen.
-Contractie en expansie
In deze studie als bet object der stedebouw, bijna vanzelfsprekend, 'de stad'
ingevoerd. Daarmee werd thematisch de zaak gesteld waarop de stedebouw
focusseert. Dat focusseren geschiedt in een proces van expansie en contractie.
De onderhavige studie is een poging geweest in een dergelijk proces de stad als
stedebouwkundige zaak -en daarmee de stedebouw als speciale wetenschapnader te definieren (= af te bakenen).
In de literatuur valt op, dat wordt geprobeerd door middel van een analyse van
het begrip 'stad' tot een dergelijke afbakening te komen. Zo stelt G.J. van den
Berg: "Het begrip stedebouw moet men niet erg betrekken op een stad, maar op
elke plaats of nederzetting; het slaat ook op een dorp of een recreatiecomplex."
(I)

Het zal duidelijk zijn, dat in een dergelijke begripsmatige uitkleding van de stad
als thema, de mogelijkheid naar een antwoord op een vraag zoals Loen die stelt,
namelijk naar een 'wezenlijke bepaling' van iets, in dit geval van de stad,
verloren gaat. De aanpak van Van den Berg leidt slechts tot een extensionele
definitie van de stad. In feite ontwerpt hij daarmee een uiterste grens tot waar
de expansie van een focussering op de stad als thema kan gaan, met uiteindelijk
het gevaar van een vervluchtiging van het begrip stedebouw, zoals genoemd in
paragraaf 1.2.4.
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Wij constateren in de stedebouwkundige literatunr nog een begripsmatige aanpak,
die echter wezenlijk verscbilt van de hiervoorgenoemde. Geen streven naar een
extensionele, wei het streven naar een intensionele definitie en daarin in hoge
mate congeniaal aan de aanpak van Loen. Er wordt dan geprobeerd grip te
krijgen op de stedebouwkunde vanuit een analyse van de betekenis van 'stede'.
Dit begrip zou niet verwijzen naar 'stad', maar in eerste instantie naar 'plaats'.
We hebben bier met hetzelfde begrip te maken als in bijvoorbeeld woonstede,
hofstede of bedstede. (2) Stedebouw als substituut voor stede.nbouw (bet Duitse
Stlldtebau) kent daarmee een gericbtbeid op de notie 'plaats'.
Binnen de conceptuele ruimte die met deze twee grenzen - afbakening in resp.
een extensionele en intensionele definiering- heeft bet onderzoek in deel 2 zicb
als bet ware afgespeeld. Deze grenzen zijn afgetast door bescbrijving van bet
fungeren van enkele vooronderstelden in de stedebouw, met als contractie: van
stad naar stedelijke werkelijkheid en expansie: van de stad tot het menselijk
bestaan. Het gebele scala -van wereld tot bestaan- wordt omvat. Wat dit betreft
is het bekende plaatje van 'de wijkgedacbte', waarin de positie van de mens in
achtereenvolgens buurt en wijk, stadje of dorp, stad of streek, enz. wordt
geschetst, illustratief. Vanuit bet menselijk bestaan verwijdt zicb bij voortduring
de cirkel als grens van de stedebouwkundige begripsvorming, zoals bij Loen in
de verscbillende te kiezen vooronderstelden bet geval is.
- Verantwoordelijkbeid
Met 'verantwoordelijkheid' is de centrale categorie van bet menselijk (i.e.
tecbniscb) bandelen aangeduid, stelt Loen, en daarmee van de stedebouwkundige
professie, die in bet doublet '(stedebouwkundige) problematiek - stedebouwkundig antwoord' baar structuur heeft. Volgens Van den Berg kent de stedebouwkundige drieerlei verantwoordelijkbeid:
-een wetenscbappelijke verantwoordelijkbeid: waarbeid;
-een maatschappelijke verantwoordelijkbeid;
-een verantwoordelijkheid tegenover zijn opdracbtgever. (3)
Vanuit onze analyse van de verhouding professie-discipline blijkt de verantwoordelijkheid tegenover opdrachtgever en maatscbappelijke verantwoordelijkheid
typisch voor de professie. Maar de discipline kenmerkt zich niet eenzijdig door
een wetenschappelije verantwoordelijkheid, de maatscbappelijke verantwoordelijkheid is die welke professie en discipline gemeen bebben. Het technologisch
onderzoek is dat onderzoek waarin maatscbappelijke en wetenscbappelijke
verantwoordelijkheid beide het criterium vormen, zoals we zagen in hoofdstuk 2.
Echter, waar de professie geneigd is zijn verantwoordelijkheid jegens de
opdracbtgever te Iaten prevaleren, geldt voor de discipline dat de wetenschappelijke verantwoordelijkheid (gericbtheid op de waarbeid van de stedebouwkundige
zaak) overheerst. Met deze gericbtbeid gaat bet tecbnologiscb onderzoek over in
fundamenteel onderzoek.
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-Waarheid
Volgens Loen moet onderscheid worden gemaakt tussen ontische en gnostische
waarheid. Dit onderscheid is vanuit het schema professie-discipline aangevuld
met een onderscheid naar practische en theoretische waarheid. Deze polaire
lijnen kruisen elkaar. Wat nu binnen het bereik der stedebouw als speciale
wetenschap ligt, is de gnostische waarheid.
In schema:
ontische waarheid
prnctische waarheid

L

professie

I

J

theoretische waarheid

gnostische waarheid
discipline

Kern van dit schema is, dat de gnostische waarbeid niet aileen op theoretische
waarheid is gebaseerd, maar tevens de practiscbe waarbeid van de professie
vooronderstelt. Daarmee is de betekenis van de stedebouwkundige professie voor
stedebouw als speciale wetenscbap aangeduid.
-Categorialiteit
In de loeniaanse gedacbtengang betekent de wetenschappelijke verantwoordelijkheid, dat wil zeggen het fundamentele onderzoek der stedebouw: bet spreken
over de stad is gericht op waarheid, bet stedebouwkundig spreken beoogt een
begripsmatigbeid te bereiken op bet niveau van de categorialiteit van de stad.
In het fundamentele onderzoek moet bet 'zijn' van de stad worden uitgesproken,
waarbij moet worden opgemerkt dat spreken bier ruim moet worden opgevat.
Het kan niet uitgesloten worden geacht dat ook tekenen tot bet spreken kan
behoren. Vervolgens is deze categorialiteit bepalend voor bet metbodisch idee
-en daarmee de mentaliteit- waarmee stedebouw wordt bedreven. Kan in bet
stedebouwkundig spreken een dergelijke categorialiteit worden ontdekt?
In deel 4 van deze studie werd nadrukkelijk naar voren gebracbt, dat in de
moderne tijd de stad met name als een organisme is gedacbt. Men heeft de stad
in haar organiteit ontdekt en proberen uit te spreken. Ook de middeleeuwse
stad is -in een interpretatie acbteraf- in die organiteit uitgesproken. In deze
categoriale bedding heeft men de stedebouw willen Iaten stromen, in deze
categorie is haar continuiteit door de eeuwen been gezocbt. Deze organiteit is
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dan resp. gedacbt als de structuur van de stad als functioneel systeem c.q. de
structuur van de stad als morfologisch systeem. In recente stedebouwkundige
literatuur vinden we nog steeds pogingen de stedebouwkundige zaak vanuit deze
categoriale structuur te benaderen en de stad als organisme te denken.
In zijn proefscbrift 'Het lege land' stelt A. van der Woud vast: "Stedebouw is
een activiteit die er van uitgaat dat de stad een organisme is dat door bouwkundige ingrepen niet aileen voortdurend vorm krijgt maar dat ook in zijn
functioneren verbeterd kan worden: stedebouw is een evolutionair proces (... ).
Stedebouwkunde is bet vak dat de relaties tussen de ruimtelijke inricbting van
de stad en haar functioneren onderzoekt en de conclusies in praktijk brengt."
(4)

In bet bijzonder denken we in dit verband ook aan bet werk van S. Malfroy,
die voortborduurt op dat van Saverio Muratori. (5) In dit werk treffen we
pogingen aan om de stad, met name naar baar morfologische organiteit uit te
werken, en deze organiteit te interpreteren naar een zo mogelijk boger categoriaal gebalte, inz. 'historiciteit'. (6) Daarmee zou dan tegemoet kunnen worden
gekomen aan een probleem dat wij hierna aan zullen stippen, namelijk de
invoeging en verhouding van de categorie van 'bet psychische' tot de organiteit
van de stad.
Tussen middeleeuwse en moderne stad manifesteert zich de barokstad als een
concept dat zich niet in termen van organiteit laat uitdrukken. Integendeel, met
een disciplinering van de natuur valt een verdringing van de organiteit samen
naar de periferie der waarbeid. De structuur van deze stad kan worden geduid
als -wat Loen noemt- 'de zelfcompetente Rede', die in de geometrie haar
metbodisch idee kiest en naar de verschillende functioneringswijzen van deze
Rede (wetenscbap, politick, ethiek en esthetiek en hun bijbehorende normativiteit) kan worden geanalyseerd. Malfroy spreekt · kortweg over 'geometrische
rationaliteit'. (7)
Met deze inbreuk op de organiteit van de stad, worden wij met de neus gedrukt
op bet gegeven, dat de categorialiteit van de stad niet eenduidig is. Er is
sprake van een samengestelde categorialiteit, die -overeenkomstig de stedebouwkundige begripsvorming die zich uitstrekt van 'wereld' tot 'bestaan'- een breed
veld van categorieen bestrijkt, met als uitersten 'causaliteit' en 'bet psychische'.
deze laatste te onderscheiden in passieve en actieve zin, namelijk naar het
menselijk bestaan in zijn 'ondergaan van .. .' en zijn •overgrijpen naar.. .'.
De structuur van de stad zal zich daarom niet Iaten uitdrukken in een van deze
categorialiteiten op zichzelf -dan zouden wij spreken over een geisoleerd
'deelsysteem' van de stad-, maar in eerste instantie in de structuur van dit
gehele categoriale stelsel. Daarnaast zal de gnostische waarheid van de stad
moeten worden ontworpen in toespitsing op te onderscheiden deelsystemen c.q.
categoriaHteiten, nadat deze in een ten opzichte van de stad als zaak verantwoorde hierarchic zijn gezet. Dit type benadering en pogingen tot een dergelijke hierachische structuur te komen, treffen we at aan bij Patrick Geddes met
zijn 'thinking machines' (zie Illustraties). (8)
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Deze samengestelde categorialiteit van de stad leidt tot een essentiele vraag, die
met bebulp van loens wetenscbapsleer (boofdstuk 9) kan worden geformuleerd,
namelijk: is de organiteit een grondcategorie, waarin zicb ook bet categoriaal
gebalte van de stedebouw van de barokstad laat opnemen en waarin de categorieen der causaliteit en bet psycbiscbe zicb Iaten opnemen dan wei zicb als
variaties van de grondcategorie Iaten kwalificeren?
Deze vraag kan niet volmondig met ja worden beantwoord. Wij zagen, dat de
stedebouwkundige begripsvorming bet gehele scala van categorieen -varierend
van causaliteit tot bet psycbiscbe (in passieve zin bijvoorbeeld als 'beleving', in
actieve zin als 'finaliteit' en 'ontwerpende attitude'-, van wereld tot bestaan,
raakt. Als meest constante laat zicb daarin de categorie der organiteit opdelven,
in overeenstemming waarmee de categorie van bet (stedelijk) 'Ieven' als
overkoepelende categorie tussen 'bestaan' en 'wereld' wordt gezien.
Maar de categorie der organiteit moet met name worden opgevat als een zeer
voorlopig ontwerp, waarmee een middenpositie in het gebele categoriale spectrum wordt ingenomen. Zelfs kan de. toepassing van deze categorie om bet zijn
van de stad uit te drukken in zekere zin worden begrepen als een aan de
biologiscbe wetenscbap ontleende categorialiteit, at gaat bet te ver, zoals
Angenot deed (boofdstuk l), van een onwetenscbappelijke 'metafoor' te spreken
zoals: de stad is een organisme, beeft longen nodig, dus parken... In de toepassing van de categorie organiteit beoogt de stedebouwkunde immers wei degelijk
de stad wezenlijk uit te spreken!
Waaruit bestaat nu de middenpositie, deze 'bemiddelende rot' van de organiteit?
In hoofdstuk 13 kwam duidelijk naar voren hoe het mogelijk werd, als de stad
naar baar organische categorialiteit werd gedacht, de stad als 'stedelijke
werkelijkbeid' (causaal systeem) in zekere zin te overwinnen en een element van
'sturing' toe te voegen. Maar wel sturing op grond van de te ontdekken
causaliteiten van de stad.
Deze sturing ecbter, betekent slecbts een zeer beperkte ruimte voor bet
menselijk werken c.q. bandelen, dus voor 'het psycbiscbe'. Zoals Trum in zijn
onderzoek naar het normbegrip in de bouwkunde aangeeft, is binnen een
systeem dat zicb als organisme manifesteert een bepaalde 'tegenkoppeling'
mogelijk. (9) Dit geldt ecbter -en dit is zeer in de lijn van de stedebouwkundige zaak, zoals we zullen zien- niet aileen voor natuurlijke maar ook voor
kunstmatige systemen. Nocbtans duidt deze tegenkoppeling geenszins op een
'ontwerpende attitude' waarbij het subject a priori de werkelijkbeid wordt
gedacbt. Daarom moet weliswaar de causaliteit als opgenomen in de organiteit
van de stad worden gedacht, maar laat de categorie van bet psycbiscbe (bet
menselijk werken c.q. handelen) zicb maar ten dele opnemen in de organiteit,
namelijk in zoverre het als tegenkoppeling van bet zich ontwikkelende organisme kan worden bescbouwd. Het psychiscbe blijft daarmee grotendeels als
aparte categorialiteit naast de organiteit bestaan.
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Daarom ook bemerken wij voortdurend dat in de stedebouw een bepaald onderscbeid wordt gemaakt, dat op verscbillende manieren wordt aangeduid. Het is
een onderscbeid dat wij tegenkwamen in de door Goudappel geintroduceerde
polariteit •vorm-inboud' (boofdstuk 1), maar bijvoorbeeld ook in de titel van bet
afscbeidscollege van J.F. Bergboef 'Tussen vtekkenplan en bebouwing' (10), bet
tbema dat de recente stedebouw zo beeft bezig gehouden bij bet constateren
dat dit vakgebied uiteen aan bet vallen was in bet tweestromenland van
architectuur en planning (zie boofdstuk 1).
Wezenlijk is, dat wij weliswaar te maken hebben met twee te onderscheiden
vakdisciplines, maar eerst en vooral met twee categoriale aspecten van de stad,
die beide aanleiding geven tot een eigen methodisch idee. In bet op zicbzelf
nemen van deze twee methodische ideeen ontstaat dan bet tweestromenland van
arcbitectuur en planning. In een interdisciplinaire benadering van de stad
zullen wij voortdurend op deze tweedeling stuiten. Lubove vat de stad, in een
poging deze tweedeling te overbruggen, op als een 'physical container', waarvan
hij zegt "This physical container consists of a structure ("the spatial organization of key functional areas and essential servica facilities ... in response to
certain fundamental living needs and activities of human society") and a form
("the visually perceptive features of the city which this structure produces, both
the two-dimensional and three- dimensional forms created by surface, spaces,
structures and circulary-systems in a defined natural setting")." (11)

Van het kennelijk noodzakelijk te maken onderscheid naar categoriale aspecten
van de stad treffen we in de praktijk vele parafrasen aan. Het meest bekend is
wellicbt bet in bet architectuur- en stedebouwdebat frequent gehanteerde koppel
'vorm-functie', waarbij de vraag wordt gesteld welke het primaat moet hebben
en welke van deze twee volgend is. In een artikel in de Bouwkundige Encyclopedie uit 1954 wordt op grond biervan zelfs van twee stromingen gesproken:
'functionalisme en formalisme'. Waarom wordt nooit de vraag gesteld in hoeverre
de tegenstelling •vorm-functie' in een categorialiteit van boger orde kan worden
opgelost?
Een andere parafrase van dit onderscheid is bijvoorbeeld nog: stad als natuurverschijnsel - stad als kunstwerk, zelfs: ontwerp - onderzoek, ruimte en tijd.
Ook in onze studie moesten wij steeds -noodzakelijk gelet op de stad als
stedebouwkundige zaak- op een dergelijk onderscheid zinspelen. Zo werd in
hoofdstuk 13 -in een eveneens ontleend taalgebruik- gesproken over enerzijds
de stad als een continue reeks, anderzijds als een discreet product, dan wei een
hoeveelbeid discrete producten.
In meest algemene zin kan hier worden gesproken over resp. de dynamiek en de
statiek van de stad, waarbij in al deze parafrases een verwijzing wordt gegeven
naar bet dubbele categoriale karakter van de stad, enerzijds procesmatige
werkelijkheid op grond waarvan zij bet in zich heeft als causaal systeem tot
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begrip is te brengen, anderzijds ontworpen kunstmatig systeem met een sterke
normatieve dimensie. Het is een dergelijke problematiek waaraan door de
organiteit als voornaamste gnostische categorie aan de stad te ontdekken
weliswaar tegemoet wordt gekomen, maar die niet wordt opgelost.
Geconstateerd moet worden, dat dit uiteenvallen daarom niet in eerste instantie
een zaak van de stedebouwkundige professie is, aangezien de mogelijkheid tot
dit uiteenvallen wezenlijk inherent is aan de stad als zaak. De betekenis van
het begrip 'structuur' kan hierin gelegen zijn, dat tegenstellingen zoals vorm en
inhoud, vorm en functie en ontwerp en onderzoek worden overwonnen. De
structuralistische benadering die in de bouwkunde de nodige opgang doet,
kenmerkt zich immers door enerzijds onderzoek in analogie met het empirisch,
natuurwetenschappelijk onderzoek -met onder andere decentrering van het
subject als kenmerk-, maar tevens door de attitude van het 'ontwerp', aangezien, zoals in hoofdstuk 5 naar voren kwam, de werkelijkbeid modelmatig wordt
'berschapen'. Ontwerpen wordt biermee facet van onderzoek! (12) Nocbtans
moeten we oppassen dit ontwerp-begrip niet gelijk te stellen met bet in
arcbitectuur en stedebouw gangbare ontwerp-begrip: vormgeven in de tekentaal.
Veeleer zal dit ontwerp-begrip liggen in de sfeer van het loeniaanse ontwerpbegrip (zie boofdstuk 3)
De problematiek der stedebouw als speciale wetenschap is de complexiteit van
de stad, dat wil zeggen: de stad in baar samengestelde categorialiteit en
daarmee de vooronderstelling der categoriale barmonie van de stad. Een
eventuele 'eenheid van stedebouwkundig werk' is gebaseerd op deze categoriale
barmonie. In de tijd van Van Eesteren c.s. werd een zekere eenbeid bereikt.
Gewezen is bierbij op de eenduidigbeid van 'taal van bewerking', aangezien
zowel voor statiek als dynamiek van de stad de wiskunde als belangrijke
vooronderstelling fungeerde. De objectiviteit van de stad werd daarmee overwegend gedacbt als behorend tot 'bet mathematiscbe'. Daarbij was bet paradigma
van de functionele stad uitdrukking van een klassieke dieptestructuur. Ook
bierin ligt een continuiteit van barok- en functionele stad. Vanuit deze continu1teit is het begrijpelijk dat het psychiscbe als categorie niet wezenlijk vreemd
was aan de stedebouw in die tijd.
Echter, zoals gesteld, was deze eenbeid slecbts mogelijk omdat de betekenis van
het subject geleidelijk aan was teruggedrongen en daarmee bet subject-object-onderscheid 'in verdoezelende berinnering' vervallen (zie boofdstuk 13).
Aan de stedebouw is in de loop der tijd expliciet een syntbese-taak toegekend.
Angenot scbrijft: "Overzien wij het gebied van de stedebouwkunde (... ), dan zien
wij, dat er verscheidenheid van elkaar complementerende doeleinden wordt nagestreefd en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van geschakeerde middelen uit een
veelheid van menselijke kennis en wetenscbap. Het wezenlijke van het stedebouwkundig werk is bet voorbereiden van plannen van ruimtelijke ordening die
functioneel goed zijn en estbetisch bevredigend. Deze plannen hebben tot
strekking, een evenwichtige synthese te verkrijgen tussen wat anders slechts
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een verzameling heterogene doetstellingen zou zijn. Een goed stedebouwkundig
plan is een synthese." (13)
Deze synthese-taak geldt ons inziens met name het niveau van de discipline. Zij
moet daartoe aan theorievorming doen. Een visie zoals van Habraken, moet
worden begrepen vanuit de vooronderstelling der categoriale harmonie van de
stad. Deze visie taat zich lezen als een theorievorming die erop is gericht, tot
een categoriale synthese te komen vanuit bet stroomgebied der architectuur. De
autonomie der 'discrete producten' (stad als kunstwerk als de uitdrukking van
architectuur op zichzelf) wordt ter discussie gesteld. Immers, hierdoor kan
vergroving van het stedelijk weefsel optreden. Stad als kunstwerk staat voor
bet psychische, d.i. voor bet architectoniscb-stedebouwkundig handelen 'op
zichzelf'; het stedelijk weefsel vertegenwoordigt in architectonisch-stedebouwkundige zin de categorie der organiteit. Aldus wordt ook in bet werk van
Habraken de interne spanning van de categorialiteit der stad aan de orde
gesteld. Vervolgens wordt bij hem de architectuur gedacht vanuit het paradigma
der functionele stad. De architectuur moet het alledaagse stedelijke Ieven als
invoegingskader kiezen, met behulp van functionalistische termen -zoneringenz. wordt de stad als artefact gedacht, maar dan niet als discreet product van
een meer-machtig subject, maar van de kleinkorrelige macht der gebruikers. Het
subject als ontwerpend individu wordt gedecentreerd.
Hieruit volgt, dat de betekenis van de visie van Habraken moet worden bepaald
op het niveau van de discipline, niet op de professie, als practische waarheid,
op welk niveau bet stedebouwkundig subject toch in belangrijke mate constituerend blijft. Hetzelfde geldt voor het urbanistiek-concept van H.M. Goudappel, waarin wij -nu vanuit de 'planning' als invalshoek- eenzelfde synthetiserende streving onderkennen.
De delicate verhouding van de te onderscheiden categoriatiteiten wordt miskend,

waar de verschillende wetenschappen van de stad een eigen categorialiteit
hieruit opeisen en deze in hun autonomie 'exploiteren'. De naoorlogse versnippering en uiteenlegging van het vakgebied laat zich verklaren als een vakwetenschappelijk hypostaseren van stedelijke categorialiteiten. Wij kunnen dit als
volgt nader omschrijven:
De problematiek der stedebouwkundige discipline is de complexiteit, d.i. de
samengestelde categorialiteit van de stad. In het professionele vlak zien wij, dat
uit deze complexiteit categorialiteiten worden ontleend en op zichzelf genomen.
Zij worden op autonome wijze als methodisch idee opgevat en uitgewerkt. De
planologie c.q. ruimtelijke planning heeft de stad vooral opgevat als causaal
systeem en de causaliteit der stad gehypostaseerd. De naoorlogse stedebouw
heeft zich -als ontwerpend vak toch al op gespannen voet staande met causaliteit- in een reactie op het zich opdringerig manifesteren der planologie, veeleer
toegelegd op finaliteit en een daartoe noodzakelijk te vooronderstellen normativiteit der stad. Met name heeft zicb toegelegd op een normativiteit inherent aan
'het menselijk bestaan'.
De stedebouw als speciale wetenschap opgevat, heeft als taak de stad in haar
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samengestelde categorialiteit te bewaren, daar waar plannning en architectuur
hun gang gaan in een respectieve gericbtbeid en escbatologiscb vooruitgrijpen
op de stad als causaal systeem en ontworpen kunstmatig systeem. De complexiteit van de stad wordt daarmee wezenlijk aangetast.
- Rationaliteit
Niet zelden wordt de vraag naar de wetenscbappelijkbeid van de stedebouwkunde
toegespitst in de vraag naar baar rationaliteit. Bij Loen ontdekten wij, dat een
dergelijke rationaliteit nooit rationaliteit 'op een lucbtkussen' mag zijn.
Rationaliteit duidt op de weg van bet redelijk denken. Deze redelijkbeid bestaat
daarin, dat dit denken voor elke op deze weg te nemen of genomen stap de
gronden aan wil geven. Die gronden kunnen niet anders zijn, dan gegrond in de
zaak waarop dat denken zich in een poging tot vooruitgrijpend deelbebben
toespitst. Een touter formeel-logische en wetenschapsmetbodiscbe interpretatie
van rationaliteit is dus niet aan de orde.
Gegeven bet onderscbeid professie-discipline is de vraag naar de rationaliteit
der stedebouw tweeerlei. De professie doet er maar het beste aan, haar pragmatisme (gerichtheid op een practische waarheid) in topvorm te brengen. Dit houdt
in, dat zij zicb rekenscbap geeft van haar structuur '(stedebouwkundige)
problematiek - stedebouwkundig antwoord' en daartoe een rationaliteits-beginset
zoals van Dray (boofdstuk 4) koppelt aan een omscbrijving van Rorty die wij in
hoofdstuk 7 als volgt parafraseerden: "rationeel is dat bandelen dat als adequaat
wordt gezien om een bepaalde problematiek op te lossen".
Het 'situatie'-begrip, zoals in de omscbrijving van rationaliteit volgens Dray
naar voren komt, moet stedebouwkundig gezien ruim worden geinterpreteerd
vanuit bet eveneens in hoofdstuk 7 omschreven situatie-begrip. De door Dray
noodzakelijk geacbte informatie-basis op grond waarvan bet stedebouwkundig
bandelen geschiedt, wordt gevormd aan de hand van de genoemde 'situatieve
bepaaldbeden', ofwel determinanten van de situatie van bet stedebouwkundig
bandelen. Ten opzichte van deze 'situatieve rationaliteit' bouden de communicatieve en strategische rationaliteit een verenging tot bet formeel-logiscbe en
wetenscbapsmethodische in. Deze materie kwam nadrukkelijk aan de orde in
boofdstuk 4, waar de speciale vooronderstelling van de rationeel bandelende
mens als uitgangspunt voor de stedebouw ter sprake kwam.
Wat de discipline betreft (stedebouw als speciale wetenschap), is de vraag naar
rationaliteit gekoppeld aan de categorialiteit van de stad. In bet hart der
organiteit ligt de rationaliteit van het 'lichamelijk-in-de-wereld-zijn'. Deze
rationaJiteit manifesteerde zich reeds in de Griekse stedebouw, in de moderne
tijd loopt zij zelfs uit op een 'hygienische imperatief'. De twee constituerende
bestanddelen van bet geijkte stedebouwkundig onderzoek, te weten bet stedebouwfysisch en stedebouwkundig-planologisch (w.o. bet distributie-planologiscb
onderzoek) Iaten zicb op deze rationaliteit als grondslag denken.
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In het stedebouwfysisch onderzoek vinden we deze rationaliteit terug in het
zoeken naar de optimale condities voor -wat Angenot noemt- de fysieke
hygiene, vaak vervat in de populaire kreet: Iicht, Iucht, ruimte. Het stedebouwfysisch onderzoek, dat aan de kennis hoe deze hygiene te bereiken veel heeft
toegevoegd, vormde dan ook een belangrijk bestanddeel van bet stedebouwkundig
onderzoek. Geleidelijk aan echter lijkt in de naoorlogse stedebouw de gerichtheid op de fysieke hygiene te zijn verschoven naar een gerichtheid op de
geestelijke hygiene. Angenot schrijft "De eisen, die het moderne Ieven aan dit
milieu stelt zijn ruimer en ingewikkelder dan vroeger en zij zullen dit in de
toekomst nog meer zijn. In de eerste plaats is vereist een goede hygiene, in
haar ruimste betekenis. Daarom niet aileen frisse Iucht en zonlicht in straten en
huizen, maar al hetgeen nodig is om gezond te kunnen Ieven in aile stadia van
het bestaan." Wat ons betreft is het gebruik van de term "bestaan" bier niet
toevallig! Angenot vervolgt: "Oat wil zeggen, er moet worden voldaa:n aan de
eisen van de fysieke en psychische hygiene. (. .. ) Dit houdt in vrijwaring voor
stof, stank, geraas en voor verschillende vormen van psychische hinder, waar
het moderne Ieven zo gemakkelijk aan is blootgesteld." (14)
Gesteld kan worden, dat de naoorlogse ontwikkeling van de stedebouw zich laat
typeren naar het gangbare mensbegrip, waar de mens a1s een gelaagd wezen
wordt gedacht. Dit werd ter sprake gebracht in hoofdstuk 14. Kortweg: eerst is
de mens lichaam, maar daarna en boger: geest. De naoorlogse stedebouw heeft
geprobeerd de mens als vooronderstelling naar een boger plan te voeren door de
lichamelijke gezondheid van de mens aan te vullen met, en zelfs geleidelijk aan
te vervangen, door diens geestelijke gezondheid. Men probeerde de vooronderstelling van bet lichamelijk-in-de-wereld-zijn te overstijgen. Het stedebouwfysisch onderzoek raakte geleidelijk aan op de achtergrond, de doeleinden van
het psychische (gezelligheid, herbergzaamheid, geborgenheid, enz.) werden boger
aangeslagen dan fysieke behaaglijkheid en de effecten van wind- en geluidbelasting. Voor de rationaliteit van de stedebouwkunde betekende dit echter een
terugval. Immers, ergens stuit bet redelijk denken op zijn grenzen, namelijk als
het geen gronden weet aan te geven voor de stappen die worden genomen. In
hoofdstuk 14 is naar voren gekomen dat ernstig betwijfeld moet worden of de
geestelijke dimensie wei w:ezenlijk een stedebouwkundige problematiek is en
geen aan de samenleving ontleende algemene problematiek, waarmee de stedebouw weliswaar werd geconfronteerd, maar waarop zij geen antwoord zal kunnen
geven.
Duidelijk werd de aangeduide terugval in stedebouwkundige rationaliteit reeds in
1946 onder ogen gezien door W.F. Geyl, die schrijft, als hij pleit voor een
"ideate. sociale en psychologische doelmatigheid" naast een materiete of technische doelmatigheid in de stedebouw: "Laat mij hier meteen vaststellen, dat bet
mij niet te doen is om een zuivere rationalisatie. Sociaal-psychologische
doelmatigheid eischt erkenning ook van het irrationele in den mensch, van die
zijde van zijn wezen, die zich verzet tegen een te veel aan rationalisatie,
'cultuur' of technische doelmatigheid, al moeten wij evenmin in bet andere
uiterste vervallen en aile beschaving, en aile techniek winen verbannen." (15)
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Dan een ander belangrijke bestanddeel van bet stedebouwkundig-planologiscb
onderzoek, inz. bet distributie-planologiscb onderzoek, dat tot voor kort zo'n
bepalende rol speelde bij bet stedebouwkundig inrichten van plannen.
Ook dit onderzoek laat zicb gronden volgens de rationaliteit van bet licbamelijk-in-de-wereld-zijn. In dit onderzoek werd vooral gezocbt naar bepaalde
maatscbappelijke causaliteiten van bet stedelijk Ieven, uitgedrukt in met name
de categorie~n wonen, werken, recre~ren en verkeer. De maatscbappelijke mens
is daarbij vooronderstelling, de geformuleerde normen bebben betrekking op bet
licbamelijk-in-de- wereld-zijn van de mens, met name: bereikbaarbeid, beloopbaarheid.
Ook dergelijke normen zijn vanuit bet concept van de wijkgedacbte geleidelijk
aan naar bet niveau van bet psycbische gebracbt. Angenot wees bier al op in
bet citaat dat wij in boofdstuk 1 opnamen. ( ... ) Het ging weliswaar nog steeds
om bereik- en beloopbaarbeid, maar steeds meer werden deze gekoppeld aan
doelstellingen die bet menselijk bestaan betroffen: bet sticbten van gemeenscbap, van de buurt als een sociale eenbeid, waar mensen elkaar zouden
ontmoeten en saamborigbeid en gezelligheid zou heersen. Zoals de matbematiscb-fysische causaliteit van bet stedebouwfysisch onderzoek werd getransformeerd in een normativiteit die bet psychische beboort, werd in deze vorm
van stedebouwkundig-planologisch onderzoek de maatschappelijke causaliteit door
eenzelfde type normativiteit vervangen. Aangezien van de in 'de wijkgedachte'
(pars pro toto de naoorlogse stedebouw) gestelde doeleinden niet veel lijkt
gerealiseerd, kan worden getwijfeld of de stedebouw ook bier niet de grenzen
van baar zaak beeft overscbreden en irrationeel is geworden.
-Ontiscbe gebieden
Duidelijk is al naar voren gekomen hoe problematiscb bet ontiscb gebied van
bet 'bestaan' voor de stedebouw is en daarmee bet psychiscbe als objectiviteits-complex. Wat de ontische gebieden betreft willen wij ons nu beperken tot
'de natuur', met name de betekenis van bet tuinstad-concept in bet nader
bepalen in welke zin dit ontiscb gebied tot de stedebouw kan behoren en als
objectiviteit ontisch moet worden ingevoegd in bet ene zijn van de stad.
De tuinstad markeert een stadium van ontwikkeling in de stedebouw dat zich
laat typeren als een begrijpen van de (levende) natuur. Is de middeleeuwse stad
een zelfstandige, gebouwde entiteit, de barokstad niet meer een zelfstandige
entiteit ten opzicbte van de natuur, maar wei een poging de natuur te disciplineren en te verdringen. ondergescbikt te maken. kunstmatig te maken zoals de
stad zelf (eigenscbappen van de stad als kunstwerk op te leggen aan de natuur).
De tuinstad is bet concept waarin de natuur welbewust wordt beheerst en
evenwaardig aan bet gebouwde en in synthese met bet gebouwde wordt gesteld.
In de moderne stedebouw zien wij pogingen niet aileen deze natuur als ontiscb
gebied waarop de stedebouw zich ricbt te zien, maar ook de levende natuur als
de zichzelf werkende natuur. Deze natuur wordt zelfs in zekere zin 'ontwerp'
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(methodisch idee) voor de stedebouw, bijvoorbeeld in de zogenaamde ecologiscbe
stroming, zoals wij die onder andere ten grondslag zien liggen aan bet plan
•Haagse Beemden' in Breda.
Pratend over de ontische gebieden kan worden gesteld, dat de natuur zicb
tegenover het bestaan stelt, bet bestaan dan wei in zijn rationaliteit zoals
hiervoor aa:B1Jegevert, Maar de natuur moet worden olldersclteiden: als e zichzelf
werkende en· de bewerkte natuur, waarbij echter gee.tt sprake is van een
ontische kloof. De stedebouwkundige staat vooT de taa.k de bewerkte natuur als
ontisch gebied tot bet zijn van de stad te Iaten behoren.

-De mens als vooronderstelling
De laatste fase van de moderne stedebouw laat een teruggrijpen zien naar de
middeleeuwse stad. Dit op grond van. een romantische dieptestructuur. Het
subject-object-schema speelt een belan.grijke rol, tevens de plaats van het
psychische in de samengestelde categorialiteit van de stad. Het psychische in
actieve zin, namelijk als menselijk bandelen, laat zich slechts ten dele denken
binnen de stad als organisme. De naoorlogse stedebouw kan worden geinterpreteerd als een poging~ het psychische in passieve zin, namelijk als menselijke
beleving in de. compexiteit van de stad te verdisconteren. Daarbij ging ontegenzeggelijk weer het subject- object-schema een rol spelen, met nu weer een
sterk accent op het subject.
Hiermee komen wij. op een cruciaal punt de mens als vooronderstelling. In de
klassieke dieptestructuur wordt de mens slechts herkend in zijn maatschappelijke
causaliteit. De stad is •stedelijke werkelijkbeid', de me.ns is als werking
opgenomen in de stedelijke werkelijkheid. De naoorlogse stedebouw beeft zowel
in architectuur als planologie benadrukt, dat dit niet voldo.ende is. Bij dit
laatste denken we bijvoorbeeld aan W. Steigenga, die bet 'wils-element~ beklemtoonde en pleitte voor de planoloog als 'sociaal-ingenieur' (boo.fdstuk 1).
In beide gevaiJen stelt zich bet probleem van de toegemetenheid van de
stedebouw als speciale wetenschap: te klein, te wijds~ De toegemetenbeid van de
stedebouw ligt daarin, dat zij adequaat om weet te gaan met de mens als
vooronderstelling. Voor de professie en discipli,ne zal dit verschillend liggen. De
(maatscbappelijke) verantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever kan
ook worden opgevat als een vooronderstelling de mens betreffende. In de
naoorlogse jar-en is deze zo uitgewerkt naar de noodzaak van inspraak, medezeggenschap, enz.
Wij constateren, dat de stedebouw in deze naoorlogse jaren haar vooronderstellingen beeft ontleend aan het menselijk bestaan en daarop haar stedebouwkundige normen heeft geprobeerd te baseren. De vraag is, of zij, haar doel
daarmee niet is voorbij geschoten. De professie heeft veel werk gemaakt van
deze vooronderstellingen, de discipline moet constateren dat er niet veel meer
begrip omtrent. de stad is ontstaan. Is hier niet sprake van een, althans
stedebouwkundig onoplosbare problematiek? Een problematiek die mogelijk zelfs
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geheel andere dimensie heeft dan bet menselijk- psychische, maar ligt in de
sfeer van de fundamentele ontheemdheid, die religieus is bepaald? Samenvattend:
De stedebouw van na de oorlog kan worden opgevat als een enorm experiment,
de mens als vooronderstelling te incorporeren in de stedebouwkundige zaak.
Daarbij ging bet om de mens in termen van bet psychische, gebaseerd op een
romantische dieptestructuur. De doeleinden waren daarbij waarschijnlijk ontleend
aan het feit dat de professie ging participeren in een naoorlogs samenlevingsproject met vooral 'gemeenschap' als thematiek, daarna ook in de problematiek
werd getrokken van een 'geseculariseerde' cultuur, die sterk met de vraag naar
het bestaan werd geconfronteerd. De professie heeft van deze doelstelling echter
niet veel weten te realiseren. De discipline kan daarom van dit naoorlogse
experiment veel leren en moet aan de professie duidelijk maken, dat men bier
-wat Loen noemt- eschatologisch te ver op de waarheid vooruit heeft gegrepen!
In zekere zin: op Zijn stad, in plaats van zich te beperken tot onze stad! Moet
de stedebouw maar niet verder gaan dan te kiezen voor 'het gewone, vertrouwde
invoegingskader van het dagelijks Ieven'? (16)
- Voortgang van de stedebouwkundige discipline
De stedebouw als speciale wetenschap kent voortgang. Zij kent haar stadia,
waarin zij de stad op een nieuwe manier, vanuit een nieuwe richtingkeuze in
bet veld der waarheid, in haar objectiviteit probeert te ontdekken. In deze
ontwikkeling spelen bepaalde vooronderstelden een belangrijke rol. Te onderscheiden naar: algemene vooronderstelden, en speciale -punctuele- vooronderstelden. De eerste refereren naar algemene wetenschappelijke paradigmas,
bijvoorbeeld 'de ervaring als programma', de 'subject-object- scheiding' en de
'klassieke' c.q. 'romantische dieptestructuur', de scheiding 'mens-materie',
'lichaam-geest'. Zij bepalen de ontologie, ofwel ideostructuur/ideele optiek van
de stedebouw.
Met de speciaal vooronderstelden worden vooronderstelden als de 'moderne,
industriele stad', de 'barokstad', enz. bedoeld. Zij zijn gebaseerd op een
samensmelting van voornamelijk institutionele en instrumentele aspecten, en
verwijzen vooral naar de grondslagen waarop de stedebouwkundige professie zich
(vaak stilzwijgend) baseert. Wij zagen hoe aan het begin van deze eeuw de
artistieke grondslag, inherent aan de barokstad, geleidelijk werd ingewisseld
tegen de grondslag van de moderne, functionele stad (hoofdstuk 1).
Samenvattend kan worden gezegd, dat de voortgang van de discipline stedebouw
hierin bestaat, dat zij een aantal concepten heeft ontworpen, die tezamen de
structuur van de stad als stedebouwkundige zaak vormen. Deze concepten zijn:
de middeleeuwse stad, de barokstad, de tuinstad .en de functionele stad. Elk
representeren zij verschillende categoriale aspecten van de stad.
Deze concepten komen op in de historische gang van bet cultuurproces en
moeten dus in hun diachrone relatie worden gezien, maar tevens moeten zij als
synchrone concepten worden opgevat. Het zijn concepten waarop voortdurend
wordt teruggegrepen en waarvan wij de categoriale structuur steeds zien
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terugkeren in de samengestelde categorialiteit van de stad. Verschillende van
deze concepten zijn ook weer tot elkaar te herleiden. Zo zien wij dat de baroken functionele stad in de klassieke dieptestructuur eenzelfde ontologie hebben.
E. Bloch beschouwt beide dan ook uitdrukkelijk in hun continuiteit en als
uitingen van de zogenaamde •egyptische bouwstijl'. Tegenover deze bouwstijl
staat de ~go.tische bou:wstijl', waarvan de middeleeuwse stad uitdndtkiag zou
zijn. Kemnerkend is bier Diet bet willeD beheersea. planneR en berekenen, maar
bet sticbten van gemeenschap. ( 17) In dit opzicht is de tuinstad uitdrukking van
deze bouwstijl, anderzijds is deze ook uitdrukking van een functioale benadering, gelet op haar plarunatige opzet. Er kunnen echter ook andere verbanden
worden gelegd. Immers, middeleeuwse en functionele stad Iaten zich beide weer
typeren naar hun organische categorialiteit, een categorialiteit weer vreemd aan
de barokstad.
In ieder geval is bet in deze zin, dat de stedebouwkundige discipline zich
manifesteert als een verzameling concepten, getijk de definitie van Toulmin (zie
Inleiding). Het is verder haar zaak, deze concepten wezenlijk te doorgronden en
in hun onderlinge relaties bloot te leg.gen op een meta-theoretisch niveau zoals
bijvoorbeeld een wijsbegeerte als die van Loen daarte de mogelijkheid biedt.
Hiermee kan dan greep worden gekregen op de structuur van de stad als
stedebouwkundige zaak.
De onderscheiden concepten fungeren tevens, zoals wij zagen. als een speciaal

vooronderstelde. Binnen een dergelijk vooronderstelde, zien wij dat de stedebouw voortgang heeft gemaakt in een vergelijkbaar proces als Loen omschrijft
en wij in paragraaf 9.2 hebben samengevat. Het ontdekken van de stad in haar
tegemoetkomende objectiviteit vanuit een aantal nieuwe vooronderstellingen,
inherent aan het vooronderstelde der functionele stad, werd treffend verwoord
door L.P.S. Scheffer (paragraaf 13.2.5). •organi:teit' werd het trefwoord voor de
structuur van deze stad, als •de innerlijke samenhang van het zich evolutionair
ontwikkelende materieel gebeuren in ruimte en tijd, uitgedrukt in bet wonen,
werken, recreeren en verkeer als de categorieen van bet Ieven van de stadsbevolking in haar alledaagse functioneren".
Toch meende men in de naoorlogse stedebouw aan deze vooronderstellingen
nieuwe te moeten toevoegen. Hiervoor werd al gesteld, dat eraan moet worden
getwijfeld of dit wezenlijk nieuwe kennis van de stad heeft opgeleverd. Heeft
de stad zich zich nadrukkelijker in haar tegemaetkomende objectiviteit aan ons
kenbaar gemaakt? Het lijkt er eerder op, dat in de naoorlogse jaren de kenbaarheid van de stad, zoals men die voor de oorlog ontdekte, ging terugwijken
en men geleidelijk aan ging stuiten op de grenzen van de kenbaarheid van de
stad. Een nieuwe richtingkeuze lijkt noodzakelijk, een richtingkeuze die zich
niet baseert als •kritiek' op een vorige, maar inderdaad een nieuwe richtingkeuze is! Wellicht dat bet denken van de stad in haar 'hlstoriciteit' -wat dit
ook voor ontwerp en methodisch idee moge impliceren- hiertoe een mogelijkheid
is.
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Gegeven dit feit, dat wij, nu, staan voor een nieuwe ricbtingkeuze in bet veld
der waarbeid, dan lijkt bet erop, dat men in bet 'postmodernisme' goeie sier
probeert te maken met de barokstad door deze nadrukkelijk als antitbese
tegenover de functionele stad te stellen. Daarmee wordt dan en passant bet
dubbele karakter van de stad -statiek en dynamiek, vorm en inboud, vorm en
functie, antwerp en onderzoek- opnieuw in termen van bet tweestromenland van
arcbitectuur en planning gearticuleerd. Accent zou nu weer moeten vallen op
vormgeving, op antwerp, op bewuste en gewilde formele ordening, in extrema
zelfs uitlopend op een 'monumentaliteit' die ontstaat in rechtstreekse imitatie
van de barokstad.
Hier stuiten wij op het gegeven dat de stedebouw ten aanzien van het categoriaal gehalte van haar zaak inderdaad meent een nieuwe bierarchie te moeten
bepalen. Anderzijds laat het nadrukkelijker stellen van de stad als kunstwerk
zicb in zekere iin ook denken in continuiteit met de naoorlogse stedebouw,
namelijk als een paging opnieuw bet psychiscbe, maar nu weer in actieve zin als
ontwerpende c.q. vormgevende attitude ('ontwerpend subject') in de categorialiteit van de stad een wezenlijke, ja zelfs overbeersende plaats te geven.
Daarmee ontstaat zeer zeker het gevaar dat de complexiteit van de stad
opnieuw wezenlijk wordt aangetast. Zoals in Versailles bet organiscbe naar de
periferie werd verdrongen, zal nu het gevaar ontstaan dat 'de stad als organisme' naar de periferie wordt verdreven.
Deze problematiek laat zich stellen in termen van 'de taal' als vooronderstelde.
De discussie wordt dan gebracht naar een instrumenteel niveau en uit het
ideologische stromingen-debat gebaald. Met het propageren van de barokstad,
gaat immers gepaard het voorop stellen van de tekentaal ten koste van de
spreek- en schrijftaal. Deze taal zou niet adequaat zijn aan bet ruimtelijk-statiscb en artefactieel karakter van de stad, een tbema dat zich in de laatste
decennia van de ontwikkeling van de moderne stedebouw nadrukkelijk stelt. In
de volgende zinsnede van W.F. Geyl uit 1946 wordt deze problematiek als het
ware al voorzien. Hij maakt daarin duidelijk, dat de wijkgedacbte als stedebouwkundig concept weliswaar, om tot begripsvorming omtrent dit concept te
komen, de noodzaak met zich meebracht de spreektaal te bezigen, maar tevens
dat deze in zeker opzicht tekort schiet "Dit klinkt wellicht wat verward; om
eerlijk te zijn, bet onder woorden brengen, d.i. het opeenvolgende begrippen
opsommen van een groot begrippen-complex, bet analyseeren en synthetiseeren
van een ondeelbaar gebeel, is evenals het maken van een volledige kaartprojectie onmogelijk. Deze klacht terzijde leggend, moeten wij ons tocb bebelpen
met een spraakvermogen, dat bopeloos de mindere is van ons voorstellingsvermogen." ( 18}
Angenot typeert de periode dat de barokstad als ·methodiscb idee van de
stedebouw fungeerde als volgt: "Dit beeft ertoe geleid, dat de stedebouw in de
ban is geweest van de opvatting dat stedebouw vormgeving aan de stad is. Een
stedebouwkundig plan was een door een ontwerper gesigneerde fraaie tekening,
die op een ereplaats in het stadhuis zwaar ingelijst aan de wand bing. De
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gedacbte dat stedebouw uitsluitend of boofdzakelijk vormgeving is, stamt daarbij
uit een oudere traditie van bet primaat van de vorm. Dit is afkomstig uit de
barok. In de stedebouw uit de 17de en 18de eeuw lag bet zwaartepunt in bet
monumentaal representatieve, voor die stadsgedeelten, die daartoe waardig
werden gekeurd."
Dan vervotgt hij: "de moderne stedebouwkundige beeft verdere doelstellingen en
ambities." ( 19) Dit betekent, dat bet terugvallen op de barokstad als t:oncept
ook letterlljk een terugval voor de stedebouw in zou kunnen bouden. Hier ligt
een taak voor de discipline stedebouw als kritische reflectie op de professie.
Want met de 'tekentaal' als vooronderstelde bangt een set van vooronderstellingen samen, die -zoals Loen aangeeft- bepalend zijn voor de waarbeid, d.i.
de wetenscbappelijke verantwoordelijkheid van de stedebouwkundige. Voorbeelden
van dergelijke vooronderstellingen:
-Het stedebouwkundige subject is de ontwerpende instantie, begiftigd met
capaciteiten om te tekenen (als persoonlijke kwaliteiten)~ die als criterium voor
de vakbeoefening gaan fungeren.
- Visueel denken is mogelijk, bet tekenen kan de weg van bet redelijk denken
volgen.
-In bet tekenen kan bet factiscbe zijn van de stad worden getroffen (beter dan
in het spreken) en niet bet met name een 'behoren', gebaseerd op ontwerpende
intuitie en verbeeldingskracbt.
Het is aan de discipline dergelijke vooronderstellingen, op grond waarvan de
professie tot haar zaken komt, te expliceren en te meten.

-Tot slot kan worden gesteld:
Stedebouw bestaat -professioneel- als stedebouwkundige planologie en arcbitectonisch-stedebouwkundig ontwerpen. Dat is de huidige uitgangs-situatie, die werd
geconstateerd in paragraaf 1.2.6. Beide stroomgebieden vertegenwoordigen met
name, maar niet uitsluitend, resp. 'structureer en 'situatief' onderzoek naar de
stad (zie boofdstuk 2). 'Situatief' moet hierbij worden opgevat in de ruime
betekenis van het begrip situatie, maar wat de professie betreft tocb specifiek
in bijzonder toespitsing op 'locatie'.
Het structurele onderzoek, dat zich met name ricbt op bet causaal functioneren
van bet alledaagse stedelijk Ieven en de voorwaarden daarvoor en daarmee de
stad als stedelijke werkelijkbeid als invoegingskader kiest, is van oudsher een
bestanddeel van bet stedebouwkundig onderzoek. Het kan wellicht zinvol
worden gecombineerd met en toegepast in bepaalde vormen van situatief
onderzoek.
Tevens zal bet stedebouwfysiscb onderzoek opnieuw en nadrukkelijk als bestanddeel van bet stedebouwkundig onderzoek moeten worden gezien. Beide vormen
van onderzoek zullen zicb kunnen ba5eren op de rationaliteit van het lichamelijk-in-de-wereld-zijn. (20) De bieraan inberente normativiteit zullen zij niet in
mogen mogen wisselen voor resp. de maatscbappelijke en mathematiscb-
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fysische causaliteit, waarin zij mede hun grondstag vinden. Dat zou leiden tot
categoriale reductie! Dat betekent: de stedebouw zal zich tot de fysicus moeten
richten, maar de fysicus zich ook tot de stedebouwkunde. Wetticht dat ook
pogingen het situatieve onderzoek dat zich richt op de stedelijke vorm (morfologisch onderzoek) in de richting van bet structurele onderzoek te bewegen, een
kans van slagen hebben.
Het situatieve onderzoek in de stedebouw zal toepassingsgericbt van aard zijn.
Het stedebouwkundig-planologiscb, stedebouwfysiscb en misscbien ook bet
stedebouwkundig-morfologisch onderzoek vooral technologiscb, met naast
'waarbeid' als wetenscbappelijke verantwoordelijkheid bet maatscbappelijk
criterium: voor de mens bruikbaar.
De discipline nu beoogt daarnaast vooral een bezinning op de stad in baar
complexiteit, d.i. samengestelde categorialiteit. Zij beoogt die complexiteit bloot
te leggen en de categoriale structuur van de stad te verbelderen om daarmee
voor de stedebouw als professie en discipline een gemeenscbappelijke taal te
smeden. Daarmee zullen dan verscbillende deelgebieden in bet stedebouwkundig
werk in hun eenbeid en samenbang kunnen worden gedacbt. De vraagricbting zal
daarbij moeten gaan naar de stad als zaak en de stad in baar manifestatie van
'tegemoetkomende objectiviteit'. De stedebouw zal daarbij escbatologiscb niet
zover vooruit mogen grijpen, dat zij vooruit grijpt op de structuur van de
ontiscbe waarbeid van Zijn stad, die wij -zo interpreteren wij Loen, inz. de
stad binnen bet 'bijbels vooronderstelde'-, zolang de scbepping niet is voleindigd, in geduld zuJlen moeten afwacbten. De stedebouw zal de menselijke
ontbeemdheid niet op kunnen lossen!
De discipline zal de professie in baar handelen moeten meten aan de stad als
objectiviteit door gebanteerde vooronderstellingen aJlereerst te expliciteren en
vervolgens na te gaan in hoeverre zij inherent zijn aan de stad als zaak en
zich verbouden tot wezen en grenzen van de stedebouw. De discipline moet
nagaan in boeverre bet stedebouwkundig denken en werken zich al dan niet
heeft voltrokken in gebondenheid aan haar zaak en daarin die zaak tot kenbaarbeid heeft gebracht. Met name in dit fundamentele onderzoek zal de
stedebouw zich als speciale wetenschap van de stad manifesteren.
Brengen we tenslotte nog eenmaal de verhouding professie-discipline onder
woorden in een toespeling op de in deze studie enkele keren -in navolging van
Loen- genoemde mogelijkheid van 'methodische auditie': waar de discipline
vooral als opgave heeft naar bet handelen van de stedebouwkundige professie en
de resultaten van dit bandelen te kiiken, zal de professie er goed aan doen ook
zo nu en dan naar bet spreken van de stedebouwkundige discipline te luisteren.
Dit luisteren zal een kritische reflectie op bet handelen der professie in kunnen
bouden, maar vooral ook als een poging moeten worden beschouwd dit handelen
in zijn onderlinge verband te plaatsen. De discipline zal zich hierin niet moeten
manifesteren als meningen van architectuur- en stedebouwkritiek, maar de in de
loop der historie in de stedebouw gegenereerde concepten als invoegingskaders
moeten hanteren. In die concepten tekent zicb immers de vorming van de
stedebouw als speciale wetenschap structureel af.
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Zeker zal dit luisteren in de plaats moeten komen voor het horen "naar het
oorspronkelijk verstaan van het zijn, zoals dat aan het menselijk bestaan eigen
is", iets waaraan de stedebouw zich in de naoorlogse jaren terdege heeft
schuldig gemaakt. Hieruit echter zal de stedebouw niet haar rationaliteit,
categorialiteit. vooronderstellingen enz. kunnen opdelven. Daarmee Iijkt zij
immers wezenlijk haar grenzen te gaan overschrijden en irrationeel te worden.
Zij laat zich dan in met een problematiek die inherent is aan onze samenleving,
ja, aan het menselijk bestaan, en waarop in ieder geval een stedebouwkundig
antwoord niet mogelijk is. Deze problematiek is die der ontheemdheid, die
fundamenteel -in termen van Loen- logologiscb en existentiologisch is bepaald.
Zou de stedebouw dit wei gaan proberen, dan zou zij daarmee het domein der
universele wetenschappen gaan betreden en zich niet Ianger beperken als
speciale wetenschap. Een speciale wetenschap zoals de stedebouw echter, zal
zich niet in de plaats kunnen stellen van de universele wetenschappen: zij mag
niet tot filosofie (antropologie of kosmologie) en theologie worden en het
antwoord zoeken op de fundamentele vraag naar het zijn. De verleiding hiertoe
zal wellicht voortdurend aanwezig zijn. (21)

ILLUSTRA TIES
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Public drinking fountains
Cholera deaths

Afb. 1 (links):
.Londen, midden 19de eeuw:
De vooronderstelling van het
lichamelijk-in-de-wereld-zijn,
verband tussen gezondheid en
,r.uimtelijke romstandigheden.

Afb. 2 (onder):
Plan ·Cerda voor Barcelona
Een
'strategisch'
(1859).
.antwoord op de problematiek
van de industriele .stad.
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Afb. 3 (boven): Plan Berlage Amsterdam: categoriaal antwerp voor het
'architectonisch-stedebouwkundig ontwerpen'. Afbeelding 4 (onder): Algemeen
Uitbreidingsplan Amsterdam: idem voor de 'stedebouwkundige planologie'.
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Zoeken naar stedebouwkundige structuur in een ontologische vraagrichting
(zie hoofdstuk 3 en 8):
-Afb. 5 (boven): de stad als 'labyrinth'.
-Afb. 6 (onder): plan Voisin, toepassing van de categorie van het contrast.
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Afb. 7: Aldo Rossi, ontwerpen met 'analogie' als categoriaal antwerp; elementen voegen zich 'typologisch' in in de stad als bestaande gegevenheid.

2.86

'Transformatie van stedebouwkundige vooronderstellingen' (hoofdstuk 11 ):
-Afb. 8 (links- boven): Jeruzalem als theocentrisch stadsideaal.
-Afb. 9 (rechts-boven): de ideale stad van de renaissance.
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Afb. 10 (pagina 286, onder): het stedelijke baroksysteem: centrifugate werkingen
vanuit een brand punt, 'res extensa' (zie hoofdstuk 11 ).
Afb. 11 (boven): Versailles, het barok-systeem als methodisch idee monumentaal
ingelijst (zie biz. 277 -8).
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Afb. 12 (boven): Edinburgh, samenstelling van de twee contrasterende concepten
van middeleeuwse en barok-stad, elk met hun eigen categoriaal gehalte (biz.
202).

Afb. 13 (pagina 289): Saltaire, een overgangs-concept uit de vorige eeuw. Het
paleis transformeert tot f abriek, de vorst tot industrieel, beheersing wordt
paternalisme. Echter, streven naar een gezonde omgeving als op de 20ste eeuw
proterend ontwerp.
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Afb. 14 (boven): tuinstad-diagram van E. Howard, synthese van 'Gemeinschaft'
en 'Gesellschaft' (biz. 215).
Afb. 15 (onder): Soria Y Mata, model van een bandstad, de stad vanuit bet
verkeer gedacht (biz. 234 ).
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Afb. 16: Magnitogorsk, uitwerking van het paradigma der 'functione1e stad' door
Leonidov. De mens a1s hoeveelheid werkingen van consumptie en productie:
'maatschappelijke causa1iteit' als methodisch idee (biz. 235).
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SCHICKSAL DER •KULTUR.
Eine sterbende Kultur kamt noch eine Zeitlang vom
vo rh andenen Humus der Bildung, von der Hirhandenen
AtmosphUre der Gcsinnung Ieben diese Lebensclcmente neu zu bilden vermag sie nicht.
Kultur und Zivilisation verlangt dauernden, ungeheuren
Aufwand, Aufv.·and an Musse, an Arbeitskraft, an Mit~
teln. Sie braucht Auftrag und Absatz, Schule, Vorbild,
Ucberlieferung, Vergleich, Urteil, VersHindnis, Bildun~,
Gesinnung, Kinderstubc, Athmosph.iire. Kultur und Z1~
viJisation \"Criangt reiches Land.
Doch der Heichtum des Landes genO.gt nicht, er muss
durch den Gegcnsatz gehoben und getragen sein. Das
'rcichc Land muss iib.e r grosse Mengen armer und ab·
hi:i.n giger Menschen verfi.igen. Denn wie sollte sonst
der Aufwand der Kultur geleistet werden? Einer l!luss
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Afb. 17 (boven): De 'massa' als vooronde.rstelling voor architectuur en stedebouw.
Afb. 18 (onder): 'Kogellager-model' van de 'organische' stad. Zie hoofdstuk 13.
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Afb. 19 (boven): De wijkgedachte en de ge1ede stad, het 'atoom-mens-heelalmodel' (biz. 228). Het 'individu' als centrale vooronderstelling.
Afb. 20 (onder): J.B. Bakema, 'samenlevings-architectuur' en 'de menselijke
gebouwde omgeving" (hoofdstuk 14):
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10.5

HERBERGZAAMHEID

10.5.2. De periferie van een bouwwerk,
moe! als straatwand voor de voorbijgangers
zijn:
"" " geopend" (extravert)
"' attraktief, er moet ieta aan te zien en mee
te beleven zijn
• warmte en Iicht uillltralend, het gemoed
verwarmend, vriendschappelljk en niet grimmig
• tegemoet tredend en adhesief;
niet afwerend, niet glad, geen bolwerk
* aantaatbaar i.p.v. ona·a ntHtbaar

10.5.1. De stad, buitenstad zowel als bin·
nenstad moet zoveel mogelijk "herbergzaamheid" bieden, d.w.z. niet aileen onderdak
bieden in fysieke zin, maar ook: gelegenheid voor aktiviteiten, belevenissen, kommunikatie;
zetel van gevoelens, herinneringen, betekenissen; en wei vooral door de helpende hand
te bieden aan deze fenomenen door ze te
stimuleren en zelfs op te roepen.

10.5.3. De periferie van een bouwwerk
moe! voorzienlngen bieden:
• voor bejaarden (uitrusten)
voor kinderen (klimmen, l>angen, apringen)
• voor koop·iieden
voor afapraakjes
om in de zon te zitten
voor affiesjes, mededelingen, me-ningen
om iemand te verwelkomen of afachei d te
nemen
voor wachtende kinderwagens

ad 10.5. 1. We gebru i'ken hier het begrip
herbergzaamheid als verzameling van de
omschrijvingen (menselijke maat, schaa l. besloterlheid etc.) zoa ls die in het architektenjargon voorkomen en d-ie een "ruimtelij-ke"
beschrijving trachten te geven van psychie se
gewaarwordingen.
De belangrijkste eigensohap waardoor de
binnenstad haar aanvullende en kompenserende rol - haar rol als war-mtebron voor
de stadsbewoners - kan vervullen. is haar
sponsachtig karakter ; een opname- en afgiftevermogen voor de grootst mogelij-ke
verscheidenheid van kwaliteiten.

Afb. 21: Doelstellingen- en maatstavennota Groningen (1972): het document van
de 'herbergzame stedebouw'.

t. ..... --t....
A

._---.~...

-4rt
--...-~
~~I

-<ti~
X
... ._60

I

e...rrto..M~~

i.r ,_... N-.J..

295
r ---- --- - - - - r-- - - ----- -r--- - ------

I

'

'

I

'

-

1
I

SOCIOLOGY
(tTHICS)

I

'

-

BIOLOGY
(~SYCflOI..OOY)

!
I

l

I

I

:

PURE
MATHEMAnCS
(LOGIC)

-

PHYSlCS ond

CHEMSTRY
(fsniETIC$)

""'

- '''-"~t
8io-C"-mistry
8io-~ic::S

TH~ MAll l
~ ~c_ _..,_ A--;:lE
I O
l nd

1,4 A

8io-Metrics

I
T···~~·•·
CommulliCIIIOnS

I
II

!

··-.... /m I

~'fs~L'}\ l:b- e +-~~~-i

~

II

:G

f

:

11---------+-'~----+- - -- -- - ---- --,---- - ---- - -,

* ~~~*- ~ +*~~:

S

T

<:~-@~ @-+~ i

;

~ -- ---- - -- --1

'

'

--- - - - - - - - - - ·1--' ,.,---,---,-,--,:-11---------'~1

:

Heredity
Eugenics

···-,_

I

I
I
1----- - - - - - --1

""'"""
- ,.,._

.. ·-.. / .

'
'

:
I

i emoortt end
SpiriMI'

;

'

I
'

SUitistics

:

I

I

I

~ --- --- ---1...~- ----- -- j_!)_ _ ---- __ _j

:

Pogingen tot disciplinaire synthese in de stedebouw verwant aan Loen:
-Afb. 22 (boven): 'Thinking machines' van P. Geddes, bepaling van de categoriale
structuur van de stad (biz. 266-7).
-Afb. 23 (onder): Het 'urbanistiek-concept' van H.M. Goudappel: zoeken naar
vooronderstellingen vanuit de categorie van het menselijk handelen.

IDEOSTRUKTUUR

lliL
ruim te
tlld
4

lnfor matle

5

kreativiteit

6

energie

7

be~~~izljn

'-

• •
\

__

.-

'

I

296

Illustratie-verantwoording:
L. Benevolo, 'The history of the city'. afb. l, 10, 11 en 13
A. Rossi, 'The architecture of the city', afb. 2
Publieke Werken A'dam: 'Amsterdam, Stedebot.rwkundige ontwikkeling', afb. 3 en
4
J. Brand, red., 'Het idee van de stad', afb. S, 14 ea 15
C. Rowe, 'Collage city', afb. 6
G. Bragbieri, 'Aldo Rossi', afb. 7
H. Rottier, 'Stedelijke structuren' .. afb. 8 en 9
A.E.J. Morris, 'History of urban form', afb. 12
K. Frampton, ed." 'Iwan Leonidov', afb. 16
•ABC, Beitrllge zum Bauen' ,. nr. 3, 1926, afb. 17
S.U. Barbieri, red., 'Architectuur en planning', afb. 18 en 19
J.B. Bakema, 'Van stoef tot stad\ afb. 20
'TABK', nr .. 12, juni 1972, afb. 21
Ph. Boardman, 'The worlds of Patrick Geddes', afb. 22
'Stedebouw en volkshuisvesting', oktober 1980, afb. 23
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NOTEN EN LITERATUURVERWIJZINGEN
Door middel van naam van de auteur en jaar van verschijnen wordt verwezen
naar bet desbetreffende onderdeel in de lijst van 'geraadpleegde literatuur' (biz.
312).
Inleiding
(1)
(2)
(3)
(4)

S. Toulmin, 1972; zie ook: W. Bijker, 1980-81
P. de Ruyter, z.j.
J. Vogelij, 1983
Deze afslanking geschiedde in bet kader van de ministeriele operatie
'Taakverdeling en -concentratie" (TVC), die eind 1987 werd afgerond.
(5) Geciteerd in J. de Ranitz, W. Wissing, 1978
(6) Een literatuuroverzicht en uitgebreide weergave van bet denken van
Loen, alsmede van de receptie van dit werk, in: K. Doevendans, verschijnt
(7) A.E. Loen, 1963, blz. 54
(8) W.F. Schut, 1946
(9) Zie H.M. Goudappel, 1980b
(10) A.E. Loen, 1946a, biz. 242
(11) A.E. Loen, 1967a, biz. 130
(12) AW (11), blz. 131
(13) 'Erasmus Ascension Symposium', mei 1988, Amsterdam-Oosterbeek
(14) A.Rossi, 1982
Hoofdstuk 1
( 1) H. Rottier, 1978, biz. 41

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
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(11)
(12)
(13)

AW (1), biz. 41
L.A. de Klerk, 1980, biz. 15
Zie hiervoor: R. Stolzenburg, 1987
L. Benevolo, 1987
I. Cerda, 'Teoria General de Ia Urbanizacion', Madrid, 1987; zie voor
een uitgebreide samenvatting: R. Rijnen, E. v.d. Sande, 1985
AW (5)
Stellingname van A. Faludi op het symposium georganiseerd t.g.v. bet
afscheid van de hoogleraren H.M. Goudappel en C. van Lohuizen, TU
Eindhoven, november 1986
Zie voor deze materie o.a.: R. Stolzenburg, 1984;
over Patrick Geddes: Ph. Boardman, I 978
P. Claval, 1976, biz. 90
AW (10), blz. 90-I
Zie H.M. Goudappel, I980a
Geciteerd in AW (12)
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L.H.J. Angenot, 1973
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Zie: F.Ph.A. Tetlegen, 1965, biz. 116
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(12) A W (10), blz. 77

299
(13)
(14)
(IS)
(16)
(I 7)
(18)
(19)
(20)
{21)
(22)
(23)
(24)

L.H.J. Angenot, 1973
A.E. Loen, 1946a, blz. 25
Tj. Dijkstra, 1985
R. vanderVoort en K. Doevendans, 1984; J. Vogelij, 1984
Zie voor deze materie met name: S. Ma1froy, 1986
A. Corbin, 1986
Zie voor een behandeling van deze stroming: L.A. de K1erk, 1980
J.G. Wissema, 1984
H.S. Yap, 1983
H. Duivesteyn, 1985
H.M. Goudappel, 1984
N.C. Schouten, 1976, biz. 23

Hoofdstuk 3
(1) A.E. Loen, 1946a, biz. 79 e.v.
(2) Zie A.E. Loen, 1973, biz. 15

(3) AW 1, biz. 106
(4) Geciteerd bij V. Brummer, 1975, biz. 378
(5) A.E. Loen, 1963, b1z. 42
(6) AW (I), biz. 174
(7) AW (1), biz. 264
(8) A W (2), blz. 12
(9) AW (4) en AW (2), biz. 13-4
(10) AW (1), biz. 272
(II) A.E. Loen, 1967, b, biz. 310
(12) Zie A.E. Loen, 1949
(13) AW (I), biz. 287-9
(14) A.E. Loen, 1967c, biz. 166
(15) AW (5), biz. 5
(16) A W (5), blz. 5-6
(17) AW (5), blz. 16
(18) AW (5), biz. 45
(19) AW (5), blz. 46
(20) A W (5), biz. 49
(21) AW (5), biz. 49
(22) A W (2), biz. 36
(23) Zie AW (5), hoofdstuk VII voor Loens behandeling van 'wetenschap als
categoriaal ontwerpen.
(24) AW (I), b1z. 187
(25) AW (2), biz. 17
(26} A W (2), biz. 20
(27) AW (5), biz. 49
(28) A.E. Loen, 1967a, biz. 151
(29) AW (I), biz. 187. lnteressant in verband met deze materie is vooral

300

paragraaf 39: 'De gnostische waarheid en bet kenproces' in AW ( 1).
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

A W (5), biz. 87
AW (5), biz. 49
A W (2), blz. 34

A W (2), biz. 35
AW (28)
A.E. Loen, 1961, biz. 30

Hoofdstuk 4
(I) A.E. Loen, 1973, blz. 20-21
(2) AW (1 ), blz. 22
(3) Ph. Panerai, 1981
(4) G.J. Slothouber, 1984
(5) AW (1), blz. 210

(6) P. Claval, 1976, biz. 57
(7) N.J. Habraken, 1975
{8) Zie H. W. von der Dunk, 1982, biz. 138
(9) Habraken werkt de 'werkelijkheid' van het object uit, Bax die van bet
subject, Trum (zie H.G.J.M. Trum, 1979) zoekt in bet norm-begrip de
verbindende schakel.
(10) Zie P. Wesly, 1982, biz. 93 e.v.
(II) H. van der Cammen, 1982
(12) M.P. Koster, 1986. Dergelijke indelingen gaan terug op de bekende
'empirische cyclus'van A. de Groot.
Hoofdstuk 5
(I) Ontleend aan A.E. Loen, 1973, blz. 24 e.v.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(II)
(12)
(13)
(14)

H. Koningsveld, 1974-75 en H. Kunneman, 1986
S.L. Kwee, 1974-75
AW (1), biz. 24
S.L. Kwee, 1966, blz. 63
AW (3)
Zie A.E. Loen, l946a, deel C
A. Graafland, 1986, o.a. blz. 67
Citaten ontleend aan R. Bakker, 1974-75
F.D.K. Ching, 1979 en R. Krier, 1979
Ontleend aan A W (9)
Hiernaar verwijst onder meer Aldo Rossi in: A. Rossi, 1982, biz. 180,
noot 2. Zie ook: K. Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en evenement,
Amsterdam, 1973, hoofdstuk 3.2, biz. 227 e.v.
K. Lynch, 1960
A. Rossi, 1982 (1985)
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Ontleend aan AW (I), blz. 26 e.v.
Zie K. Doevendans en R. vanderVoort, 1984
J. Heeling, 1983
Zie A W (16)
H. Lefebvre, 1973
AW (19)
L. Giebels, 1982
(22) A.E. Loen, I946a, blz. 86. Zie voor deze problematiek ook:
J.J.M. Bakker, 1982
(24) Nadrukkelijk naar voren gebracht op bet Symposium genoemd onder
hoofdstuk 1, (8)
Hoofdstuk 6
(1) A.E. Loen, 1973, blz. 28
(2) Zie A.E. Loen, 1948, biz. 154 e.v.
(3) Een toepassing hiervan bijvoorbeeld P. Dijkema, 1960; zie ook
F.Ph.A. Tellegen, 1965
(4) R. Girard, 1986, blz. 94
(5) A.E. Loen, 1967a, blz. 129-30
(6) Uitdrukking ontleend aan Th. de Boer, 1984. Naast een 'transcendentale'
onderscheidt hij een 'instrumentele' en een 'dialectische' benadering
ten aanzien van de techniek.
(7) M. Heidegger, 1954
(8) Zie M. Heidegger, 1986, biz. 18
(9) Ontleend aan F.Ph.A. Tellegen, 1965, biz. 180
(10) H.M. Goudappel, 1986
(11) Zie A. Rossi, 1982, hoofdstuk 3.
(12) K.H. Miskotte, 1966 en K. Barth, 1975. biz. 327
(13) A W (2), blz. 130
(14) E. Levinas, 1969; zie P. van Dijk, 1985
(15) P. van Dijk, 1985, blz. 317
(16) H. Cox, 1965-66
(17) AW (2), biz. 155
(18) H. Arendt, 1980. In een recente lezing ging K. Frampton in op de
betekenis van bet door Arendt gemaakte onderscheid tussen 'labor' en
'work' voor de architectuur. Hij laat de ook door Arendt onderscheiden
categorie van de 'action' (ten onrechte) weg. Zie: K. Frampton, 'Architectuur als verzetsdaad', NRC-Handelsblad, 15 maart 1988
(19) F.Ph.A. Tellegen, 1965, biz. 185
(20) AW (19), blz. 185
(21) M. Scheler, 1975.
(22) Zie G.H. ter Schegget, 1975.
(23) R. Girard, 1986
(24) AW (1), b1z. 28 e.v.
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(25) Zie A.E. Loen, 1952
(26) Volgens Loen geldt dit bijvoorbeeld ook voor de psychologie.
Zie A.E. Loen, 1963, hoofdstuk XII.
(27) Zie A.E. Loen, 1963, hoofdstuk XIII
(28) Onder meer onder invloed van het werk van A. Rossi, 1982.
(29) Met name door C.J. de Vogel in een recensie op 'De vaste grond' in:
De Gids, jrg. 61, biz. 52-57, 1948
(30) Bijdrage van Granpre Moliere aan •Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging', 1946-47.Zie over bet 'stedebouwkundig' parochiedenken ook: A.
Kurstjens, 1988
(31) H. Meijer, red., 1981, biz. 15.
(32) Bijdrage pastoor Poets aan A W (30)
(33) AW (32)
(34) AW (31), blz. 105
(35) J. Ellul, 1970. Zie ook: B. Kristensen, 1986, die een apart hoofdstuk
aan dit werk van Ellul wijdt.
(36) P. Leenhouwers, 1983, biz. 20
(37) A.E. Loen, 1946a, blz. 71
(38) A W (1), biz. 103
(39) Deze uitspraak van schrijver dezes zou eigenlijk moeten worden gepreci
seerd naar de verschillende cesuren van bet Woord: het menselijk werken
kan ook als 'zonde' in de geschiedenis worden opgenomen, als motivering
voor de 'verzoening' en de 'verlossing'. De discussie wordt dan voor de
stedebouw at te tbeologisch. Zie overigens AW (1), blz. 155 e.v.
Hoofdstuk 7
(I) Zie met name H.M. Goudappel, z.j.

(2) Zie voor een vergelijkbare verhouding van 'klinische' psycbologie als
'professie' en een wetenschappelijke ('causate') psychologie als
theoretische bovenbouw: W.F. van Leeuwen, 1969
(3) Zie bijvoorbeeld L.H.J. Angenot, 1959, waarin deze prob1ematiek
duidelijk is af te lezen.
(4) A.E. Loen, l946a, biz. 165
(5) AW (4), biz. 165
(6} AW (4), biz. 166
(7) Zie K. Doevendans, R. Stolzenburg, verschijnt, alsmede hoofdstuk 14
deze studie.
{8) H.M. Goudappei I980b en I981
(9) Zie A.E. Loen, 1946a, met name deei Ben 1963
(I 0) A.E. Loen, I946a, dee I B.
( 11) Gebaseerd op een interpretatie van 'rationaliteit' van R. Rorty:
"Rationeel is datgene wat in een sociale praxis als onproblematisch
beschouwd wordt". Uit: D. Raven, 1983. Zie ook het interview met deze
filosoof in 'Intermediair', jrg. 18, nr. 3, 1982: ".. .lk denk dat we er goed
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aan doen bet pragmatisme in topvorm te brengen ...".
(12) Zie N. Hartmann, 1982. Zie voor de notie 'problematiek' in bouwkundige
zin als substituut voor de categorie 'stijl': D. Porphyrius, 1981
(13) Geciteerd in W. Bolte en J. Meyer, 1981, biz. 402, noot II
(14) A.E. Loen, 1973, blz. 159 e.v.
(15) Zie P. Claval, 1976, biz. 27 e.v. en hoofdstuk I van deze studie.
(I 6) AW (14), blz. 159-60
(17) Zie H. Lefebvre, 1973
(18) A W (14), biz. 166
(19) 'Mentaliteit' en 'structuur van leef- en beeldwereld' bij:
M. Vovelle, Mentaliteitsgeschiedenis, Nijmegen, 1985; 'Collectiefcultureel bewustzijn' bij: A. Tzonis, Het architektonies denken',
Nijmegen, 1982
(20) B. Tromp, 1985
(21) Zie K. Doevendans en R. Stolzenburg, verschijnt
(22) Zie H.M. Kraayvanger, 1946
Hoofdstuk 8
( 1) A.E. Loen, 1946a, dee I C.
(2) AW (1), blz. 185-6
(3) A W (I), biz. 183

(4) Zie A. Bos. 1987 en E. Taverne, 1987
(5) Zie V. Brummer, 1983, deel I.
(6) A W (1 ), blz. 172; zie over 'centrum' en 'periferie' binnen de
ontische waarheid ook: blz. 283.
(7) Technische Universiteit Eindhoven, 1987
(8) Zie hiervoor Loen's leer van de 'haecceitas' in AW (1), o.a.
blz. 227-8.
(9) AW (1), biz. 226 e.v.
(10) M.F.Th. Bax, 1975, deel II
(11) AW (10), biz. 64
(12) AW (10), biz. 71
(13) AW (I), biz. 207
(14) Term ontleend aan M. Karskens, 1986, deei 2, blz. 275
(15) AW (I), blz. 219
(16) AW (1), blz. 222
(17) AW (I), blz. 233 e.v.
(18) Zie A.E. Loen, 1963, met name biz. 66
(19) AW (1), biz. 257
(20) A.E. Loen, 1973, blz. 210 en hoofdstuk I en 4 deze studie.
(21) AW (1), blz. 249
(22) AW (1), blz. 255
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Hoofdstuk 9
(1) Zie ook H. Kunneman, I986, biz. 264 e.v.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A.E. Loen, 1963, biz. 22
A W (2), biz. 22
A W (2), biz. 45
A W (2), blz. 22
A W (2), biz. 22
(7) A W (2), biz. 66
(8) A.E. Loen, 1973, biz. 37
(9) A.E. Loen, 1967a, biz. I43
(10) A.E. Loen, 1946a, biz. 265
(ll) AW (8), biz. 36-7
(12) A W (8), biz. 38
(13) A W (2), biz. 76. Een vergelijkbaar onderscheid ontleent F. Zandvoort aan
Martin Wagner, die stelt: De vorm-idealen van de mens heten •vorm', 'stijl'
of 'mode' naar gelang de tijdsdimensie waarin ze zich openbaren. Naar de
maat van vergankelijke jaargetijden gemeten is vorm = mode. Naar de maat
van eeuwen gemeten is vorm = stijl." Zie: F. Zandvoort, I98I
(14) AW (8), biz. I0-1 I
(15) S.L. Kwee, 1971, biz. 7
(16) AW (15), blz. 7 en S.L. Kwee, I976-77
(I7) AW (10), biz. 332
(18) Oat hiervan weleens sprake kan zijn, zie: Tj. Ruimschotel, 1981
(19) Zie H.M. Goudappe1, 1980b
(20) AW (19)
(21) Zie H. Bijker, 1980-81
(22) Zie AW (21) en H. Kunneman, I986, biz. 315 e.v.
(23) H. Kunneman, 1986, biz. 329
Hoofdstuk 10
(I) De bier gegeven analyses van de genoemde concepten is gebaseerd op:
dtv-Atlas, I974, band I
(2) Fragment in de vertaling van H.Jagersma in: H. Jagersma, 1977
(3) Zie G. Steiner, z.j.
(4) Zie ook: G.H. ter Schegget, I972
(5) A. Rossi, 1982, biz. 134
(6) Zie N.J. Habraken, z.j.
(7) E. Levinas, 1969, b1z. 67
(8) In 'De geschiedenis' wijdt Loen een paragraaf aan dit onderwerp
(biz. 84 e.v.).
(9) S. Toulmin, 1976, biz. 82-3
(10) AW (9), biz. 61
(11) Zie H. Kunneman, 1986, dee! III
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(12) Wij denken vooral aan het werk van A. Faludi.
(13) De communicatieve rationaliteit kan ook als grondslag worden beschouwd
van de zogenaamde 'onderhandetings-planologie'.
(14) Bijvoorbeeld Utrecht, Nijmegen en Maastricht.
(I 5) Zie A.E.J. Morris, 1979
{16) Fr. Choay, 1976 en C. Aymonino, 1977
(17) W.G. Lesnikowski, 1982, biz. I35
(18) Geciteerd in AW (15), blz.73
(19) J. en A. Romein-Verschoor, 1957, blz. 152
(20) Naar het boek onde die titel van G. Duby en H.M. Kraayvanger, 1946
(21) H. Rottier, 1978, biz. 139
(22) Zie H.W. de Knijff, 1980, biz. 30 en biz. 37 noot 8
(23) Toespeling op de titel en de thematiek van het werk van Augustinus: 'De
stad Gods'.
(24) A W (17), blz. 135
(25) AW (2 I), biz. I 04
(26) N.J. Habraken, z.j.
(27} S. Muratori, I 959
(28) Zie ook: A.E. Loen, 1964
(29) Gebaseerd op AW (26)
(30) Gebaseerd op een (concept-)vertating van AW (27) en op S. Malfroy, 1986,
die echter van enkeie wezenlijke filosofische achtergronden lijkt af te zien
ten gunste van een operationele interpretatie.
(31) A.E. Loen, l967a, biz. 125
(32) AW (31), biz. 125
Hoofdstuk II
(I) Chr. Norberg-Schutz, 1975a, biz. 9

(2) Zie G.C. Argan, 1969
(3) Zie voor een dergelijk onderscheid ook S. Malfroy, 1986 die
onderscheid maakt naar de stad als 'wetenschappelijk' en 'empirisch'
object (o.a. blz. 27).
(4) C. Aymonino, 1977
(5) J. en A. Romein-Verschoor, 1957, blz. 152
(6)AW(4)
(7) N.J. Habraken, z.j.
(8) Zie A.E. Loen, 1946a, waarin een paragraaf aan 'de mens' is gewijd.
(9) Zie AW (8), biz. Ill, waar wordt gesteld dat dit inhoudt, dat de '
wereld' als correlaat van bet 'in-de-wereld-zijn' van bet 'bestaan'
wordt bepaald door "de grondinstelling en bet algemeen project van
bandelen, en in haar kenbaarbeid gedifferentieerd" naar de verscbillende
vooronderstellingen in hun oneindige differentiatie.
(10) Een ontwerpleer treffen wij bijvoorbeeld aan in M.F.Th. Bax, 1975
(11) L.A. de Klerk, 1980, biz. 39-40
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(12) Zie dtv-Atlas, 1981 en E.N. Bacon, 1976
(13) Chr. Norberg-Schutz, 1975a, blz. 86
(14) W. Braunfels, 1976
(15) S.E. Rasmussen, blz. 98
(16) A. Corbin, 1986
(17) A. Graafland, 1986, blz. 162
(18) AW (17), .biz. 167
(19) AW (17), blz. 158 e.v.
(20) R. Krier, 1979
(21) A.E. Loen, 1973, biz. 103
(22) AW (21), biz. 105
(23) AW (15), biz. 64
(24) G.A. Hoekveld, c.s., 1973, blz.73
(25) E.N. Bacon, 1976
(26) Zie over Bath o.a. K. Doevendans, 1983-84
(27) Zie ook A W (25), desbetreffende hoofdstuk.
(28) L. Benevolo, 1967
(29) A.E.J. Morris, 1979, 237-8
(30) A.E. Gutkind, 1971
(31) AW (30), item 'Edinburgh'
(32) A W (30), desbetreffende item
(33) A W (30), desbetreffende item
Hoofdstuk 12
(I) F.Ph.A. Tellegen, 1965, blz. 76 e.v.
(2) AW (1), blz. 81
(3) AW (I), blz. 8.5

(4) AW (1), blz. 90
(5) A W (I), biz. 102

(6) L.A. de Klerk, 1980, biz. 93
(7) AW (6), biz. 93
(8) S.L. Kwee, 1971
(9) CJ. Dessauer, 1982, blz. 123
(10) G. Russe1man, 1983
(II) G. Piccinato, 1983
(12) Chr. Norberg-Schutz, 1975b, biz. 9
(13) A. Gouldner, 1973
(14) AW (13), biz. 4
(15) AW (13), blz. 5
(16) P. Feyerabend, 1977
(17) AW (13), blz. 24 e.v.
(18) H. Koningsveld, 1974-75
(19) Zie voor een overzicht van deze 'utopieen': AW (6)
(20) Angenot spreekt van paternalisme in L.H.J. Angenot, 1952
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(21) 'Keurig' is nog steeds een sleutelwoord voor woningbouwverenigingen bij
hun toewijzingsbeleid.
(22) H. Lefebvre, 1973, biz. 176
(23) AW (6)
(24) A. Corbin, 1986, blz. 334-5, noot 20
(25) Zie in dit verband ook bet desbetreffende hoofdstuk in Castex c.s., 1984
(26) C. Schorske, 1981
(27) AW (26)
(28) Castex c.s., 1984, biz. 93
(29) AW (28), biz. 71
(30) AW (28), biz. 85
Hoofdstuk 13
(I) A.E. Loen, 1963, biz. 16

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

P. de Ruyter, z.j.
A. Corbin, 1986
Zie L.A. de Klerk, biz. 52 e.v.
'ABC, beitr!ige zum Bauen', nummer 3, zweite Serie.
A. Bos, 1960
(7) Zie AW (4), b1z. 141 e.v.
(8) J. en A. Romein-Verschoor, biz. 534
(9)AW(6)
(10) G. Davison, 1983
(I I) Een spreken adequaat aan een landelijke 'werkelijkheid' wordt overdragen
op de stedelijke 'werkelijkheid'. Is aan eerstgenoemde 'werkelijkheid'
wellicht een 'natuurlijke' theologie adequaat, de stedelijke 'werkelijkheid'
ste1t een dergeiijke theoiogie toch wei im Frage: de stad maakt begrijpelijk
waarom er een 'dialectische theologie' is.
(I2) Zie F. Amendolagine, 1982, biz. 49 e.v.
(13) Zie bijvoorbeeid F. Frischalowski, 1977
(14) Zie bijvoorbee1d: 'Bridgewater-1947', een versiag van een CIAM-congres.
In: Bouw, 1947, no. 48
(15) J.L. Sert, 1942
(16) AW (IS)
(17) Zie AW (15)
(18) Zie M. Tafuri, 1978, biz. 132
(19) C. van Eesteren, 1948
(20) A.E. Loen, I973, biz. 113
(21) AW (20), biz. ll2 e.v.
(22) D. Gabor, I971
(23) Zie H.M. Goudappet, 1980a
(24) L.S.P. Scheffer, 'Ontwikkeling van de stedebouw".
In: Bouwkundige Encyciopedie, 1954
(25) R. Stolzenburg, 1984, blz. 22
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(26) AW (24)
(27) AW (24)
(28) Onder andere de prijsvraag uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
voor'Goedkope arbeiderswoningen in een gegeven situatie".
(29) A.E. Loen, I967a, biz. 128-9
(30) H. Kunneman, 1986, blz. 319
(31) A W (20), biz. 95
(32) AW (20), blz. 96
(33) A W (20), biz. 97
(34) AW (20), biz. 96
(35) Zie ook A W (29), biz. 130
(36) Zie ook H.M. Goudappel, 1986
(37) A W (20), biz. 98
(38) W.F. Schut, 1946
(39) J. Hamaker, 1972
(40) Forum, 1965-66
(41) Geciteerd in H. Rottier, 1978, biz. 204
(42) A.J. Nijk, in: A.J. Nijk, 1969
(43) Zie R. Rijnen en E. van der Sande, 1985
(44) A W (20), blz. 97
(45) A W (20), blz. 98
Hoofdstuk 14
(I} Zie hiervoor K. Doevendans en R. Stolzenburg, verschijnt 1988

(2) A.Bos, 1960
(3) AW (2)
(4) AW (2)
(5) Zie W.F. Geyl, z.j.
(6) G. van der Leeuw, 1946-47
(7) L.M. Mispelblom Beyer, 1946. Zeer interessant in dit verband is
eenzelfde type kritiek van A.E. Loen met betrekking tot de algemene
geldigheid der menswetenschappen. De menswetenschappen kunnen aileen
'algemene geldigheid' nastreven als zij een ernstige beperking in hun
benadering aanbrengen, zij moeten dan bij hun 'zaak' ten achter blijven.
Deze inperking ligt met name daarin, dat zij afzien, stelt Loen, van de
mens als verbondspartner van God. Zij hanteren ten opzichte van het
'bijbels vooronderstelde' daarom een dubbele inperking; "eerst tot de mens,
vervolgens tot een bepaalde samenhang (cultureel, sociaal, economisch,
psychisch) waarin de mens staat". Willen de menswetenschappen 'algemene
geldighgeid' nastreven, dat wil zeggen: 'intersubjectief dwingend demonstrabel zijn', dan moeten zij dus noodgedwongen bij hun 'zaak' ten achter
blijven. Loen schrijft: "De menswetenschappen hebben tot nu toe voor het
laatste gekozen. Zo is een van de methoden van de sociologie: de statistiek
van constateerbare menselijke gedragspatronen. Dat de kennis hiervan voor
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(8)
(9)
(10)
(I 1)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

bepaalde soorten van planning (ruimtelijke ordening, verkeer, architectuur
enz.) van groot practiscb belang kan zijn is buiten kijf; een pragmatistische opvatting van wetenschap zou dan ook aan de statistische sociologie
een hoge wetenscbappelijke rang moeten toekennen. Echterm, brengt de
wijze waarop deze statistiek haar gegevens moet verzamelen (gebruikmaking van bestaande registratie; telling; vragenlijsten) met zich mede, dat
zij categorieen moeten toepassen die bij de categorie •mens' ten achter
blijven. Men zou daar op zicbzelf vrede mee kunnen bebben, ware bet niet
dat in de lijn van de tegenwoordige secularisering deze categoriaal
nivellerende wetenschap gesacraliseerd dreigt te worden." (A.E. Loen, 1973,
biz. 49-50)
De kritiek van mevr. Mispelblom Beyer kan in deze gedachtengang worden
opgevat als een pleidooi de inperking die bet 'survey' maakt terug te
dringen, met name ten gunste van de sociale en psycbiscbe samenhang
waarin 'de mens'is gesteld. Heeft dit echter niet een averechts effect? Nu
immers hiermee het 'menselijk' bestaan wordt geintroduceerd, wordt ook
dit nog -'in de lijn van de tegenwoordige secularisering'- gesacraliseerd.
We zullen dit nagaan in bet vervolg van boofdstuk 14.
Zie ook A. Kurstjens, 1988
Zie A.E. Loen, l946a, blz. 124 e.v.
Zie A.E. Loen, 1967a, biz. 126
Zie citaat boofdstuk 12 van deze studie.
Zie A.E. Loen, 1948, biz. 160 e.v.
Zie AW (10), biz. 129 e.v, maar met name bet werk van M. Heidegger
W.F. Geyl, 1946a
AW (14)
Zie J. Hovens Greve, 1981
Zie AW (14), als ook W.F. Geyl, 1946b
A.C. Zijderveld, 1983, biz. 11 e.v.
Zie H. van Dijk, 1983
Zie J. de Heer, 1983
J.A.A. van Doorn, 1955
R. Rijnen en E. v.d. Sande, 1985
J.B. Bakema, 1964a en J.B. Bakema en 1964c
Zie biervoor: G. Andela, 1982
Zie H. van Dijk, 1983
Zie met name: Forum 1960-61
Binnenstadsteam Groningen, 1972
P. Nijhof, red., 1976
Zie L. Rodwin en R.M. Hollister, '1984
N.J. Habraken, 1964
Zie H. Arendt, 1968
N.J. Habraken 1967
S.U. Barbieri, 1983
AW (33)
AW (32)
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(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

AW (32)
AW (32)
N.J. Habraken, 1969
AW (33)
Zie K. Doevendans en R. van der Voort, 1984
W.F. Schut, 1946
We denken hierbij met name aan W.M. Dudok, 1949
Zie K. Doevendans en R. Stolzenburg, verschijnt
Bouwkundige Encyclopedie, 1954
AW (14)
AW (42)
F.T. Diemer-Lindeboom, 1955
F.O. van Gennep, 1987
A.E. Loen, 1967d, blz. 12
Geciteerd in A.E. Loen, 1967b
A.E. Loen, 1969. Zie ook de aantekening bij (7)
Deze informatie ontleend aan H.R. Blankesteyn, 1986
J.B. Bakema, 1964b, blz. 26
A W (49), blz. 32
Zie ook. P. Hijmans, 1987
Zie interview met R. Koolhaas in Vrij Nederland, december 1985
Zie onder meer C. Weeber, 1979, waarin deze het denken van 'Forum' in
morele categorieen hekelt.
(58) A.E. Loen, 1946b
(59) A.E. Loen, 1970
(60) Zie F.T. Diemer-Lindeboom, 1955
Uitleiding en samenvatting
(I) G.J. van den Berg, 1981

(2) L.H.J. Angenot, 1959
(3) AW (I)
(4) A. van der Woud, 1987, blz. 425
(5) S. Malfroy, 1986
(6) Zie ook een paging daartoe in: K. Doevendans en J. Smeets, 1987, deel 1
(7) AW (5)
(8) Zie Ph. Boardmann, 1978
(9) H.M.G.J. Trum, 1979, biz. 76 e.v.
(10) J.F. Berghoef, 1969
(1 I) Th. Hershberg, 1978
(12) Zie Bouwkunde-faculteit TU Eindhoven, 1988
(13)AW(2)
(14) AW (2)
(15) W.F. Geyl, 1946b; zie ook M. Gammers en J. Vogelij, 1980 om een indruk
te verkijgen hoe stedebouwkundigen dan nog denken over stedebouw-
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fysische factoren: een bedreiging voor de •echte' stedebouwkundige
begrippen, zoals geborgenheid, herbergzaamheid enz.
(16) A.E. Loen, 1967b, biz. 166
(17) Zie M. Plattel, 1976, biz. 82 e. v.
(18) AW (15)
(19) AW (2)

(20) Zie J.A. Wisse, 1988: 'de mens is criterium'. Zie ook aantekening bij
(15).

(21) Zie Tj. Ruimschotel, 1981
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BEKNOPTE SAME NV ATTING
In dit onderzoek 'Stedebouw en de vorming van een speciale wetenschap' is het
vakgebied stedebouw onderzocbt als discipline. Stedebouw als discipline wordt
onderscbeiden van stedebouw als professie, een onderscbeid gemaakt door S.
Toulmin in zijn 'Human understanding'. De gevolgde werkwijze in dit onderzoek
is gebaseerd op bet werk van de eminente Nederlandse wijsgeer A.E. Loen
(1896- .. ). Zijn eerste en laatste grote werk zijn getiteld: 'De vaste grond'
(1946) en 'De gescbiedenis' (1973).
In de stedebouwkundige professie gaat bet om bet oplossen van situatief
bepaalde problematieken. De discipline ecbter, beeft eigen doelstellingen. Deze
discipline moet worden opgevat als een verzameling stedebouwkundige concepten,
waarop zij reflecteert om daarmee de voor de stedebouw constituerende
categorieen te vinden. De discipline beoogt hiermee inzicht te verkrijgen in de
stad als wetenscbappelijke zaak.
Het eerste deel van dit onderzoek geeft een orientatie op stedebouw en
wetenschap. Dit leidt tot een fenomenologische beschrijving van het vakgebied
stedebouw in de moderne tijd en de behandeling van enkele visies op wetenschap, met name die van A.E. Loen.
Volgens Loen moeten wij voortdurend de vraag stellen naar de vooronderstellingen die een wetenschap hanteert. Deze vooronderstellingen definieren de
'omgeving' of 'ruimte' waarbinnen een discipline haar categorieen formeert. Deze
'omgeving' moet in overeenstemming zijn met de complexiteit van de zaak van
een bepaalde wetenscbap. Is deze 'omgeving' te beperkt of te ruim, dan wordt
de formatie van concepten onwetenschappelijk. In bet eerste geval leidt dit tot
'categoriale reductie', in bet tweede geval tot 'grens-overscbrijding'.
In deel 2 wordt daarom onderzocbt welke 'omgeving' de stedebouwkunde voor
baar begripsvorming meent te moeten kiezen. Deze varieert in verschillende te
onderscheiden benaderingen van beperkt tot ruim. In de beperkende benadering
wordt de stad gezien als 'natuurwetenscbappelijke werkelijkheid', in de ruimere
benadering wordt de stad gezien vanuit het 'menselijke bestaan'.
Geen van beide benaderingen is in overeenstemming met de realiteit van de
stad. In een toepassing van de natuurwetenscbappelijke benadering wordt de
stad herleid tot een causaal systeem. Ecbter, als vooronderstellingen worden
ontleend aan bet 'menselijk bestaan', dan leidt dit eveneens tot concepten die
niet wezenlijk eigen zijn aan de stad als stedebouwkundig object. Zowel de
reductie tot stedelijke werkelijkbeid, als de verruiming naar bet menselijk
bestaan maken de stedebouw onwetenschappelijk.
In deel 3 wordt bet onderscbeid professie-discipline nader uitgewerkt. Beide
bangen samen. De discipline heeft de professie als onderstroom. De professie
genereert de stedebouwkundige concepten die een antwoord beogen te zijn op
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een maatscbappelijke en situationele problematiek. De discipline onderzoekt deze
concepten vervolgens op hun tbeoretische waarde. Dit betekent dat de discipline
aan de professie de waarbeids-vraag stelt. Dit boudt volgens Loen in, dat de
discipline de categorieen probeert te ontdekken die bet wetenscbappelijk kader
vormen voor de stedebouw.
In deel 4 wordt vervolgens een synoptiscbe weergave van de historiscbe
ontwikkeling van stad en stedebouw geschetst. Daarin wordt een poging gedaan
de categorieen te vinden die bet bierboven bedoelde kader vormen. 'Organiteit'
komt naar voren als dominerende categorie. Zowel de middeleeuwse als moderne
functionele stad worden als een organisme gedacht. De barokstad vormt tussen
deze twee ontwikkelingsfasen een Qnderbreking. In haar stelt de stedebouw een
andere categorie voorop, te weten die der 'auto nome rede', met geometrie als
voornaamste voertuig.
Dergelijke categoriale structuren hebben niet slechts een diachrone, maar ook
een syncbrone relatie. Zij vervlechten zich in de ene structuur van de stad.
Hiermee raken we een wezenlijk aspect: de stad bezit een samengestelde
categorialiteit. Daarin ligt de complexiteit van de stad als fenomeen. De
stedebouw moet als gevolg hiervan werken vanuit de vooronderstelling dat deze
samengestelde categorialiteit een synthetisch geheel kan vormen. De stad als
wetenschappelijk object vereist -wat Loen noemt- de voorondersteHing der
'categoriale harmonie'.
Uit de praktijk der professie blijkt echter, dat bepaalde wetenschappen, inz.
arcbitectuur en planning, geneigd zijn een specifieke categorie op zichzelf te
nemen en te gebruiken als een autonoom kader. Hierdoor is bet uiteenvallen van
de Nederlandse, naoorlogse stedebouw te verklaren.

SUMMARY
(translation: dr. J.J. de Rooij)
In this study 'Stedebouw en de vorming van een speciale wetenschap' the field
of 'physical town planning' is investigated as a special science or discipline. Physical town planning as a discipline is distinguished from physical
town planning as a profession. This (general) distinction was made by S.
Toulmin in his 'Human Understanding'.
The methodological approach followed in this investigation is based on the
work of the eminent Dutch philosopher A.E. Loen (1896 - ... ). 'De vaste
grond' (1946) was his first and 'De geschiedenis' (1973) his last major work.
The profession of physical town planning is primarily concerned with solving
situationally defined problems. However, the discipline has different aims.
The discipline has to be regarded as a collection of concepts in the field of
town planning. The discipline reflects on the structure of these concepts and
thus tries to find the categories which are constitutive for physical town
planning. The discipline aims to get insight into the city as a scientific
object.
The first part of this study offers an orientation in physical town planning
and science. This leads us to a phenomenological description of physical
town planning in modern times and the treatment of some views on science, in
particular those of Loen.
According to Loen, we should continually question the presuppositions a
science uses and make them explicit. These presuppositions define the 'space'
in which a science forms its categories. The extent of this 'space' should be
in accordance with the complexity of the particular scientific object. If
this 'space' is too limited or too wide, the formation of concepts will
become unscientific. The former case leads to categorical reduction, whereas
the latter will lead to excession of the bounds.
This is why part two will investigate what 'space' physical town planning
has chosen for the formation of its concepts. The 'space' chosen varies in
different approaches from limited to excessive. In the limited approach the
city is seen as a 'physical reality', in the excessive approach the city is
seen from the point of view of 'human existence'.
Neither approach fits in with the reality of the city. If you apply the
concept of physical science, the city is reduced to a system of causal
processes. On the other hand, presuppositions derived from human existence
will inevitably lead to many concepts alien to the city as an object of
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physical town planning. The reducive as well as the excessive approach
deprive physical town planning of its scientific character.
In part three the distinction between profession and discipline is enlarged
upon. They are interdependent. The discipline has the profession as an undercurrent. The profession generates the physical town planning-concepts that
try to meet social and situational demands. The discipline wants to
investigate such concepts as to their theoretical value. This means that the
discipline will pose the question of scientific truth. In Loen's opinion,
this implies that the discipline tries to reveal the categories which form
the scientific framework for physical town planning.
In part four an outline of the historical development of city and physical
town planning is presented. An attempt is made to find the categories which
form the framework as described above. The organic category emerges as
prevailing. The mediaeval as well as the modern functional city are seen as
organisms. The baroque city is an interruption of these two stages. In the
baroque city physical town planning puts another category forward as
prevailing i.e. that of autonomous reason, with geometry as its most
important vehicle.
Categorical structures of this type do not only have a diachronic, but also
a synchronic relationship. They are integrated in the one structure of the
city. This points to an essential aspect: the city possesses a compound
categorical structure. It forms the complexity of the city as a phenomenon.
As a consequence physical town planning has to work from the presupposition
that this categorical structure can be a synthetic whole. That is why the
city as a scientific object needs the presupposition of, what Loen calls,
'categorical harmony'.
From the practice of the profession it appears that specific sciences,
architecture and planning, tend to isolate one categorical aspect and to use
it as an autonomous framework. This explains the desintegration of Dutch
post war physical town planning.

BEGRIPPENLIJST
In deze lijst is een aantal veel gebruikte, aan de wijsbegeerte van Loen
ontleende begrippen opgenomen met een verwijzing naar de blz. waar ze ter
sprake worden gebracht.
Universele - speciale wetenschappen
Wetenscbap

= 'toegemetenbeid'

24

65

Waarheld:
- Uitgesprokenheid
- Tegemoetkomende objectiviteit
-Ontische waarbeid - gnostische waarheid
-Objectieve waarheid - subjectieve waarheid

65
159
64. 65

66

Kennen/ den ken:

66

- Vooronderstelde - vooronderstellingeo
-Ontische categorieen - gnostische categorieen
-Objectieve categorieen - subjectieve categorieen

67
72
72

Categoriale harmonie

73

Subjectief vooronderstelden 1:

82

-de werkelijkheid
-de ervaring
-de taal
-het oorspronkelijk verstaan van bet zijn,
dat aan bet menselijk bestaan eigen is
-bet bijbels vooronderstelde

1

83
97
105
Ill
119

Ook gebruikt Loen het (vergelijkbare) begrip 'waarheids-opvatting'.

De 'werkelijkheid' als vooronderstelde wordt dan aangeduid als: de waarbeids-

opvatting die aile waarbeid terug wit brengen tot natuurkundige waarbeid.
(Zie Loen, 1967)
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(Subjectieve) categorieen:
-causaliteit (i.e. ~maatscbappelijke causaliteit')
-organiteit (•biotische causaliteit')
-menselijk werkea
-bet psychische
-bet Ieven

124, 154 (86)
124, 154
124

154
154

Wetensdaaps-metbodisc:he tel'men:

-(Categoriaal) o11twerp

75
76

- Methodisch idee
-Invoegingskader

75

-Speciale vooronderst(ltlingen

74

Ontologie:
-Zijn - zijllde
-Copula-zijn
-Ontische gebieden: bestaan - werekt
-Objectiviteiten

152
152

Kennen in voortgang:

158

-Stadia
-Ontologieen - grondslagen - individuele vondsten
- Tegemoetkomende objectiviteit

159
161

145
145

159
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STELLINGEN
behorende bij bet proefschrift van C.H. Doevendans: 'Stedebouw en de vorming
van een speciale wetenschap'.
1

Het is niet zo dat, zoals de laatste tijd wei wordt beweerd, de stedebouw als
'discipline' niet bestaat of na de oorlog is verloren gegaan. De ontwikkeling van
de stedebouwkundige discipline is aileen niet beschreven, de literatuur
concentreert
zich op
een
fenomenologische
bescbrijving
van
de
stedebouwkundige 'professie'.
(Dit proefschrift, blz. 21-2.)
2
'Organiteit' is de categorie waarin de 'stad' in de moderne tijd is gedacht. Dit
betekent enerzijds een correctie van de stad als 'stedelijke werkelijkheid'
('causaliteit' als categorie van de stad), anderzijds een streven 'finaliteit' als
mogelijkheid in bet categoriaal gebalte van de stad op te nemen, maar dan bescheiden- als 'sturing' van de stad als een zich evolutionair -in de richting
van een onbekend 'telos'- ontwikkelend verschijnsel.
(Dit proefschrift, hoofdstuk 13 en blz. 265-6 en 276.)

3
De problematiek van de stedebouw als speciale wetenschap of discipline
concentreert zich in 'de mens' als vooronderstelling.
Vanuit deze vooronderstelling laat de ontwikkeling van de moderne stedebouw
zicb beschrijven naar de structuur van het -wat A.E. Loen noemt- 'gangbare
mens-begrip': eerst bet licbaam, daarna en vooral daarenboven de geest.
(A.E. Loen, De vaste grond, Amsterdam 1946, biz. 121 e.v.; dit proefschrift,
hoofdstuk 14 en biz. 272.)
4
Het stedebouwfysisch onderzoek zal moeten worden gestimuleerd om
constituerend bestanddeel van bet stedebouwkundig onderzoek
fungeren. Het zal in zekere zin zelfs de plaats in moeten
stedebouwkundige onderzoeks-inspanningen die zicb richten op bet
('beleving van de gebouwde omgeving').
(Dit proefscbrift, biz. 272 en 278-9.)

opnieuw als
te kunnen
nemen van
'psychische'

5
De naoorlogse stedebouw van de moderne tijd laat zicb begrijpen als een
'onvoltooide wijkgedachte'. Recente geluiden van buiten de stedebouw deze
'wijkgedachte' alsnog te voltooien (door middel van een verantwoordelijke of
zorgzame samenleving (CDA 1987) of zogenaamde meso- en intermediaire
structuren (Van Gennep 1987; Zijderveld, 1983) moeten vanuit de
stedebouwkundige discipline bekeken uiterst kritisch worden benaderd.
(CDA, 'Discussienota over de verantwoordelijke samenleving', Den Haag 1987;
F.O. van Gennep, 'Gemengde gevoelens'. In: In de waagschaal, jrg. 16, nr. 13,
1987; A.C. Zijderveld, Steden zonder stedelijkheid, Deventer 1983; dit
proefschrift, hoofdstuk 14.)

6
IIi de pubiicatie 'Gronden en acbtergronden van woning en wijk' wordt de

verwacbting uitgesproken dat in de ontwlkkeling van bedstede en alkoof naar
tweepersoonsbed "lang voor 2000" ook dit tweepersoonsbed tot het verleden zal
beboren. Innovatie in de bouwkunde zal veeleer gezocbt moeten worden in bet
arcbitectoniscb-stedebouwkundig vormgeven aan dergelijke ontwikkelingen in de
wijze van sanienleven van buisboudehs dan in bijvoorbeeld bet bouwen van
woningen met bebulp van robots.
(Gtonden en acbtergronden van woning en wijk, div. auteurs, Amsterdam 1955,
biz. 74.)
7

Het is een consequentie van de wijsbegeerte van A.E Loen, dat iedere
vakwetenscbap baar eigen wetenschappelijkheid bepaalt.
'Lijken op de natuurwetenschappen' mag daarom niet -ook niet binnen een
Technische Universiteit- bet voor aile vakgebieden overheersende criterium voor
'wetenscbappelijk' zijn.
(Zie A.E. Loen, 'De wa!u:heid en de zekerheid der natuurwetenschap'. In: Geloof
en natuurwetenschap, deel II, •s Gravenhage 1967, biz. 130-1.)
8
Het uitgangspunt, dat mecbanica en natuurkunde de techniscb-wetenscbappelijke
basis voot de bouwkunde vormen, teidt tot een categoriaie reductic, die bet
vakgebied bouwkunde onwetenschappelijk maakt.
9
Het boorcollege is een ideate onderwijsvorm voor een student zich te leren
oefenen in bet geconcentreerd luisteren naat een verhaal nu de preek deze
functie bij een grote groep studenten 'Steeds minder heeft vervuld.
10

Bekleders van bijzondere leerstoelen in de wijsbegeerte aan een Technische
Universiteit, welke leerstoelen zijn ingesteld door stichtingen en verenigingen
op christelijke grondslag, zouden er vooral op gericht moeten zijn duidelijk te
maken, dat de problematiek 'geloof-(natuur)wetenschap' niet bestaat.
(Zie A.E. Loen, 'De problematiek: christelijk geloof en moderne wetenscbap'. ln:
Wending, januari 1952)
11

Oat er een therapie van de fi1osofie nodig zou zijn, omdat -zoals door A. Gans
wordt beweerd- filosofische oordelen uitingen zouden zijn van stoornissen van
bet denken, is geen onoverkomelijk bezwaar de filosofie als therapie te
gebruiken.
(A. Gans, Pathologic en tberapie der filosofie, Wassenaar '1968)
12
De wijsbegeerte van A.E. Loen krijgt niet -ook niet in theologiscbe kring- de
aandacht die zij verdient.
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