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Inleiding
Door het gebruik van schepen, auto’s, vliegtuigen, televisie en internet
heeft de netwerkeconomie een grote greep op ons leven gekregen.
De vorm van de leefwereld wordt tegenwoordig sterker bepaald door de
invloed van globale netwerken dan door sociale, geografische of ruimtelijke eigenschappen. Daarom spreken we over de opkomst van netwerksamenleving en netwerkstad. De netwerkstad is geen traditionele stad.
Netwerksteden zijn virtuele steden waarvan de vorm door iedereen
individueel bepaald wordt. Alles waar je gebruik van maakt hoort erbij,
of dat nou een internetprovider in China is, een tentsafari bij Kilimanjaro
of een museum in Rotterdam. De netwerkstad is een stad van shoppers
en reizigers.

Gated community,
Californië.

De netwerkstad wordt mogelijk gemaakt doordat we met machinecapsules – zoals schepen, auto’s, treinen en vliegtuigen – overal heen
kunnen reizen. Via beeldschermen en digitale netwerken van televisie en
computer kunnen we virtueel kiezen hoe we ons door de wereld
bewegen. Zo kunnen we bepalen wat bij onze omgeving hoort, welke
mensen en dingen we in onze leefwereld willen toelaten en wie en
welke niet.

figuur 1
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Omdat capsules en netwerken een leven zonder vreemden mogelijk
maken, staat bij de voorvechters van de netwerkstad het knooppunt
centraal. Knooppunten zijn belangrijke vestigingsplaatsen voor burgers
en bedrijven. Ze zorgen voor ontmoeting, dialoog met anderen en
culturele uitwisseling. Traditionele binnensteden, shopping centers en
luchthavens zijn voorbeelden van knooppunten waarvan netwerktheoretici hopen dat ze aantrekkelijke vestigingsplaatsen worden en dat
er echte gebeurtenissen plaatsvinden, want in capsules onderweg of
binnen de veilige grenzen van het netwerk gebeurt niet zoveel. Daar kom
je alleen je eigen soort mensen tegen. De netwerkcultuur moet het van
knooppunten hebben, daarom proberen politici en stedenbouwkundigen
de publieke ruimte van knooppunten aantrekkelijk in te richten.
Maar is deze theorie wel plausibel? Is dit toekomstperspectief een aantrekkelijk vooruitzicht voor onze cultuur, voor het leven zoals zich dat in
capsules als woonhuis, auto, buurt en stad afspeelt? Moet het ontwerp
van capsules alleen maar gericht zijn op het veiligstellen van een leven in
afzondering en het ontwerp van netwerken alleen maar gericht zijn op
veilige verplaatsing?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden reconstrueer ik in het eerste
deel van mijn verhaal de opkomst van de netwerksamenleving, ga ik in
op de dominante betekenis van marketing en citymarketing en geef ik
een kort overzicht van de problemen van de netwerkstad. Daarna volgt
een historische uiteenzetting over het ontstaan van ideaalbeelden die de
netwerkcultuur domineren, de machine en de encyclopedie. Het eind van
dit eerste deel is gewijd aan werk van architecten en kunstenaars die zich
kritisch verhouden ten opzichte van de netwerkcultuur.
In het tweede deel verschuift de aandacht naar voorbeelden en trends die
gebruikt kunnen worden om de netwerksamenleving te veranderen in
een duurzame cultuur. Via een beschrijving van de mechanismen van
evolutie bij taal en architectuur kom ik uit bij het kosmopolitische huis
Müller van de architect Adolf Loos. In dit woonhuis speelt de aanwezigheid van het andere een belangrijke rol. Een pleidooi voor levende
capsules, levende steden, levende netwerken en culturele evolutie besluit
het vertoog.
De opkomst van de netwerksamenleving
In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaat een steeds
sterker verzet tegen hiërarchie en discipline. In deze anarchistische
cultuur staat bevrijding van het individu voorop. Na twee wereldoorlogen,
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Joseph Beus,
Performance.

Holocaust, Koude Oorlog, Vietnam en de atoombom komt de babyboomgeneratie in opstand tegen technocratie. Technocratie wordt verantwoordelijk gehouden voor alle grote problemen van die tijd. Hippies
beschouwen techniek als een machtssysteem dat de wereld niet helpt
maar in een wurggreep houdt.
Postmoderne filosofen als Foucault en Deleuze die rond 1968 aan het
begin van hun carrière staan, ondersteunen individualisering. Hun
cultuurkritiek mikt op systeemverandering. Ze willen dit bereiken door
de heimelijke disciplinering van mensen door taal en cultuur bloot te
leggen. Grote delen van taal zijn als het ware doordrenkt met de
begrippen utiliteit en causaliteit. Het denken van de samenleving wordt
gedomineerd door de machinemetafoor. Het streven naar technologische
vooruitgang leidt op de lange duur tot disciplinering. Ze zien de
Holocaust als een logisch uitvloeisel van de obsessie van eerdere generaties om mens en samenleving te laten functioneren als machines.
Ze streven naar bevrijding om mensen betere ontplooiingsmogelijkheden
te bieden. Daar gaat Postmodernisme in kunst en filosofie over.

figuur 2
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Ondertussen heeft de wapenwedloop geleid tot een sterke verbetering van
producten, netwerken en mobiliteit. Om te voorkomen dat er nog een
wereldoorlog gevoerd wordt, wordt internationale handel sterk gestimuleerd. Handelsbarrières worden opgeheven en internationale samenwerking komt hoog op de politieke agenda. Handel wordt een belangrijke
hoeksteen van materiële vooruitgang. Door versterking van internationale
netwerken ontstaat globalisering.
Met de opkomst van deze netwerken verliest de traditionele stad haar
betekenis. De netwerkstad die er voor in de plaats komt, is een denkbeeldige stad die alleen nog bestaat uit componenten die mensen zelf
belangrijk vinden en heeft geen vastomlijnde vorm of geografische plek.
Door de netwerken kunnen we kiezen welke plaatsen we bezoeken, met
welke vrienden we omgaan en welke producten we kopen. Door standaardisatie van taal en betekenissen wordt het mogelijk om ons overal
verstaanbaar te maken.
Productie wordt verplaatst naar de plek waar de kostprijs het gunstigst is.
In het Westen komen banen in de dienstverlening en creatief werk in de
plaats van het werk aan de lopende band.

Andy Warhol,
Campbell soup.

Door globale netwerken wordt het mogelijk om wonen te scheiden van
alles wat onaangenaam is. Door suburbanisatie vallen bedreigende

figuur 3
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gebeurtenissen weg. Hiervoor in de plaats komen avonturen die we zelf
in de hand hebben. Met auto, vliegtuig, film en televisie is de wereld op
afroep beschikbaar.
De opbouw van internationale netwerken lijkt mooi te passen bij het
ideaal van individualisering. Door goede vervoersnetwerken zijn mensen
minder afhankelijk van hun directe omgeving. Goederen kunnen overal
vandaan naar je huis getransporteerd worden en auto en vliegtuig
garanderen bewegingsvrijheid. Het ontplooiingsideaal dat hoort bij de
individualisering lijkt gerealiseerd in de netwerkstad. Maar biedt de netwerkstad ook echt de ontplooiingsmogelijkheden waar men ooit naar op
zoek was?
Marketing
Door globale netwerken is markt steeds vaker synoniem met wereldmarkt. Om wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden en om continue
afname van producten te verzekeren is marketing in het Westen de
belangrijkste factor voor economisch succes geworden. Zonder goede
marketing hapert de lopende band van productie en consumptie.
Marketing is gericht op het garanderen van continuïteit van productie en
het vergroten van de afname van producten. Markt en marketing
dwingen producenten tot scherpe positionering en specialisatie.
Met de opkomst van de beleveniseconomie draait marketing meer dan
ooit om klantenbinding. Door de belevenis centraal te stellen slagen
marketeers erin de aandacht van het publiek vast te houden voor de
verkoop van een scala aan producten. Merkbeleving wordt gebruikt om
de consument te laten zien welke producten bij elkaar passen, welke je
moet kopen om gelukkig te worden en welke je beter weg kan gooien
omdat ze je leefwereld verstoren.
Citymarketing
Voordat wereldwijde infrastructurele netwerken steden onderling uitwisselbaar maakten, draaiden lokale economieën op hun geografische
positie en directe omgeving. Door de netwerkeconomie staan die factoren
niet meer automatisch garant voor overleving. Iedereen kan naar believen
overal vandaan producten bestellen, zolang de prijs maar interessant is.
Hiermee moeten steden op zoek naar alternatieven om economische
activiteit aan zich te binden.
Daarom is citymarketing uitgevonden. Door zichzelf als aantrekkelijk
product aan te prijzen kunnen steden bedrijven, bewoners en toeristen
7
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Amsterdam,
Rijksmuseum als
beeldmerk.

aantrekken. Steden maken gebruik van hun imago, prijzen zich aan met
monumenten, het opleidingsniveau van burgers, goede voorzieningen en
de perfecte ligging in allerlei netwerken. Ook dorpen doen aan marketing. Zij proberen met rust, ruimte en veiligheid, bewoners en bedrijven
te lokken.
In citymarketing, bij stedenbouw en architectuur wordt marketing steeds
vaker vertaald in vormentaal die moet worden toegepast. Het gewenste
imago voor steden en stedelijke fragmenten wordt vastgelegd in
beleidsvisies en beeldkwaliteitplannen voor de openbare ruimte.
Projectontwikkelaars gebruiken ontwerp en marketing om steeds
specifiekere kopers te verleiden. Vormvoorbeelden worden gebruikt om
wijk en stad van een imago te voorzien dat hoort bij de beoogde doelgroepen. Waar nodig worden bestaande wijken gesaneerd. Steden, woonwijken en gebouwen zijn lifestyle producten geworden, het andere wordt
opgeruimd.

figuur 4

Problemen van de netwerkstad
In dit tijdperk van marketing speelt veiligheid een steeds grotere rol,
avonturen worden vermeden. Een huis of wijk voor een specifieke doelgroep valt steeds vaker samen met een denkbeeldige capsule die erop is
8
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gericht om contact met het andere te vermijden. Het is een virtuele
beschermingsrobot die de bewoner behoedt voor ongewenste ervaringen.
Daarnaast verplaatst deze zich met mobile capsules als auto’s uitsluitend
naar plekken die door netwerkvrienden bevolkt worden. Met de gemeenschap waarin je je beweegt stem je af welke restaurants, welke kledingmerken, welke sportclub, welke scholen goed zijn en welke kranten je
leest. Vanuit capsules wordt het andere met argusogen gadegeslagen.
De inzet van netwerk en capsule is gericht op vergroting van ieders
comfort en macht maar heeft soms onvoorziene gevolgen. Virtuele
ervaringen zoals het kijken naar film en televisie krijgen een steeds
grotere invloed op de manier waarop mensen over elkaar denken.
Omdat het toetsen van berichtgeving aan eigen ervaring moeilijk is,
wordt het lastig onderscheid te maken tussen echte gebeurtenissen en
beeldvorming. Beelden hebben een steeds grotere invloed op de manier
waarop we de werkelijkheid beleven. Een capsule is comfortabele
bekleding en nare gevangenis tegelijk. Leven in een beschermde omgeving vergroot de behoefte aan spannende ervaringen omdat ervaring
van de buitenwereld noodzakelijk is om het gevoel van opsluiting te
bestrijden. Als je beschermd wordt door een solide capsule, is een echte
ervaring alleen mogelijk door heftige interactie met anderen.

Kasteel Haverlij,
Den Bosch.

Netwerksteden leiden dus tot een nieuwe vorm van disciplinering.
In de beleveniseconomie wordt iedereen een stijl van leven verkocht.
Persoonlijke ontplooiing is synoniem aan keuzevrijheid tussen lifestyles
en bijbehorende producten. Imago en identiteit zijn koopwaar, dat geldt
zowel voor een sneaker, een huis en een persoon. Zoals een Amerikaanse verkoopslogan voor een ‘gated community’ het in haar verkoopbrochure formuleerde: ‘You buy yourself into a recreation orientated

figuur 5
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lifestyle’. Terwijl we in ’68 problemen hadden met machinecultuur en
consumptiemaatschappij worstelen we nu met netwerkcultuur en branding. Door het streven naar ideaalbeelden en door imago te verwarren
met identiteit worden mensen koopwaar en een persiflage van zichzelf.
Machine als ideaalbeeld
Het streven naar ideaalbeelden heeft een lange geschiedenis in de
Westerse cultuur. Voor dit verhaal zijn er twee van belang: machine en
encyclopedie. Beide zijn begonnen als wetenschappelijke analyse van een
deel van de werkelijkheid en vervolgens een eigen leven gaan leiden.
Wat begon als beschrijving van fenomenen binnen een specifiek domein,
veranderde in de loop van de tijd in morele waarde die cultuur en taal in
alle facetten disciplineerde.

Chaplin, Modern
Times.

De machinemetafoor stamt uit de zeventiende eeuw toen men ontdekte
dat de kosmos ongeveer als een uurwerk in elkaar zat. In die tijd dacht
men dat de kosmos door God was gemaakt dus door die te analyseren
kon je Gods wil achterhalen. Door Zijn natuurwetten na te volgen leefde
je vroom. Het lag dus voor de hand om de samenleving in te richten

figuur 6
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volgens de principes van het kosmische uurwerk. Dat was natuurlijk ook
handig, want met machines kon men zichzelf en de gemeenschap
beschermen tegen de woeste natuur.
In de eeuwen erna transformeerde de wereld steeds meer in een
verzameling machines. Terwijl Charlie Chaplin zich in de film Modern
Times zorgen maakte over de lopende-bandsamenleving, werd deze uitvinding van Henry Ford rond 1920 als inspiratiebron gebruikt door de
Russische Constructivisten. Dit was een groep architecten die probeerde
nieuwe architectonische modellen te ontwikkelen voor de revolutie.
De machine was voor hun een sterke emanciperende kracht.
De architect-econoom Miliutin maakte rond 1930 een ontwerp voor de
lopende-bandstad ‘Sodsgorod’ waarin alle aspecten van het leven onderworpen waren aan productielogica. De hele dagindeling van de arbeider
en de tijdsduur van zelfs elke huishoudelijke handeling, werd in kaart
gebracht. Zijn ontwerp was er op gericht om nergens tijd te verliezen
voor productie. Arbeiders werden omgevormd tot halve robots en ingezet
in een productieproces dat de vervaardiging van lopende-bandstad en
bestaanszekerheid voor allen voor ogen had. Een pedagogische intentie
was de beïnvloeding van de psyche van de arbeider. Door dagelijkse
confrontatie met de rationaliteit van zijn omgeving zou deze als vanzelf
een gedisciplineerde levensstijl ontwikkelen.
Dit soort ontwerponderzoek had grote invloed op de Moderne Beweging
die overal in Europa ontstond. Deze beweging produceerde de
‘Siedlungen’ van das Neue Frankfurt, de ontwerpen van Gropius en
Le Corbusier, in ons land de woningen van Van Tijen en de Wenken en
Voorschriften voor de woningbouw waarmee de overheid tot begin jaren
negentig bepaalde hoe een woning er uit moest zien. Daarnaast stond de
beweging aan de wieg van Neufert, het standaardwerk van de Nazi’s dat
veel architecten nog steeds gebruiken om een functioneel gebouw te
maken. Terwijl de Constructivisten hoopten dat de machine zou leiden
tot bevrijding en emancipatie pakte het in de praktijk van het Nationaal
Socialisme minder mooi uit. Door veel postmoderne filosofen wordt een
rechtstreeks verband gelegd tussen de disciplinering door techniek en de
uitroeiing van ongewenste delen van de bevolking in Nazi-Duitsland.
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Encyclopedie als ideaalbeeld
Van de uitvinding van de Encyclopedie in de tweede helft van de achttiende eeuw en de Franse Revolutie die de nadruk legde op vrijheid,
gelijkheid en broederschap was het een kleine stap naar Eclecticisme in
politiek, architectuur en industriële vormgeving. De negentiende-eeuwse
cultuur vertaalt de wereld in soorten en categorieën. Niet alleen planten
en dieren, maar ook gebouwen, straten, pleinen, volkeren, landen en
rassen worden in soorten en maten onderverdeeld. Namen en eigenschappen worden toegekend en gefixeerd. Verandering en evolutie
bestaan officieel nog niet. De politiek houdt zich bezig met het stichten
van staten en het verwerven van overzeese koloniën, de nadruk bij
ontwerpers en opdrachtgevers ligt op het verzamelen en reproduceren
van verschillende stijlen.

Diderot, Encyclopedie
1751.

figuur 7
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De uitvinding van de Encyclopedie is een geweldig middel geweest om
variatie in de natuur in kaart te brengen en zonder de Encyclopedie was
evolutie ook niet uitgevonden. Maar zodra de Encyclopedie een morele
categorie wordt en taal en cultuur disciplineert, moeten volkeren zich
duidelijk onderscheiden, worden grenzen tussen landen vastgelegd,
hybriditeit en verandering bestreden en wordt rassenpolitiek uitgevonden. Encyclopedie wordt vertaald in de eis dat elk land en volk een
sterke eigen identiteit moet hebben. Mixen is niet meer toegestaan,
de Encyclopedie is verplicht.
In de tweede helft van de negentiende eeuw komt Darwin met de doorbraak van de evolutieleer en de filosoof Friedrich Nietzsche gebruikt zijn
theorie voor een filosofisch fundament dat de basis zou leggen voor het
naoorlogse postmoderne discours. Filosofen als Foucault, Deleuze,
Virilio, Baudrillard, Derrida en Sloterdijk zijn aan hem schatplichtig.
Nietzsche merkt op dat veel problemen ontstaan doordat theorieën die
opgesteld zijn om fenomenen in een bepaald domein van de werkelijkheid te beschrijven ten onrechte van toepassing worden verklaard op de
menselijke cultuur. Door ze de status van natuurwet te verlenen en
algemeen geldig te verklaren, verwerven ze macht en morele status.
Wat begint als beschrijving van de natuur, eindigt als toetssteen en
morele imperatief voor culturele kwesties. Dit frustreert de ontplooiing
van het leven. Het is beter om bij wetenschappelijke uitspraken telkens
grenzen aan te geven waarbinnen de analyse geldt. Zelf schrijft hij vooral
korte aforistische teksten die op elkaar botsen. Hiermee geeft hij aan wat
de beperkingen zijn van taal.
In een van zijn werken, Der Fröhliche Wissenschaft, veegt Nietzsche de
vloer aan met de geldigheid van natuurwetten voor de organisatie van de
samenleving. De machinemetafoor, standaardisatie van betekenissen,
mythologie van volk en natie, vrije wil, de mens als middelpunt van het
heelal en God en de schepping moeten het ontgelden.
Veel stromingen binnen het vroege modernisme en het latere postmodernisme zijn schatplichtig aan Darwin en Nietzsche. Het huwelijk
tussen kunst en ambacht in de Engelse ‘Arts and Crafts’ beweging en
in het Duitse ‘Gesamtkunstwerk’ van de Jugendstill waren reacties op de
culturele stagnatie die werd veroorzaakt door encyclopedisch
Eclecticisme. Beide waren vroege pogingen om evolutie een plaats te
geven in de cultuur.
Waar oude culturen teruggrijpen op de ervaring van mensen en gemeenschappen met geboorte, leven en dood en dat vertalen in rituelen en
13
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religies, is de Westerse cultuur in de laatste driehonderd jaar van haar
ontwikkeling steeds meer gedisciplineerd door de begrippen machine en
encyclopedie. Veel denkpatronen worden ook vandaag nog sterk bepaald
door deze metaforen. Metaforen bepalen welke zaken wel en niet gedacht
kunnen worden. De vergelijking met machine verandert mensen in
robots en steden in netwerksteden, die met Encyclopedie werkt door in
marketing en beeldcultuur. Met geboorte, leven en dood hebben we
moeite. Marketing fixeert identiteit in beeldideaal en de markt van de
netwerkcultuur verandert mensen en steden in koopwaar. Wat niet past
bij het ideaalbeeld moet worden opgeruimd.
Kritische architectuur
Sommige kunstenaars en architecten proberen de taal open te breken
en andere manieren van kijken te stimuleren. In hun werk worden de
woorden en dingen anders geïnterpreteerd dan waarvoor ze ooit bedoeld
zijn. De Franse beweging van de Situationisten probeerde in de jaren
vijftig van de vorige eeuw stedelijke fragmenten op een niet-logische

Koolhaas, Exodus.

figuur 8
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manier te interpreteren om zo te ontsnappen aan de dwang van taal en
het beeld van functionaliteit.
Ook architecten in de zeventiger jaren bedachten strategieën om te
ontsnappen aan heersende taal. Voor hun was niet vrijheid het ideaal
maar juist opsluiting. Rem Koolhaas’ plan Exodus bood de bewoners van
Londen de mogelijkheid om te ontsnappen aan de dwang van consumptie door als vrijwillige gevangenen van architectuur in zijn plan te
wonen. Ongeveer in dezelfde tijd bedachten Japanse architecten als Toyo
Ito en Tadao Ando dat muur en afzondering goede mogelijkheden boden
om bewoners af te schermen van het teveel aan impulsen dat de metropool met zich meebracht. Binnen de ongenaakbare muren van het huis
zou je je weer kunnen concentreren op de ervaring van het licht van de
maan en een zorgvuldig omkaderde tuin.

Eisenman, House X.

De Amerikaanse architect Peter Eisenman ontwikkelde een andere
methode. In House I tot en met House X onderzocht hij hoe architectuur
bevrijd kon worden van de dwang van betekenis door zelf-referentiële
architectuur te ontwikkelen. Alle elementen van het huis mochten hun

figuur 9
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betekenis uitsluitend ontlenen aan vorm en positie binnen hetzelfde
huis. Hij ging daarbij zo ver dat je in zijn huizen nauwelijks kunt wonen.
Maar later moest ook hij erkennen dat buiten zijn werk de wereld
gewoon verder ging.
In de jaren tachtig vonden veel theoretici dat architecten steden en
gebouwen moesten ontwerpen die mensen niet zouden disciplineren.
Dit kon volgens hun bereikt worden door stad en architectuur autonoom
ten opzichte van het gebruik door mensen te maken. Als reactie op het
Modernisme werd goed gekeken naar negentiende-eeuwse stedenbouw.
Maar met de herintroductie van deze voorbeelden werd ook het encyclopedisch beeldideaal binnengehaald, met alle problemen van dien.
Hun typologisch en morfologisch onderzoek heeft inmiddels geleid tot
strenge beeldkwaliteitplannen en welstandseisen. In ons capsulaire tijdperk bestaan stedenbouwkundige plannen steeds vaker uit historische
beelden die met gerichte marketingcampagnes aan specifieke doelgroepen worden verkocht. Metaforen bepalen nog steeds de grenzen
waarbinnen onze cultuur zich kan bewegen.
Blijkbaar is het niet eenvoudig om buiten de heersende taal te treden.
We zijn met de buitenwereld verknoopt en zelfreferentie en autonomie
zijn onmogelijk over langere termijn vol te houden. Er zit dus niets
anders op dan met overgeleverde taal en taalfragmenten te werken.
Maar hoe pak je dat aan en zijn er al alternatieve bewegingen waarbij
je je kan aansluiten? Biedt de evolutie van taal misschien aanknopingspunten?
Evolutie van taal en architectuur
Als je een uitspraak formuleert die vertelt over wat je meegemaakt hebt,
maak je noodzakelijkerwijs gebruik van bestaande woorden. Deze zijn in
de loop van tienduizenden jaren via een evolutionair proces ontstaan en
binnen je eigen taalgebied weet iedereen wel ongeveer wat ze betekenen.
Op het moment dat ik een unieke ervaring wil omzetten in een coherente
mededeling, gebruik ik woorden die iedereen kent, want anders begrijpt
niemand er iets van. Maar die woorden zijn eigenlijk te algemeen om iets
zinnigs over mijn specifieke situatie te melden dus maak ik ze tot een
zin. Deze bevat allerlei bijzonderheden zoals bijvoeglijke naamwoorden,
werkwoorden, lidwoorden enzovoort. Hierdoor wordt de betekenis van
een woord al een stuk preciezer. Door de context ontstaat nogmaals een
specifiekere betekenis want de betekenis van een zin is erg afhankelijk
van de context van het verhaal en het maakt ook nogal uit voor welk
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publiek het verteld wordt. Zo is nauwelijks te achterhalen wat
Shakespeare bedoelde met zijn stukken. We kunnen alleen iets met de
manier waarop we hem interpreteren. Hij schreef voor zijn tijdgenoten,
gebeurtenissen waar hij op zinspeelde kennen we niet meer en de betekenis van woorden is veranderd. Maar er zijn veel openingen in zijn
tekst, veel plekken waar we geprikkeld worden om onze eigen interpretatie te gebruiken. Zijn werk cirkelt rond de onzegbare essentie van
geboorte, leven en dood. Met onze eigen levenservaring kunnen we de
lege plekken aanvullen waardoor zijn tekst altijd actueel blijft. Door interpretatie bij lezen en luisteren vindt een subtiele vorm van toeëigening
plaats die een kleine verschuiving van betekenis in zich houdt. In DNAtermen te vergelijken met een foutje in de reproductie. Een kleine
gebeurtenis. Door een proces van eeuwen ontstaan er talloze mutaties.
Niet alle mutaties blijven bestaan, sommige zijn pure onzin, andere
beklijven. Wanneer de samenleving onder druk komt te staan kunnen
woorden, betekenissen en theorieën verdwijnen of ondergronds gaan.
Hoe meer bij communicatie gebruik gemaakt wordt van suggestieve
leemtes, hoe meer toeëigening en evolutie plaatsvindt. Maar hoe moet je
zo’n evolutionair proces vertalen naar de ontwerppraktijk? Welke methode kunnen ontwerpers gebruiken om tegelijk de communicatie met politici, opdrachtgevers en gebruikers veilig te stellen en ervoor zorgen dat
oude en nieuwe ervaringen over leven en cultuur in de ontwerpen verwerkt worden? Hoe vindt toeëigening bij het ontwerpen plaats? Een
belangrijk deel van architectonische en stedenbouwkundige ontwerpopgaves komt voort uit de traditionele utilitaire opgave, zoals hoeveel m2
heb je nodig, wat moet het doen, hoeveel mag het kosten. Een ander deel
van de opgave komt uit de veranderende context. Hoe functioneert het
bouwwerk de komende vijftig of tweehonderd jaar in een fysieke en
culturele omgeving die permanent transformeert door culturele, technische, economische en demografische ontwikkelingen? Om hierover te
kunnen communiceren is het goed om bouwwerken of delen van bouwwerken te gebruiken die tot op zekere hoogte als voorbeeld voor het
ontwerp kunnen dienen. Vanuit het heden wordt gekeken welke soort
gebouwen hiervoor in aanmerking komt. Als we er vervolgens over praten
heet dat typologie. Types bestaan dus niet op zichzelf als onderdeel van
een of andere encyclopedie. Types zijn niet te verzamelen in een toolbox
waarin gebouwvormen, decoratievormen en gebouwdelen worden opgeslagen die voor altijd vaststaan. Je kunt componenten ook niet volgens
vaststaande regels met elkaar combineren. Types worden vanuit huidige
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behoeftes en gebruiken geformuleerd en bestaan alleen in retrospectief.
Typologie gaat dus over toeëigening. Net zoals bij iemand die zoekt naar
woorden om een bijzondere ervaring onder woorden te brengen. Als je
woorden zoekt, scan je je hersenen op bruikbare informatie. Door het
toepassen van min of meer bekende woorden in nieuwe situaties vindt
telkens een kleine aanpassing van betekenis plaats. Zo is ons begrip van
types een beetje anders dan in de jaren vijftig van de vorige eeuw en bijna
fundamenteel anders dan bij Japanners in de vijftiende eeuw of Perzen en
Romeinen voor het begin van de jaartelling. De evolutie van architectonische types is vergelijkbaar met de evolutie van taal en betekenis omdat
er voortdurend verschuivingen en mutaties optreden door toeëigening.
Door voorbeelden te gebruiken in de context van een nieuw ontwerp
ondergaan ze een betekenisverandering. De verwijzing naar eerdere voorbeelden garandeert communiceerbaarheid en bruikbaarheid, de samenhang met andere onderdelen van het ontwerp in de nieuwe context is een
teken van toeëigening en aanpassing aan gewijzigde omstandigheden.
Het is minder belangrijk om te weten hoe iets bedoeld is dan om te
bepalen hoe je het gebruikt. Gebruik gaat over toeëigening. Ontwerpen
die toeëigening mogelijk maken, laten ruimte voor herinterpretatie en
hergebruik in de toekomst. Door het principe van toeëigening en evolutie
ontstaan veel nieuwe mogelijkheden voor architectuur en stedenbouw.
Kosmopolitische architectuur
De huizen en steden van de moderne beweging waren gebaseerd op het
machine-ideaal en de projecten van de netwerksamenleving op het
capsule-met-lifestyle ideaal. Maar we hebben eigenlijk vooral behoefte
aan gebouwen en steden die we op verschillende manieren kunnen
interpreteren. We willen ontwerpen die plaats bieden aan allerlei
gebeurtenissen en levenservaringen. Is het mogelijk om door toeëigening
en bewerking van de ontwerpprincipes de genetische code van onze
veiligheidscapsules te veranderen? Kunnen we de capsules van de
netwerkcultuur ombouwen tot interactieve knooppunten en kosmopolitische woonplaatsen?
Voor het ontwerp van dit soort gebouwen, steden en huizen kunnen we
veel leren van de woonhuizen van Adolf Loos. In zijn woonhuizen wordt
de bewoner niet geconfronteerd met een ideale werkelijkheid waarin alles
op elkaar is afgestemd. Er is plaats voor geboorte en dood, verandering
en zelfs voor slechte smaak. Zijn woningen zijn net zo gedifferentieerd
als de bewoners zelf.
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Loos, huis Müller.

figuur 10

Als voorbeeld gebruik ik huis Müller in Praag. Rondom een klein atrium
zijn de belangrijkste ruimtes op verschillende niveaus gesitueerd.
Alle vertrekken hebben een eigen bekleding en atmosfeer en elke ruimte
heeft een unieke verhouding tussen lengte, breedte en hoogte. De Franse
salon, de Romeinse eetkamer, het Chinese kabinet van mevrouw Müller,
de Engelse bibliotheek van meneer Müller, en bovenin een Japanse
kamer. De ervaring van het huis is afhankelijk van de positie die je
inneemt en de manier waarop je de ruimtes gebruikt. Het ontwerp is
gebaseerd op een meervoudig perspectief. Delen zijn door verschillende
bedrijven en ambachtslieden ontworpen en gemaakt en iedereen ervaart
het huis op een andere manier.
De ervaring binnen de villa wordt niet alleen bepaald door vorm en maat
van de ruimte of door transparantie tussen ruimtes onderling. Bekleding
is net zo belangrijk. Deze verschilt per ruimte en roept oude en nieuwe
culturen op die zich elders bevinden. Vanuit iedere positie wordt de blik
op andere ruimtes omkaderd door openingen in tussenwanden. Elke
comfortabele plek biedt uitzicht op andere culturen. Daarnaast zijn er
Perzische tapijten met complexe voorstellingen die refereren aan de
oertuin. Bekleding representeert telkens andere virtuele ruimtes waardoor het effect van de verschillende bekledingen ten opzichte van elkaar
zich moeilijk laat interpreteren. Er is geen eenheid te bespeuren, de
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opgeroepen illusies zitten elkaar in de weg. Er zijn overal tussenruimtes
en hiaten die de interpretatie op losse schroeven zetten. Dit effect wordt
verder versterkt door spiegels die een denkbeeldige verdubbeling of
oneindige spiegeling van de ruimte veroorzaken.

Ibid.

De ingang voert over de drempel, in het Duits ‘Schwelle’, volgens Walter
Benjamin etymologisch verwant met het begrip zwellen. Door over deze
drempel naar binnen te gaan zwelt de ruimte als het ware op. Door
bekleding, cryptische routes, draaiingen en spiegelingen is de ervaringsruimte binnen veel groter dan de maat van de ruimte suggereert.
De entree loopt via een route die je langs Romeins travertin, een Chinese
voordeur en een Engelse garderobe voert. Om het huis binnen te komen
beweeg je eerst naar beneden, het hele huis door via een smalle gang,
voordat je met een scherpe wending over een smal trapje binnenkomt.
De verschillende ruimtes in het huis zijn als een constellatie van volumes
rondom een leeg middelpunt, in het volume van het huis samengeperst.
Dit middelpunt wordt gevormd door een atrium, bij de Romeinen de
plaats waar de doden werden opgebaard. De diverse ruimtes er omheen
vertegenwoordigen verschillende culturen. Dit huis heeft niet één
identiteit maar vertelt over de hele wereld en de evolutie. De gevel van
het huis vormt een groot vraagteken. Het is een neutraal grijs kostuum

figuur 11
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dat niets vertelt over het interieur. Het is de publieke kant van het huis.
Het exterieur representeert niet het interieur maar vormt de keerzijde.
De verschillende ruimtes in het huis vormen even zoveel uitspraken over
wat wonen zou kunnen zijn als er ruimtes zijn. Dit huis bevat een
constellatie van sferen, een micronetwerk van verschillende ruimtes
binnen één lichaam. Het is een kosmopolitisch huis en voorbeeld voor
alle denkbare kosmopolitische capsules.
Het andere
Het andere bij Adolf Loos is datgene wat we niet kunnen beheersen.
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van techniek. Wanneer hij schrijft over de
uitvinding van de Thonet stoel is hij weemoedig over het ambacht dat
verloren gaat en enthousiast over de uitvinding die het werk zoveel
lichter maakt. Het platte dak is voor hem een ontwikkeling die vraagt om
toepassing. Nergens beschrijft hij het systeem of de metafoor waarbinnen deze zaken geduid worden. Encyclopedie noch machine is het
leidend principe. Loos was een overtuigd Dadaïst die weinig ophad
met de zegeningen van vooruitgang. Evolutie is verandering, geen

Ibid.

figuur 12
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vooruitgang. Bekleding, schijn en liefde voor het oppervlak staan in zijn
werk centraal. Dit huis heeft nog het meest weg van een café, een
publieke ruimte waarin we vanuit een veilig hoekje de anderen kunnen
bekijken. Het andere bevindt zich niet buiten het territorium van het
huis maar binnenin.
Loos is sterk beïnvloed door de teksten van Darwin en Nietzsche die
allebei goed over de consequenties van evolutie hebben nagedacht.
De verschillende onderdelen van het huis zoals de constructie van het
dak, de bekleding en de inrichting met los en vast meubilair volgen
allemaal verschillende ontwikkelingstempi in de evolutie van de cultuur.
Mutaties treden nooit overal tegelijk op. Sommige elementen zoals het
atrium waar ook de doden worden opgebaard, zijn weinig veranderd in
de afgelopen paar duizend jaar, andere zoals het platte dak zijn hypermodern. Het raumplan, de uitvinding waarmee Loos beroemd is geworden, volgt de configuratie van ruimtes zoals de Romeinen hun
woning rondom het impluvium organiseerden maar voegt daar een derde
dimensie aan toe. Waar de architectuur vóór Loos uitging van een grondplan, veranderde hij de ordening van ruimtes in een driedimensionale
constellatie. Elke ruimte heeft een unieke hoogte en ligt op een ander
niveau.
Waar Loos het andere benoemt als bezoeker, vrouw of de ontwikkeling
van taal en techniek is het huidige andere te zien als datgene wat via
netwerken in onze capsules binnendringt. We maken deel uit van een
werkomgeving, vriendenkring en hobbyclub, we geven aan een goed
doel, gaan met een groep tijdens de vakantie op bezoek bij een exotische
stam en chatten met kennissen uit India, Kazachstan en Brazilië.
Iedereen maakt deel uit van meerdere netwerken tegelijkertijd. Deze
overlappen of raken elkaar in de stad, woning, auto en ieders hoofd.
De ander en het andere maken onlosmakelijk deel uit van onze leefwereld. Mensen koesteren veel verschillende idealen en de wereld is nu
al in alle capsules vertegenwoordigd. De meeste netwerken zijn in
ontwikkeling en veranderen voortdurend van karakter. Het dagelijkse
leven zit vol contradicties omdat we deelnemen aan de meest uiteenlopende gemeenschappen. Ondertussen passen we bij het ontwerpen van
huizen en steden ideaalbeelden toe die het bewustzijn over de aanwezigheid van het andere verdringen. Om deze ongelukkige schizofrenie te
verhelpen moeten we alle kosmopolitische eigenschappen van de
netwerkcultuur vertalen in ideeën en concepten voor steden en
wooncapsules.
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Levende capsules
In de geschiedenis zijn esthetische principes van architectuur en de
ideale stad altijd gekoppeld aan opvattingen over de kosmos. Het architectonisch lichaam en de ideale stad waren vertalingen van de natuurwetten van de kosmos. Het gebouw was een lichaam, microkosmos en
visie op de ideale stad ineen. Als je kijkt naar de toenemende verwevenheid van de wereld, dan zou onze ideale stad, de ideale capsule en dus
ook ons ideale lichaam, een stad moeten zijn waarin de hele wereld en de
kosmos zijn terug te vinden. Het ideale lichaam van stad en capsule is
dus een sterrenstelsel rond een zwart gat. Of een knoop in de netwerkcultuur. In ieder geval is het een plek waar af en toe kernfusie optreedt.

Sterrennevel.

Het ideale lichaam zoals we dat ervaren is een lichaam waar veel persoonlijkheden tegelijk in leven. De Poolse schrijver Witold Gombrovitch
beschrijft in zijn boek Kosmos hoe de psychologie van personen uit
stukjes en beetjes is opgebouwd. Sinds kort weten we dat mensen ook
fysiek uit een min of meer toevallige verzameling erfelijk materiaal
bestaan. Bij de reproductie van DNA worden allerlei montagefouten
gemaakt en er is veel onzinnig junk-DNA. Toeval speelt een belangrijke

figuur 13
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rol bij de reproductie van lichamen. Evolutie draait om knullige
reproductie.
Ik stel daarom voor dat we de veiligheidscapsule van vandaag ombouwen
tot een microkosmos die het lichaam van een complexe persoon representeert. De ruimte in deze capsule is zowel fysiek als virtueel van aard
en staat bol van mogelijke betekenissen. Het is niet alleen een lichaam
waarin meer personen wonen, het is een capsule die plaats biedt aan een
complete wereldstad. De inhoud is een wereld die via huid en netwerken
met de buitenwereld communiceert. Via tussenruimtes, overgangsruimtes en drempels zijn binnen- en buitenwereld met elkaar verbonden.
De gevel is tegelijk huid, bekleding en interface.
De wereld zelf is een grote complexe capsule, een biosfeer. Het capsuleobject van de toekomst is geen beschermd territorium maar imiteert deze
wereld. Het is een levenslaboratorium voor het ideale lichaam.
Dit lichaam is voortdurend aan verandering onderhevig en een complex
ideaalbeeld voor mens en samenleving. Capsules van allerlei schaal
bevatten zelf knooppunten en netwerken waar kleine en grote
gebeurtenissen plaatsvinden. Daarmee zijn ze nissen die verbonden zijn
met allerlei netwerken in plaats van cellen die afgesloten zijn van de
wereld. Voor de dynamiek van cultuur is dit meervoudige karakter van
capsules net zo belangrijk als het meervoudige karakter van netwerken.
Levende steden
De eigenschappen voor het ideale lichaam gelden niet alleen voor elke persoon, maar ook voor capsules als auto’s, gebouwen, buurten, woningen en
landen, netwerksteden en megasteden. Steeds grotere delen van de
wereldbevolking leven in megasteden als Cairo, Sao Paulo of Calcutta.
Netwerksteden zijn een soort virtuele megasteden want ze staan met de
hele wereld in verbinding. De Randstad is ook een megastad. Megasteden
en netwerksteden zijn niet alleen aangesloten op globale netwerken, ze
vormen ook biotopen die als microkosmos functioneren en waarin alles en
iedereen van elkaar afhankelijk is. Hierin zijn ze onderling vergelijkbaar.
Het is noodzakelijk om de technisch en cultureel meest geavanceerde
oplossing voor de componenten van dit soort steden te ontwikkelen. Een
van de ontwikkelingen is de snelle opkomst van autarkische technieken.
Een autarkisch systeem is zelfvoorzienend en brengt daardoor een duurzame wereldeconomie een grote stap dichterbij. Aan autarkische systemen
wordt op dit moment over de hele wereld gewerkt. Ze moeten op termijn
huizen en auto’s, steden en zelfs vliegtuigen omtoveren tot capsules die
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zonder toevoer van grondstoffen en energie uit de rest van de wereld
kunnen functioneren. Door de wereldwijde concurrentie zullen deze technieken zich razendsnel over de wereld verspreiden. Het ontstaan van
micronetwerken is een vergelijkbare ontwikkeling. Micronetwerken zorgen ervoor dat mensen en gebouwen op de schaal van gebouw en buurt
min of meer zelfvoorzienende netwerken vormen. Ze gebruiken als het
ware elkaars afval. Micronetwerken zijn op allerlei schaalniveaus en in verschillende capsules terug te vinden. Ze worden gevormd door tussenruimte, ruimte tussen capsules van kleinere schaal. Binnen elke capsule,
in de netwerken en in tussenruimtes vinden gebeurtenissen plaats. Micronetwerken onderscheiden zich van globale netwerken doordat ze op lage
snelheid en op de kleine afstand van steden en buurten werken. Ze zorgen
voor fysieke ontmoeting met anderen en voor recreatie en avontuur in de
directe omgeving van woningen en bedrijfsgebouwen. Ze zorgen voor
levendigheid en gebeurtenissen in stedelijke tussenruimte. Ze zijn belangrijk om netwerken socialer, fysieker en spannender te maken. Daarnaast
kunnen ze de behoefte aan mobiliteit beperken en de productie van goederen en de energie- en grondstoffenhuishouding duurzamer maken.

figuur 14
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Levende netwerken
Zowel bij het ontwerpen als bij citymarketing en branding moeten we er
rekening mee houden dat mensen door allerlei netwerken een steeds
kosmopolitischer smaak ontwikkelen. We raken er aan gewend om abrupt
te schakelen van de ene wereld naar de andere en mensen worden steeds
sneller verveeld door een te ideale leefomgeving. Huizen, gebouwen en
steden moeten daarom net zo interactief worden als het internet, een
omgeving waarin je dagelijks opnieuw kan bepalen hoe je er doorheen
beweegt en de informatie interpreteert. We hebben behoefte aan leemtes
en hiaten in het stedelijk weefsel, aan tussenruimtes. Daarom speelt het
ontwerp van openbare ruimte een belangrijke rol. Culturele verandering
ontstaat in tussenruimte die door verschillende gebouwen, talen en culturen tegelijk of door ieder op zijn beurt geclaimd wordt. Gebouwen
vormen de architectonische uitspraken, de tussenruimte biedt plaats aan
het leven en aan wat niet in woorden kan worden uitgedrukt.
Tussenruimte in steden en buurten is niet hetzelfde als hoogwaardige en

Cairo.

figuur 15
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duurzaam veilig ingerichte openbare ruimte. In steden is behoefte aan
ruimtes waarvan het ontwerp niet uitsluitend is gericht op beheersbaarheid, veiligheid en mobiliteit. Met de hoogwaardige inrichting van de
openbare ruimte wordt vaak bedoeld dat die verkeersveilig en volgens één
ideaalbeeld is vormgegeven. Op basis van de veranderende behoeften van
de internetgeneratie moet dit beleid voor de openbare ruimte veranderen
in strategieën die leiden tot hybride tussenruimtes waar verschillende
gebruikers om verschillende redenen afwisselend gebruik van maken.
Culturele evolutie
Elke cultuur zal zich in de komende eeuw moeten aanpassen aan een
nieuwe wereld die we nu nog niet goed kennen. Deze wereld wordt niet
alleen bepaald door de invloed die grote culturen en religies er op uitoefenen maar vooral ook door technische ontwikkelingen die op ons af
komen. Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor de problemen van
vandaag.

Bangkok.

figuur 16
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Een groot deel van ons comfort is op roofbouw gebaseerd. We hebben
een groot milieuprobleem, een onbeheersbare bevolkingsexplosie, grote
migratiestromen door de kloof tussen arm en rijk en een steeds kleiner
wordende wereld waarop steeds meer mensen elkaar in de weg zitten.
Veel producten worden onder miserabele omstandigheden geproduceerd.
Steeds meer migranten zwerven de wereld over, op de vlucht voor
uitbuiting, etnische zuivering of op zoek naar veiligheid en welvaart.
Deze context leidt tot nieuwe vragen aan ontwerpers en politici en andere
wensen voor de cultuur.
Op dit moment maken wij het ontstaan van wereldwijde neurologische
netwerken mee, de wereld wordt één grote hersenpan. Dezelfde netwerkcultuur die verantwoordelijk is voor de opkomst van de capsulaire samenleving zorgt daarmee misschien ook voor de antwoorden. Via internet
staan mensen met totaal verschillende achtergronden rechtstreeks met
elkaar in verbinding en dat levert veel nieuwe ideeën en veranderingen
op. Met allerlei nieuwe combinaties van hardware en programmatuur
kunnen veel verfijnder modellen en rekenmethodes ontwikkeld worden
dan met de primitieve metaforen van een eeuw geleden mogelijk was.
Hiermee kan men langetermijneffecten van extreem veel verschillende
krachten die tegelijk uitgeoefend worden, berekenen. Zo is bijvoorbeeld
het broeikaseffect aan het licht gekomen en kan voorspeld worden wat de
gevolgen zijn van ongewijzigd economisch beleid. Dankzij allerlei
rekenmodellen wordt het ook denkbaar en haalbaar om methoden te
ontwikkelen waarmee we de economie duurzaam kunnen maken.
Nawoord
In mijn inaugurele rede wilde ik de aandacht vestigen op een theorie van
techniek waarin machine, capsule en netwerk in de toekomst andere
rollen toebedeeld krijgen. Ze worden intelligenter dan nu en ze staan niet
meer in dienst van het menselijk comfort. Het zijn geen instrumenten
die we gebruiken om ons leven aangenamer te maken maar ze vormen
kosmopolitische omgevingen en avontuurlijke werelden die er een eigen
vorm van leven op na houden.
Robots staan in de Westerse wereld vaak voor onmenselijke monsters die
het leven bedreigen en in de toekomst de macht van mensen overnemen.
In Japan daarentegen worden ze gezien als lieve onschuldige wezens die
als vrienden van mensen er op uit zijn om het leven te veraangenamen.
Beide versies van kunstmatige intelligentie lijken mij onwaarschijnlijk
daarom hou ik het erop dat ze Anderen worden, medebewoners van onze
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planeet die een eigen evolutie kennen en waarmee we telkens opnieuw
onze relatie moeten bepalen. Een beetje zoals C3PO in Star Wars of
Marvin the Paranoid Android uit de Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.
Marvin gaat er prat op een miljoen keer intelligenter te zijn dan mensen
maar tegelijkertijd beschikt hij over de meest tenenkrommende menselijke eigenschappen. Sommige ontwikkelingen van techniek zijn bijna
niet tegen te houden omdat er altijd wel geld mee verdiend kan worden,
andere kunnen we bijsturen als we weten te ontsnappen aan allerlei
vormen van conditionering die onze cultuur beheersen.
Toeëigening en interpretatie vormen de basis voor een levende cultuur.
We hebben geen volledige controle over technische uitvindingen.
We moeten ervoor waken dat we niet gedisciplineerd worden door onze
eigen taal en techniek. Techniek is een soort medemens, een ander
geworden. Dat wil niet zeggen dat we niets meer te vertellen hebben
maar wel dat we er rekening mee moeten houden dat de gevolgen van
denken en handelen meestal anders uitpakken dan de bedoeling was.
Geruststellende metaforen of ideaalbeelden van marketingcampagnes
bieden weinig houvast, wat zij ook beloven. Voor het ontwerp van de
steden en capsules van de toekomst hebben we meer aan de acceptatie
van onze kosmopolitische realiteit. Daarmee kunnen we de fundamentele
onzekerheid van het leven beter aan.
Ten slotte
Ik voel het als een groot voorrecht om in de tussenruimte tussen geschiedenis en theorie, tussen theorie en architectuur en tussen universiteit en
praktijk te mogen werken, tussenruimte biedt veel vrijheid en geweldige
mogelijkheden. Ik vind het al jaren noodzakelijk om de misverstanden
tussen theoretici en praktijkmensen uit de weg te ruimen. Zonder de
kritische distantie van mensen die van een afstand het aardse geploeter
gadeslaan krijgen we nooit grip op zaken die de praktijk telkens weer in
het honderd laten lopen. Zonder de toeëigening die in de praktijk voortdurend leidt tot sluipende verandering wordt geschiedenis en theorie een
doodse materie.
Ik wil daarom beginnen mijn dank uit te spreken voor twee leermeesters
die mij hebben ingewijd in de geheimen van architectuurgeschiedenis en
-theorie, de een via de plananalyse van architectonische sleutelprojecten
en de ander via kunsttheorie en cultuurkritiek, respectievelijk Max
Risselada en Kees Vollemans. Daarnaast heb ik enorm veel geleerd van
de jarenlange vriendschap en samenwerking met Pieter Jan Gijsberts,
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Ineke van der Burg, Edzard Mik en Aernout Mik. Voor de praktijklessen
die ik heb gehad wil ik alle medewerkers van mijn bureau bedanken,
mijn opdrachtgevers, de projectmanagers en de verschillende politici die
ik ontmoet heb.
Er zijn veel plannen voor de komende tijd en het is de vraag of ik ze allemaal voor het verstrijken van mijn termijn kan uitvoeren. Als praktijkhoogleraar wil ik de studenten in de masterfase begeleiden bij hun
voorbereiding op de praktijk. Daarbij hoort naast het trainen van de
praktische ontwerpvaardigheden, het werken aan de theoretische bagage
die je nodig hebt om in telkens wisselende omstandigheden je koers te
kunnen bepalen. Dat is ook voor mijzelf een leerzame bezigheid.
Ik heb gezegd.
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