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Daar ligt hij dan: mijn WWTS-scriptie – het resultaat van een lange zoektocht die ooit begon aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. Ik begon daar tien jaar geleden aan een studie werktuig-
bouwkunde. De keuze voor die studie was geen gemakkelijke geweest, aangezien ik altijd een bre-
de interesse heb gehad. Toch bleek al snel dat het ingenieursvak niet mijn passie had; techniek 
interesseerde me wel, maar eraan te rekenen niet. Daarom besloot ik na twee jaar er een studie bij 
te gaan doen en verhuisde ik naar Enschede om WWTS te gaan studeren. Twee jaar later besloot ik 
werktuigbouwkunde definitief links te laten liggen, maar nog weer een jaar later ging ik er toch 
weer een studie bij doen: bouwkunde – weer in Eindhoven. Dat viel even tegen! Niet de studie, 
maar wel het combineren van WWTS en bouwkunde. Waar Elsevier ooit becijferde dat een student 
gemiddeld 23 uur per week aan zijn studie besteedt, daar kost een bouwkundestudie, en in het 
bijzonder de richtingen architectuur en stedenbouw, eerder 60 dan 23 uur per week (al zal 60 uur 
lichtelijk overdreven zijn). Daarmee is het schrijven 
van deze scriptie een langzaam proces geworden. Het 
resultaat dat er nu ligt zou er echter nooit geweest zijn 
als ik geen bouwkunde was gaan studeren. In deze 
scriptie komen namelijk beide interesses bij elkaar. Ook 
dat bleek niet gemakkelijk. Ik kwam er achter dat er 
een hele stroming in de filosofie is die bij WWTS niet zo 
veel aandacht krijgt, maar die des te meer invloed heeft 
gehad op de architectuur- en stedenbouwtheorie: het 
postmodernisme. (fig. 1) Lang heb ik geworsteld met de 
vraag hoe de ideeën uit het postmodernisme zich ver-
houden tot de manier waarop ik in Enschede geschoold 
ben, maar uiteindelijk zijn, zoals uit deze scriptie blijkt, 
alle puzzelstukjes op hun plaats gevallen. 

Het schrijven van deze scriptie is een zware beproe-
ving geweest en vaak heb ik gedacht dat het me niet 
zou gaan lukken en dat ik mij een te groot project op 
de hals had gehaald, maar uiteindelijk is het gelukt. 
Daarvoor moet ik wel iedereen bedanken die heeft wil-
len luisteren naar mijn spuien van ideeën en meningen 
– velen zullen gedacht hebben: ‘houdt hij nu nooit op 
met praten over zijn afstuderen?’, maar het heeft me 
enorm geholpen om mijn ideeën te ordenen. In het 
bijzonder wil ik mijn broer Hans bedanken, die mij in 
2007 uitnodigde om hem te komen opzoeken in São Paulo en mij die stad van alle kanten heeft 
laten zien – die reis is een belangrijke inspiratie geweest. Ook heb ik vele uren met hem gediscus-
sieerd over stedelijke ontwikkeling (en het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat zijn architec-
tuurafstudeerproject en deze scriptie een verwantschap van ideeën vertoont). Ook mijn ouders, 
Francien en Jacques, wil ik bedanken – voor het luisterend oor, alle discussies en het redigeren 
van de definitieve tekst. Verder wil ik alle Brazilianen bedanken die ik in de loop der tijd heb leren 
kennen en met wie ik van gedachte heb kunnen wisselen over de stad São Paulo en in het bijzon-
der Lizete Rubano die mij (en Hans) zo gastvrij heeft ontvangen. Als allerlaatste wil ik natuurlijk 
mijn begeleiders Petran Kockelkoren, Steven Dorrestijn en Kees Doevendans bedanken. 

fig. 1. “A morte da filosofia! – Foucault e Deleuze e Der-
rida também!” (“Dood aan de filosofie! Foucault en De-
leuze en ook Derrida!”): deze tekst, die ik in april 2007 
aantrof op een muur in het FAU-USP (de architectuur- 
en stedenbouwfaculteit van de Universiteit van São 
Paulo, Brazilië), geeft mooi weer hoe veel architecten 
tegen filosofen aankijken – met dank aan de theoretici 
die zo fanatiek het postmodernisme hebben omarmd 
(cf. Hulstaert 2001) 

 

Eindhoven, 20 augustus 2009 
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Inleiding: mediatie en de stad 

In 2008 werd een mijlpaal bereikt: volgens de telling van de Verenigde Naties leefde voor het eerst 
in de geschiedenis meer dan de helft van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden. Met 82% 
is de verstedelijkingsgraad van Nederland, zoals voor vrijwel de gehele westerse wereld geldt, aan-
zienlijk groter. (UNFPA 2007; 2008) De stad – of beter gezegd: de stedelijke omgeving – vormt 
daarmee de dominante context van het menselijke leven. Wat betekent dit nu eigenlijk voor het 
bestaan als mens? Dat is een vraag die me boeit, maar het is niet de vraag die centraal staat in deze 
scriptie. Waar het me wel om gaat is de relatie die mensen onderhouden met de stad. 

Het stadsdebat, zoals dat gevoerd wordt onder architecten en stedenbouwkundigen kent een 
rijke geschiedenis als het gaat om ideeën over de relatie tussen stad en mens – sterker nog: er is 
waarschijnlijk geen andere beroepsgroep geweest waarin zo’n sterk geloof heeft bestaan in de 
maakbaarheid van de samenleving als onder architecten en stedenbouwkundigen. De gedachte 
dat een nieuw soort stad onvermijdelijk tot een ‘nieuwe mens’ en een betere samenleving zou lei-
den was binnen de modernistische avant-garde van de eerste helft van de twintigste eeuw niet 
ongebruikelijk. Op een gegeven moment, ergens aan het eind van de jaren zeventig, is hier echter 
de klad ingekomen en is het maakbaarheidsconcept teruggebracht tot het kleinste niveau – kort 
door de bocht: ‘grote verhalen’ over de samenleving werden overboord gezet en een gebouw moest 
nog slechts de ‘identiteit’ representeren van de eigenaar, opdrachtgever, gebruiker en/of architect. 

Ik beschrijf deze omslag in het denken over architectuur en stedenbouw bewust als een plotse-
linge breuk – zo wordt het immers vaak ook voorgesteld in architectuurhistorische overzichten. 
Daarmee wordt echter voorbijgegaan aan een hele generatie architecten en stedenbouwkundigen 
die na de tweede wereldoorlog op een veel genuanceerdere wijze de uitgangspunten van het mo-
dernisme ter discussie gingen stellen met als doel deze niet te verwerpen, maar te hervormen. Deze 
generatie stelde de mens centraal en wordt daarom ook wel de ‘humanistische generatie’ genoemd. 
Veel van wat de zogenaamde ‘postmoderne’ architecten en stedenbouwkundigen ingebracht heb-
ben tegen het modernisme is in feite ook al geopperd door deze humanistische generatie. De con-
text waarin de ideeën van deze generatie uiteindelijk (met name in Nederland) tot bloei konden 
komen was die van de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat in de jaren zeventig. Ook de humanis-
tische architectuur had ondertussen soms utopische vormen aangenomen en toen de verzorgings-
staat door de knieën moest, nam het de humanistische architectuur met zich mee. 

Ondertussen zijn we drie decennia verder en is het meest recente (neoliberale) model van de 
maatschappij inmiddels ook scheuren beginnen te vertonen. Een aaneenschakeling van gebeurte-
nissen, van het uiteenspatten van de luchtbel van de ‘nieuwe economie’ en de mondiale polarise-
ring rondom de strijd tegen het terrorisme tot de meest recente financiële crisis, hebben niet alleen 
in de economie en de politiek, maar ook in het stadsdebat nieuwe vragen opgeroepen. We begin-
nen in te zien dat we de mens uit het oog zijn verloren. Dat roept de vraag op of er niet een reha-
bilitatie mogelijk is van het humanistische perspectief op de stad. Natuurlijk is een terugkeer naar 
oude idealen niet mogelijk, dus wordt de vraag niet of we terug kunnen keren naar het oude hu-
manistische perspectief, maar of er een nieuw humanistisch perspectief mogelijk is. Daarmee zijn 
we terug bij de vraag naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving, of in dit geval meer speci-
fiek: zijn gebouwde omgeving. 

De vraag die zich nu voordoet is hoe is de relatie tussen de mens en zijn omgeving te begrijpen, 
hoe is hier inzicht in te krijgen, op een dusdanige manier dat dit bij kan dragen aan goede archi-
tectuur en stedenbouw? Het is precies met betrekking tot deze vraag dat de techniekfilosofie een 
belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het stadsdebat. Vanuit het onderzoek naar de ont-
wikkeling en invloed van specifieke technieken heeft zich een perspectief beginnen uit te kristalli-
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seren dat wel ‘mediatiefilosofie’ wordt genoemd. De idee achter deze filosofie is dat wie de mens is 
en hoe hij de wereld (en zichzelf) ervaart en vandaar uit zijn gedrag vormgeeft, mede bepaald 
wordt door de materiële wereld om hem heen – die op zijn beurt in grote mate door mensen ge-
maakt wordt. Hiermee komt niet alleen de relatie tussen mensen onderling voorop te staan, maar 
ook die tussen mensen en dingen en de relatie tussen mensen onderling via dingen. Als we vanuit 
dit perspectief naar de stad kijken, dan wordt de mediatiegedachte kort gezegd: wij maken de stad 
en de stad maakt ons. 

Het mediatieperspectief kan niet alleen een bijdrage leveren aan het stadsdebat door te helpen 
inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van het ontwerpen aan de stad; analyse van de stedelij-
ke context vanuit een mediatieperspectief kan ook een bijdrage leveren aan de techniekfilosofie. 
Doordat – aangezien het merendeel van de bevolking in een verstedelijkte omgeving leeft – de 
stedelijke, gebouwde omgeving een belangrijk deel van de context vormt waarin concrete techno-
logieën en dingen, samen met andere technologieën en dingen hun uitwerking hebben op het 
menselijke leven, kan de bestudering ervan bijdragen aan een beter begrip van de manier waarop 
de complexe interactie tussen verschillende concrete technologieën en dingen tot stand komt. 

Beide hierboven genoemde vragen staan centraal in deze scriptie: wat kan de mediatiefilosofie 
betekenen voor het denken over en ontwerpen aan de stad en wat kan het denken over de stad 
bijdragen aan het denken over de materiële wereld in termen van mediatie? Deze vraag onderzoek 
ik in vier hoofdstukken waarin ik in feite drie wegen bewandel. 

De eerste twee hoofdstukken beschrijven de opkomst en ondergang van het humanistische 
perspectief in het architectuur- en stedenbouwdebat. Ik benader dit onderwerp als een ideeënge-
schiedenis, waarbij ik de relatie zoek tussen maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in 
andere vakgebieden en ideeën die een belangrijke rol hebben gespeeld in het denken van architec-
ten en stedenbouwkundigen. Tegelijkertijd leg ik bloot hoe zij hun eigen rol zagen in het (letter-
lijk) vormgeven van maatschappelijke processen door middel van architectuur en stedenbouw. 

Als op die manier inzicht is verkregen in de manier waarop mediatie (impliciet) in het denken 
over de stad begrepen wordt, wordt het interessant om een vergelijking te trekken met de inzich-
ten uit de wetenschaps- en techniekfilosofie. Dat gebeurt in het derde hoofdstuk. Daarbij onder-
zoek ik hoe de mediatiefilosofie kan bijdragen aan het begrijpen van de relatie tussen mens en 
stad. Het is echter wel van belang om inzicht te krijgen in waar de architectuur- en stedenbouw-
disciplines nu eigenlijk staan in het landschap van professionele disciplines. Zoals de naam al zegt 
onderzocht de techniekfilosofie in eerste instantie de ingenieurspraktijk en de rol van hun produc-
ten in de maatschappij. Peter-Paul Verbeek heeft de aandacht verbreed door ook het industrieel 
ontwerpen mee te nemen en Petran Kockelkoren vestigt de aandacht op de mediërende rol van de 
kunsten. Voor een buitenstaander mag het verschil tussen industrieel en architectonisch ontwer-
pen misschien vooral een verschil in schaal van het product en het verschil tussen eenmalige en 
serieproductie zijn, in werkelijkheid is het verschil groter, of althans, wordt het groter ervaren. Dit 
roept de vraag op hoe de rol van architectuur en stedenbouw te begrijpen is in het licht van de 
techniekfilosofie. Met die vraag begint het derde hoofdstuk. Het hoofdstuk eindigt met de vraag 
wat het onderzoek naar het stedelijke ontwerpen kan bijdragen aan het techniekonderzoek. 

In het laatste hoofdstuk grijp ik een specifiek stedelijk thema aan om bloot te leggen hoe het 
mediatieperspectief een expliciete rol kan spelen in het begrijpen van de relatie tussen mens en 
stad. Daarbij heb ik bewust gekozen voor het thema segregatie, omdat dat een complex en contro-
versieel onderwerp is en bovendien bij dit thema ruimtelijke en sociale ontwikkelingen niet los 
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van elkaar te zien zijn. Bovendien bevat het thema een normatief vraagstuk: door veel Nederlan-
ders wordt segregatie als een probleem gezien, als iets dat voorkomen moet worden of ongedaan 
moet worden gemaakt, maar is dat eigenlijk wel mogelijk? Is het niet een verschijnsel, net als 
technologische ontwikkeling, dat niet tegen gegaan moet worden, maar waar we zo goed mogelijk 
mee om moeten gaan? In Nederland mag segregatie dan een belangrijk thema zijn in het publieke 
debat, in feite zijn er nauwelijks landen die minder gesegregeerd zijn dan die van Nederland. Om 
te onderzoeken hoe architectuur, stedenbouw en maatschappelijke ontwikkelingen sturend wer-
ken en gestuurd worden door segregatieprocessen wend ik mij daarom tot één van de meest gese-
gregeerde steden ter wereld: de Braziliaanse stad São Paulo. De chaotische dynamiek van deze 
stad is een uitermate geschikte casus om mediatieprocessen in een complexe context aan het werk 
te zien en om hier nog enkele nieuwe inzichten uit te destilleren. 
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Een humanistisch perspectief in het architectuurdenken  

Als de naoorlogse architectuur ter sprake komt gaat het vaak over de functionele modernistische 
architectuur van de nieuwe zakelijkheid of over de strijd tussen ‘modernisten’ en ‘traditionalisten’. 
Zo simpel mag de geschiedenis echter niet voorgesteld worden. Er is veel meer gebeurd dan deze 
simpele tegenstelling doet vermoeden en dat niet eens uitsluitend in de marge. Lang voordat de 
eerste architecten zichzelf – afzettend tegen het functionalisme – postmodern gingen noemen was 
er al een niet onbelangrijke stroming in de architectuur die de tekortkomingen van een al te rigide 
functionalisme aan de kaak stelde. Om deze stroming te duiden gebruik ik hier de term ‘humanis-
tisch perspectief’: een perspectief waarbij de mens en zijn behoeften, verlangens en ‘gemoed’ cen-
traal staat en waarin de belangrijke rol die de mens zelf (als individu en als gemeenschap) speelt in 
het ontstaan van een leefbare omgeving erkend wordt. 

In dit hoofdstuk staat dat perspectief centraal. Het is het perspectief waarmee het denken in 
termen van relaties in het architectuurdebat werd geïntroduceerd en daarmee biedt het een kap-
stok en een architectuurhistorische context die het mogelijk maken om het mediatieperspectief te 
introduceren in het architectuur- en stedenbouwdebat. Door de overeenkomsten en verschillen 
zichtbaar te maken wordt duidelijk dat het mediatieperspectief geen volledig nieuw perspectief 
biedt, maar dat het een perspectief is die een rijke traditie in een nieuw daglicht en de mogelijk-
heid biedt om het humanistisch perspectief – dat naar de achtergrond verdwenen lijkt – opnieuw 
op waarde te schatten en bij te stellen, opdat het ook nu weer een bijdrage kan leveren aan het 
adequaat reageren op de problemen en uitdagingen waar de maatschappij zich voor gesteld ziet. 

CIAM – de rijping van het modernistische architectuurperspectief 

Voor een goed begrip van het humanistisch perspectief in de architectuur is het van belang eerst 
een stap terug te zetten in de geschiedenis van de architectuur en kort aandacht te besteden aan 
de geschiedenis van de internationale congressen die de modernistische architectuur groot ge-
maakt hebben: de Congrès Internationaux de l’Architecture Moderne, afgekort CIAM. In deze or-
ganisatie en als reactie op de ontwikkeling die de moderne architectuur had doorgemaakt, kwam 
het humanistische architectuurperspectief tot ontwikkeling toen zich na de Tweede Wereldoorlog 
een nieuwe generatie architecten aandiende. 

Het CIAM werd in 1927 opgericht met een congres in het Zwitserse La Sarraz. Het stichtings-
congres werd gevolgd door een verklaring die door 23 architecten (waaronder Berlage, Le Corbu-
sier en Gerrit Rietveld) werd ondertekend. Daarin wordt een relatie gelegd tussen architectuur en 
economie. Hierdoor ingegeven werd opgeroepen tot rationalisering, standaardisering en vereen-
voudiging ten gunste van economische planning en de inzet van de nieuwe industriële en techni-
sche mogelijkheden. Met betrekking tot stedenbouw werd gesteld dat het gaat om “de organisatie 
van alle functies van het collectieve leven in de stad en op het land” en dat stedenbouw “nooit door es-
thetische overwegingen maar uitsluitend door functionele conclusies bepaald [kan] worden.” Daarnaast 
werd een politiek doel gesteld: “de elementaire principes van het wonen zouden op efficiënte wijze door 
de inrichtingen van het onderwijs verbreid kunnen worden”, om zo ervoor te zorgen dat “de opgroeiende 
generatie een duidelijk en rationeel begrip kreeg van de opgaven van het huis, en daarmee in staat was als 
toekomstige consument de verstandige eisen aan het huis zelf te stellen.” Meer in het algemeen wordt 
erin opgeroepen “de opgave van de architecten zich in overeenstemming te brengen met de grote feiten 
der tijd en de grote doelstellingen der samenleving waartoe zij behoren” en ervan af te zien “vormprinci-
pes van vroeger tijden en voormalige maatschappijstructuren op hun werken over te dragen, maar […] 
een telkens nieuwe aanpak van een bouwopgave en een creatieve vervulling van alle zakelijke en geestelijke 
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eisen die daaraan gesteld worden” te eisen. (CIAM 1928/2001a) De Britse architectuurhistoricus Wil-
liam J.R. Curtis verwoordt de doelstelling refererend naar een Engelstalige versie als volgt: “archi-
tecture should be put ‘back in its true sphere, which is economic, sociological, and altogether at the service 
of humanity’.” (Curtis 1996: 254–255) 

De eerste congressen, waaronder een belangrijk congres in Frankfurt (1929) waar de Duitse ar-
chitect Walter Gropius (1883–1969) het probleem van het ‘Existenzminimum’ (het minimale 
woonhuis voor een menswaardig wonen) aan de orde stelde en het congres van Brussel (1930) 
waar het rationeel grondgebruik en de waarde van midden- en hoogbouw voor het wonen ter 
sprake kwam, werden in grote mate bepaald door de Duitstalige, socialistisch georiënteerde archi-
tecten van de Nieuwe Zakelijkheid. Daarna ging de persoonlijkheid van de Zwitsers-Franse archi-
tect Le Corbusier (1887–1965) overheersen.1 

In 1933 vond er een CIAM-congres plaats aan boord van het stoomschip SS Patris II tussen 
Marseille en Athene, gevolgd door het naar buiten brengen van het meest invloedrijke (en vol-
gens velen meest desastreuze) document dat CIAM ooit heeft voortgebracht: de Charte d’Athènes. 
Het onderwerp van dit congres was de functionele stad, behandeld aan de hand van vijf hoofd-
thema’s: wonen, recreatie, werk, vervoer en de historische delen van de stad. Vanuit onderzoek 
dat gedaan was naar de misstanden in steden werd gezocht naar een rationele oplossing: “Het hel-
dere inzicht in de bestaande, foute ontwikkelingen is het uitgangspunt voor voorstellen en maatregelen om 

die systematisch op te heffen.” De stad wordt in de Charte 
voorgesteld als “een deel van een economisch, sociaal en 
politiek geheel. Ze moet tevens de gunstige omstandigheden 
scheppen voor de psychologische levensvoorwaarden der 
individuen en van de gemeenschap.” Er wordt geconsta-
teerd dat de introductie van de machine en de industri-
ele productie tot “bijzonder snelle ontwikkeling der steden” 
heeft geleid, “die in de geschiedenis zijn gelijke niet heeft. 
De snelle onbeheerste ontwikkeling heeft in de meeste geval-
len tot een chaotische toestand van de stadsstructuur geleid. 

De elementaire functies van een stad worden daarom thans ongeregeld ten uitvoer gebracht.” (CIAM 
1933/2001b) 

fig. 2. Le Corbusier: Ville contemporaine pour trois mil-
lions d’habitants (1922) 

De oplossing die de Charte dicteerde was een doctrine gebaseerd op de ruimtelijke scheiding in 
zones aan de hand van vier stedelijke functies – wonen, werken, recreatie en verkeer – zwevend in 
een groene ruimte en een ruimtelijke ordening gedicteerd door lucht, licht en ruimte. Het vormde 
een theoretische blauwdruk van de ideale stad, voor de nieuwe en betere maatschappij die komen 
zou. De Charte ademt hiermee duidelijk de invloed uit van Le Corbusier, of zoals Curtis het stelt: 
“Le Corbusier was adopted, in effect, as the unofficial pope. The ‘Charter of Athens’ was really a re-
statement of the Ville Radieuse philosophy but without the original poetry. The already problematic princi-
ples of Le Corbusier’s urbanism were separated from a particular personal vision and rendered as a sort of 
catechism.” (Curtis 1996: 325) 

                                                       
1  Cf. inleidingen bij CIAM 1928/2001a en CIAM 1933/2001b door Steven Jacobs. 
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Vroeg-modernistische mediatie 

Het Ville-Radieuse-concept, waarop de CIAM-doctrine van functiescheiding gebaseerd is, is bij uit-
stek een utopisch concept. Uitgaande van de misstanden waartoe de industrialisatie in de steden 
geleid had en een heilig geloof in de oplossingen die het ‘machinetijdperk’ te bieden zou hebben 
formuleert Le Corbusier een plan om helemaal uit het niets opnieuw te beginnen en een nieuw 
soort stad te bouwen: 

The general characteristics of the plan are as follows: the city (a large city, a capital) is much less spread out 
than the present one; the distances within it are therefore shorter, which means more rest and more energy 
available for work every day. There are no suburbs or dormitory towns; this means and immediate solution 
to the transportation crisis that has been forced upon us by 
the paradox of the city + garden cities. 
The garden city is a pre-machine-age utopia. 
The population density of the new city will be from three to 
six times greater than the idealistic, ruinous and inoperative 
figures recommended by urban authorities still imbued with 
romantic ideology. This new intensification of population 
density thus becomes the financial justification for our en-
terprise: it increases the value of the ground. 
The pedestrian never meets a vehicle inside the city. The me-
chanical transportation network is an entirely new organ, a 
separate entity. The ground level (the earth) belongs entirely 
to the pedestrian. 
The ‘street’ as we know it now has disappeared. All the vari-
ous sporting activities take place directly outside people’s 
homes, in the midst of parks—trees, lawns, lakes. The city is 
entirely green; it is a Green City. Not one inhabitant occupies 
a room without sunlight; everyone looks out on trees and 
sky. 
The keystone of the theory behind this city is the liberty of the 
individual. Its aim is to create respect for that liberty, to 
bring it to an authentic fruition, to destroy our present slav-
ery. The restitution of every individual’s personal liberty. 
Waste will also have its throat cut. The cost of living will 
come down. The new city will break the shackles of poverty 
in which the old city has been keeping us chained. 
Its growth is assured. It is the Radiant City. A gift to all of 
us from modern technology. Those are the outlines of this 
new city. (Le Corbusier 1933/1964: 94) 

Le Corbusier is zich duidelijk bewust van de mogelijk-
heid om door middel van ontwerpen de samenleving te 
beïnvloeden en hij extrapoleert dit inzicht tot een radi-
caal doel om door middel van architectuur tot sociale verandering en zelfs een volledig nieuwe 
samenleving te komen. Daarmee is zijn perspectief op architectuur en stedenbouw – dat ik, om 
onderscheid te maken met het perspectief van de generatie die na de Tweede Wereldoorlog op-
komt, ‘vroeg-modernistisch’ noem – uit te leggen als een mediatieperspectief. Le Corbusier stelt 
dat de voortgang van de technologie (die hij beschouwt als evolutieproces, cf. Le Corbusier 
1923/2001) een nieuw ideaal schept voor de stedelijke samenleving die de ontwerper moet verta-
len in een stedelijke vorm om zo dit ideaal te verwezenlijken. 

fig. 3. Le Corbusier: La ville radieuse (ca. 1930) – radi-
cale functiescheiding: (A) woningen; (B) hotels en am-
bassades; (C) zakencentrum; (D) fabrieken; (E) zware 
industrie; (F, G) satellietsteden voor bijvoorbeeld over-
heidsgebouwen of centrum voor sociale studies

Steven Dorrestijn wijst erop dat (vroeg-)modernistische ontwerpers als Le Corbusier hiermee 
aanhaken bij het gedachtegoed van Marx en Engels, die de materieeleconomische basis van de 
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maatschappij zien als voorwaarden voor het bestaan van de culturele bovenbouw (het geestelijke 
leven van de mens). Daarmee komt Dorrestijn tot de constatering dat onder het marxistisch geïn-
spireerde vroeg-modernistische denken een mediatiefiguur schuilgaat, waarbij ervan uitgegaan 
wordt dat de materieeleconomische basis de deterministische mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor 
het culturele, geestelijke leven. (Dorrestijn 2008b: 13) Dit komt duidelijk naar voren in het tabula- 
rasa-karakter van de modernistische stedenbouw: door eerst een stuk aarde leeg te vegen kan men 
vervolgens opnieuw beginnen met het scheppen van de voorwaarden voor een beter menselijk 
leven. Hiermee is ontwerpen een politieke bezigheid geworden: technocratie. (Id. 14) 

Team 10 en de Forum-groep – veranderingen van binnenuit 

In 1947 kwam CIAM voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar voor het zesde 
congres in het Engelse Bridgwater.2 De Zürichse groep geleid door de Tsjechisch-Zwitserse archi-
tectuurhistoricus Sigfried Giedion (1888–1968) en de Britse MARS-groep3, die samen het initiatief 
voor de organisatie genomen hadden, hadden voorgesteld dit congres volledig aan de problema-
tiek van de architecturale expressie te wijden. Dit was ingegeven door Giedions wens om de in zijn 
ogen onafwendbare industrialisatie van het bouwen te vermenselijken door middel van archi-
tectonische vormgeving. Dit voorstel viel niet in goede aarde bij de Nederlandse groep, die vooral 
het probleem van de woningnood en de volkshuisvesting aan de orde wilde stellen. 

Uiteindelijk handelde het congres van Bridgwater in eerste instantie over thema’s die al voor 
de Tweede Wereldoorlog aan de orde kwamen: wetgeving, survey-analyse, rationele organisatie en 
planning. Hierna volgden evenwel twee nieuwe thema’s die een nieuwe fase in het CIAM-denken 
in zouden luiden: (1) het door Giedion geïnitieerde thema van de relatie tussen architectuur, 
schilder- en beeldhouwkunst en (2) het in de Verenigde Staten ontwikkelde concept community 
planning. 

Eén van de opmerkelijkste bijdragen aan het congres kwam van de jonge, in Engeland opge-
groeide en in Nederland en Zwitserland opgeleidde Nederlandse architect Aldo van Eyck (1918–
99), die los van de officiële Nederlandse inzending een eigen rapport ingediend had: Report Con-
cerning the Interrelation of the Plastic Arts and the Importance of Cooperation (Engelstalige versie) en 
Architectuur, Schilderkunst, Beeldhouwkunst en hun betekenis voor de Nieuwe Bewustwording (Neder-
landstalige versie). Hierin wierp hij zich op als een pleitbezorger van de avant-garde en betoogde 
hij dat het probleem van ‘architecturale expressie’ niet opgelost zou kunnen worden door een sim-
pele samenwerking met andere beeldende kunsten, maar slechts door erkenning van een gemeen-
schappelijke basis, bezield door eenzelfde gemeenschappelijk bewustzijn. Deze gemeenschappelijke 
basis was volgens hem al aanwezig in het nieuwe bewustzijn van de avant-garde: de eigenlijke cul-
tuur van de twintigste eeuw ontwikkelt zich op basis van een geheel andere grondslag dan daar-
voor, op basis van een nieuwe visie op de werkelijkheid, een nieuw bewustzijn – de kiem van een 
nieuw geloof, een nieuwe mythe die zich in zowel kunst als wetenschap manifesteert. Dit nieuwe 
bewustzijn (dat hij later zal duiden met het begrip ‘relativiteit’) wordt naar zijn mening vooral ge-

                                                       
2  Deze paragraaf en de erop volgende paragrafen zijn voornamelijk gebaseerd op Strauven 1994. 
3  CIAM was per land georganiseerd en kende een centraal Comité International pour la Réalisation des Problèmes Architecturaux Contemporains 
(CIRPAC), bestaande uit afgevaardigden van de nationale comités. Na het congres van Bridgwater werd de organisatie per land veranderd in een 
organisatie per regio. Dit leidde tot een forse uitbreiding van het aantal groepen en leden, met als gevolg dat het CIRPAC onwerkbaar groot werd 
als dagelijks bestuursorgaan. Deze werd in het dagelijks bestuur vervangen door de Council, bestaande uit twaalf leden, waaronder prominenten 
als Giedion, Gropius, Le Corbusier en Van Eesteren. Daarnaast werden een zestal permanente onderzoekscommissies ingesteld: ‘Urbanism’, 
‘Architectural Expression’, ‘Architectural Education’, ‘Industrialisation of Building Technique’, ‘Legal and Financial Aspects’ en ‘Social Aspects’. 
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kenmerkt door helderheid en blijmoedigheid. Het is erop gericht het wezenlijke terug te vinden – 
“not through form but in spite of form, as it were” (Strauven 1994: 112)4 – en is vooral waarneembaar 
in het spontane gedrag van mens en dier. Het wezenlijke is echter geen eenduidige zaak, niet sta-
tisch. Het is ‘wat constant is en constant verandert’, een visie die geïnspireerd is door de Franse 
filosoof Henri Bergson (1859–1941). Het blootleggen van het immanent aanwezige nieuwe be-
wustzijn vereist een radicale rehabilitatie van de verbeelding die aan de oorsprong ligt van creati-
viteit, niet als vervanging van de functionele benadering, maar als aanvulling, of zoals hij het ver-
woord heeft te Bridgwater in een (impulsieve) reactie op een rationalistisch betoog van een andere 
architect: 

Verbeeldingskracht blijft de enige gemeenschappelijke deler tussen mens en natuur, de enige kracht die in 
staat is spirituele omwentelingen te herkennen op het moment zelf en daaraan zinvolle voorspellingen te 
ontlenen. De verbeelding ontdekt als eerste veranderingen. Hoewel architectuur – planning in het algemeen 
– gebonden is aan zeer tastbare functies, verschilt haar uiteindelijke doel in niets van welke andere vorm 
van creativiteit dan ook, namelijk dóór de mens en vóór de mens uitdrukking geven aan de natuurlijke gang 
van het leven. De meest tastbare functies, besloten in het woord ‘functionalisme’, zijn slechts van belang 
voor zover zij helpen de omgeving van de mens beter aan te passen aan zijn elementaire behoeften. Maar dit 
is uiteindelijk niet meer dan een noodzakelijke voorbereiding. (Eyck 1947/2001: 276) 

Van Eycks interventie kon op bijval van Le Corbusier rekenen, die uitriep: “Enfin l’imagination 
entre les CIAM!”, gevolgd door een lyrisch betoog over “conscience individuelle, poésie, grâce, disgrâce, 
émotion, art”. (Strauven 1994: 118)5 

Het andere nieuwe onderwerp, dat in Bridgwater nog niet veel aandacht kreeg, maar later een 
ingrijpende verandering in het CIAM-denken zou betekenen, was het uit de Verenigde Staten af-
komstige community planning en nauw daarmee samenhangend de wijkgedachte (ook terug te vin-
den in de bijdragen van de Zweedse, Britse, Franse en Nederlandse groep). Deze aanpak was geba-
seerd op het sociaaldemocratisch geïnspireerde stedenbouwkundige denken zoals dat in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw opkwam in de Verenigde Staten en in het bijzonder op het con-
cept van de neighbourhood planning zoals dat ontwikkeld is door de New Yorkse stedenbouwkundi-
ge Clarence Perry. Hierbij wordt de stad opgevat als een structuur van zelfstandige wijken met een 
op de voetganger toegeruste grootte, met elk een eigen centrum en eigen voorzieningen. Dit staat 
lijnrecht tegenover de abstracte en rationele monofunctionele stedenbouw die CIAM tot dan toe 
had voorgestaan en komt in feite neer op een herintroductie van de archetypische bouwsteen van 
de traditionele stedelijke structuur. (Id. 120) 

Tijdens het congres van Bridgwater kwam dus voor het eerst aan het licht dat er een verschil 
van inzicht was gegroeid tussen het oude CIAM en de nieuwe generatie van na de Oorlog. In de 
slotverklaring werd gepoogd de tegenstrijdige tendensen tot verzoening te brengen door community 
planning, de industrialisatie van het bouwen en het nieuwe bewustzijn van de avant-garde onder 
één noemer te brengen in het voor CIAM nieuwe begrip ‘humanisme’, omschreven als: “To work 
for the creation of a physical environment that will satisfy man’s emotional and material needs and stimu-
late his spiritual growth.” (Id. 122)6 

                                                       
4  Door Strauven geciteerd uit het eerder genoemde rapport. 
5  Overigens merkt Strauven op dat Le Corbusier niet volledig om was: tegelijkertijd wist hij een ‘grille’ in te voeren dat een analytisch raamwerk 
vormde voor het ontrafelen van gepresenteerde projecten en problemen, door ze uit te splitsen in horizontaal de vier functies en verticaal tien of 
meer uiteenlopende aspecten. Hieruit bleek duidelijk zijn cartesiaanse benadering en dat was een niet te onderschatten stimulans voor het 
analytische denken in CIAM. (Strauven 1994: 121) 
6  Door Strauven geciteerd uit de slotverklaring. 
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Deze humanistisch georiënteerde koers werd voortgezet tijdens het achtste congres (Hoddes-
don, 1951). Het thema van dit congres was het kernconcept van de community planning: de ‘core’, 
de samenbindende kern van een gemeenschap. Daarbij werd gezocht naar de gestalte die deze 
kern kan aannemen op verschillende schaalniveaus van de stedelijke samenleving. Het leek erop 
dat er consensus aan het groeien was tussen de oude en jonge garde: Giedion sprak zijn impliciete 
erkenning uit van de speeltuinen die Aldo van Eycks in Amsterdam gerealiseerd had, als uiting 
van de humanistisch geïnspireerde en op oeroude archetypes gefundeerde tijdsgeest en een andere 
jonge Nederlandse architect, Jaap Bakema interpreteerde het door de oude garde geïntroduceerde 
begrip core in termen van relaties. In die richting wees ook het voorstel van Le Corbusier om het 
volgende congres te wijden aan de samenstelling van een Charte de l’Habitat. Bovendien sprak de 
Council het voornemen uit op het volgende congres het stokje over te dragen aan de jongere gene-
ratie. Hiervan kwam het echter snel terug en besloten werd tot een geleidelijke, gecontroleerde 
overdracht aan de jonge generatie, door een proefperiode en stapsgewijze toetreding van jongere 
leden tot de Council. 

Al snel werd bovendien duidelijk dat Le Corbusier een heel andere en beperktere interpretatie 
van het begrip habitat voor ogen had dan men op basis van de ecologische betekenis – de onder-
linge samenhang van organismen en hun wisselwerking met de omgeving – zou verwachten. Hij 
doelde ermee op het alledaagse woonmilieu van het gezin en stelde voor het charter dan maar 
Charte de l’Habitation te noemen. Het moest een handvest worden dat voor het wonen dezelfde 
universeel toepasbare betekenis zou moeten hebben als de Charte d’Athènes voor de stedenbouw. 
Daarmee vormde het wel een substantiële verrijking van het vooroorlogse ‘habiter’ – niet langer 
het huis alleen, maar ‘le logis et ses prolongements’: het wonen en de daarbij behorende ‘commodités 
essentielles’ als winkels, huishoudelijke en medische diensten, crèche, kleuterschool en gymzaal. Hij 
bleef het wonen echter als een zelfstandige functie benaderen, ruimtelijk gescheiden van andere 
stedelijke functies. Daarmee verschilde zijn visie duidelijk van het concept community planning. 
Deze gang van zaken legde meer dan ooit te voren de kloof tussen het oude CIAM en de nieuwe 
generatie bloot en alhoewel Le Corbusier alle voorstellen van de jonge generatie naast zich neer-
legde en de titel van het negende congres in het Franse Aix-en-Provence (1953) werd vastgesteld 
als Charte de l’Habitation met als ondertitel le logis – the dwelling, kon hij niet voorkomen dat de 
ideeën van de jongere generaties op het congres een gunstiger weerklank vonden en het charter er 
niet kwam.7 

Team 10 – de angry young men van de nieuwe generatie 

Op het congres van Aix-en-Provence werd de toon gezet door een negental ‘angry young men’ 
(waaronder één vrouw), ‘jonge’ architecten (dertigers) die later de kern van Team 10 zouden 
vormen: de in Frankrijk woonachtige Amerikaan Shadrach Woods, de Britten Bill Howell, John 
Voelcker en Alison en Peter Smithson, de Griek Georges Candilis, de Nederlanders Jaap Bakema 
en Aldo van Eyck en de Zwitsers Rolf Gutmann en Theo Manz. Zij vonden elkaar in hun radicale 
afwijzing van de analytisch-functionalistische aanpak die CIAM nog steeds beheerste. Bovendien 
herkenden zij in elkaars werk een gemeenschappelijke houding: een benadering niet vanuit func-
ties, maar vanuit relaties en een ruimtelijke ordening die niet gebaseerd was op functiescheiding, 
maar op basis van relatieniveaus als woning, buurt, wijk en stad. 
                                                       
7  Mede doordat – door het voornemen voortaan de jongeren actiever in CIAM te betrekken – de opkomst groter was dan ooit, waarbij lang niet 
iedereen zich formeel had ingeschreven. Dit leidde tot een enigszins anarchistische sfeer. 
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De eerste keer dat de groep ‘angry young men’ die later Team 10 zou vormen gezamenlijk naar 
buiten trad, was na een bijeenkomst in het Nederlandse Doorn (1954) met een buiten CIAM om 
opgesteld Statement on Habitat, dat zoals Strauven opmerkt “bondig en alles behalve ‘angry’” was. 
(Strauven 1994: 259) In plaats van het functionalisme van de Charte d’Athènes – dat wel erkend 
werd, maar waarvan ook de beperkingen werden benoemd – werd een nieuwe rationele benade-
ring voorgesteld waarmee CIAM in staat zou zijn het potentieel van de twintigste eeuw in te lossen. 
Door Strauven samengevat: 

Het begrip ‘human association’ werd voorgesteld als ‘first principle’, terwijl de vier functies werden terug-
gebracht tot aspecten van de te bestuderen samenhang. De stedebouw moest, in plaats van in termen van 
functies, benaderd worden als een hiërarchie van verschillende associatieniveaus, beantwoordend aan ver-
schillende typen van levensgemeenschappen die zich kenmerken door ‘varying degrees of complexity’. Deze 
hiërarchie was opgebouwd uit vier associatieniveaus: ‘isolated buildings, villages, towns, cities’ […]. Elk 
van deze associatieniveaus moest als een samenhangend geheel worden benaderd. Elke levensgemeenschap 
moest, in plaats van te worden opgesplitst, als een ‘particular complex’ worden beschouwd, als een samen-
hang waarin de habitat een specifieke vorm aanneemt. (Id. 259–260) 

Vijf maanden na deze gezamenlijke verklaring die het fundament zou vormen van het later Team-
10-denken besloot de algemene CIAM-vergadering in Parijs deze groep ‘senior youngers’ het tiende 
congres te laten organiseren onder de hoede van een ‘advisory group’ bestaande uit leden van de 
CIAM-top, waaronder Giedion, Le Corbusier en Gropius. Het ‘CIAM 10 Committee’ werd de op-
dracht meegegeven een congres te organiseren dat moest leiden tot een voor architecten en amb-
tenaren richtinggevende tekst met als titel Problèmes de l’Habitat: Première Proposition CIAM. 

Het comité, dat al snel de naam ‘Team 10’ kreeg, trok zich hier weinig van aan en begon aan 
een leidraad voor het tiende CIAM-congres, waarbij de verklaring van Doorn het uitgangspunt 
vormde. In het opstellen hiervan kwam echter al snel een verschil van inzicht naar voren tussen 
met name de Britten, gedomineerd door Alison en Peter Smithson en de Nederlanders, gedomi-
neerd door Aldo van Eyck en Jacob Bakema. 

Aldo van Eyck wenste de opname van een historische inleiding om daarmee aan te geven 
waarom Team 10 de gangbare CIAM-aanpak afwees en bovendien wilde hij een fundamentelere 
benadering dan de pragmatische insteek die de Smithsons voorstonden. Daartoe greep hij terug op 
het concept doorstep, dat door de Smithsons in Aix-en-Provence was geïntroduceerd, maar door 
Van Eyck veel ruimer werd geïnterpreteerd als een concept om polariteiten als binnen en buiten 
(en andere polariteiten als individueel en collectief, materieel en emotioneel, deel en geheel of 
bestendig en veranderlijk) te overwinnen. Architecten moeten op zoek naar architectonische 
middelen om het irreële polaire karakter van deze paren op te heffen, zo meende hij. Daartoe 
moeten ze gezien worden als ‘duofenomenen’ die een ‘tussen’ definiëren dat plaats biedt voor de 
“manifold activities, desires, needs and frailties of man”. (Id. 263)8 In de volgende paragraaf ga ik die-
per in op deze begrippen omdat ze een belangrijke rol spelen in het mediatieperspectief dat impli-
ciet in Van Eycks denken aanwezig is. 

Bakema steunde de inbreng van Van Eyck, maar de Britten waren zo hardnekkig in hun kri-
tiek, dat de Nederlanders uiteindelijk onder tijdsdruk akkoord gingen met een versie waarin vrij-
wel niets van de Nederlandse inbreng terug te herkennen was, voorzien van een bijgevoegd Ne-
derlands supplement. Toen Team 10 met het moeizame compromis naar buiten kwam deed zich 
een volgend obstakel voor: het in de Verenigde Staten verblijvende deel van de advisory group kon 

                                                       
8  Door Strauven geciteerd uit een door de Smithsons weggelaten passage uit de verklaring van Doorn. 
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zich niet vinden in de kritiek van de jongere generatie op de Charte d’Athènes en wilde het congres 
met een jaar uitstellen. De tussenkomst van Le Corbusier, gevolmachtigd vicepresident voor Eu-
ropa, gaf echter Team 10 de steun die ervoor zorgde dat hun ideeën voortaan serieus genomen 
werden. Giedion wenste nog wel dat er aanpassingen werden gedaan die grotendeels overeen 
kwamen met de punten uit het Nederlands supplement, maar de Britten bleven zich hiertegen 
verzetten. 

Het uitbreken van de Algerijnse Vrijheidsoorlog zorgde ervoor dat ondanks de goedkeurig het 
tiende congres evenwel niet door kon gaan op de geplande plaats en tijd. Uiteindelijk werd een 
alternatief gevonden voor Algiers in de Joegoslavische (nu Kroatische) stad Dubrovnik, waar in 
1956 alsnog het tiende congres plaatsvond. Op dit congres bleek eens te meer hoe verdeeld het 
CIAM was geraakt. De facto viel het congres van Dubrovnik uiteen in twee congressen die nauwe-
lijks contact met elkaar hadden: het oude CIAM dat zich tot doel gesteld had zijn erfenis vast te 
leggen in het ultieme charter, dat er overigens nooit gekomen is, en de nieuwe generatie aange-

voerd door Team 10 en uitdrukkelijk gesteund door Le 
Corbusier die zich verder toelegde op de uitwerking van 
de ideeën uit de verklaring van Doorn. 

Binnen Team 10 speelde bovendien wederom het 
verschil tussen de Britten en de Nederlanders op. Zoals 
Strauven vaststelt is er sprake van een fundamenteel 
verschillende benadering, die merkwaardigerwijs sa-
menkomt in de speelplaatsen van Aldo van Eyck met 
zijn zowel Britse als Nederlandse achtergrond: terwijl 
voor de Britten de ‘hierarchy of human associations’ 
slechts een conceptueel kader was om de gebouwde 
werkelijkheid in te delen in schaalniveaus waarop een 
habitat ontworpen kan worden, zagen de Nederlanders 
het als een model voor de geleding van nieuw te ont-
werpen nederzettingen, ingegeven door de lege context 
zoals die zich voordeed bij opdrachten om nieuwe dor-
pen te ontwerpen in pas drooggelegde polders. Dit leid-
de volgens Strauven ertoe dat de Nederlanders vanuit 
algemene principes en ideeën tot een gedifferentieerde 

samenhang probeerden te komen en daarmee idealistisch en deductief te werk gingen, terwijl de 
Britten vanuit een gegeven context van een bestaande nederzetting vernieuwingen probeerden te 
introduceren en daarmee in wezen empirisch en inductief te werk gingen. Dat deze verschillen in 
aanpak elkaar in feite helemaal niet hoeven uit te sluiten laten de ruim 700 speelplaatsen zien die 
Aldo van Eyck tussen 1947 en 1978 in Amsterdam realiseerde. (fig. 4) Deze speelplaatsen zijn een 
vroeg voorbeeld van een contextuele benadering, waarbij hij probeerde door iets toe te voegen in 
vernieuwende vormtaal (gebruikmakend van moderne en klassieke compositiemethoden) de om-
geving te versterken en – zoals hij het later zou noemen – een ‘plaats’ te scheppen. Bovendien wil-
de hij het kind een plek geven in de stad, maar dan wel door een plek te creëren die niet alleen 
voor kinderen (of hun ouders) betekenis moest hebben, maar waar ook anderen hun betekenis 
aan konden geven: dat wat hij later een ‘identifying device’ zou noemen. (Id. 270–271, Lefaivre & 
Tzonis 1999, Lefaivre & Roode 2002) 

fig. 4. Aldo van Eyck: speelplaats (1954) op de plaats 
van een in de Oorlog gesloopt pand aan de Dijkstraat, 
Amsterdam-Centrum (fotograaf onbekend) 
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Het congres van Dubrovnik werd afgesloten met een discussie over de toekomst van CIAM en 
er werd besloten CIAM om te vormen tot een veel kleiner orgaan dat nog maar uit een beperkt 
aantal leden zou bestaan. Dit was mede ingegeven door het feit dat, sinds de omvorming van 
Bridgwater, CIAM onhandelbaar groot geworden was en er honderden ‘waarnemers’ op het tiende 
congres afkwamen die niets inbrachten maar slechts kwamen om dit evenement mee te maken en 
zich aan beroemdheden te vergapen. In de nieuwe gedaante volgde er nog één congres, dat in 
1959 in het Nederlandse Otterlo plaatsvond. Op dit congres, dat door velen als één van de meest 
dynamische en belangwekkende evenementen uit de geschiedenis van het CIAM wordt gezien, 
bleek dat de verschillen van mening zo groot waren dat er geen gezamenlijk standpunt kon wor-
den geformuleerd. Hierop besloten de leden van Team 10 zich uit het CIAM terug te trekken en 
zelfstandig verder te gaan. In feite kwam dit neer op een definitieve opheffing van het CIAM. 

Het nu zelfstandige Team 10 (op dat moment bestaande uit de in Frankrijk woonachtige Ame-
rikaan Shadrach Woods, de Britten John Voelcker en 
Alison en Peter Smithson, de in Zweden woonachtige 
Brit Ralph Erskine, de Griek Georges Candilis, de Ne-
derlanders Jaap Bakema en Aldo van Eyck, de Noor 
Geir Grung en de Pool Jerzy Sołtan) kwam om het half 
jaar bijeen in een ‘family meeting’ en organiseerden af en 
toe een ‘larger meeting’ met een selectie aan genodig-
den. In 1961 werd besloten om een gemeenschappelijke 
publicatie samen te stellen: de Team 10 Primer, waar-
van de eerste versie verscheen in 1962. Het doel was 
dat het een inleiding zou vormen in het Team-10-
denken, geordend in drie rubrieken: urban infrastructu-
re, housing groups en doorstep, voorafgegaan door een 
gemeenschappelijke inleiding over de rol van de archi-
tect. De redactie werd toevertrouwd aan Alison Smith-
son. Zij maakte er een collage van meningen van waar-
bij ze een onderscheid maakte tussen ‘carrying text’ in 
groot en ‘supplementary text’ in klein lettertype. De in-
leiding werd niet, zoals voorgenomen, een gemeen-
schappelijke tekst, maar nam eveneens de vorm van 
een collage van meningen aan. Ook hierin waren de 
verschillen duidelijk zichtbaar: voor Bakema is architectuur de uitdrukking van menselijk gedrag, 
het scheppen van ruimte door een spel van volumes, de democratische keuzevrijheid om de ano-
nieme opdrachtgever zijn gewenste woonvorm te bieden en zijn relatie tot de ‘totale ruimte’ te 
laten bepalen. Voor Van Eyck is de taak van de architect “to provide the urban interiors society 
needs; the built counterform of its dwindling identity”, waarbij hij zich wel een vraag stelt: “If society 
has no form, how can architects built the counterform?” Hij beantwoordt deze vraag met: “What you 
should accomplish is built meaning. So get close to the meaning and build!” (Strauven 1994: 400–401)9 
Peter Smithson stelt zichzelf dergelijke vragen niet en verwijst naar Le Corbusiers visie (althans, 
zijn interpretatie ervan) dat er een ‘machine environment for a machine society’ nodig is. Dat laatste 
kwam vooral tot uiting in het hoofdstuk Urban Infra-structure, waarin de Smithsons stedelijke in-

fig. 5. Alison en Peter Smithson: The Golden Lane Pro-
ject (1952–53 ) 

                                                       
9  Door Strauven geciteerd uit de 1965-editie van de Team 10 Primer. 
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frastructuur vereenzelvigen met het wegennet, in het bijzonder met urban motorways. Aldo van 
Eyck schreef een kritische reactie hierop, die echter in de supplementary text terechtkwam: “Wheels 
or no wheels man is essentially a pedestrian. Whether he really wants to be, will again become, or no 
longer wants to be is quite arbitrary. He is! ‘Side’ walks indeed means just what it is! To cater for the pe-
destrian means to cater for the child. A city which overlooks the child’s presence is a poor place. Its move-
ment will be incomplete and oppressive. The child cannot rediscover the city unless the city rediscovers the 
child.” (Ibid.)10 

Forum 1959–63 – het verhaal van een andere gedachte 

Door de onenigheid tussen de Nederlanders en de Britten en de sterke stempel die de Smithsons 
wisten te drukken op de samenstelling van de primer werd de Nederlandse versie van het Team-

10-denken grotendeels overschaduwd door de versie 
van de Britten. Rond dezelfde tijd diende zich echter 
ook een ander podium aan waar ze wel tot ontwikke-
ling konden komen: het tijdschrift Forum. Het oude 
architectengenootschap Architectura et Amicitia had 
dit tijdschrift in 1946 opgericht als voortzetting van de 
pluralistische gesprekken tussen de traditionalistische 
Delftse School en de modernistische functionalisten die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden had-
den. Tegen het einde van de jaren vijftig waren echter 
de ideologische verschillen vervaagd en werd het steeds 
meer een blad waarin architecten collegiaal elkaars 
werk bespraken. Dit bracht het bestuur van Architec-
tura et Amicitia ertoe de redactie over te dragen aan 
een jongere, meer dynamische redactie. Deze redactie 
bestond uit de architecten Dick Apon, Jacob Bakema, 
Aldo van Eyck en Herman Hertzberger, de grafisch 
ontwerper Jurriaan Schrofer, de schilder en (autodi-
dact) kunst- en cultuurhistoricus Joop Hardy en G. 
Boon voor de lay-out. Het spanningsveld tussen Van 
Eyck en Bakema – die aan het hoofd staand van een 
van de belangrijkste architectenbureaus van zijn tijd 
veel meer institutioneel georiënteerd was dan de meer 

anarchistisch ingestelde Van Eyck – was bepalend voor het klimaat waarin het ideeëngoed van de 
groep zich kon ontwikkelen, al was het vooral het gedachtegoed van Aldo van Eyck – die veel van 
de belangrijkste artikelen voor zijn rekening nam – dat hierin overheerste. 

fig. 6. Kaft van het eerste nummer van Forum met de 
redactie van 1959–63 

Het eerste nummer, Het verhaal van een andere gedachte, moest een kennismaking zijn met de 
visie van de nieuwe redactie. Dit nummer werd geredigeerd door Aldo van Eyck, die de aanval 
opende op de volgens hem falende heersende Nederlandse bouwpraktijk “Men blijve zich afvragen 
hoe het mogelijk is dat de mens niet in staat is datgene te maken wat hij krachtens zijn wezen voor alles 
behoort te kùnnen maken, wisselende omstandigheden ten spijt: een eigen milieu waarin hij zichzelf her-

                                                       
10  Door Strauven geciteerd uit de 1965-editie van de Team 10 Primer. 
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kennen kan, zijn voortbestaan kan waarborgen – zonder zijn identiteit te verloochenen.” (Strauven 1994: 
344)11 De stedenbouw is in zijn ogen de enige discipline binnen de eigentijdse kunsten en weten-
schappen waarin het nieuwe denken nog niet is doorgedrongen. In plaats van de ‘misfit planning’ – 
het reageren op misstanden (hygiëne, bezonning, verkeer) en het verloochenen van traditionele 
waarden die desondanks bleven bestaan (de gearticuleerde, mentaal toe-eigenbare stedelijke ruim-
te) – van het vooroorlogse CIAM vond hij dat architectuur een zinrijk milieu tot stand zou moeten 
brengen waarmee de mens (zoveel mogelijk mensen) zich zou kunnen identificeren en waar deze 
zijn persoonlijke en maatschappelijke identiteit in weerspiegeld ziet. 

Met de provocerende stellingname in de vorm van de ‘andere gedachte’ was de toon gezet voor 
de twintigtal nummers die erop volgden. Hierin kwamen een vijftal thema’s aan de orde die al in 
het eerste nummer waren geïntroduceerd: de ‘gestalte van het tussen’, de elementaire vormen en 
structuren van het archaïsche wonen, de esthetiek van het aantal, tijd als beeldende factor en de 
ontwerpmethode waarin deze tot fusie werden gebracht: het configuratief ontwerpen. De kern van 
de ‘andere gedachte’ is dat het wezen of de identiteit van de stad of een deel daarvan niet in func-
ties, maar slechts in relaties kan worden begrepen. Daarom moeten architectonische en steden-
bouwkundige projecten ontworpen en beoordeeld worden vanuit de relaties op alle schaalniveaus 
tussen individuen, tussen individuen en groepen en tussen groepen onderling. Dit relationeel den-
ken betekent, in het bijzonder bij Aldo van Eyck, ook een niet-deterministisch en niet-
hiërarchisch denken. 

Het humanistische perspectief 

In het humanistische perspectief zoals die uitgewerkt werd door de Forum-redactie van de jaren 
1959–63 en in het bijzonder door Aldo van Eyck – die het meest van al zijn Team-10- en Forum-
collega’s zijn manier van denken had doorgedacht tot een samenhangende filosofie, waarbij hij 
volgens de Britse architect en historicus Kenneth Frampton zich bezighield met “a whole set of is-
sues, which most of the members of Team 10 were scarcely capable of formulating”. (Strauven 1994: 
402)12 – staan een aantal kernbegrippen centraal die, gespeend als ze zijn in het denken in relaties, 
uitgelegd kunnen worden in termen van mediate: ‘tussen’, ‘identiteit’ en ‘plaats’. 

In de zoektocht naar hoe deze begrippen de rol van architectuur en stedenbouw kunnen hel-
pen duiden, wordt in Forum volop aandacht besteed aan allerlei soorten vernaculaire stedenbouw 
en niet-westerse en pre-industriële vormen van wonen. Zo wijdde Van Eyck, die veel reisde, arti-
kelen aan onder andere de kosmologie in relatie tot de manier van bouwen bij de Dogon in toen-
malig Frans Soedan (nu Mali). Hij wilde op die manier de oerwaarden terugvinden van de ‘archaic 
principles of human nature’. In deze erkenning van de geschiedenis en tradities als bron van kennis 
over het menselijke wonen en samenleven, ligt de grootste breuk met de benadering zoals voor de 
Tweede Wereldoorlog door het CIAM werd uitgedragen. 

Het tussen 

In de vorige paragraaf kwam het begrip ‘tussen’ al ter sprake als één van de belangrijkste concep-
ten in het denken van de het Nederlandse deel van Team 10. In Forum komt dit concept – meer 
specifiek als de ruimtelijke implicaties ervan, de ‘gestalte van het tussen’ – voor het eerst aan bod 

                                                       
11  Strauven citeert uit Forum 1959(7) 
12  Door Strauven geciteerd uit Kenneth Frampton, ‘The Vicissitudes of Ideology’, in: L’Architecture d’Aujourd’hui 177, 1977 
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in het door Joop Hardy geredigeerde Drempel-nummer. Hardy brengt daarin een interpretatie van 
dit begrip naar voren die aansluit bij Oostenrijks-Israëlische filosoof Martin Buber (1878–1965), 
die stelt dat het wezen van de mens ligt in de ontmoeting en dat de relatie tussen mensen letterlijk 
tussen hen ligt. Menswaardige architectuur zou daarom bijzondere aandacht besteden aan dit tus-
sen, aan “de architectonische vormen, waardoor en waarin de mens zichzelf en zijn medemens ontmoet” 
(Strauven 1994: 360)13: elementen als de deur, het raam, het balkon en de drempel. Dit zijn plek-
ken waar, zo stelt hij, twee gebieden elkaar overlappen; waar ze beiden simultaan aanwezig zijn 
zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. 

Aldo van Eyck hecht hetzelfde belang aan het ontwerpen van het tussen, maar is desondanks 
niet tevreden met de manier waarop Hardy dit concept benadert. Hij is namelijk van mening dat 
deze door een los gebruik van begrippen als ‘mens’, ‘medemens’, ‘menswaardig’ en ‘ontmoeting’ 
veel te veel meegaat in het existentialistische begrippenkader dat op dat moment in bepaalde in-
tellectuele kringen veel gebruikt wordt. In het Deur-en-raam-nummer komt Van Eyck met zijn 
eigen interpretatie van het tussen, waarbij niet begrippen als ‘contact’, ‘dialoog’ en ‘ontmoeting’, 

centraal staan, maar het meer poëtische notie ge-
moed. Het gemoed is een soort intersubjectiviteit, 
het is wat mensen bindt, wat van de ene mens naar 
de andere reikt en van hier naar daar, maar ook van 
nu naar straks. Daarvoor moeten echter wel de om-
standigheden goed zijn. “Because in between are the 
physical things which man makes for himself with the 
aid of tools, materials and intelligence, giving them a 
more or less ordered place.” (Eyck 1960/2008a: 291) 
Het is in dit tussen dat het gemoed kan bestaan – 
“Between one man and all man, the one and the other, 
between here and there, now and later, lies the in-
between realm, the home of the mind [het gemoed]”14 – 
mits gemaakt van de juiste materie en zeker niet in 
een vacuüm. “Whoever attempts to catch the secret of 
space in a mindless [gemoedloze] void will construct the 
outline of emptiness and call it space. Whoever attempts 

to meet man in a mindless [gemoedloze] void will speak with his echo and call this a dialogue.” (Id. 292) 
Het tussen moet ambivalent zijn, zoals hij nog eens verduidelijkt in een latere tekst: 

fig. 7. Aldo van Eyck: Hubertushuis (1973–81), Am-
sterdam – de overgang tussen binnen en buiten is ver-
zacht door een vrij toegankelijke tussenruimte (foto: 
Aldo van Eyck) 

There are two fundamental kinds of spatial sensation that are compatible with man’s primordial nature. 
They must always be present somehow in what we make—both at once. […] There is the spatial sensation 
which makes us envy birds in flight, there is also the kind that recalls the sheltered enclosure of our origin. 
Architecture will defeat its own end if it discards either the one or the other of these great human aspects. 
[…] The Inbetween Realm provides for both aspects simultaneously. (Strauven 1994: 361–362) 15 

Het gaat er Van Eyck dus om gearticuleerde plekken te scheppen, waarin verschillende ruimtes 
elkaar overlappen en waar het gemoed zich kan voortplanten, sterker nog: zowel in het geheel als 
                                                       
13  Door Strauven geciteerd uit Forum 1960–61(3) 
14  Dit citaat komt uit de verzamelde teksten van Aldo van Eyck en is een Engelse vertaling van Nederlandstalige versie van de tekst. In de 
Engelstalige versie kiest Van Eyck voor een heel andere formulering, omdat het Nederlandse woord ‘gemoed’ geen Engelse tegenhanger kent. 
De vertalers hebben ervoor gekozen om, ondanks dat het in feite geen correcte vertaling is, het woord ‘mind’ te gebruiken als vertaling, omdat 
Van Eyck zelf enkele jaren later in The Child, the City and the Artist ook deze woordkeuze maakt. 
15  Door Strauven geciteerd uit een kopie van het manuscript van Aldo van Eycks The Child the City and the Artist (1961–62). 
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in de onderdelen moet de architectuur de ruimte gestalte geven als ‘contravorm’ van het gemoed. 
Hiertoe moet ruimte verbijzonderd worden tot plaats door de gestalte te laten bepalen door de 
wederkerigheid van polariteiten die duo- of tweelingfenomenen16 vormen. Zowel op de schaal van 
een huis, als op die van een stad dient zo een ‘tros van plekken’ te ontstaan. 

In Van Eycks denken over relativiteit, het tussen en het gemoed is, zoals ik in de vorige para-
graaf ook al noemde, een belangrijke rol weggelegd voor wat hij aanvankelijk ‘duofenomenen’ 
noemde. Omdat deze term een verband doet vermoeden met dualismen, kiest hij er later voor om 
de term te veranderen in ‘tweelingfenomenen’. Wat hij hiermee voor ogen heeft is namelijk een 
simultaneïteit die nadrukkelijk niets met Hegeliaanse synthese te maken heeft. Tweelingfenome-
nen hebben niets van doen met de geschiedenis als een continu dialectisch proces waarbij tegen-
stelling opgeheven worden in een grotere waarheid, maar zijn een poging om bewust een ambiva-
lent beeld te scheppen waarin tegendelen gelijktijdig aanwezig zijn en vanuit elkaars standpunt 
een ruimere betekenis krijgen. 

Het concept tweelingfenomeen is op die manier niet alleen een waardevol denkinstrument dat 
een bewustzijn van relativiteit tewerkstelt – ‘groot’ is eigenlijk ‘groter dan’ en er is geen besef van 
groot zonder besef van klein (zonder besef van schaal, dus); zo ook is er geen binnen zonder bui-
ten, geen open zonder gesloten, enzovoorts. Het is ook een waardevol concept omdat het in stand 
houden van ambivalentie, wat Van Eyck ermee voorstaat, er ook voor zorgt dat de relatie tussen 
ontwerp en gebruik niet deterministisch van aard kan zijn (zoals het ontwerp naar een specifieke 
functie wel is). Met de idee van de tweelingfenomenen in het achterhoofd is er niet één enkele 
functie, betekenis, identiteit, of wat dan ook, mogelijk. Daarmee wordt ruimte gelaten voor het 
onvoorziene.17 

Als we nu op zoek gaan naar wat voor mediatieperspectief er verborgen zit in het concept van het 
‘tussen’, dan wordt duidelijk dat het een mediatieconcept bij uitstek is: het tussen is een archi-
tectonische ruimte of een architectonisch moment dat medieert tussen twee (of meer) ruimtes, 
sferen, entiteiten of in welke overgang dan ook. Het tussen moet echter meer zijn dan een overlap 
of een ontmoeting. Dat is wat Aldo van Eyck probeert duidelijk te maken met zijn poëtische uit-
eenzetting over het gemoed. Het tussen moet het mogelijk maken om kwaliteit van de ene sfeer 
over te dragen aan de andere, niet in het tussen, maar via het tussen. Een goed werkend tussen 
zorgt ervoor dat een ontmoeting iets teweeg brengt en niet een toevallig bij elkaar uitkomen is. 
Met het concept tweelingfenomeen benadrukt hij bovendien dat, om een succesvol tussen moge-
lijk te maken, elementen van beiden erin aanwezig moeten zijn: het is geen neutraal tussen, maar 
een tussen dat bij beide sferen hoort. Het concept ‘tussen’ laat zich dus interpreteren als een me-
diatiefiguur waarbij architectuur of stedenbouw een zinvolle relatie tussen twee sferen mogelijk 
maakt. Deze figuur speelt in hoofdstuk 4 een rol om te begrijpen hoe omgegaan kan worden met 
het verschijnsel segregatie. 

Plaats 

In de beschrijving van het concept gemoed haalde ik citaten aan van Aldo van Eyck waarin hij 
een onderscheid maakt tussen ruimte en plaats. Vanuit het hedendaagse architectonische, ste-

                                                       
16  Later zou hij ze ‘tweelingfenomenen’ noemen, om de verwarring met dualismen te voorkomen. 
17  Overigens merkt Strauven op dat vrijwel alle concepten en ideeën van Aldo van Eyck ondertussen zijn opgenomen in het algemene archi-
tectonische taalgebruik. Het concept ‘tweelingfenomeen’, dat zeer nauw samenhangt met Van Eycks relativiteitsdenken, is daarop echter een 
uitzondering. (Strauven 1994: 479) 
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denbouwkundige en geografische denken komt dit onderscheid als vanzelfsprekend over, de tekst 
die ik hierboven citeer stamt echter uit 1960, terwijl de notie plaats pas halverwege de jaren zestig 
een belangrijke rol ging spelen in het debat. Aldo van Eyck is dus een van de pioniers die deze no-
tie in het debat hebben ingebracht.18 

De meest uitgebreid verhandeling over de notie plaats vinden we bij Van Eyck in het boek The 
Child, the City and the Artist – An Essay on Architecture – The Inbetween Realm, dat hij scheef in 
1961–62 toen hij na een gasthoogleraarschap van twee maanden aan de Universiteit van Pennsyl-
vania in Philadelphia van de Rockefeller Foundation een grand toegewezen kreeg om zijn ideeën 
te boek te stellen.19 Door zijn onderzoek naar het fenomeen ‘plaats’, komt hij hierin tot het inzicht 
dat herinneringen aan eerdere plaatservaringen bepalend zijn en niet intrinsieke kwaliteiten van 
plaats. Iedere persoon ervaart een plaats dus anders en een enkele persoon ervaart een plaats iede-
re keer dat hij er komt verschillend. Elke plaatservaring transformeert de plaatservaring van elke 
andere plek, ook als er fysiek niets veranderd is. Dit gaat ook op voor de stad, met als gevolg dat 
het beeld van de stad, de ‘interiorized city’ van persoon tot persoon verschilt, maar wel samenhangt 

met de stad zelf: “The ‘interiorized city’ is there in each 
place encountered. Although it is subject to continual 
transmutation, through day to day experience, it neverthe-
less always coincides in a personal way with the city’s actual 
configuration. The citizen takes his own ‘interiorized city’ 
with him wherever he goes—even if he goes to another city. 
He may live in one city but many cities live in him.” 
(Strauven 1994: 428)20 

fig. 8. Aldo van Eyck: interieur van het Burgerwees-
huis, Amsterdam (1955–60) – een huis waarin het kind 
centraal staat (foto: Violette Cornelius) 

Aldo van Eyck definieert plaats als ‘the appreciation 
of space’ en daarmee stelt hij het standpunt van de ge-
bruiker als ervarend en belevend subject centraal. Zoals 
Strauven het uitdrukt: “Een gebouw is slechts architec-
tuur wanneer het de menselijke aanwezigheid in zijn struc-
tuur en gestalte beeldend vooronderstelt, ja wanneer het 
door de verschillende standpunten en plaatsen die het ont-
sluit als het ware het verlangen te kennen geeft door waar-
nemende, bewegende en relaterende subjecten te worden 
bevolkt en ervaren.” (Id. 425) 

Van Eyck legt niet alleen een relatie tussen subject en plaats, maar ook tussen subject en tijd. 
Hij haakt daarvoor aan bij het tijdsbegrip van Bergson, waarbij het niet om de metronomische tijd, 
maar om de tijd van het bewustzijn, de beleefde tijdsduur gaat. Hij gebruikt Bergsons begrip ‘duur’ 
om het verschijnsel ‘plaats’ verder uit te diepen. Om plaats te worden moet ruimte opgeladen 
worden met duur, om niet alleen te bemiddelen tussen hier en daar, maar ook tussen nu en straks, 
tussen herinnering en verwachting. Meer in het algemeen gebruikt hij het begrippenpaar ‘place’ en 
‘occasion’, als opgeladen, betekenisvolle vorm van ‘ruimte’ en ‘tijd’. 

                                                       
18  Strauven merkt op dat er bij het gebruik van het begrip ‘plaats’ vrijwel nooit naar Aldo van Eyck gerefereerd is, wat volgens hem zowel komt 
doordat de notie plaats zo vanzelfsprekend voorkomt en bovendien doordat velen met Van Eycks ideeën in aanraking zijn gekomen via zijn vele 
onderwijsfuncties, waaronder gastdocentschappen over de gehele wereld, zijn lezingen en zijn actieve deelnames aan belangrijke conferenties 
zoals die van het CIAM, terwijl hij bij zijn leven geen enkel boek gepubliceerd heeft, maar enkel artikelen. (Strauven 1994: 478–479) 
19  Dit boek is voor het in 2008 uitgegeven werd samen met de Collected Articles and Other Writings nooit gepubliceerd geweest, maar naar verluid 
rouleerde het manuscript wel in gestencilde vorm op diverse universiteiten, waardoor het wel degelijk enige invloed moet hebben gehad. 
20  Door Strauven geciteerd uit een kopie van het manuscript van Aldo van Eycks The Child the City and the Artist (1961–62). 
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Om ruimte een ‘place-potential’ te geven moet elke plaats een eigen ‘identifying image’ hebben, 
een beeld dat herkenbaar maakt en structureel overeenstemt met het beeld van de hele stad: 

As soon as each place provides for a different human function or desire, or provides for the same function or 
desire in quite a different way, the citizen will discover affinity to all of them, because he will then need 
them—want them—and thus inhabit not a few places in the city but the whole city. Overall comprehensi-
bility implies that the entire urban configuration is appreciated. This, of course, is beyond immediate visi-
bility. In fact it is only possible if the overall impression, carried in the mind, is articulated by an array of 
images rich as to content and clear as to form. (Ibid.)21 

Ook het concept plaats kan als een mediatiefiguur worden geïnterpreteerd. Plaats, zoals Van Eyck 
het voorstelt, is een soort ruimtelijk anker – of misschien nog beter uitgedrukt: een ruimtelijke 
magneet – voor de menselijke ervaring van de stad. Een plaats medieert tussen de materiële we-
reld en de belevingswereld van mensen. Als er een relatie tot stand komt tussen deze materiële en 
belevingswereld wordt de betreffende ruimte opgeladen met betekenis en wordt het een plaats. 

Identiteit 

Van het concept plaats is het een kleine stap naar het volgende concept dat een belangrijke rol 
speelt in het denken van Aldo van Eyck: identiteit. Dit begrip werd voor het eerst uitgebreid ter 
aan de orde gesteld op het CIAM-congres van Aix-en-Provence door de Smithsons, die het begrip 
gebruikten om een sociaal-ruimtelijke samenhang te duiden die wel zichtbaar is in de traditionele 
negentiende-eeuwse straat, maar die in de eigentijdse stedenbouw ontbrak. Met hun bijdrage, 
waarin zij figuren als ‘house’, ‘back-yard’, ‘doorstep’ en ‘corner’ hanteerden, wisten zij het relatiecon-
cept concreet te maken. Vanaf dat moment behoorde ‘identiteit’ tot de gedeelde terminologie van 
Team 10. 

De notie die Aldo van Eyck toekent aan het begrip ‘identiteit’, is echter veel abstracter en 
meeromvattend dan die van de Smithsons. Hij ziet het als iets dynamisch. Identiteit is volgens 
hem, geheel in lijn met zijn denken in tweelingfenomenen, iets dat constant blijft en tegelijkertijd 
continu verandert. Dit komt bijvoorbeeld naar voren bij de vraag hoe een stedeling de stad ervaart 
met het veranderen van de seizoenen en het veranderen van de stad zelf en al naar gelang hij via 
verschillende routes, op verschillende snelheden door de stad beweegt, ofwel: “het onevenredige en 
grillige veranderingsverloop van de bestanddelen ten opzichte van elkaar en alle beeldende en organisatori-
sche problemen die hieruit voortvloeien”. Het antwoord hierop kan niet zijn om te streven naar volle-
dige flexibiliteit, want dat zou leiden tot een lege neutraliteit – “de handschoen die allen past en 
daarom niemand staat” (Strauven 1994: 381)22 –, maar wel het ontwikkelen van zinrijke archetypi-
sche structuren die vele betekenissen kunnen dragen en daarom niet keer op keer gewijzigd hoe-
ven te worden. Hij vergelijkt dit met het menselijke gezicht, dat ook in staat is te veranderen zon-
der iemand zijn gezicht verliest. 

In deze zinrijke structuren kent Van Eyck een belangrijke rol toe aan objecten of ruimten 
waarmee de gemeenschap zich kan identificeren en die van buiten identificeerbaar zijn. Deze 
noemt hij ‘identifying devices’. Het kunnen allerlei soorten objecten en ruimtes zijn, oud of nieuw, 
al dan niet gebouwd of aangelegd door mensen (bijvoorbeeld: een kerk, een paleis, een muur, een 
haven, een plein, gracht of bijzondere straat, een berg, rivier of kust). Het gaat om objecten of 
ruimtes die niet alleen visueel bepalend zijn, maar ook het lokale samenlevingspatroon tot uit-

                                                       
21  Door Strauven geciteerd uit een kopie van het manuscript van Aldo van Eycks The Child the City and the Artist (1961–62). 
22  Door Strauven geciteerd uit Forum 1962(3) 
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drukking brengen of omkaderen en het gemoed aanspreken, waardoor ze zich in de herinnering 
verankeren. 

Het concept identiteit is als mediatiefiguur in feite de verzameling betekenissen van een plaats en 
dus de verzameling relaties die de betreffende plek tot stand brengt tussen de belevingswereld en 
de materiële wereld. Vooral het concept identifying device is interessant om als mediatiefiguur te 
beschouwen, omdat er de idee achter schuilt dat sommige materiële entiteiten niet alleen kunnen 
mediëren tussen de materiële wereld en de belevingswereld van een individu, maar dat er ook zo-
iets bestaat als een gedeelde belevingswereld van een groep en er materiële dingen zijn die medië-
ren in de identiteit van een gemeenschap – wat bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar is bij gebouwen als 
kerken, voetbalstadions, jeugdhonken, enzovoorts. 

Humanistische mediatie 

In het humanistisch perspectief zijn dus drie mediatiefiguren te herkennen die zich laten duiden 
met drie termen die uit het vocabulaire van Aldo van Eyck voortkomen: (1) het tussen dat medi-
eert tussen sferen, (2) de plaats, die medieert tussen materiële en belevingswereld en (3) identiteit 
als collectieve betekenis van een plaats. Met betrekking tot de rol van de ontwerper laten deze 
concepten, vergeleken met het vooroorlogse CIAM-denken, een belangrijke verschuiving zien in de 
mediërende rol die men voor zichzelf ziet weggelegd. Waar voor de Tweede Wereldoorlog het 
vooruitgangsgeloof geradicaliseerd was tot een utopisch streven naar sociale verandering via het 
ontwerp, nam de humanistische generatie daarna een genuanceerder standpunt in. Er was nog 
steeds geloof in de sociale kracht van architectuur en stedenbouw, maar men kreeg ook oog voor 
de problemen die optreden als een ontwerp niet beantwoordt aan de werkelijke behoeften en de 
belevingswereld van mensen. Daarom wordt het van belang om te begrijpen wie de mens is en wat 
zijn behoefte zijn, of in relaties uitgedrukt: wat de fundamentele menselijke relaties zijn die het 
menselijk leven mogelijk maken. Dit is precies wat de humanistische generatie humanistisch 
maakte: niet idealen, maar mensen kwamen centraal te staan (wat natuurlijk idealen niet uitsluit). 
Steven Dorrestijn benoemt deze overgang als een overgang van sociaalfunctionalistisch naar re-
flexief modernisme. (Dorrestijn 2008b) 

De algemene mediatiefiguur die in het humanistische perspectief verborgen ligt is dat architec-
tuur medieert tussen de materiële wereld en de belevingswereld, mits deze de aansluiting tot stand 
weet te brengen met beiden. Daarbij is, veel meer dan in het vroeg-modernistische perspectief, 
werkelijk sprake van een mediatieperspectief, omdat de wederkerigheid wordt erkend: dat de ver-
anderende werking zowel betrekking heeft op de materiële wereld, als op de belevingswereld. 

Humanistisch ontwerpen – configuratieve en structuralistische architectuur 

In theorie lijkt het humanistische perspectief van de naoorlogse generatie een enorme stap vooruit 
ten opzicht van het utopische vroeg-modernistische perspectief. Toch zal in het volgende hoofd-
stuk blijken dat het humanisme in de architectuur en stedenbouw al snel weer van het toneel ver-
dween. Om dat te kunnen begrijpen is het van belang tot wat voor ontwerpen de humanistische 
uitgangspunten geleid hebben. Omdat de uitwerking van deze uitgangspunten, onder leiding van 
Aldo van Eyck, in het bijzonder een Nederlandse aangelegenheid is, ga ik hierbij vooral in op ont-
wikkelingen in Nederland. Daarbij moet opgemerkt worden dat in de jaren zeventig, de periode 
waarin het humanistische perspectief in het bouwen zijn hoogtepunt bereikte, in Nederland een 
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heel eigen architectuurklimaat ontstaan was. Dit kwam mede doordat, terwijl in veel landen dank-
zij economische crisis de bouwproductie flink ingezakt was, deze in Nederland, dankzij stimule-
ringsbeleid van de overheid, juist floreerde. 

Configuratief ontwerpen 

Aan het einde van Het verhaal van een andere gedachte had Aldo van Eyck de ‘vormgeving van het 
aantal’ – zoals hij de stedenbouw vaak aanduidde23 – aan de orde gesteld, bekroond met het stu-
dieproject De steden zullen dorpsgewijs bewoond worden van Piet Blom, één van zijn studenten aan 
de Amsterdamse Academie voor Bouwkunst. (fig. 9) Bakema was de enige in de redactie die zich 
er niet mee kon verenigen (maar hij ontketende geen tegenstroming). Volgens hem was het een 
terugval in de gesloten structuren van het verleden en 
daarmee een gevaarlijke vorm van regressie. Hij vond 
daarentegen, met een verwijzing naar democratische 
waarden, dat de mens in de gelegenheid gesteld zou 
moeten worden om zijn eigen levensvorm te kiezen 
“overeenkomstig zijn aard en aanleg” (Strauven 1994: 
369)24 Als oplossing stelde hij later voor een onder-
scheid te maken tussen ‘drager’ en ‘inbouw’,25 waarbij 
de drager in een structuur en de minimaal noodzakelij-
ke gezamenlijke voorzieningen voorziet, terwijl de in-
bouw wordt overgelaten aan “de persoonlijke bouwinitia-
tieven, die dan weer de architectuur zouden kunnen maken 
tot ruimtelijke uitdrukking van variaties in menselijke ge-
dragingen’.” (Id. 371)26 Zijn kritiek kon echter niet 
voorkomen dat de ‘andere gedachte’ zich zou gaan 
identificeren met een ontwerpfilosofie die Van Eyck 
‘configuratief’ noemde en die geïnitieerd werd door het 
Amsterdamse Burgerweeshuis dat hij tussen 1955 en 
1960 ontwierp. (fig. 8, fig. 10) 

Het configuratief ontwerpen is in de eerste plaats 
een manier om meervoudige opdrachten aan te 
ken. Hiertoe moet de architect op zoek naar de ‘con-
travorm’ van de samenleving. Er doet zich echter een 
vicieuze cirkel voor die tot uitdrukking komt in de eer-
der aangehaalde vraag: “if society has no form, can architects build the counterform?”. Om hieruit te 
ontsnappen zal de architect moeten beginnen met het onderzoeken van traditionele contravormen 
van het menselijk samenleven, niet om er de vorm van over te nemen, maar om tot een structu-
reel inzicht te komen in de beeldtaal van de menselijke pluraliteit. Vanuit dit inzicht zal de archi-
tect tegelijkertijd inductief en deductief te werk moeten gaan en voortdurend moeten schakelen 

fig. 9. Piet Blom: De steden zullen dorpsgewijs bewoond 
worden (1958) 

                                                       
23  Als Aldo van Eyck over de ‘vormgeving van het aantal’ spreekt doelt hij op het schakelen van architectonische eenheden in een groter ge-
heel. Hij wilde eigenlijk geen (absoluut) onderscheid maken tussen architectuur en stedenbouw, maar zag deze twee als ‘tweelingfenomenen’, 
twee ‘fenomenen’ die elkaar nodig hebben en pas in hun onderlinge relatie tot volle wasdom kunnen komen. 
24  Door Strauven geciteerd uit Forum 1960(1) 
25  Net als Habraken in zijn vlak daarvoor verschenen boek De dragers en de mensen (1961), waar Bakema niet aan refereert. 
26  Door Strauven geciteerd uit Forum 1962(2) 
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tussen het bijzondere en het algemene: “Ik ga van het wonen in de zin van het ‘leven’ in een huis uit, 
om tot het leven in de zin van ‘wonen’ in een stad te komen, wetende dat dit dan alleen kan, indien ik ge-
lijktijdig van het leven in de zin van het ‘wonen’ in een stad uitga om tot het wonen in de zin van het ‘le-
ven’ in een huis te komen.” (Id. 374)27 

Deze gedachtegang wil van Eyck uitwerken in een ‘configuratieve discipline’, gebaseerd op een 
denkkader dat het grote aantal een humane gestalte moet geven en een eigentijdse stedelijkheid 
moet doen ontstaan. Dit denkkader is een synthese van de ideeën die hem tot dan toe bezig hiel-
den: zijn opvatting van de relativiteit, de identiteit en de niet-hiërarchische opbouw van de nieu-
we werkelijkheid, het ‘tussen’ en de tweelingfenomenen, de esthetiek van ‘het aantal’ en de ‘har-
mony in motion’. 

Wat hij wil is een nieuwe stedelijke samenhang waarin alle componenten – groot en klein, het 
gebouwde en het ‘tussen’ – evenwaardig zijn, waarin de functies in elkaar vervlochten zijn, maar 
waar toch sprake is van duidelijk gearticuleerde stedelijke ruimte. 

Van Eycks ideaal vertoont meer overeenkomsten met de traditionele stad dan met het ideaal 
van de CIAM-stedenbouw en beantwoordt volgens hem aan het menselijke oerverlangen van 

communicatie en participatie wat door de laatste mis-
kend wordt. De menselijke maat moet terugkomen. 
Deze kan slechts ontstaan in een ruimte opgevat ‘in het 
beeld van de mens’, een ‘tussen’: “Wat maat heeft is tege-
lijkertijd zowel groot en klein, veel en weinig, dichtbij en 
verweg, eenvoudig en complex, ordelijk en chaotisch, con-
stant en veranderlijk, open en gesloten. Wat maat heeft, 
omvat bovendien gelijktijdig eenheid en verscheidenheid en 
zal steeds zowel onderdeel als geheel zijn […]. Maat bloeit 
veelkleurig zodra de milde raderen van de reciprociteit gaan 
werken – in het klimaat van alle tweelingfenomenen, in het 
landschap van de relativiteit.” (Id. 375)28 

Hiermee breidt hij het ‘tussen’ dat hij aanvankelijk 
op intermenselijk niveau benaderde uit tot de schaal 
van de gehele stedelijke samenleving: ‘de contravorm 

van het gemoed voor ieder en voor allen’. Om dit te verhelderen verwijst hij wederom naar projec-
ten van Piet Blom. (fig. 11) Hierin herkent hij de mogelijkheid woningtypen te ontwerpen die een 
rijke identiteit hebben op zichzelf, maar ook aaneengeschakeld tot een groter geheel, waarbij hun 
identiteit bevestigd en zelfs geïntensiveerd wordt in het geheel. Door woningen op de juiste manier 
te schakelen ontstaat een ‘cluster’ of ‘tros’ waarin de eigen identiteit van de woning aan betekenis 
wint. Deze ‘trossen’ kunnen vervolgens weer worden geschakeld tot een volgend niveau. Het klei-
ne gaat dus niet verloren in het grote, maar komt pas in het grote volledig tot zijn recht. Klein en 
groot zijn in elkaar herkenbaar. Hij is van mening dat deze methode dan ook niet beperkt zou 
moeten blijven tot de schaal van de wijk, maar zich moet uitstrekken tot de schaal van de grote 
stad. 

fig. 10. Aldo van Eyck: Burgerweeshuis (1955–60), Am-
sterdam (foto: Aldo van Eyck) 

                                                       
27  Door Strauven geciteerd uit Forum 1962(3) 
28  Door Strauven geciteerd uit Forum 1962(3) 
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Architectonisch Structuralisme – formalisering van het configuratief ontwerpen 

De Forum-redactie van 1959–63 wist zeer uiteenlopende reacties los te maken. De boodschap 
werd opgepikt door de reguliere pers, maar de professionele kritiek zag veelal weinig in de ‘andere 
gedachte’. Ook van buiten Nederland kwam er veel respons en zoals Strauven het stelt: “Vooral 
lezers die zicht hadden op de stand van het internationale architectonische denken, wisten het uitzonderlij-
ke gehalte van de inhoud die de nieuwe redactie te bieden had naar waarde te schatten.” (Strauven 1994: 
398) Maar toen Aldo van Eyck zijn ideeën over configuratieve stedenbouw uiteenzette op de eer-
ste larger meeting van Team 10 (Royaumont, Frankrijk, 1962) en deze illustreerde met twee stu-
dieprojecten: De Ark van Noach van Piet Blom en Onder het melkwoud van Hans Tupker – beiden 
niet aanwezig omdat ze Engels noch Frans spaken –, kreeg hij de meest extreme reacties. Sommi-
gen waren lyrisch, maar van de Smithsons kwam een extreem negatieve reactie: dat Blom door 
Van Eyck misleid was en dat de complexe structuur van zijn project neerkwam op het voorpro-
grammeren van alle functies en activiteiten en een algemene controle van iedereen op iedereen. 
Verwijzend naar het terugkerende waaierpatroon dat 
met wat fantasie leek op een swastika (fig. 11), noemde 
Alison Smithson het project “completely dogmatic and 
German”, ja zelfs “completely fascist”. (Id. 406)29 

Voor Van Eyck kwam deze afwijzing als een volsla-
gen verrassing: nu pas realiseerde hij zich hoe groot de 
kloof tussen zijn ideeën en die van zijn teamgenoten 
was. Toen Blom De Ark van Noach als afstudeerproject 
verdedigde kreeg hij al even negatieve reacties, waarop 
hij de maquettes van de trap en uit het raam gooide. 
Het gevolg was dat Blom en Van Eyck ieder hun eigen 
weg gingen en uit elkaar groeiden. Blom bleef indruk-
wekkende configuratieve ontwerpen maken die de 
vorm aannamen van consequent doorgevoerde geome-
trische structuren. (fig. 12) Van Eyck van zijn kant 
raakte zo vertwijfeld en teleurgesteld in de mensen die 
hij als zijn zielsverwanten had gezien en die nu de kern 
van zijn denken hadden afgewezen, dat – alhoewel hij 
nog steeds overtuigd was van het configuratief ontwer-
pen als de meest adequate benadering van het grote aantal – hij vragen begon te stellen bij de 
concrete vormen die het aannam bij zijn oud-studenten Piet Blom en Joop van Stigt en hun na-
volgers. In de jaren erna wordt hij steeds sceptischer over de vormgeving van het grote aantal. Een 
probleem waarover hij in 1966 van oordeel is dat er in de hedendaagse architectuur nog steeds 
geen passende aanpak tot stand is gekomen, ook niet vanuit het configuratief ontwerpen. 

fig. 11. Piet Blom: de Ark van Noach (1962), maquette 
(foto: Cecile de Kegel) 

Dit configuratief ontwerpen was ondertussen vooral in Nederland (maar er zijn ook diverse be-
roemde voorbeelden elders in de wereld) een algemeen erkende stroming geworden. Dit was het 
werk van Dick Apon en Herman Hertzberger en later ook Piet Blom en Joop de Wolf, die het in 
hun onderwijs aan de Amsterdamse Academie voor Bouwkunst aan een nieuwe generatie doorga-
ven. Blom introduceerde een nieuwe naam voor deze nieuwe stroming: ‘structuralisme’, niet te 

                                                       
29  Door Strauven geciteerd uit Architectural Design 1975(nov.) 
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verwarren met het structuralisme in de taalwetenschap, antropologie en filosofie, waar het denken 
van Aldo van Eyck wel enige verwantschap mee vertoont (cf. id. 474), maar waar Piet Bloms 
‘structuralisme’ weinig mee te maken heeft. Later zou deze stroming ook wel aangeduid worden 
met de ‘New Amsterdam School’. 

Nadat de Forum-redactie in 1963 ontslagen werd, was er geen podium meer voor overleg en 
vond er geen gestructureerde uitdieping van de ontwerpmethode meer plaats. De architecten die 
opgeleid waren met de uitgangspunten van het configuratief ontwerpen gingen hun eigen weg, 
zonder dat er nog langer sprake was van georganiseerde ontwikkeling en uitwisseling van ideeën. 
Langzaam maar zeker verwerd het ‘structuralisme’ tot een stroming waarbij niet langer de relaties 
tussen mensen onderling en mensen en de gebouwde omgeving centraal stonden, maar de con-
structieve structuur. Het ‘structuralisme’ was een formalisme geworden, dat weinig meer gemeen 
had met de ontwerpfilosofie die achter het configuratief ontwerpen had gezeten, zoals duidelijk 
blijkt uit Wim J. van Heuvels boek Structuralisme in de Nederlandse architectuur (1992), waarin hij 
de basis van het ‘structuralisme’ legt in de geometrische manier van ontwerpen – met een in het 
hele gebouw zichtbare, duidelijk kenbare constructie van geprefabriceerde elementen – zoals Van 
Eyck die had ontwikkeld voor zijn Burgerweeshuis. Strauven laat echter aan de hand van de ver-

schillende tekening die Van Eyck gedurende het ont-
werpproces maakte zien dat hij pas in het allerlaatste 
stadium tot deze vormtaal was gekomen en er dus alles 
behalve sprake was van een ‘structureel’ a priori. (Id. 
309–317) 

Ook uit de nadruk die Van Heuvel legt op de zicht-
bare constructie wordt duidelijk dat het middel het 
doel was geworden: waarom zou immers per se de con-
structie zichtbaar moeten zijn om de gebruiker een per-
ceptie van maat te verschaffen, zoals Van Heuvel de 
kern van het ‘structuralisme’ verwoordt? Overigens 
heeft dit primaat van de zichtbare constructie mede 
bijgedragen aan het langzaam maar zeker uit beeld ver-
dwijnen van het ‘structuralisme’ in de loop van de jaren 

tachtig: deze manier van bouwen was niet langer te rijmen met de toegenomen isolatie-eisen.30 

fig. 12. Piet Blom: Kubuswoningen in Rotterdam 
(1982–84) 

Aldo van Eyck zelf had na het debacle van Royaumont in 1962 zich niet meer met het ‘grote 
aantal’ bezig gehouden, tot hij vanaf 1966 een aantal stedelijke projecten concretiseerde. In deze 
projecten ontwikkelde hij tegen de heersende stedenbouwkundige praktijk in een contextuele be-
nadering, waarbij hij de gegeven stedelijke context van de oude stad niet als iets hinderlijks, maar 
als een belangrijk gegeven in het programma zag. In deze projecten is hij niet op zoek naar een 
nieuwe stedelijke structuur voortkomend uit een autonome configuratie van plekken, maar onder-
zoekt hij het bestaande, historisch gegroeide stedelijke weefsel, op zoek naar voor welke wenselijke 
kwaliteiten deze omgeving vatbaar is en hoe hierin nieuwe plekken zijn in te bedden – zoals hij 
eerder ook gedaan had met de speelplaatsen in Amsterdam. Zijn stelregel luidde dat een nieuw 
project de kwaliteit van de omgeving niet mag aantasten, maar er kwaliteit aan toe moet voegen. 

                                                       
30  Door de goede warmtegeleiding van beton en staal ontstaan bij een door de geïsoleerde gevel heen stekende delen ‘koudebruggen’. Dit heeft 
niet alleen nadelige gevolgen voor het energiegebruik, maar geeft ook vochtproblemen: door het lokale temperatuurverschil tussen de geïsoleer-
de wand die de binnentemperatuur aanneemt en de koudebrug die afkoelt door de warmtelek naar buiten (als het buiten kouder is dan binnen), 
slaat alleen daar vocht neer, waardoor bijvoorbeeld schimmelvorming kan optreden. 
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De kracht van deze traditionele stad ligt, zo stelt hij, niet in de individuele objecten, maar in het 
geheel. Waar in de doodse nieuwbouwwijken en ‘new towns’ steeds duidelijker het failliet van de 
moderne stedenbouw voelbaar was, bleef de traditionele stad de plek waar de belangrijke gebeur-
tenissen plaatsvonden. Het bleef zijn levensvatbaarheid bewijzen, als de ongeëvenaarde contra-
vorm van de samenleving. Hij noemde de oude stad de ‘donor’, de bron van energie voor de bui-
tenwijken, maar ook voor de reanimatie van de stedenbouw. 

Ook deze aanpak, die hij voor het eerst toepaste in het prijsvraagwinnende (maar nooit uitge-
voerde) ontwerp voor een stadhuis in Deventer, heeft een grote invloed gehad op de Nederlandse 
ontwerppraktijk. Het stond aan de basis van de typisch Nederlandse stedelijke aanpak die onge-
kend populair was in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Echter ook deze aanpak werd al snel 
een formalisme, een kleinschaligheid die later denigrerend ‘nieuwe truttigheid’ genoemd zou wor-
den. Geïnspireerd door Van Eycks ontwerp voor dit stadhuis in Deventer begonnen overal gebou-
wen met mansardekap te verschijnen, waar Van Eyck zelf niet gelukkig mee was: in Deventer was 
de vorm van de mansardekap een zorgvuldig afgewogen keuze geweest, gebaseerd niet alleen op de 
wens een groot gebouw minder groot te laten ogen en zo in te passen in het van oorsprong middel-
eeuwse weefsel van de Deventerse binnenstad, maar ook als een manier om bovenlicht te integre-
ren in de kap. In de loop van de jaren zeventig vond het project veel navolging, maar dan niet zo 
zeer qua methode om tot een goede inpassing te komen, het was de specifieke vorm, de mansarde-
kap, die navolging kreeg en zoveel toegepast werd dat deze nog steeds herkenbaar is als ‘typische 
jaren zeventig architectuur’. 

De jaren zeventig in Nederland – kleinschaligheid en inspraak 

De decennia na de Tweede Wereldoorlog, de periode waarin het humanistische perspectief zich 
ontwikkelde, vormden tegelijkertijd ook de periode waarin in Nederland het modernisme uit-
groeide tot de stroming die de meeste invloed wist uit te oefenen op de stedelijke planning. Dit 
leidde tot een vorm van stedenbouw die gekenmerkt werd door functionaliteit en efficiëntie. Dit 
was bovendien de periode van wederopbouw. Omdat er een grote woningnood was en men bo-
vendien zo snel mogelijk het door oorlog getroffen land weer op de rails wilde hebben, moesten 
hoge productieaantallen gehaald worden tegen een beperkt budget, met een sobere architectuur 
tot gevolg. 

Aanvankelijk bestond er een grote waardering voor de nieuwbouwprojecten, die vooral aan de 
randen van de bestaande steden verschenen. Toen men echter ook grootschalige nieuwbouwplan-
nen begon te maken ter sanering van bestaande binnensteden, ontstond er protest tegen de de-
structieve ‘kaalslag’ die bestaande binnensteden zou ‘aantasten’. Dit gebeurde aan het eind van de 
jaren zestig, in dezelfde periode dat de ‘protestgeneratie’ van zich liet horen. Mede hierdoor ver-
breedde het architectuur- en stedenbouwdebat zich in Nederland tot een breed maatschappelijk 
debat, wat ervoor zorgde dat sociologen, antropologen, kunstenaars, gebruikers en bewoners 
daadwerkelijk invloed kregen op het ontwerpproces. Tegelijkertijd kwam ten aanzien van de ste-
delijke ontwikkeling een inspraakcultuur tot stand, mede doordat architecten (waaronder Van 
Eyck) gingen samenwerken met actiecomités. Het gevolg was dat er een geheel andere wind ging 
waaien in het ruimtelijke ordeningsbeleid: hoogbouw werd taboe (vier of vijf bouwlagen als maxi-
mum) en in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) werd een beleid van gebundelde decon-
centratie vastgelegd: niet langer grootschalige modernistische woongebieden à la de Bijlmermeer, 
maar geconcentreerde suburbanisatie in kleine kernen (‘groeikernen’) rond bestaande steden. 
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In 1968 werd bovendien een subsidie voor ‘experimentele woningbouw’ ingesteld31 om de ont-
wikkeling van nieuwe ideeën voor woningindeling, constructie, bouwmaterialen, woon- en verka-
velingsvormen te stimuleren. Hierbij werd ervoor gepleit door middel van kleinschaligheid en dif-
ferentiatie meer rekening te houden met individuele woonwensen. Waar in de architectuur van de 
Wederopbouw efficiëntie en functionaliteit centraal hadden gestaan, verschoof in de jaren zeven-
tig de aandacht naar de gebruiker. Functiemenging en herkenbare buurten werden de nieuwe 
sleutelwoorden. In de stadsvernieuwing ging de context een belangrijke rol spelen – ‘buurtverbete-
ring’ in plaats van ‘kaalslag’ –, in de uitbreidingen kwam kleinschaligheid en de sociale structuur 
van de wijk voorop te staan, met de ontwikkeling van het ‘woonerf’ als bekendste resultaat. 
Daarmee waren de humanistische uitgangspunten algemeen geworden, maar hadden ze wel een 
zeer specifieke vorm aangenomen. 

De verwachting was dat het openbreken van de hiërarchische machtsverhouding in de samenle-
ving en de daarmee gepaard gaande democratiseringsgolf een nieuwe openheid – iedereen is gelijk 
en iedereen is welkom – met zich mee zou brengen. Het omgekeerde bleek waar: 

Het resultaat van deze nieuwe openheid leidde […] tot zo’n grote mate van pluriformiteit dat deze aan het 
eigen succes ten onder lijkt te zijn gegaan. De behoefte aan (en de mogelijkheid tot) een veelheid van keuzes 
leidden er in de architectuur toe dat geen enkele nieuwe stijl of stroming dominant werd in Nederland, ter-
wijl vreemd genoeg de resultaten wel als typisch ‘jaren zeventig architectuur’ herkenbaar zijn. Er ontston-
den vele kleine groeperingen, elk met zijn eigen kenmerken, zoals afwisselende en nieuwe vormen, de mense-
lijke schaal, herwaardering van de oude stad, gebruik van prefabelementen voor een flexibele plattegrond, 
of hybridische omgevingen. Vanwege deze verscheidenheid kunnen de jaren 1970–1980 misschien wel de 
meest eclectische (in positieve zin) of de meest verwarrende en ondoorzichtige (in negatieve zin) periode van 
de twintigste eeuw genoemd worden. (Vletter 2004: 23) 

Ook bleek langzaam maar zeker dat architecten en stedenbouwkundigen, vanuit de kritiek op de 
arrogante en paternalistische opstelling van de eigen beroepsgroep tijdens de Wederopbouw, 
doorgeschoten waren in het zich ondergeschikt maken aan democratisering en inspraak. Eind ja-
ren zeventig echter, institutionaliseerde de inspraak en werd het als een recht in wetgeving vastge-
legd. Waar inspraak aanvankelijk een voordeel leek – de bewoners waarvoor ontworpen moest 
worden waren niet langer anoniem –, bleek al snel dat dit ingrijpende gevolgen had voor de rol 
van de architect en de stedenbouwkundige, die steeds meer van zijn invloed en verantwoordelijk-
heid in het ontwerpproces moest inleveren, zeker naarmate de opdrachten groter werden en ma-
nagers en consultants een steeds grotere rol gingen spelen in het ontwerpproces. Daarmee was de 
kiem gelegd voor het opstaan van een volgende generatie die alles weer helemaal anders wilde 
doen. 
  

                                                       
31  Deze subsidieregeling liep tot 1977. 
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Postmodernisme: het einde van de maakbare samenleving 

De economische recessie die volgde op de tweede oliecrisis van 1979 maakte een einde aan de 
enorme bouwproductie van de jaren zeventig, die pas weer aantrekt als vanaf 1983 de economie 
weer in de lift zit. Door de crisis is ondertussen echter het optimisme van de Wederopbouw lang-
zaam maar zeker veranderd in een pessimistisch nihilisme en bovendien is er in de tussentijd een 
nieuwe generatie architecten opgestaan met een andere kijk op de wereld. Het beeld dat men had 
van de jaren zeventig veranderde van een vooruitstrevende periode in een periode die vooral 
dogmatisch en star was en langzaam maar zeker werd deze periode uit het geheugen verbannen: 
genegeerd en gedenigreerd. 

Ook in de politiek was een nieuwe wind gaan waaien. In 1982 was het kabinet Lubbers aange-
treden en van nu af aan was het beleid gericht op deregulering, privatisering en vergaande bezui-
nigingen in de collectieve sector. De aanbodgerichtheid aanpak werd verruild voor een vraagge-
richtheid: marktwerking was het nieuwe sleutelwoord. Voor het ruimtelijkeordeningsbeleid bete-
kende dit dat de overheid zich begon terug te trekken. Structuurplanning maakte plaats voor pro-
jectplanning: geen plannen voor de stad als geheel, maar een gefragmenteerde aanpak in de vorm 
van allerlei losse projecten. Het geloof in de maakbare samenleving had een deuk opgelopen en 
dat uitte zich in een kleinschaligere, maar meer concrete en actiegerichte ruimtelijke ordening 
waarbij de nadruk steeds meer op de vorm kwam te liggen in plaats van op sociaal-
maatschappelijke thema’s. Beeldvorming en city branding werden de nieuwe uitgangspunten voor 
stedelijke vernieuwing, waarbij architectuur ingezet werd om verwaarloosde stadsdelen om te to-
veren in aantrekkelijke grootstedelijke locaties om zo de stad aantrekkelijker te maken voor po-
tentiële investeerders en de allure van de stad als cultureel en economisch brandpunt te verster-
ken. Het humanistische perspectief verdween weer van tafel. 

Een nieuwe generatie – kritiek op het humanistische perspectief 

De nieuwe generatie Nederlandse architecten die in de jaren tachtig het roer overnam verzette 
zich heftig tegen de architectuur van de jaren zeventig, die van nu af aan met de door Carel Wee-
ber geïntroduceerde term ‘nieuwe truttigheid’ werd aangeduid. Het ideaal van een humanistische 
architectuur was in hun ogen verworden tot vormeloze inspraakarchitectuur, het werk van de ar-
chitect afgedreven tot iets waarbij niet het bouwen centraal staat, maar dat eerder leek op dat van 
een ‘opbouwwerker’ die het sociaaldemocratische ideaal van gelijke kansen voor iedereen moest 
waarmaken. 

Aldo van Eyck, die zich in de jaren zeventig had ontwikkeld tot de goeroe van een generatie 
van jonge architecten had afgedaan en Rem Koolhaas, wiens boek Delirious New York (1978) een 
belangrijke inspiratie vormde voor de nieuwe generatie, nam het stokje van hem over. Koolhaas 
was op zoek naar programmatische complexiteit die hij door middel van montage- en collagetech-
nieken wilde bereiken en zo kwam tegenover het kleinschalige harmoniemodel van het ‘bouwen 
voor de buurt’ een pleidooi voor de moderne metropool met zijn congestie en programmatische 
instabiliteit te staan. Bovendien wist Koolhaas de Nederlandse architectuur weer aansluiting te 
geven bij de internationale ontwikkelingen en gaf het een internationale allure – want volgens 
sommigen waren architecten in de jaren zeventig afgedwaald en was de Nederlandse architec-
tuurwereld los komen te staan van de internationale ‘scene’. (Colenbrander 1997: 44) 

Een ander drijvende kracht achter de nieuwe generatie was de architect Carel Weeber, die in 
een themanummer van het tijdschrift Plan met de titel Neo-rationalisme in de Nederlandse architec-
tuur in 1979 pleitte voor formele objectiviteit in de stedenbouw en fel uithaalde naar de Forum-
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generatie, die het onderscheid tussen architectuur en stedenbouw had vertroebeld, wat nog ver-
sterkt werd door de opvatting dat architectuur in staat is sociale problemen op te lossen. Weeber 
vond dat architectuur en stedenbouw weer terug zouden moeten keren naar hun disciplinaire wor-
tels en zich weer duidelijk los van elkaar zouden moeten profileren, waarbij de stedenbouw weer 
de ruimtescheppende discipline bij uitstek zou moeten zijn die met een streng formele, op de tradi-
tionele hiërarchie van bouwblok, straat en plein gebaseerde aanpak weer helderheid zou moeten 
scheppen in het stadsbeeld. (Baeten 2007: 4) Onder invloed van Weeber, die hoogleraar archi-
tectonisch ontwerpen was in Delft, kwam er een neorationalistische stroming (zie ook verderop in 
dit hoofdstuk) op gang die een ‘realistische’ ontwerptheorie en -praktijk voorstond, gebaseerd op 
gedegen studie naar de geschiedenis van de architectuur en stedenbouw. De stad werd weer bena-

derd als een begrijpbaar en kwantificeerbaar artefact: 
de stedelijke vorm. 

In de jaren negentig ontwikkelde Nederland zich tot 
een internationaal architectuurmekka. Het was weder-
om Rem Koolhaas – ondertussen ’s werelds grootste 
‘starchitect’ – die als aanjager diende. Tijdens het sym-
posium Hoe modern is de Nederlandse architectuur? dat 
hij in 1990 bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Tech-
nische Universiteit Delft organiseerde, bekritiseerde hij 
de architectuur van het afgelopen decennium (inclusief 
zijn eigen werk). Hij vond dat deze veel te formalistisch 
geworden was; dat er teveel werd vastgehouden aan de 
formules van het klassieke modernisme, terwijl de oor-
spronkelijke bezieling en het vooruitgangsgeloof al lang 
verdwenen was. De benadering moest dynamischer en 
flexibeler. Verdichting, generieke stedenbouw en pro-
grammatische instabiliteit en complexiteit door het 
combineren van allerlei functies en programma’s. Zo 
wilde hij een oplossing vinden voor het bouwen in een 
volgens hem steeds kapitalistischer wordende consump-
tiemaatschappij waar alles in beweging is en traditione-
le typologieën hun betekenis hebben verloren. Zijn gro-
te voorbeeld waren de snel groeiende Aziatische ste-
den, waarover sindsdien (niet alleen door zijn bureau 
OMA/AMO) vele studies zijn verschenen. 

Koolhaas 

fig. 13. MVRDV: Nederlands paviljoen Expo 2000 – ar-
chitectuur als laboratorium (foto: Rob ’t Hart) 

inspireerde jonge architecten om zich bezig te houden met vrijdenken buiten de ar-
chi

De opkomst van het postmodernisme 

De veranderingen in de benadering van gebouwde omgeving komt niet uit de lucht vallen, maar 
staat in een bredere context van veranderingen die in Nederland en daarbuiten plaatsvonden. Een 

tectuurpraktijk: architectuur als laboratorium. (fig. 13) Door het architectuurstimuleringsbeleid 
was dit ook mogelijk, en in de Nederlandse consensuscultuur speelden hun ontwerpen de rol van 
discussiestuk of eyeopener. Het fenomeen van de ‘papieren architectuur’ (ontwerpen die alleen op 
papier of in maquettevorm bestaan en vaak zelfs niet eens bedoeld zijn om werkelijk gebouwd te 
worden) ging een belangrijke rol spelen in de Nederlandse architectuur. 
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belangrijk aspect is de opkomst van het ‘postmodernisme’. Over wat het postmodernisme precies is 

tuur en steden-
bou

losofie kan het begrip ‘postmodernisme’ verwijzen naar de Franse poststructuralistische filo-
sofie, of meer in het algemeen naar kritiek op modern rationalisme en utopisme. Het poststructu-

else klimaat dat in de jaren zestig heerste in Franse intellectue-

en wat er precies onder valt, verschillen de meningen en het ligt niet in mijn bedoeling hier een 
gefundeerd standpunt over in te nemen.32 Wat van belang is, is dat het een verzamelbegrip is dat 
een veelheid aan meningen en verschillen van mening bijeen brengt, een ‘familie’, zoals de Ameri-
kaanse filosoof Lawrence Cahoone het metaforisch uitdrukt, waarvan de leden zich met nauwe-
lijks overlappende thema’s bezighouden: kunst, communicatiemedia, geschiedenis, economie, poli-
tiek, ethiek, kosmologie, theologie, methodologie, literatuur, onderwijs en ook architectuur en 
stedenbouw. (Cahoone 1996: 1) De ideeën, visies en stijlen die vaak met postmodernisme worden 
aangeduid zijn overigens veelal ouder dan de duiding ervan als postmodern. De term ‘postmodern’ 
als verwijzend naar deze ‘familie’ kwam als eerste prominent naar voren binnen de literatuurkritiek 
in de jaren vijftig en zestig (het begrip schijnt overigens al in 1917 voor het eerst gebruikt te zijn), 
maar vooral de opkomst van het begrip in de architectuurkritiek en de filosofie – waaraan het ver-
schijnen van Charles Jencks’ The Language of Post-Modern Architecture in 1977 en Jean-François 
Lyotards La condition postmoderne: rapport sur le savoir in 1979 een belangrijke bijdrage hebben ge-
leverd – heeft tot een toenemende populariteit ervan geleid. Onder invloed van journalisten “who 
have used it for everything from rock videos to the demographics of Los Angeles to the whole cultural style 
and mood of the 1990s” (id. 3–4) is de term nog verder gepopulariseerd en is het gaan fungeren als 
label voor de fin-de-siècle-stemming in de laatste decennia van de twintigste eeuw. 

Ik zal nu een korte schets geven van de opkomst van het begrip ‘postmodernisme’ in de filoso-
fie, de kunsten en de architectuur om van daaruit te onderzoeken welke mediatiefiguur hierin ver-
borgen ligt en wat de gevolgen hiervan zijn voor het humanisme in de architec

w. 

Postmodernisme in de filosofie 

In de fi

ralisme heeft zijn wortels in het reb
le kringen. Een nieuwe generatie denkers – met als belangrijkste vertegenwoordigers Gilles Deleu-
ze, Jacques Derrida, Michel Foucault33 en Jean-François Lyotard – verzette zich niet alleen tegen 
het Franse politieke en intellectuele establishment, maar stond ook kritisch tegenover het mar-
xisme, het existentialisme en in mindere mate de fenomenologie en de psychoanalyse34 – stromin-

                                                       
32  Ik volg met betrekking tot het postmodernisme in het algemeen grotendeels de beschrijving die de Amerikaanse filosoof Lawrence Cahoone 
in de inleiding bij de bloemlezing From Modernism to Postmodernism (1996) geeft, met betrekking tot postmodernisme in de architectuur aange-
vuld met het lemma Postmodernisme: het circus van de prefixen in de bloemlezing Dat is architectuur. (2004a) 
33  Michel Foucault heeft zich een tijd geïdentificeerd met het poststructuralisme, maar heeft zich daar nooit volledig op toegelegd. In zijn latere 

henomenology had been, perhaps awk-

from his or her authentic modes of experience and being—whether the source of that estrangement was capitalism (for Marxism), the scientific 

werk neemt hij zelfs afstand van het poststructuralisme en in hoofdstuk 3 zal blijken dat er ook een heel andere interpretatie van zijn werk mo-
gelijk is. 
34  Cahoone geeft de volgende kernachtige schets van deze vier stromingen: “Marxism, existentialism and p
wardly, combined by the great French philosophers of the middle of the century, especially Jean-Paul Sartre and Maurice Merleau-Ponty, along with a dash 
of Freudian psychoanalysis. These intellectual movements had pictured the individual human subject or consciousness as alienated in contemporary society, 
estranged 
naturalism pervading modern Western culture (for phenomenology), excessively repressive social mores (for Freud), bureaucratically organized social life 
and mass culture (for existentialism), or religion (for all of them). Methodologically, they rejected the belief that the study of humanity could be modeled on 
or reduced to the physical sciences, hence they avoided behaviorism and naturalism. Unlike physics, chemistry, or biology the human sciences must under-
stand the experience, the first person point of view, of their objects of study: they are concerned not merely with facts but with the meaning of facts for 
human subjects. To diagnose contemporary alienation they produced an historical analysis of how human society and the human self develop over time, in 
order to see how and why modern civilization had gone wrong. What was needed, it seemed, was a return to the true, or authentic, or free, or integrated 
human self as the center of lived experience. This meant not an abandonment of modern industry, technology, and secularism, but some reconstruction of 
society (for Marx), or of moral culture (for Freud), or of our openness to the vicissitudes of our own authentic experience (for phenomenology and existen-
tialism).” (Cahoone 1996: 4–5) 
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gen die samen in theoretisch opzicht zelf een invloedrijke en kritische oppositie vormden tegen de 
status quo van het neoscholastisch, rationalistisch, theologisch of wetenschappelijk georiënteerde 
denken dat op dat moment de Franse universiteiten domineerde. 

Het poststructuralisme borduurt verder op het structuralisme zoals dat ontwikkeld was door de 
linguïst Ferdinand de Saussure en doorontwikkeld door de antropoloog Claude Lévi-Strauss. Het 
structuralisme verwierp de voor het marxisme, het existentialisme, de fenomenologie en de psy-
choanalyse zo kenmerkende focus op het subject en het daarmee samenhangende concept van 
‘authenticiteit’ of van een fundamentele ‘menselijke natuur’. In plaats daarvan zouden de sociale 
wetenschappen, de menswetenschappen en de filosofie zich moet richten op de bovenindividuele 
structuur van taal, ritueel en verwantschap, die het individu maken tot wie het is: “Simply put, it is 
not the self that creates culture, but culture that creates the self. The study of abstract relations within 
systems or ‘codes’ of cultural signs (words, family relations, etc.) is the key to understanding human exis-
tence.” (Cahoone 1996: 5) Daarmee probeerde het structuralisme de menswetenschappen een ei-
gen objectieve onderzoeksmethode te bieden, los van de natuurwetenschappelijke methode. Deze 
wetenschappelijke pretentie werd door de poststructuralisten verworpen. Daarmee ging het een 
stap verder dan het structuralisme: door ook de menswetenschappen zelf aan een cultuurstructu-
rele analyse te onderwerpen kwam men tot een verwerping van de mogelijkheid van objectiviteit – 
hoe kan de mens ‘objectief’ zichzelf bestuderen? Dit radicale standpunt roept de vraag op wat er 
dan nog te bestuderen valt: 

They seemed to announce the end of rational inquiry into truth, the illusory nature of any unified self, the 
impossibility of clear and unequivocal meaning, the illegitimacy of Western civilization, and the oppressive 
nature of all modern institutions. They appeared critically to undermine any and all positive philosophical 
and political positions, to exhibit hidden paradoxes and modes of social domination operating within all 
products of reason. Whether they were really as radical as they appeared is less clear […]. In the 1960s and 
1970s, however, their critique had a patently political meaning. It served to undermine the claims to le-
gitimacy by academic authorities and the State, and was connected to the critique of Western imperialism 
and racism, especially during American involvement in Indochina, and eventually to the feminist critique 
of male power. (Id. 5–6) 

Als het begrip ‘postmodernisme’ ruimer geïnterpreteerd wordt, namelijk als kritiek op de rationali-
teit en het utopische denken, dan valt niet alleen het Franse poststructuralisme er onder, maar 
ook een ontwikkeling die tegelijkertijd plaatsvond in de Angelsaksische filosofie. Ook hier vond 
een verschuiving plaats, zij het minder luidruchtig. De Engelstalige filosofische traditie werd ge-
domineerd door het logisch empirisme of positivisme dat stelde dat menselijke kennis te systemati-
seren is door de zekerheden die de moderne logica en de wetenschappelijke verklaring van zintuig-
lijke indrukken (‘sense data’) ons bieden. Het logisch empirisme was een van de vele filosofische 
bewegingen die in de eerste helft van de twintigste eeuw de traditionele filosofische vragen afwe-
zen en betwijfelden of het überhaupt mogelijk was om antwoorden te vinden als het gaat om wat 
de aard van de werkelijkheid is, of god bestaat en wat de betekenis is van het zijn. Langzaam maar 
zeker begonnen er echter vanuit de hoek van logici, taal- en wetenschapsfilosofen twijfels te rijzen 
over de positivistische zoektocht naar een ideale taal om de werkelijkheid te beschrijven. Het 
bleek bijvoorbeeld onmogelijk om onder woorden te brengen wat we waarnemen en daarbij het 
gebruik van ongeverifieerde wetenschappelijke taal uit te sluiten. De ontwikkeling van de weten-
schap – die als kennismodel had gediend voor het logisch empirisme – werd door Angelsaksische 

t, ze deelden een twijfel ten aanzien van de canonieke doelen van de mo-

filosofen in toenemende mate gezien als deels niet-systematisch of zelfs niet-rationeel. 
Ook al voelden de nieuwe generatie Franse en Angelsaksische filosofen in de jaren zestig zich 

niet onderling verwan
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derne filosofie en het geloof in rationeel onderzoek, en ze lieten beiden de filosofische wens om 
kennis te funderen varen. Cahoone noemt dit het ‘niet-funderingsdenken’ (‘nonfoundationalism’): 
de 

orige generatie van bewegingen die zelf ooit als radicaal werden gezien: de 
avant-garde die door Aldo van Eyck zo fel werd verdedigd (en waaronder hij overigens naast kun-

pers en filosofen rekende). Deze was in de eerste helft van de 

n de popcultuur: luchtig lachen met in plaats van klagen over vervreem-
din

architect en architectuurhistoricus Charles Jencks die in zijn 
boek The Language of Post-Modern Architecture uit 1977 deze term koppelde aan de eclectische 
architectuurstijl van Amerikaanse architecten als Robert Venturi, Charles Moore, Robert Stern en 
Michael Graves. Het gaat hem om de aandacht voor historisch geheugen en plaatselijke context, 

                                                      

filosofie ging zich richten op taal en cultuur en niet langer op de bron ervan (in de logica, de 
natuur of het zelf). 

Postmodernisme in de kunsten 

Ook in de kunsten en bovenal in de architectuur trad een nieuwe generatie aan en ook hier als 
opvolger van een v

stenaars ook een aantal wetenschap
twintigste eeuw ontstaan als een nieuwe stroming die de kapitalistische burgerlijke sociale orde die 
met de ontwikkeling van de moderniteit35 tot ontwikkeling was gekomen bekritiseerde. Dit uitte 
zich in ontwikkelingen als dissonantie en atonaliteit in de muziek, impressionisme, surrealisme en 
expressionisme in de schilderkunst en het realisme en de stream-of-consciousness-techniek in de 
literatuur, die de subjectiviteit van verbeelding en ervaring een plek gaven, als uitweg uit de ne-
gentiende-eeuwse burgergelijke cultuur die in een spagaat zat tussen aan de ene kan een drang om 
in technische en economische zin te moderniseren en het wetenschappelijke wereldbeeld te om-
armen, terwijl men aan de andere kant hardnekkig probeerde vast te houden aan traditionele reli-
gieuze morele waarden.  

De nieuwe generatie kunstenaars en architecten die vanaf de jaren zestig zich af begon te zet-
ten tegen het modernisme geloofden niet meer in de verhevenheid van de kunst. Het onderscheid 
tussen hoge en lage kunst en tussen autonoom en toegepast werd losgelaten ten gunste van een 
antiheroïsche verering va

g, ironie en camp in de literatuur (in plaats van het modernistische zoeken naar de vervreemde 
ziel en de essentie van de werkelijkheid), pastiche en eclecticisme in de beeldende kunsten (in 
plaats van eenheid van stijl) en celebratie van chaos en discontinuïteit in muziek. De (serieuze) 
kunstenaar werd niet langer gezien als culturele wegbereider. Aan kunst werd niet langer een 
maatschappelijk doel toegeschreven – noch als (al dan niet politieke) vorming, noch als zoeken 
naar een essentie of waarheid. 

Postmoderne architectuur 

De term ‘postmodernisme’ heeft met betrekking tot architectuur zijn populariteit voor een groot 
deel te danken aan het werk van de 

 
35  Het begrip moderniteit verwijst naar de samenlevingsvorm van de westerse wereld die tot ontwikkeling is gekomen in een periode die veel 
auteurs laten beginnen met de renaissance of de verlichting (de meningen verschillen) en die langzaam maar zeker door ontwikkelingen als 
industrialisatie, verwetenschappelijking, rationalisering, secularisering, individualisering, democratisering en de opkomst van het kapitalisme tot 
bloei is gekomen. Omstreeks het begin van de twintigste eeuw drukte de ‘modernisering’ van de samenleving een dusdanig grote stempel op de 
samenleving als geheel dat deze ‘modern’ genoemd zou kunnen worden. Als men in relatie tot kunst of architectuur over ‘modern’ heeft, dan 
verwijst men over het algemeen naar deze periode, die vaak (grof) gedateerd wordt als 1850–1950. Cahoone noemt deze ‘high or actualized or late 
modernity’. (Cahoone 1996: 13) Overigens zijn de genoemde ontwikkelingen die gepaard gingen met het ontstaan van de moderniteit niet meer 
dan de omstandigheden zijn waaronder het ontstaan van de moderniteit heeft plaatsgevonden. Dat deze ontwikkelingen samen de mogelijk-
heidsvoorwaarden vormen voor het ontstaan van een moderne samenleving is discutabel (hangt voor een groot deel af van hoe men ‘modern’ 
definieert), hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor wat sommige fanatieke verdedigers van het ‘verlichtingsdenken’ suggereren: dat deze ont-
wikkelingen alleen kunnen plaatsvinden als ze gepaard gaan met modernisering. 

41 



Hoe wij de stad maken en de stad ons 

maar bovenal “een positieve benadering van metaforische gebouwen, van vernacular en van een nieuwe, 
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meerduidige soort ruimte.” (Jencks 1977/2004: 505) Wat opvalt, is dat Jencks onder de noemer 
‘postmodern’ alleen architecten schaart die bewust architectuur als taal opvatten: architectuur 
moet volgens hem rekening houden met de wensen van gebruikers en bewoners en dus in staat 
zijn verstaanbare boodschappen over te brengen. Hierin heeft de moderne architectuur gefaald, zo 
stelt hij: ze mist een ‘dubbele codering’ in meerdere betekenislagen waarmee het verschillende 
doelgroepen kan aanspreken: 

Om een korte definitie te geven, zou men kunnen zeggen dat een postmodern gebouw een gebouw is dat 
minstens twee verschillende soorten mensen aanspreekt: enerzijds de andere architecten en een betrokken 
minderheid die zich bezighouden met de specifiek architectonische betekenissen, anderzijds het grote pu-
bliek of de plaatselijke bewoners die geïnteresseerd zijn in andere dingen zoals comfort, traditioneel bouwen 
en een stijl van leven. Postmoderne architectuur lijkt bijgevolg hybride en doet, om een visuele definitie te 
geven, enigszins denken aan de façade van een klassieke Griekse tempel: onderaan een geometrische archi-

tectuur van elegant gecanneleerde z

fig. 14. Robert Venturi & John Rauch: Gordon Wu 
Hall (1980), Butler College, Princeton University, 
Princeton, New Jersey  (foto: Tom Bernard) 

dieprood en blauw geschilderd fronton. De architecten heb-
ben oog voor de impliciete metaforen en de subtiele beteke-
nissen van de zuilenblokken, en het publiek begrijpt de expli-
ciete metaforen en de boodschappen van de beeldhouwers. 
Natuurlijk heeft iedereen in zekere mate oog voor beide bete-
keniscodes, net zoals bij een postmodern gebouw, maar met 
een duidelijk verschil in intensiteit en begrip, en deze discon-
tinuïteit in smaakculturen creëert zowel de theoretische basis 
als de ‘dubbele codering’ van het postmodernisme. […] Het 
karakteristieke postmoderne gebouw vertoont een duidelijke 
tweeledigheid, een bewuste schizofrenie. (Ibid.) 

Robert Venturi 

De basis voor de architectuurvisie die Charles Jenc
‘postmodern’ noemt werd gelegd door Robert Vent
in diens boek Complexity and Contradiction in Archite
ture uit 1966. Hierin roept hij op tot een architectu
vol complexiteit en contradictie, geïnspireerd op de po
art. Waar moderne architecten meestal een zeker
minachting hadden voor de populaire cultuur, zoekt 
Venturi zijn inspiratie juist in de extremen ervan, zo

pastiche van med
het nog veel beroemdere ‘less is more’ van Mies van der Rohe.36 De ontwerpen die hij en andere 
(volgens Jencks definitie) postmoderne architecten maakten zijn dan ook het tegendeel van mi-
nimalisme: ze worden gekenmerkt door weelderige en kleurrijke gevels met een hoog decoratief 
gehalte – een ‘radicale eclectische’ architectuur, aldus Jencks, gekenmerkt door overvloedige his-
torische en populistische verwijzingen. 

Venturi is op zoek naar complexiteit en contradictie, naar een architectuurtaal op basis van po-
lariteiten, niet op basis van ‘either-or’, zoals gangbaar is in veel modernistische architectuur, maar 

 
36  De Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) wordt gezien als één van de belangrijkste architecten van na de Eerste Wereld-
oorlog en één van de grondleggers van de moderne architectuur. 
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op basis van ‘both-and’. Daarmee lijkt zijn visie op architectuur sterk verwant aan die van Aldo 
van Eyck, die bovendien door hem expliciet genoemd wordt als één van zijn inspiratiebronnen.37 
Toch is er een groot verschil tussen de ideeën van Venturi en die van Van Eyck, een verschil dat 
zowel in het te bereiken doel, als de te gebruiken middelen zit. (Cf. Strauven 1994: 481–483) Aldo 
van

Dit citaat legt ook nog een ander belangrijk verschil tussen Venturi en Van Eyck bloot, een fun-
dam
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Als Experts met Idealen, die lippendienst bewijzen aan de sociale wetenschappen, bouwen zij voor de Mens 
in plaats van voor de mensen. Zij bouwen dus ten gerieve van zichzelf, of ten gerieve van hun eigen upper-

                                                      

 Eyck wilde, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, een ‘tussen’ scheppen op basis van ‘tweeling-
fenomenen’ om zo door middel van verschillen – van ambivalentie – ruimte de mogelijkheid te 
bieden opgeladen te worden met betekenis. Zijn uiteindelijke doel ligt dus niet in de verschillen 
zelf, maar in het faciliteren van het ontstaan van betekenis en zo tot een soort grotere eenheid te 
komen. Bij Venturi, daarentegen, is er helemaal geen groter doel – los van de ‘dubbele codering’ 
die Jencks erin legt. Het doel is de verschillen en tegenstrijdigheden zelf: 

Ik verkies hybride elementen boven ‘zuivere’, ‘vermengde’ boven ‘pure’, verwrongen boven ‘rechttoe recht-
aan’, dubbelzinnige boven ‘uitgesproken’, ik hou zowel van pervers als van onpersoonlijk, zowel van verve-
lend als van ‘interessant’, ik verkies conventioneel boven ‘design’, ontvankelijk boven uitsluitend, overbo-
dig boven eenvoudig, ik hou zowel van oud en versleten als van innovatief, ik verkies inconsistent en dub-
belzinnig boven direct en helder. Ik verkies groezelige vitaliteit boven voor de hand liggende eenheid. Ik 
voeg het non sequitur toe en verkondig de dualiteit. (Venturi 1966/2004: 386) 

enteel verschil van inzicht tussen het postmoderne en het humanistische perspectief op archi-
tuur in wat het effect van architectuur moet zijn: in 
nturi’s ogen mag goede architectuur best als een dis-
ant werken, mag architectuur schokkend zijn, of 
jk, zolang het maar communiceert, er maar een 
dschap in zit. Dat gaat helemaal in tegen Van 
k’s humanistische idealen: de gebouwde omgeving 
et in zijn ogen prettig

genen die er dagelijks gebruik van maken moet voorop 
staan. Een gebouw mag best een statement maken, 
maar een gebouw dat bewust negatieve gevoelens op-
wekt mag geen architectuur heten: “For there is no such 
thing as a solid teapot that also pours tea. Such an object might be a penetrating statement about some-
thing and thus perhaps still a work of art, but it is simply not a teapot—not one that can pour tea. Nor is 
there such a thing as a building which is wilfully absurd, banal, ugly, incoherent, contradictory or discon-
certing and still a building or architecture. Such a thing does not exist.” (Eyck 1981/2008b: 544) 

Als we nu Robert Venturi’s architectuurvisie vanuit een mediatieperspectief vergelijken met het 
humanistische perspectief, dan valt op dat hij architectuur niet langer als een vehikel voor sociale 
verandering ziet. De nadruk op verschillen – op heterogeniteit – komt niet alleen naar voren in 
zijn architecturale vormgeving, maar vormt ook het argument om de sociale pretenties van het 
modernisme (inclusief de humanistische generatie) af te wijzen: 

fig. 15. Robert Venturi & John Rauch: voorstudie voor 
een woonhuis in Northern Delaware 

 
37  Op het moment dat Aldo van Eyck in 1960 als visiting professor was uitgenodigd aan de University of Pennsylvania was Venturi aan datzelfde 
instituut verbonden als assistant professor. Ze hebben elkaar dus ontmoet en het ligt volgens Francis Strauven voor de hand dat de affiniteit die 
Venturi voelde ten aanzien van Aldo van Eyck voortkwam uit diens oorspronkelijke kijk op de klassieke architectuurtraditie. Al tijdens zijn 
studie aan Princeton was Venturi immers geïnteresseerd geraakt in de architectuurgeschiedenis en tijdens een studieverblijf in Rome was hij 
gegrepen geraakt door het maniërisme. (Strauven 1994: 481) 
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middle-class-waarden, die zij iedereen willen voorschrijven. De meeste bewoners van de buitenwijken ver-
werpen het beperkte formele vocabulaire dat door de maatstaf van architecten is bepaald of ze accepteren 
het pas twintig jaar later nadat het door de projectontwikkelaar is aangepast: het Usoniaanse huis wordt 
een bungalow. Alleen de echte armen, in hun gemeentewoningen, worden gedomineerd door de waarden van 
de architecten. Ontwikkelaars bouwen voor de markt in plaats van voor de Mens en richten waarschijnlijk 
minder schade aan dan autoritaire architecten zouden doen als zij dezelfde macht zouden hebben. (Venturi 
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beeld split-level koloniaal) ofwel door een scala aan symbolische ornamenten die hij zelf achteraf aanbrengt 

& Scott Brown 1971/2004b: 456) 

 citaat laat zich niet alleen lezen als een afwijzing van de modernistische pretenties, maar oo
eel in lijn met het postmodernisme in de filosofie, als een afwijzing van de mogelijkheid o

spraken te doen over ‘de Mens’: noch als ‘menselijke natuur’, noch als fundamenteel-menselijk
aties. Op basis daarvan roept Venturi op om niet te ontwerpen voor hoe mensen zouden mo
, maar voor hoe zij willen leven. Hij verwijst daarmee het innemen van normatieve standpu
 door architecten van de hand, wat gevaarlijk dicht in de buurt van een laissez-faire-laisse
ser-houding komt. 

 architectuur medieert tussen de materiële en de bele-
vingswereld mits er aansluiting kan worden gevonden 
bij beiden, houdt in Venturi’s denken niet stand. De 
mediërende rol die hij in architectuur ziet is eerder van 
symbolische aard. Geïnspireerd door het populistische 
en commerciële bouwen met al zijn schreeuwende re-
clame-uitingen (tekens), zoals in Las Vegas aan de Las 
Vegas Strip (Venturi & Scott Brown 1968/2004a, fig. 
16), dicht hij architectuur de mogelijkheid toe om te 
communiceren: om bo

de symbolische mediatiefiguur is, zoals ook Charles Jen-
cks’ beschrijving van de ‘dubbele codering’ in het werk 
van (onder andere) Venturi laat zien, de wederkerig-
heid die in het humanistische perspectief zat weer ver-
dwenen. Het is een eenrichtingsrelatie geworden: de 
architectuur van een gebouw bestaat uit of is voorzien 

van tekens, symbolen en iconen en deze worden al dan niet herkend. Dat verschillende mensen 
verschillende betekenissen toekennen aan één en hetzelfde gebouw komt, zo gezien, doordat de 
verschillende tekens, symbolen en iconen elkaar kunnen tegenspreken en de meeste mensen ze 
niet allemaal zullen herkennen. 

Toch zit er ook in het denken van Venturi een vorm van wederkerigheid verborgen en wel in 
zijn gebruik van het begrip ‘identiteit’, dat hij ziet als iets dat communiceerbaar is en dient om zich 
– met tekens, symbolen en iconen – als een individu van andere individuen te onderscheiden: 

De bewoner van een doorsnee-etagewoning aan een middeleeuwse Italiaanse straat kon, op de schaal van 
een ruimtelijk begrensde en zich te voet voortbewegende gemeenschap, zijn identiteit tot uitdrukking bren-
gen door het decoreren van een voordeur – of misschien door de bella figura van zijn kleding. Het

fig. 16. De Las Vegas Strip, zoals die in het boek Learn-
ing from Las Vegas (1972) van Robert Venturi centraal 
staat (foto: Las Vegas News Bureau) 

voor de families achter de eenvormige gevels van de Londense terraces van Nash. Maar de burger die in de 
voorstad woont, niet in een herenhuis van voor de oorlog maar in een kleinere versie daarvan die verloren 
gaat in een grote ruimte, moet zijn identiteit aangeven door de vorm van zijn huis een symbolisch aanzien 
te geven, ofwel met behulp van de stilering die wordt aangeboden door de projectontwikkelaar (bijvoor
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(de rococolamp voor het panoramaraam of het wagenwiel voor het huis). (Venturi & Scott Brown 
1971/2004b: 455) 

s we Venturi’s gebruik van het begrip identiteit naast dat van Aldo van Eyck leggen, dan valt o
 er een belangrijk verschil ligt in waar die identiteit uit bestaat. Voor Van Eyck was identite
t wat constant is en constant verandert’; hij zag het als een soort verzameling van relaties tu
 een persoon of een groep en een plaats. In hoe Venturi het begrip gebruikt is identiteit n
 abstracte eigenschap van een plek die ontstaat in relaties die mensen ermee aangaan, maar 
 iets van een ge
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n 1966 verschenen boek L’architettura della città een vergelijkbare rol 
d als Robert Venturi in de Verenigde Staten. (Heynen 2001a: 766) Eén van de groot-

slechts een van de aspecten vormt van een specifieke structuur die 

 realiteit is. De stad beschouwen vanuit het oogpunt van de architectuur blijft dus de 
het stedelijk probleem. (Rossi 1966/2001: 377) 

identiteit ook iets dat te creëren is met architectuur. Hiermee bevatten Venturi’s ideeën over ar-
chitectuur een mediatiefiguur die in het humanistische perspectief ontbrak: de idee van scheppen-
de communicatie van identiteit – en dus van het zelf – door middel van architectuur. 

Het is overigens precies dit aspect van Venturi’s architectuur dat uitstekend aansluit bij het 
marketingdenken en wat er mede voor gezorgd heeft dat het in de vroege jaren tachtig uitgroeide 
tot een kortstondige hype in de commerciële sector, waar de term ‘postmodernisme’ rond zong als 
de nieuwe design fashion. 

Aldo Rossi 

Het postmodernisme zoals dat door Charles Jencks beschreven werd is een zeer specifieke stijl en 
bovendien vooral een Amerikaanse aangelegenheid. In het architectuurdebat heeft de term echter 
een bredere betekenis gekregen. Zo wijst Hilde Heynen erop dat in Europa de Italiaanse architect 
Aldo Rossi (1931–97), die als grondlegger van het al eerder genoemde neorationalisme wordt ge-
zien, met diens eveneens i
heeft gespeel
ste verschillen tussen de twee – en in hoofdstuk 4 zal blijken dat dit terug te leiden is tot een his-
torisch verschil tussen Europa en de Verenigde Staten met betrekking tot het denken over ste-
den– is dat Rossi de stad bestudeert als eenheid, terwijl Venturi vooral denkt vanuit het individue-
le architectonische object (en hun directe omgeving). 

Net als Venturi verzet Rossi zich tegen het functionalisme. Hij doet dit echter op hele andere 
gronden: voor hem is het eerst en vooral de deterministische relatie die het functionalisme legt 
tussen vorm en functie – ‘form follows function’, zoals het functionalistische credo luidt – die deze 
stroming in zijn ogen naïef maakt. Voor Rossi staat de historische continuïteit van de stad centraal 
en als men kijkt naar historische gebouwen in de stad valt op dat die vaak zeer goed in staat zijn 
geweest om in de loop der tijd diverse functies te huisvesten, zonder dat de vorm daarbij drastisch 
veranderd is. Hij stelt daarom dat het vaker andersom is: dat de vorm aanleiding geeft tot bepaal-
de functies, de functie volgt de vorm. 

Als Rossi over de stad spreekt, dan heeft hij het over de stad als ruimtelijke structuur: de archi-
tectuur van de stad: 

Onder architectuur van de stad kunnen we twee dingen verstaan: of we stellen de stad gelijk aan een groot 
‘artefact’, een meer of minder uitgebreid, meer of minder complex product van techniek en architectuur, 
dat zich uitbreidt met de tijd. Of we concentreren ons op meer begrensde fragmenten van het stedelijke ge-
heel, op stedelijke feiten die door hun architectuur, en dus door hun vorm gekarakteriseerd worden. In beide 
gevallen merken wij dat de architectuur 
een veel ingewikkelder realiteit omvat, maar tegelijkertijd weten we dat de architectuur het enige verifieer-
bare gegeven van die
meest concrete benadering van 
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 deze manier definieert Rossi niet alleen het stedelijke probleem als een architectonisch pr
em, maar ook de architectuur (opnieuw) als een relatief autonome discipline met zijn eigen in
ne logica. (Cf. Heynen & Loeckx 2001: 776–777) Daarbij is hij op zoek naar “een logische ge
fie van de stad […], waarin we in hoofdzaak problemen op het vlak van taal, van beschrijving, va
ssificatie bestuderen.” (Rossi 1966/2001: 378) Hij introduceert hiertoe een morfotypologisc
adering, gebaseerd op de idee van het ‘type’, dat hij introduceert met een citaat van de Fran
heoloog en architectuurtheoreticus Quatremère de Quincy (1755–1

Het woord type duidt niet zozeer op het beeld van een perfect te kopiëren of te imiteren voorwerp, als wel 
op de idee van een element dat zelf dienst moet doen als voorschrift voor het model […]. Het model, zoals 
het wordt opgevat in de praktische uitvoering van kunst, is een voorwerp dat we moeten herhalen zoals het 
is. Het type is daarentegen een voorwerp naar aanleiding waarvan iedereen vormen kan realiseren die on-
derling niet op elkaar lijken. In het model is alles precies en voorgeschreven; in het type is alles min of meer 
vaag. Zo zien we ook dat de imitatie van typen niets heeft dat het gevoel en de geest kunnen herkennen. 
[…] In alle landen is de kunst om volgens regels te bouwen ontstaan uit een reeds bestaande kiem. Alles 

heeft een antecedent nodig: niets, op geen enkel gebied, komt 
voort uit niets. En dat ka

overal, ondanks de achteraf aangebrachte veranderingen, het 
elementaire principe is geconserveerd, altijd zichtbaar en 
altijd voor het gevoel en het verstand waarneembaar. Het is 
als een soort kern, rond welke de ontwikkelingen en de vari-
ties waaraan het object onderhevig was zich samengevoegd  
en vervolgens geordend hebben. Op die wijze zijn duizenden 
dingen van elke soort aan ons overgeleverd, en een van de 
belangrijkste bezigheden van de wetenschappen en de filoso-
fie is er de oorsprong en de primitieve oorzaak van te zoeken, 
om er de bestaansreden van te begrijpen. Welnu, dat dient 
een type genoemd te worden in de architectuur, net als op 
ieder ander gebied van de menselijke uitvindingen en instel-
lingen. (Id. 379–380) 

Het type is dus een soort logische constante en Rossi
ziet hierin hetgeen in een dialectische relatie met d
techniek en veel veranderlijkere factoren als functie e
betekenis de vorm bepaalt. 

Behalve voor typen is er in Rossi’s analyse van d
stad op basis van historische gelaagdheid ook een b

grijke rol weg gelegd voor monumenten, “de tastbare tekens van het verleden”. (Id. 382) Same
t tracés en plattegronden vormen ze de meest duurzame factor in de stedelijke ontwikkeling: d
turele context waarin ze tot stand gekomen zijn is mogelijk al lang verdwene

fig. 17. Aldo Rossi, Fabio Reinhart, Bruno Reichlin & 
Eraldo Consolascio: La città analoga – paneel voor de 
Biënnale van Venetië (1976) 

ze de ontwikkeling van de stad richting geven. In de beschrijving van dit proces maakt hij een on-
derscheid tussen aan de ene kant ‘pathologische monumenten’, die relatief op zichzelf staan en wel 
een historisch belang hebben, maar nauwelijks van belang zijn voor de stad als groter geheel en 
aan de andere kant ‘stuwende monumenten’ die nog steeds een functie vervullen in de stad – al 
hoeft dat natuurlijk niet langer de oorspronkelijke functie te zijn – en zo nog steeds een vitale rol 
spelen in de stedelijke structuur. Door middel van deze ‘stuwende monumenten’ vormt de stad 
volgens Rossi de ‘locus’ van het ‘collectieve geheugen’: “op dezelfde manier als de feiten zich inschrij-
ven in het geheugen, komen nieuwe feiten op en vestigen zich als vormen in de stad. Op die manier door-
kruisen de grote ideeën de geschiedenis van de stad en geven haar vorm.” (Id. 383) 
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Rossi’s morfotypologische benadering van de stad op basis van zijn historische gelaagdheid 
wordt concreet in een aanpak waarbij historische analyse en ontwerpen hand in hand gaan. Deze 
aanpak is gebaseerd op het concept analoge stad: een stedelijke architectuur die gebaseerd is op 
herinneringen en analogieën, waarbij de geschiedenis het materiaal voor de architectuur vormt. In 
de Portugese versie van L’architettura della città verheldert hij dit concept aan de hand van het 
schilderij Uitzicht op Venetië van Canaletto (fig. 18), waarop een stadsgezicht afgebeeld staat dat 
we

ntleende regels 
voor harmonie en proportie, die een gesloten en autonoom systeem vormt. Deze idee van archi-

 ‘transparante’ architectuur 
voo

 herkennen als Venetië doordat er drie monumenten te zien zijn die in werkelijkheid niet op de 
afgebeelde wijze gegroepeerd staan (één ervan is zelfs nooit gebouwd). Canaletto schiep dus een 
analoog Venetië, een bewerking van de formele logica van het werkelijke Venetië. 

Net als Robert Venturi maakt Aldo Rossi gebruik van de taalmetafoor: de stad of architectuur als 
medium van betekenisproductie en communicatie. In feite is daarmee niets nieuws onder de zon, 
aangezien de taalmetafoor in de architectuur een lange traditie kent. Deze is bijvoorbeeld terug te 
vinden in de traditie van de klassieke architectuur die zijn wortels heeft in de renaissance. Daarin 
wordt architectuur opgevat als een visuele taal met strikte, aan de klassieken o

tectuur als een autonome taal met een onderliggend systeem van regels is ook terug te vinden in 
later stromingen als de Beaux-Arts. 

Architectuur als taal kan twee dimensies hebben: 
een formele en een overdrachtelijke; in het eerste geval 
gaat het om vormregels met betrekking tot bijvoorbeeld 
proportie, harmonie en ritme in het tweede geval gaat 
het om de symboliek of semantiek van architectuur. 
Het modernisme dat opkomt in de vroege twintigste 
eeuw stelt beide dimensies ter discussie en daarmee de 
taalmetafoor als geheel. Het formele aspect wordt als 
problematisch gezien omdat het een hoge mate van 
autonomie aan de architectonische vorm toekent, ter-
wijl de modernisten een

fig. 18. Canaletto: Uitzicht op Venetië  (ca. 1740) 

rstaan, voortkomend uit de inhoud – de functie – en deze onmiddellijk aanwezig stellend. Ook 
de overdrachtelijke dimensie wordt vanuit het modernisme afgewezen, en wel omdat men meende 
dat de architectonische representatie niets met architectuur als rationele onderbouw van de mo-
derne samenleving te maken heeft: men zag er vooral de representaties van machtsverhoudingen, 
gewoontes en tradities in, die in hun ogen niets te maken hebben met de ontluikende moderniteit. 
Architectonische representaties staan dus vanuit dit perspectief de komst van een nieuwe, betere 
samenleving eerder in de weg dan dat ze ertoe bijdragen.38 

In het postmodernisme en aanverwante stromingen in de architectuur keert de taalmetafoor 
weer terug en wel op een nadrukkelijkere wijze dan voor het modernisme. Van Herck en Loeckx 
wijzen erop dat, terwijl in andere disciplines het structuralisme onder invloed van het Franse post-
structuralisme al een gedaantewisseling aan het ondergaan was, nu het uit de linguïstiek afkomsti-

                                                       
38  Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat er wel een lange traditie bestaat van samenwerking tussen modernistische architecten en mo-
derne kunstenaars, zoals bijvoorbeeld in de poëtische architectuur van de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer. Ook in de Nederlandse archi-
tectuur van met name de jaren veertig en vijftig zijn diverse voorbeelden te vinden van dergelijke toepassing van kunst in moderne architectuur. 
Dit kon echter, zeker in de beginjaren van de modernistische architectuur, op veel weerstand rekenen van met name de functionalistische Duit-
se architecten van de Neue Sachlichkeit. 
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 begrippenapparaten die waren ontwikkeld binnen de taalwetenschappen. Rigoureus en succesvol 
van taaltheorie naar architectuurtheorie waren zeldzaam. Lezer en schrijver stui-

Zo  
beï n-
ken et 
flar che vertoog.39 Robert Venturi en Aldo Rossi laten twee verschil-

ulteert uit associatie (van heterogene elementen, betekenaar en beteken-
de) en differentie (van verwante taalelementen). Meer algemeen is het belang van ruimtelijke structuren 

De ch 
bov d 
wo en 
ligg oort versteende tekst waarin verschillende ver-

cturerend element en Rossi spreekt van 
het ‘collectief geheugen’ en de rol die monumenten en historische straatpatronen spelen als ‘stede-
lijke feiten’, waarmee de stad de ‘locus’ vormt van het collectieve geheugen, terwijl Van Eyck 
spreekt van de ‘interiorized city’ die mede door middel van ‘identifying devices’ verbonden is met de 

structuralisme zijn invloed ging uitoefenen op het architectonische en stedenbouwkundige 
denken: 

Het wat late uur van de semiotische roeping in de architectuur maakte de moeilijkheidsgraad er niet gerin-
ger op. Pogingen tot een wetenschappelijke uitwerking van wat begon als een metaforisch aanvoelen – de 
architectuur bestuderen alsof het een taal is – noopte tot een confrontatie met de complexe en sterk uitge-
bouwde
uitgewerkte transposities 
ten op een overdaad aan specifiek taalkundige begrippen die moeilijk zijn te vertalen naar de materialiteit 
en het realisatieproces van de architectuur. Een vrije, partiële metaforische transpositie van taal naar ar-
chitectuur zette meer zoden aan de dijk, zij het ten koste van wetenschappelijke accuraatheid op semiotisch 
gebied. Zo kan men van een impliciete semiotische aanpak spreken in de ontwerptheorie en de stadsanalyse. 
(Herck & Loeckx 2001: 804–805) 

wel het postmodernisme in de architectuur als het postmodernisme in de filosofie is dus sterk
nvloed door het structuralisme, zij het echter op verschillende wijze. Het architectonische de
 in talige termen is op de eerste plaats een vrije variant van het structuralisme, aangevuld m
den uit het poststructuralistis

lende versies van deze vrije vertaling van het structuralisme zien die beiden veel invloed hebben 
gehad op het architectuur- en stadsdebat. Venturi’s versie kwam al ter sprake: hij benadrukt voor-
al de communicatieve werking van architectuur en daarmee de overdrachtelijke dimensie van ar-
chitectuur als taal. Bij Rossi en andere neorationalisten zien we een hele andere versie van het 
structuralistische denken naar voren komen, een versie die veel meer gebaseerd is op de formele 
dimensie en die volgens Van Herck en Loeckx een duidelijke verwantschap vertoont met het 
structuralisme van De Saussure: 

De definitie van het type, ontleend aan Quatremère de Quincy, berust op twee complementaire elementen. 
Enerzijds een geheel van heterogene, typologische karakteristieken van een object; anderzijds een set van 
varianten van het object, die samen het type omschrijven. Op die manier stemt het type overeen met het 
teken, dat volgens De Saussure res

(posities, relaties) in de morfologische analyse vergelijkbaar met de structurele klemtoon (structuur domi-
neert inhoud) van de Saussuriaanse semiotiek. (Id. 811) 

 stadsanalyse zoals die door Aldo Rossi en andere neorationalisten wordt ontwikkeld laat zi
endien met een taalmetafoor uitleggen als het ‘lezen’ van de stad. De materialiteit van de sta

rdt gevormd door een historische gelaagdheid waarin verschillende verhalen uit het verled
en opgeslagen. De stad is, zo gedacht, dus een s

haallijnen door elkaar lopen die de architect als een soort archeoloog kan blootleggen om op basis 
daarvan een historische continuïteit tot stand te brengen. 

Als we los van het talige aspect ervan de ontwerpaanpak die Aldo Rossi voorstaat met de ‘analoge 
stad’ vergelijken met Aldo van Eycks configuratief ontwerpen, dan lijken deze aan elkaar verwant: 
beiden waarderen de bestaande stad als een waardevol stru

                                                       
39  Vooral in de radicalere varianten van de postmoderne architectuur, zoals in het ‘deconstructivisme’ van architecten als Peter Eisenman komt 
de invloed van het poststructuralisme sterk naar voren. 
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materiële stad. Als we echter preciezer kijken dan zien we dat Aldo Rossi een heel andere benade-
ring voorstaat dan het configuratief ontwerpen van Aldo van Eyck. 

Een poging om de verschillen tussen de configuratieve en de analoge benadering helder te krij-
gen is gedaan door de architect Endry van Velzen in De parallelle stad. Aspecten van het stedebouw-
kundig werk van Aldo van Eyck (1990). Een belangrijk verschil dat hij blootlegt is gelegen in het 
theoretische niveau waarop beide architecten de stad bestuderen: abstract of concreet. In het con-
figuratief ontwerpen van Aldo van Eyck wordt de stad benaderd vanuit een abstract idee ervan: 
stedelijkheid en de ordening van het weefsel, de metafoor stad. Vandaar dat hij vrijwel al zijn 
voo

r vorm, in betekenissen 
die unnen aflezen. In Rossi’s analoge benade-

the opposite direc-

Er l-
do ot 

rbeelden ontleent aan culturen die zo ver van de westerse alledaagse praktijk afstaan dat het 
letterlijk overnemen ervan onmogelijk is, zo meent Van Velzen. Als tegenhanger van wat Aldo 
Rossi de ‘analoge stad’ noemt, bestempelt Van Velzen het perspectief van Aldo van Eyck als de 
‘parallelle stad’. De overgang van de benadering vanuit de ‘parallelle stad’ naar de ‘analoge stad’ 
noemt hij (instemmend) de ‘realistische wending’. Aldo Rossi ontleent zijn voorbeelden niet aan 
verre culturen, maar aan de Europese stad, waar hij typologieën in probeert te herkennen die ge-
makkelijk te actualiseren zijn: “Rossi’s betoog vertrekt vanuit de empirie van de Europese stad: haar 
hoedanigheid, geschiedenis en theorie. De abstracte noties van Van Eyck verschijnen bij Rossi in de vorm 
van concreet materiaal.” (Velzen 1990: 56) Daar ligt 
voor Van Velzen het grote verschil. 

Wat Van Velzen echter niet opmerkt, is dat het ver-
schil tussen abstract en concreet, in het verschil tussen 
Van Eyck en Rossi, ook een verschil is tussen het cen-
traal stellen van mensen en het centraal stellen van de 
architectuur zelf. Het parallelle aspect in het denken 
van Aldo van Eyck zit hem in het zoeken naar culturele 
parallellen, naar overeenkomsten tussen hoe dingen 
gedaan worden, hoe dingen betekenis krijgen, hoe 
mensen hun thuiskomen ervaren, enzovoorts. Het ana-
loge aspect in het denken van Aldo Rossi, daarentegen, 
zit hem eerder in analogie naa

fig. 19. Aldo Rossi: Teatro del Mondo (1979), Venetië, 
Italië (fotograaf onbekend) 

 dingen hebben – voor zover we die nog uit de vorm k
ring is het primaat bij de esthetiek komen te liggen en is het ethisch normatieve aspect van archi-
tectuur vrijwel volledig uit het zicht verdwenen. Deze kritiek op Rossi is ook bij Van Eyck zelf te 
vinden, die stelt dat de typologische benadering niet meer is dan een zoektocht naar een architec-
tuurtaal “for the sake of the language” en niet “for the sake of better, more useful and, if we are lucky, 
less ugly buildings”: 

If a school is to be a good school, it probably won’t look like the old one down the road, nor will it look like 
the kind of ‘typological’ school Aldo R. wants. So it won’t have stark thick walls and smallish cut-out win-
dows, or that oppressive central entrance, in fact it won’t exemplify the kind of authority that requires 
punishment. So it will not call upon the kind of symmetry or anything else that creates that kind of climate 
which Aldo R. and so many others are after. What a good school building requires, if it is to become one, 
doesn’t fit into that sort of formal framework. What any building requires if it is to fulfil its purpose in a 
gratifying way (which is the only way) cannot be achieved in a building that points in 
tion. (Eyck 1984/2008c: 549) 

is dus vanuit een humanistisch perspectief de nodige kritiek mogelijk op de benadering van A
 Rossi. Vanuit een mediatieperspectief gezien legt hij desalniettemin een mediatiefiguur blo
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ontwikkelingen dieert dus bij Rossi niet zozeer tussen mens en belevingswereld, zoals 

n worden uitgelegd als het scheppen van identi-
teit door middel van architectuur. Bij Rossi gaat het om de leesbaarheid van de geschiedenis in de 

efsel. 

ve modernisme. Om te begrijpen waar deze verschuiving 
van
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 in het humanistische perspectief ontbrak. Rossi laat namelijk zien hoe historische ontwikkeli
 hun sporen na laten in de stad en op die manier hun invloed blijven uitoefenen op toekomstige

. De stad me
in het humanistische perspectief, maar tussen mens en het verleden van de mensheid en draagt 
daarmee bij aan de continuïteit van de geschiedenis. Hierin ligt ook een aanvulling op het per-
spectief van Venturi: nieuwe architectuur kan niet alleen ingezet worden als communicatiemedi-
um, zoals Venturi stelt, maar oude architectuur kan ook ‘gelezen’ worden als een soort archeologi-
sche bron die daarmee de geschiedenis blootlegt. 

Postmoderne mediatie 

Bij Robert Venturi en Aldo Rossi treedt dus, zoals hierboven bleek, een mediatiefiguur naar voren 
die zich kort laat uitdrukken als ‘architectuur als communicatie’. Bij Venturi gaat het daarbij om 
een vorm van individuele representatie die ook ka

architectuur en het stedelijke we
In beide gevallen gaat de introductie van de mediatiefiguur van de communicatie gepaard met 

een afschrijven van de mediatiefiguur van de maatschappelijke beïnvloeding door middel van ar-
chitectuur. Deze afschrijving betekent tegelijkertijd een verlossing van architecten en steden-
bouwkundigen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, die zo’n belangrijke rol had gespeeld 
in zowel het utopische als het reflexie

daan komt is een andere invloedrijke idee van belang dat met de term ‘postmodernisme’ ver-
bonden is geraakt: de idee van ‘het einde van de maakbare samenleving’. Deze is terug te voeren 
naar La condition postmoderne: rapport sur le savoir uit 1979, waarin de Franse filosoof Jean-François 
Lyotard het ontstaan signaleerde van een ‘postmoderne conditie’ waarin ‘metaverhalen’ – collec-
tief gedeelde overtuigingen die op narratieve basis een legitimatie geven voor maatschappelijk ver-
ankerde instellingen en waarden – hun geloofwaardigheid zijn verloren. Deze overtuiging bracht 
een verandering teweeg in de aard van teksten en onderzoeken naar stedelijke ontwikkeling. 
Normatieve vragen leken niet langer relevant. Daarvoor in de plaats kwam er een vloedgolf van 
descriptieve literatuur tot ontwikkeling waarbij de nadruk op verschillen, gelaagdheid en plurifor-
miteit kwam te liggen. Daarbij werd vaak niet – zoals de humanistische generatie had gedaan – 
geprobeerd bloot te leggen hoe particuliere verschillen het grotere geheel constitueren en een 
(meervoudige) identiteit verschaffen, maar werd juist benadrukt dat verschillen het onmogelijk 
maken om een groter geheel aan te wijzen, of, in een gematigdere versie zoals we bijvoorbeeld bij 
Aldo Rossi hebben gezien, dat het onmogelijk is om de gevolgen voor het grotere geheel precies te 
voorspellen en we daarom aangewezen zijn op deelinterventies. 

Met de afwijzing van de maakbare samenleving en, daarmee samenhangend, de mogelijkheid 
om invloed uit te oefenen op het grotere geheel, is, zoals verderop zal blijken, een problematische 
situatie ontstaan. 

Alledaagse ervaring – het onbewuste aspect van d

Naast de hierboven beschreven relatie tussen mens en gebouwde omgeving waarbij voor de post-
moderne generatie niet langer de functie voorop staat, maar eerder talig begrepen begrippen als 
identificatie, betekenis en ‘leesbaarheid’ is er nog een heel ander begrip van de stad. Deze vinden 
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we vooral in de literatuur en bij veel van de weinige filosofen die zich aan de stad hebben gewaagd. 
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Deze notie van de stad is nauwelijks verbonden met de ruimtelijke vorm van de stad, maar eerder
met de politieke notie van stedelijke openbaarheid (vaak vanuit de metafoor van de polis en de 
agora) of met de stedelijke ervaring of ‘de stad in het hoofd’, zoals de titel luidt van een hoofdstuk 
in het boek Welkom in Megapolis van de filosoof, psycholoog en literatuurwetenschapper Hendrik-
Jan Bakker. Wat hij daarmee bedoelt, is de stad van verhalen, een literaire stedelijkheid: 

Steden zijn bij uitstek plaatsen waar architectuur, topografie en geschiedenis zich hebben gemengd. De ou-
de Europese stad is een narratieve ruimte, waar alles wat is verwijst naar wat was, er niet meer is of altijd is 
geweest. […] De stad is een boekwerk. Maar dat niet alleen. Dagelijks worden er verhalen aan toegevoegd; 
feitelijke geschiedenissen, maar ook fictieve verhalen gaan meedoen in de groei van de stad. Die fictieve 
elementen ontstaan in de wisselwerking tussen het brein van de schrijver en de openbaarheid van
schiedenis zoals die in de stad vorm heeft gekregen. (Bakker 2008: 199–200) 

danks dat deze benadering van de stad overeenkomsten vertoont met Aldo Rossi’s visie op d
d is er een belangrijk verschil. Waar de postmoderne generatie architecten de relatie tusse
m en subject vooral zoekt in de symbolische lading van de gebouwde omgeving of de archite
r als teken en daarmee gericht is op het object, richt de literaire

subject, maar stelt er geen belang in om een eenduidige relatie te leggen met de materiële vorm. 
Daarmee kan deze literaire benadering gezien worden als de niet-formele tegenhanger van het 
postmoderne perspectief op de stad uit de architectuur en stedenbouw: beide benadering zijn im-
mers talig. Hierin ligt echter een probleem. Deze talige kijk op de stad verhult een andere relatie 
die tussen stad en subject kan bestaan en die niet gebaseerd is op (bewuste) communicatie. 

Dat er ook een onbewuste relatie is tussen mens en stad komt bijvoorbeeld naar voren in het 
werk van de Nederlandse filosoof René Boomkens, wiens oeuvre als rode draad een verkenning 
van de moderne ervaring (die in essentie een stedelijke ervaring is) heeft. In zijn beschouwing over 
wat de pop- of massacultuur en de massale reproduceerbaarheid betekenen voor de kunstbeleving 
sluit René Boomkens aan bij het essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar-
keit (1936) van de Joods-Duitse filosoof Walter Benjamin (1892–1940) en stelt hij dat massale 
reproduceerbaarheid van kunst niet alleen leidt tot een verandering van de maatschappelijke sta-
tus ervan (de opkomst van de populaire cultuur), maar ook voor een verandering in de beleving 
van kunst: “Concentratie, gericht op het eenmalig naderen van een verte, maakt plaats voor verstrooiing 
in de herhaling van de gewoonte.” (Boomkens 1994: 45) Anders gezegd: “in plaats van de op één punt 
gerichte aandacht (concentratie) treedt een in diverse richtingen tegelijkertijd verspreide aandacht (ver-
strooiing), die een kennisname impliceert, die is gebaseerd op gewenning en gewoonte.” (Id. 123) De klas-
sieke (negentiende-eeuwse) kunstbeschouwing maakte een absoluut onderscheid tussen hoge en 
lage kunsten: tussen serieuze kunst met een autonoom karakter en volkscultuur. Het waarnemen 
van serieuze kunst werd vanuit de ideologie van l’art pour l’art40 verondersteld studie en concen-
tratie te vereisen. Dat dit in feite een ideaalbeeld is dat in werkelijkheid niet waargemaakt wordt, 
blijkt wel uit de volgende passage waarin Benjamin analyseert hoe we architectuur (‘bouwkunst’) – 
één van de ‘hoge kunsten’ – in het dagelijkse leven waarnemen: 

De architectuur vormde van oudsher het prototype van een kunstwerk waarvan de receptie in de verstrooi-
ing en door het collectief plaatsvindt. De wetten van haar perceptie zijn het meest leerzaam. 

 
40  Overigens merkt Boomkens op dat gedurende de negentiende eeuw onder kunstenaars altijd de vraag heeft gespeeld of kunst een zuiver es-
thetisch doel heeft (waar de ideologie van l’art pour l’art voor staat) of zich juist moet inlaten met politieke en sociale kwesties. (Boomkens 1994: 
125) 
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einde lopen van de renaissance. De paneelschilderkunst is een schepping van de middeleeuwen, en niets 
waarborgt haar een ononderbroken voortbestaan. De behoefte van de mens aan onderdak i
vend. De bouwkunst heeft nooit braakgelegen. Haar geschiedenis is langer dan die van iedere andere kunst, 
en zich een voorstelling te vormen van haar invloed is van betekenis voor iedere poging om zich rekenschap 
af te leggen van de verhouding van de massa’s tot het kunstwerk. Bouwwerken worden op tweeledige wijze 
gerecipieerd: door gebruik en door hun waarneming. Of beter gezegd: tactiel en optisch. Er ontstaat van 
zulk een receptie geen begrip, als men zich haar voorstelt naar de wijze van de ingekeerde receptie, zoals zij 
bijvoorbeeld bij reizigers ten overstaan van beroemde bouwwerken gebruikelijk is. Er bestaat namelijk aan 
de tactiele kant generlei tegenhanger van wat aan de optische kant de contemplatie is. De tactiele receptie 
vindt niet zozeer langs de weg van de opmerkzaamheid plaats als wel langs die van de gewoonte. Ten aan-
zien van de architectuur bepaalt deze laatste verregaand zelfs de optische receptie. Ook zij vindt naar haar 
wezen veel minder plaats in een gespannen aandacht dan in een terloopse waarneming. Deze in verband met 
de architectuur ontwikkelde receptie bezit echter in bepaalde omstandigheden canonieke waarde. Want: de 
taken die op historische keerpunten aan het menselijke waarnemingsapparaat worden gesteld, zijn langs de 
weg van de zuivere optica, met andere woorden de contemplatie, geheel niet op te lossen. Men wordt ze ge-
leidelijk aan naar de aanwijzing van de tactiele receptie, door gewenning meester. (Id. 128–129)41 

is dus meer dan een gelaagdheid van verhalen en tekens die de stad tot stad maakt en die d
d stedelijk maakt: de notie verstrooide aandacht laat zien dat de meeste verhalen helemaal ni
situeerd’ zijn in de stad zelf, maar in het handelen in de stad, het gebruik van de stad. 
Als we nu nogmaals terugkeren naar het verschil tussen Aldo van Eyck en Aldo R

de parallelle stad en de analoge stad, dan tekent zich duidelijk een belangrijke beperking van de 
laatste af: de analoge stad is, net als het postmodernisme van Venturi, gebaseerd op visuele waar-
neming en ontkent de manier waarop wij in het gebruik ons de stad eigen maken, er e

e aangaan. Voor Aldo van Eyck staat deze tactiele waarneming, de waarneming via het li-
chaam, boven de visuele waarneming. (Cf. Velzen 1990: 53) Zoals Walter Benjamin in het hier-
boven aangehaalde citaat al stelt spelen echter in werkelijkheid zowel de visuele of optische als de 
tactiele kwaliteit van de gebouwde omgeving een belangrijke rol. Vooral als iemand ergens voor 
het eerst komt speelt de visuele kwaliteit zelfs een uiterst belangrijke rol voor de eerste indruk en 
daarom is het niet verwonderlijk dat in een tijd waarin stedelijke overheden veel belang hechten 
aan city branding, om zo de stad aantrekkelijker te maken voor investeerders en toeristen en dus 
voor nieuwe bezoekers, de visuele kwaliteit alle aandacht naar zich toe trekt. Men kan echter nog 
zo veel aandacht besteden aan hoe de stad eruit ziet, als de stad door de alledaagse bewoners en 
gebruikers niet geleefd wordt dan zal het dat naar buiten toe ook niet uitstralen. De bewuste vi-
suele kwaliteit heeft de onbewuste gebruikskwaliteit nodig en dat geldt ook andersom; bewuste 
visuele kwaliteit en onbewuste gebruikskwaliteit staan in een wederkerige relatie tot elkaar. 
Daarmee kunnen we ook concluderen dat het humanistische en het postmoderne perspectief op 
de stad vanuit een mediatieperspectief complementair zijn en daarmee dat het mogelijk moet zijn 
om de mens weer centraal te stellen, zonder alle veranderingen in de benadering van de stad zoals 
die onder invloed van het postmodernisme hebben plaatsgevonden af te wijzen. 

 
41  Door Boomkens geciteerd uit Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid, Nijmegen: SUN, 1985 
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Het einde van de maakbare samenleving? 

Zoals al eerder opgemerkt gaat de opkomst van de ‘postmoderne stemming’ gepaard met het losla-
ten van het geloof in de maakbare samenleving om daarvoor in de plaats het belang van verschil-
len centraal te stellen. Natuurlijk is het (in filosofisch opzicht) verhelderend geweest om een per-
spectief te openen dat laat zien hoe de werkelijkheid begrepen kan worden vanuit een veelheid 
aan verhalen, discoursen of teksten en hun onderlinge relaties, waarbij ook nog eens allerlei be-
langen een rol spelen. Ook het in twijfel trekken of er wel een eenduidige werkelijkheid is, is een 
interessante filosofische exercitie. Of het vanuit een architectonisch en stedenbouwkundig opzicht 
wel zo’n goed idee is om rücksichtslos de maakbare samenleving af te schrijven, dat is echter nog 
maar de vraag. 

Als we ons verplaatsen van het perspectief van de filosoof die de wereld of ons begrip van de 
wereld wil begrijpen, dan wel daar kritiek op wil leveren, naar de architect, stedenbouwkundige of 
beleidsmaker die als taak heeft deze wereld vorm te geven, dan introduceert het ‘einde van de 
maakbare samenleving’ een problematische situatie. Natuurlijk is het van belang om kritisch te 
staan tegenover vormen van utopisme zonder zelfkritiek, zoals het vroeg-modernistische blauw-
drukdenken dat uitging van een deterministische relatie tussen de vorm van de stad en de stede-
lijke samenleving en daarbij blind was voor de mogelijkheid van onvoorziene gevolgen. Het maakt 
echter nogal een verschil of men de maakbare samenleving bekritiseerd of deze volledig afschrijft. 
Hoe is het immers mogelijk om een ontwerp te maken voor iets nieuws zonder een beeld te heb-
ben van waar het met de maatschappij naar toe gaat? Hoe te bepalen wat een goed stedenbouw-
kundig ontwerp is zonder een normatief standpunt in te nemen? Daar komt nog bij dat, zoals ik in 
de inleiding al stelde, het mediatieperspectief in de techniekfilosofie heeft laten zien dat onder 
invloed van wat wij maken de wereld om ons heen verandert, met als gevolg dat ook de perceptie 
die wij van die wereld en van onszelf hebben verandert. Alleen al vanuit dit inzicht mag het dui-
delijk zijn dat het afschrijven van de maakbare samenleving de maakbaarheid niet afschrijft, maar 
hooguit ervoor zorgt dat we elke mogelijkheid die we hebben om de gevolgen van ons handelen 
enigszins onder controle te houden kwijtraken. 

In plaats van de maakbare samenleving af te schrijven omdat plannen zonder onvoorziene ge-
volgen niet bestaan, doen we er dus beter aan om ons de vraag te stellen hoe we zo goed mogelijk 
kunnen leren omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de maakbaarheid van de 
samenleving. Precies hier komt het mediatieperspectief, zoals dat in de techniekfilosofie is ontwik-
keld, om de hoek kijken. 
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Na in de vorige twee hoofdstukken op zoek te zijn geweest naar een mediatieperspectief in het 
architectuur- en stedenbouwdebat wordt het nu tijd om de aandacht te richten op het mediatie-
perspectief zoals dat zich ontwikkeld heeft vanuit de techniekfilosofie. In dit hoofdstuk behandel 
ik daartoe vier filosofen uit wiens denken zich een mediatiefiguur heeft ontwikkeld, waarna ik deze 
verschillende benaderingen op elkaar betrek en vergelijk met de figuren die we in het vorige 
hoofdstuk tegengekomen zijn in de modernistische, humanistische en postmoderne architectuur. 

Voordat ik op zoek ga naar een verband tussen techniekfilosofie en architectuur, zal ik eerst 
even stil staan bij de verhouding tussen architectuur en techniek. Dit doe ik omdat het archi-
tectonisch ontwerpen en het technisch ontwerpen zowel grote overeenkomsten, maar ook grote 
verschillen kent. 

Architectuur en stedenbouw vanuit een techniekfilosofisch perspectief? 

Wanneer nu dé filosofische vraag is, hoe om te gaan met de techniek, vast te stellen waar haar grenzen lig-
gen, en welke andere gebieden van het bestaan tegen haar in bescherming dienen te worden genomen (ik 
denk daarbij vooral aan de aarde, de poëzie en aan alles wat aan de kunst dichterlijk is), dan lijkt mij dat 
een probleem waarmee de architectuur reeds veel langer is geconfronteerd. Sinds de renaissance is het im-
mers [de] opgave van de architect als iemand die zowel ingenieur is als vrij scheppend kunstenaar, om tech-
niek en kunst te integreren, teneinde een omgeving te scheppen waarin het wonen van mensen adequaat ge-
stalte kan krijgen. De architectuur komt volgens mij filosofisch in het geding omdat zij enerzijds als tech-
niek volledig dreigt op te gaan in de planning, anderzijds als kunst voordurend probeert het poëtische in 
steen gestalte te geven. 
Architectuur bevindt zich dus in een fundamentele en onherleidbare ambivalentie tussen techniek en kunst 
en omgekeerd. De articulatie van de grens tussen deze twee gebieden van planning en poëzie verschaft aan 
Heideggers wending van het dichterlijke wonen de hoge rang die haar toekomt. In de voor de filosofie en de 
architectuur gemeenschappelijke vraag naar de grens die kunst en techniek scheidt en verbindt, in het pro-
bleem van de integratie van techniek in de cultuur (en niet omgekeerd) ligt volgens mij de kans en de nood-
zaak voor de ontmoeting tussen beide. (Bolle 1992: 96–97) 

Dit schreef de Nederlandse filosoof Eric Bolle in 1992, op het moment dat het postmodernisme 
met architecten als Peter Eisenman, Frank Gehry en Bernard Tschumi op zijn hoogtepunt was. 
Het architectonische deconstructivisme ontleende zijn naam aan de samenwerking tussen de ar-
chitect Peter Eisenman en de filosoof Jacques Derrida en zowel in de architectuur als in de filosofie 
kan het deconstructivisme gezien worden als de poging om de uitgangspunten van het postmoder-
nisme tot in het extreme te trekken. De jaren negentig is ook de tijd waarin de architect zich 
steeds meer als een kunstenaar ging zien: het is de tijd waarin de ‘starchitect’ bejubeld werd als een 
groot artiest en zijn werken de inzet werden van city branding, met als hoogtepunt Frank Gehry’s 
Guggenheim Museum dat in één keer de Spaanse stad Bilbao wereldwijd op de kaart zette. Na-
tuurlijk weet (en wil) niet iedere architect deze status te bereiken, maar toch werd er een trend 
zichtbaar dat architecten zich in toenemende mate met (toegepaste) kunstenaars gingen identifi-
ceren en zich veelal verzetten tegen de associatie met opbouwwerkers – zoals in de jaren zeventig 
– of (technisch) ingenieurs – zoals in het nieuwe bouwen van de jaren vijftig en zestig. 

Om de mogelijke argwaan, die de vergelijking tussen kunst en techniek zou kunnen oproepen, 
voor te zijn, zal ik dit hoofdstuk beginnen met een analyse van de relatie tussen architectuur, 
techniek en kunst. Dit moet er niet alleen toe bijdragen inzicht te krijgen in hoe techniekfilosofi-
sche concepten een rol kunnen spelen in het architectuurdebat, maar ook andersom: hoe tech-
niekfilosofen de architectuurpraktijk zouden kunnen benaderen, rekening houdend met de speci-
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ficiteit van de architectuurpraktijk die op punten aanzienlijk verschilt van de praktijk van weten-
schappers en ingenieurs, maar ook van die van industrieel ontwerpers. 

Architectuur, techniek, kunst 

‘Wat is architectuur en wat is een architect?’ Dit zijn geen nieuwe vragen. Er is al zeker anderhal-
ve eeuw een onophoudende stroom essays waarin deze vragen gesteld worden. Tegelijkertijd is er 
in veel van die essays een behoefte herkenbaar om de positie van de architectuur als zelfstandige 
discipline te verdedigen en te bekrachtigen. Ontwikkelingen als industrialisering (massaproduc-
tie), democratisering (inspraak) en commercialisering (opkomst van de projectontwikkelaar) wer-
den met argusogen bekeken; vrezend dat de positie van de architect in het geding zou komen en 
anderen zijn rol over zouden nemen. Men kan zich afvragen of die argwaan terecht is, want er is in 
die anderhalve eeuw veel veranderd in de architectuurpraktijk, maar de architect is nog steeds 
niet uitgestorven. Ook de verhouding tussen architectuur, kunst en techniek moet in het licht van 
deze argwaan ten aanzien van potentiële concurrenten gezien worden.  

De positiebepaling van architectuur, kunst en techniek ten opzichte van elkaar heeft alles te 
maken met een ontwikkeling die zich in de afgelopen eeuwen heeft voltrokken: een proces van 
specialisatie en autonomisering van disciplines. Waar Leonardo da Vinci in de vijftiende eeuw nog 
tegelijkertijd filosoof, wetenschapper, ingenieur en kunstenaar was (en deze begrippen in zijn tijd 
nog niet in de huidige betekenis bestonden), ontstonden in zestiende en zeventiende eeuw de na-
tuurwetenschappen als gespecialiseerde disciplines gebaseerd op een wetenschappelijke methode. 
(Cf. 2001) In de achttiende en negentiende eeuw ontwikkelde ook de kunsten zich tot autonome 
disciplines (Kattenbelt 1999: 95–116) en ontstond het onderscheid tussen hoge kunst (gemaakt 
door autonome kunstenaars en verbonden met de burgerlijke elite) en lage kunst (uitingen van 
massacultuur). Architectuur (bouwkunst) werd beschouwd als één van de hoge kunsten. ‘Tech-
niek’ als aparte verzameling disciplines ontstond met de industrialisatie toen ingenieurs – van oor-
sprong de aanduiding voor de ontwerpers van wapens, schepen en verdedigingswerken voor het 
leger – zich gingen bezighouden met civiele taken als de aanleg van infrastructurele projecten zoals 
kanalen en later spoorwegen, en de toenemende industrialisatie om een professionalisering van de 
ontwerppraktijk vroeg. 

Traditioneel wordt architectuur dus tot de kunsten gerekend, en wat dat betreft is de identifi-
catie van architecten met kunstenaars niet vreemd. Ook in het ontstaan van de moderne archi-
tectuur was er aanvankelijk een nauwe band tussen architectuur en beeldende kunst. Zo was aan 
het Bauhaus (de invloedrijke Duitse kunstacademie uit het Interbellum die mede aan de wieg 
stond van de moderne avant-garde) de architectuurklas het hoogst haalbare: alleen de allerbeste 
studenten werden toegelaten. Door de toenemende rationalisering van de architectuurpraktijk 
van het ‘nieuwe bouwen’ en de massaproductie uit de Wederopbouw, verschoof het ideaal van de 
kunstenaar naar de ingenieur. Zoals in de voorgaande twee hoofdstukken al naar voren kwam wa-
ren de gevolgen hiervan minder rooskleurig dan gehoopt en het zou goed kunnen dat dit ervoor 
gezorgd heeft dat niet alleen de identificatie weer verschoof van de ingenieur naar de kunstenaar, 
maar dat er ook bij veel architecten een aversie ontstond tegen elke associatie met ingenieurs. 

In het postmoderne architectuurdebat keerde de notie van de intrinsieke waarde van architec-
tuur als kunstwerk terug. Er is in de afgelopen eeuw echter wel een belangrijke verandering opge-
treden. Tegenwoordig wordt, mede door de complexe eisen waaraan gebouwen moeten voldoen, 
het merendeel van de gebouwen direct of indirect (via een catalogus) door architecten ontworpen. 
In de negentiende eeuw daarentegen ontwierpen architecten slechts publieke gebouwen en de 
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huizen van notabelen – en dan was de architect over het algemeen ook nog eens slechts verant-
woordelijk voor de gevel. Wat daarachter zat werd aan vaklieden overgelaten. Wat dat betreft kan 
gerust gesteld worden dat – ondanks dat in afgelopen decennia de rol van de architect verkleind is 
door de opkomst van projectontwikkelaars en enorme bouwbedrijven die alles zelf in huis hebben 
– het architectenberoep nu heel wat breder en complexer is dan in de negentiende eeuw en daar-
mee in grotere mate ook technischer geworden is. 

Rationaliteit versus intuïtie 

Hoe architectuur en techniek zich precies tot elkaar verhouden is niet de vraag die hier centraal 
staat. Waar het hier om gaat is of er genoeg overeenkomsten zijn tussen de architectuurpraktijk en 
de ingenieurspraktijk om een verbinding tussen techniekfilosofie en de architectuur- en steden-
bouwpraktijk te rechtvaardigen. Ik gebruik hierbij bewust de term architectuurpraktijk: het ver-
schil tussen de manier waarop architecten en ingenieurs ontwerpen ligt namelijk niet zozeer in die 
praktijk zelf, maar in de perceptie die architecten en ingenieurs van hun eigen manier van werken 
hebben: intuïtief tegenover rationeel. Uit het recente promotieonderzoek van de psycholoog Ro-
bin Groeneveld (2006) naar de rol van intuïtie in het ontwerpproces blijkt dat rationaliteit en in-
tuïtie elkaar niet uit sluiten. Sterker nog: om in staat te zijn om een goed ontwerp te maken moet 
de ontwerper op zoek naar een evenwicht tussen rationaliteit en intuïtie. Groenevelds onderzoek 
bestaat uit twee delen: enerzijds een literatuuronderzoek naar wat intuïtie is en welke rol eraan 
toegeschreven wordt, daarnaast een reeks diepte-interviews met ontwerpers om uit te vinden hoe 
zij zelf het ontwerpproces beschrijven en ervaren. Zijn onderzoek richt zich op industrieel ontwer-
pers en dat betekent dat zijn resultaten niet vanzelfsprekend ook van toepassing zijn op het ont-
werpproces van architecten. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld de rol van methodologische 
modellen die proberen een rationele beschrijving te geven van het ontwerpproces en waarin de rol 
van intuïtie ondergewaardeerd wordt. In de opleiding van industrieel ontwerpers spelen – net als 
in die van ingenieurs – deze methodologische modellen een belangrijke rol. In de opleiding van 
architecten en stedenbouwkundigen daarentegen spelen deze modellen niet of nauwelijks een rol42 
– ontwerpen is iets dat men al doende leert. Wat dat betreft ligt het architectuuronderwijs dichter 
bij het kunstonderwijs, terwijl dat van industrieel ontwerpen dichter bij het techniekonderwijs ligt. 
Overigens zou de minder sterke focus op het rationele ontwerpen bij architectuur en stedenbouw 
ook te verklaren kunnen zijn door de enorme complexiteit van de meeste ontwerpopdrachten, 
waarbij het plan van eisen veel te weinig houvast biedt voor een rationeel ontwerpproces. 

Het begrip ‘intuïtie’ wordt door Robin Groeneveld gedefinieerd als: 

een manier van denken die gericht is op het verkrijgen van inzichten of principes die onmiddellijk evident 
zijn, waarvan de waarheid niet direct met behulp van argumenten kan worden beschreven. Het is een pro-
ces dat loopt van het contact met diepere, onbewuste lagen van bewustzijn tot het moment dat de inhouden 
hiervan bewust en concreet worden gemaakt. Het hart van dit proces is het intuïtieve moment of de intuï-
tieve ervaring. Op dat moment ontstaat er een synthese tussen verschillende soorten informatie. Het kan 
tevens het moment zijn dat een persoon een verbondenheid voelt met diepere en eventuele collectieve lagen 
van zijn bewustzijn. (Groeneveld 2006: 31) 

Het intuïtieve moment dat hij noemt is wat voor de ontwerper het moment van inspiratie is, maar 
ook het eureka-moment van de filosoof of de wetenschapper. Deze ingeving uit het onbewuste 

                                                       
42  In de Nederlandse architectuuropleidingen speelt (voor zover ik weet – ik heb daar verder geen specifiek onderzoek naar gedaan) methodolo-
gie geen rol van betekenis en ook in de literatuur over architectuur en stedenbouw is het geen belangrijk thema. 
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(niet-rationele) speelt voor iedereen een rol en daarmee is Groenevelds beschrijving van rationali-
teit en intuïtie als twee onlosmakelijke en complementaire aspecten van het oplossen van een 
probleem of het maken van een ontwerp ook van toepassing op zowel ingenieurs als architecten. 
Ingenieurs beschouwen hun eigen manier van werken als rationeler dan deze in werkelijkheid is, 
terwijl architecten het intuïtieve aspect benadrukken van hun manier van ontwerpen. Doordat in 
het ontwerpen rationaliteit en intuïtie in werkelijkheid allebei een rol spelen zullen er dus meer 
overeenkomsten zijn in de manier van werken dan ze zelf willen zien. 

Ontwerper versus onderzoeker 

Een veel belangrijker verschil dan dat tussen architect en ingenieur is het verschil tussen ontwer-
per en onderzoeker. Wat deze twee van elkaar onderscheidt is het uitgangspunt dat het probleem 
definieert: een te bereiken oplossing of een te begrijpen fenomeen. Natuurlijk is dit geen absoluut 
verschil. Het is zelfs de vraag of er onderzoek bestaat zonder een idee van de uitkomst (hypothese) 
of ontwerpen zonder vooronderzoek (of anders nog: ontwerpen dat geen inzicht oplevert, al is het 
maar in vorm van ontwerpervaring). Wat met deze verschillen in uitgangspunt samenhangt, is een 
verschillende manier waarop met informatie omgegaan wordt en met welke focus gelezen wordt: 
waar een filosoof of wetenschapper leest met een kritische blik, daar leest een ontwerper met een 
verwonderende blik. Dit verschil is te verklaren uit een verschil in doelstelling. Een ontwerper wil 
iets maken, is op zoek naar aanleiding, inspiratie, bevestiging. Daarbij is het logischer om op zoek 
te gaan naar citaten dan om oeuvres door te spitten; daar heeft een ontwerper de tijd en soms mis-
schien ook het geduld niet voor. 

Misschien verklaart dit de aantrekkingskracht die een postmoderne filosoof als Gilles Deleuze 
uitoefent op architecten en architectuurtheoretici, die hun eigen manier van werken als ‘rizoma-
tisch’ zien: “Zoek de stukken op in een boek die je van pas komen en waarmee je iets kunt beginnen. […] 
In een boek valt er niets te begrijpen, maar er is veel waarvan je gebruik kunt maken. Niet iets om te in-
terpreteren of om te betekenen, maar veel om mee te experimenteren.” (Deleuze & Guattari 1976/2004: 
48) Ik wil hier niet ontkennen dat die manier van lezen bij kan dragen aan het vinden van inspira-
tie, als een vorm van vrijdenken, maar er is in de afgelopen decennia ook een klimaat ontstaan 
waarin het merendeel van de architecten en stedenbouwkundigen zich nauwelijks nog inlaat met 
‘theorie’, terwijl een kleine groep architecten en architectuurtheoretici steeds ontoegankelijkere 
en abstractere teksten produceert die ver van de dagelijkse architectuurpraktijk staan. (Hulstaert 
2001) Er lijkt wat dat betreft tegelijkertijd sprake te zijn van een zekere vorm van intellectualisme 
als een vorm van anti-intellectualisme. 

Omdat zowel de intellectualistische flirt met (bewust) multi-interpretabele postmoderne filoso-
fen als het anti-intellectualistische afwijzen van ‘theorie’ terug te voeren lijken te zijn op het abso-
luut veronderstelde onderscheid tussen rationaliteit en intuïtie, wil ik nu nogmaals terugkeren 
naar dat laatste begrip. Zoals Groeneveld liet zien is er geen absoluut onderscheid tussen rationali-
teit en intuïtie, maar zijn ze complementair en beiden onmisbaar in het ontwerpproces. Rationele 
kennis (wetenschap, techniek, filosofie, statistieken, enzovoorts) hoeft het intuïtieve proces dus 
niet in de weg te staan. Sterker nog: ze voeden het intuïtieve proces. Intuïtie hangt samen met het 
maken van keuzes op basis van onbewuste (niet-expliciete) kennis, inzicht en verbanden. Dit is 
niet iets dat a priori aanwezig is, maar dat moet groeien door het tot zich nemen van (rationele, 
wetenschappelijke) kennis, door ervaring, door (bewuste en onbewuste) reflectie, enzovoorts. Het 
is een soort begrijpen van waar men mee bezig is en hoe de wereld in elkaar zit, zonder het precies 
uit te kunnen leggen. Het is precies datgene wat zo mooi metaforisch wordt uitgedrukt door het 
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Duitse woord ‘Fingerspitzengefühl’: het precies weten hoe te handelen, zonder daar een rationele 
theorie voor klaar te hebben, een tactiel weten. Intuïtie is iets dat zich laat voeden en laat oefenen 
en juist daarom is het van belang om zich open te stellen voor nieuwe inzichten, niet alleen in de 
vorm van indrukken en ervaringen, maar ook in de vorm van (wetenschappelijke en filosofische) 
kennis. Het beeld dat hoe minder men weet hoe creatiever men kan zijn, is dus niet correct: hoe 
meer men weet, hoe beter men kan vrijdenken (maar dan is het nog altijd van belang dat men zich 
leert openstellen voor het creatieve moment, zoals Groeneveld ook benadrukt). 

Het ligt voor de hand dat in de werking van het creatieve proces het verschil tussen ontwerper 
en onderzoeker eigenlijk ook niet zo groot is: de intuïtie geeft beiden een inzicht dat vervolgens 
geconcretiseerd moet worden, wat met rationaliseren gepaard gaat. Alleen zal bij de onderzoeker 
de focus bij het rationaliseren liggen op het formuleren van een zo ‘waar’ mogelijke theorie, terwijl 
de ontwerper een zo ‘goed’ mogelijk product wil maken (maar wat is nu eigenlijk het verschil tus-
sen ‘waar’ en ‘goed’, in deze context?) 

Mediatiefilosofie 

‘Wat is techniek en welke gevolgen gaan ervan uit?’ Dat is de kern van de techniekfilosofie. De 
Nederlandse filosofen Hans Achterhuis en Peter-Paul Verbeek maken daarbij een onderscheid 
tussen klassieke en empirische techniekfilosofie. (Achterhuis 1997, Verbeek 2000) In de klassieke 
techniekfilosofie van onder andere Karl Jaspers (1883–1969), Martin Heidegger (1889–1976), 
Hannah Arendt (1906–75) en Jacques Ellul (1912–94)43 stonden niet zozeer de maatschappelijke 
veranderingen die met technologische ontwikkelingen gepaard gaan centraal, maar eerder de his-
torische en transcendentale voorwaarden die de ontwikkeling van de moderne technologieën mo-
gelijk hebben gemaakt. Deze filosofie onderkent dat er een kloof is tussen antropologische theorie-
en die de mens zien als scheppend wezen en de technologische benadering en theorieën die de 
mens zien als een wezen dat gekenmerkt wordt door het talige en het symbolische, maar daarbij 
wordt die laatste uiteindelijk als superieur gezien. Dit leidt ertoe dat de toon van de klassieke 
techniekfilosofie veelal negatief van aard is: als wij niet in staat zijn om de techniek weer te on-
derwerpen aan het woord en het denken, dan zullen we machteloze slaven worden van de tech-
niek, dan zal de mens (verder) vervreemden van zichzelf en van zijn wereld (Heidegger), of zal de 
massificatie en bureaucratisering waar de ontwikkeling van de technologische cultuur mee gepaard 
gaat ervoor zorgen dat het individu oplost in zijn functie (Jaspers).44 

De klassieke techniekfilosofie gaat dus vooral over de grenzen die gesteld zouden moeten wor-
den aan technologische ontwikkeling. Ze is echter niet in staat om nieuwe ontwikkelingen in de 
technologische cultuur goed te begrijpen, laat staan het ontwerpen van nieuwe technieken. Dit 
leidde ertoe dat, net als eerder in de wetenschapsfilosofie onder invloed van de Amerikaanse na-
tuurkundige en wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn (1922–96)45 gebeurd was, dat vanaf de jaren 
zeventig een empirische wending plaatsvond binnen de techniekstudies (techniekfilosofie, 

                                                       
43  Dat een auteur hier als ‘techniekfilosoof’ wordt aangeduid wil niet zeggen dat deze auteur zich uitsluitend met het onderwerp ‘techniek’ bezig-
hield. Het is een verwijzing naar de behandeling van het onderwerp binnen het oeuvre van de desbetreffende auteur. 
44  Verbeek wijst erop dat Jaspers’ benadering in feite geen kritiek is op gebruiksvoorwerpen (die volgens hem nog slechts functioneel voor men-
sen aanwezig zijn) als zodanig, maar op een historische fase in het ontwerp van producten: datzelfde functionalisme dat in de vorige hoofdstuk-
ken in relatie tot de architectuur en stedenbouw ter sprake kwam. (Verbeek 2000: 34-35) 
45  Kuhn bestudeerde de ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën niet vanuit hun inhoud, zoals bijvoorbeeld Popper dat deed, maar vanuit 
hun historische en sociologische inbedding. Hij kwam daarbij tot de conclusie dat sociale factoren (zoals de status van een instituut of sympathie 
bij collega’s) een enorme invloed hebben op de acceptatie van nieuwe theorieën, zeker als er verschillende concurrerende nieuwe theorieën zijn. 
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-sociologie en -geschiedenis). De aandacht verplaatste zich van de abstracte notie van dé techniek 
naar concrete technieken. Daarmee werd het ook mogelijk om te bestuderen hoe technologieën, 
de maatschappij, denkbeelden en gewoontes zich in onderlinge relatie ontwikkelden en welke ge-
volgen dat gehad heeft (negatief én positief, voor zover dat onderscheid überhaupt absoluut te 
maken is). Bovendien biedt het de mogelijkheid om de ontwerp- en gebruikspraktijk van techno-
logieën en producten nader te bestuderen en zo tot genuanceerdere inzichten met betrekking tot 
de ethische implicaties van technieken te komen dan een eenzijdige focus op de grenzen die aan 
techniek gesteld zouden moeten worden. 

Om aansluiting te vinden bij architectuur en stedenbouw is er nog een gevolg van deze empiri-
sche wending van belang: deze gaat gepaard met een verruiming van het begrip ‘techniek’. Hei-
degger, als één van de meest invloedrijke klassieke techniekfilosofen, maakte een onderscheid tus-
sen traditionele technieken en moderne technologieën en daarmee tussen een voorindustriële 
vorm van techniek die de werkelijkheid nog ‘liet zien’ en een vorm van techniek die door de indu-
strialisatie is voortgebracht en die op beheersing is gericht en de wereld als een voorraad ziet, als 
iets dat maakbaar en beheersbaar is. Op het niveau van concrete technieken beschouwd is dit on-
derscheid echter problematisch, omdat dan blijkt dat in alle technieken een vorm van beheersing 
(functionaliteit) aanwezig is en technieken bovendien altijd meer dan beheersing zijn.46 De empi-
rische wending heeft ervoor gezorgd dat de focus verplaatst is van de mogelijkheidsvoorwaarden 
van technieken en technologische cultuur naar de rol die technieken spelen in de cultuur en de 
maatschappij. Techniek kan daarbij verwijzen naar de meest uiteenlopende technieken, van een 
kampvuur tot het internet, of zelfs naar de materiële context waarin de mens leeft. Peter-Paul 
Verbeek gaf zijn boek de titel De daadkracht der dingen, en die titel geeft het al aan: de empirische 
techniekfilosofie komt voort uit de studie naar de rol van de techniek, maar het is in de loop der 
tijd steeds meer een filosofie van de dingen geworden. Daarbij is de link al gelegd met kunst (Pe-
tran Kockelkoren) en industrieel ontwerpen (Peter-Paul Verbeek, Steven Dorrestijn). 

De mediatiefilosofie is een perspectief binnen de techniekfilosofie, waarbij de term ‘mediatie’ 
staat voor een actieve vorm van bemiddeling. De idee erachter is dat dingen en technieken bestu-
deerd worden door te kijken hoe ze ‘mediëren’ tussen mens en wereld: hoe ze beïnvloeden hoe 
iemand de wereld ervaart, of begrijpt en hoe diezelfde persoon de wereld – de ‘werkelijkheid’ – 
benadert. Mediatiefilosofie is geen duidelijk omschreven stroming, het is eerder een verzamelterm 
voor een aantal benaderingen van verschillende auteurs die een aantal uitgangspunten delen. Op 
de eerste plaats zijn het benaderingen die relativistisch van aard zijn, maar niet in de extreme mate 
van sommige postmoderne auteurs: het uitgangspunt is dat als dé werkelijkheid al bestaat, we daar 
geen directe toegang toe hebben. We kunnen de werkelijkheid alleen bemiddeld of ‘gemedieerd’ 
benaderen, waardoor het beeld dat iemand heeft van de werkelijkheid niet volledig overeen hoeft 
te komen (dat is zelfs hoogst onwaarschijnlijk) met dat van iemand anders: de werkelijkheid zoals 
die tot ons komt is een relatieve werkelijkheid. 

De vier auteurs die ik in deze paragraaf behandel ontwikkelen allen, vanuit verschillende rich-
tingen, verschillende varianten op het concept mediatie. Daarmee leggen ze alle vier een ander 
aspect bloot van de manier waarop het menselijk ‘in-de-wereld-zijn’ – zoals Heidegger het uitrukt 
– wordt gemedieerd door technieken en dingen. 

                                                       
46  Cf. Verbeek 2000: 75–92 voor een uitgebreide kritiek op Heideggers techniekfilosofie. 
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Don Ihde 

Het mag dan ongebruikelijk zijn in de context van de Angelsaksische filosofie, de Amerikaanse 
filosoof Don Ihde begon zijn carrière als fenomenoloog.47 Vanuit fenomenologie ging hij zich in de 
late jaren zeventig bezighouden met de rol van techniek. Daarbij wilde hij niet zoals Heidegger 
blootleggen wat het ontstaan van de technologische cultuur mogelijk gemaakt heeft en wat daarbij 
verloren is gegaan, maar onderzoeken wat specifieke technische artefacten48 aan nieuwe relaties 
met de wereld mogelijk gemaakt hebben. 

Qua methode zoekt Ihde aansluiting bij de fenomenologie, maar hij heeft daarbij niet de zo fel 
bekritiseerde fundering nodig. Hij ziet zijn eigen manier van werken als een pragmatische vorm 
van fenomenologie en noemt zichzelf een ‘non-foundational phenomenologist’ (Eason 2000/2003) of 
liever nog een ‘postfenomenoloog’. In tegenstelling tot de traditionele fenomenologie gaat het hem 
niet om het bewustzijn, maar om hoe onze leefwereld door instrumenten en gereedschappen wordt 
geconstitueerd: “Instruments are the means by which unspoken things ‘speak,’ and unseen things become 
‘visible’.” (Ihde 2003a: 20) 

Don Ihde onderscheidt verschillende soorten relaties die zich kunnen voordoen in de manier 
waarop onze waarneming gemedieerd wordt door technieken en artefacten. Deze vormen een con-
tinuüm tussen aan de ene kant het ar-
tefact als ‘quasi-ander’, als ding met 
een zekere mate van ‘zelfstandigheid’, 
waartoe ik me kan verhouden, en aan 
de andere kant het artefact als ‘quasi-
ik’, als extensie van mezelf (zoals een 
hamer als een extensie van mijn arm 
functioneert die mij beter in staat stelt 
een spijker in een plank te slaan). In 
het eerste geval verhouden we ons tót 
een artefact, in het laatste geval ver-
houden we ons vía een artefact tot de we
gelijk is en die wederom een continuüm overspannen, deel uitmakend van het eerder genoemde 
continuüm tussen artefact als quasi-ik en artefact als quasi-ander. (fig. 20) 

De situatie waarin ik mij tot ee

fig. 20. Samenhang tussen Ihde’s mens-techniekrelaties 

reld, waarbij hij twee manieren beschrijft waarop dit mo-

n artefact als quasi-ander verhoud, noemt Ihde een ‘alteriteitsre-
lat

mij niet tót een artefact verhoud, maar vía een artefact tot de wereld, noemt 
Ihde een ‘bemiddelingsrelatie’, waarbij hij een onderscheid maakt tussen de ‘inlijvingsrelatie’ en de 
                                                      

ie’. Het betreft vaak complexe, ‘interactieve’ apparaten, die in zekere zin autonoom handelen 
en reageren en anticiperen op mijn gedrag, zoals het keuzemenu van een koffieautomaat waarmee 
ik in dialoog ga of Google’s zoekmachine die een anders gespelde zoekterm suggereert als hij 
‘denkt’ dat ik een typefout heb gemaakt. Zoals het gebruik van het werkwoord ‘denken’ met be-
trekking tot een zoekmachine al laat zien zijn we in zo’n geval vaak geneigd antropomorfe eigen-
schappen aan een ding toe te kennen. Een ander voorbeeld hiervan is iemand die ‘helemaal ver-
liefd’ is op zijn auto. 

De situatie dat ik 

 
47  Deze beschrijving van Ihde’s postfenomenologische techniekfilosofie is grotendeel gebaseerd op Verbeek 1997; 2000. 
48 Ihde spreekt van ‘artefacten’ en daarmee dus van door mensen gemaakte dingen. Wij worden echter niet alleen beïnvloed door dingen als ze 
door mensen gemaakt zijn (bedenk maar eens wat een verschil het maakt of het bewolkt is of niet, voor hoe wij onze dagelijkse omgeving erva-
ren). Daarom gebruik ik liever het woord ‘dingen’, als veel algemenere term. 
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rmeneutische relatie’. In het eerste geval is het artefact ‘transparant’: ik neem het als het ware 
op in mijn eigen lichaam. Dit laat zich helder illustreren aan de hand van bijvoorbeeld een bril of – 
om aan te geven waarom het woord ‘transparant’ hier niet strikt visueel begrepen moet worden – 
een gehoorapparaat: in beide gevallen neem ik de wereld waar via een ding, maar mijn focus ligt 
niet op dat ding, maar op de wereld die ik erdoor waarneem. In het geval van de hermeneutische 
relatie neem ik ook de wereld waar via een artefact, maar ligt mijn focus daarbij wel op het ding 
zelf. Een voorbeeld is het bepalen van de temperatuur met een thermometer. Het grote verschil 
tussen beiden is dat in het eerste geval het artefact de werkelijkheid aanpast aan het waarne-
mingsbereik van mijn zintuigen, maar de soort waarneming in feite niet verandert, terwijl in het 
tweede geval het artefact de werkelijkheid vertaalt naar iets dat ik met mijn zintuigen kan waar-
nemen. 

Deze bemiddelende werking is niet neutraal. Elke bemiddeling gaat gepaard met een transfor-
matie va

m ik dingen waar die ik anders niet had kunnen waarnemen, maar tegelijkertijd verlies ik de 
mogelijkheid om andere aspecten waar te nemen. In het geval van een bril of gehoorapparaat is de 
reductie en amplificatie beperkt, in het geval van de thermometer is deze juist heel groot: een 
thermometer laat maar één aspect van de werkelijkheid door. Er zijn echter ook allerlei tussen-
vormen mogelijk, zoals bijvoorbeeld radar of röntgenfotografie.49 Dat reductie en amplificatie sa-
men gaan laat zich illustreren aan de hand van een microscoop: als ik daarmee mijn hand zou be-
kijken, dan zou ik (met voldoende biologische kennis) wel kunnen zien dat ik huid bekijk, maar 
niet dat het een hand is. Ik zie immers de contour niet meer. Zoals de thermometer liet zien heeft 
een grote mate van reductie en amplificatie tot gevolg dat in grote mate vast staat hoe de wereld 
zich kan manifesteren door het artefact heen. Ihde spreekt bij zo’n sterke vorm van bemiddeling 
van een ‘hoog contrast’, een bril daarentegen heeft slechts een ‘laag contrast’: er verandert veel 
minder aan de waarneming als deze gemedieerd wordt door een bril dan via een thermometer. Dat 
heeft ook tot gevolg dat een bril gemakkelijker in te lijven is. 

Doordat onze waarneming van de werkelijkheid eigenlijk vrijwel altijd in meer of mindere mate 
door de materiële wereld bemiddeld wordt, valt op basis van I

perceptie van de wereld bepaald wordt door de wereld om ons heen. Zoals hijzelf concludeert: 
“If I ‘make’ Technologies; they, in turn, make me.” (Ihde 2003a: 20) 

Don Ihde onderscheidt ook nog een vierde mens-techniekrelatie, die enigszins een uitzonde-
ring vormt in dat er daarbij nu juist niet sprake is van een direct m

emt deze de ‘achtergrondrelatie’. Daarbij verhouden wij ons niet via een artefact tot de wereld, 
noch rechtstreeks tot het artefact. In dit geval vormt de technologie de context van onze percep-
tie. Een voorbeeld hiervan is de centrale verwarming in een huis: we stellen de thermostaat in en 
hij schakelt vanzelf in en uit. We hebben er geen omkijken naar, maar het biedt ons wel de moge-
lijkheid om comfortabel te leven. In zekere zin is dit de manier waarop wij ons in het alledaagse 
leven tot het merendeel van de artefacten om ons heen – waaronder alle bouwkundige werken 
waar we door omgeven zijn – verhouden. Dat bleek ook bij de beschrijving, in het vorige hoofd-
stuk, van het concept verstrooide aandacht. Dat begrip hielp om duidelijk te maken dat de relatie 
tussen mensen en de gebouwde omgeving niet enkel te begrijpen was op een manier die gebaseerd 
is op de bewuste waarneming ervan. Daarin ligt precies de beperking van Ihde’s voornamelijk op 
waarneming gerichte mens-techniekrelaties. 

 
49  Cf. Ihde 2007 voor een analyse van welke invloed dergelijke technieken op ons mensbeeld hebben gehad. 
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De manier waarop ik Ihde’s mens-techniekrelaties heb beschreven zou kunnen worden opgevat als 
een determinisme, een voorgeschreven manier waarop technieken werken en wat de essentie er-
van is. Ihde benadrukt echter dat technieken geen essentie hebben. Ze bestaan niet ‘op zichzelf’, 

e ingebed raakt in een cultuur geen enkele ‘hardheid’ of richtinggevendheid 
hee

de mens 
op 

en bredere invulling. Door Ihde wordt 
de 

maar worden pas een techniek in een specifieke gebruikscontext. Een artefact wordt pas een tech-
niek als we er in het gebruik een relatie mee aangaan en het een ‘artefact-om-te-…’ wordt. Hij 
illustreert dit aan de hand van het voorbeeld van door Australische goudzoekers achtergelaten 
lege sardineblikjes die in Nieuw Guinea door de locale bevolking als sierraad werden gebruikt en 
zo in een andere culturele context een totaal andere betekenis kregen. Dit verschijnsel is wat Don 
Ihde ‘multistabiliteit’ noemt: artefacten zijn in staat op verschillende manieren ‘stabiel’ te zijn; op 
verschillende manieren ‘cultureel ingebed’ te raken; verschillende functies te vervullen. Ook het 
omgekeerde is het geval: in verschillende culturele contexten kunnen dezelfde doelen met geheel 
verschillende technische middelen gerealiseerd worden, zoals blijkt uit het voorbeeld dat Ihde 
geeft van het verschil tussen de westerse en de Polynesische navigatietechniek. Waar de westerse 
ontdekkingsreizigers hun weg vonden met kaart en kompas wisten de Polynesiërs zich minstens 
net zo goed te oriënteren door middel van een zeer complex navigatiesysteem gebaseerd op de in-
terpretatie van wolken, vogels en golfpatronen. Wat dit laat zien is dat verschillen in culturele 
context, verschillen in de ‘manier van zien’ (‘van bovenaf’ in de westerse scheepvaartcultuur en 
‘van binnenuit’ in die van de Polynesiërs) kan leiden tot heel verschillende technologische ont-
wikkelingen. 

De idee dat technieken multistabiel zijn, geen ‘essentie’ hebben, en hun betekenis, functie en 
identiteit pas krijgen in de relatie met een culturele context, zou de suggestie kunnen wekken dat 
een techniek voor z

ft. Dat is echter volgens Ihde niet het geval. Hij wijst zowel een neutrale als een deterministi-
sche duiding van technologie af. Dit doet hij met het concept technische intentionaliteit. 

Intentionaliteit is een concept dat centraal staat in de fenomenologie. De idee erachter is dat 
dualistische tegenstellingen als lichaam en geest en object en subject niet los van elkaar gedacht 
kunnen worden, maar slechts in hun onderlinge betrokkenheid. De betrokkenheid van 

zijn leefwereld wordt in de fenomenologie ‘intentionaliteit’ genoemd en wordt gezien als wezen-
lijk kenmerk van het mens-zijn. Intentionaliteit moet daarbij niet als een doelbewuste activiteit 
van het bewustzijn worden gezien, want het is geen keuze: we zijn altijd betrokken op de wereld. 
Zaken als bewustzijn en waarneming kunnen vanuit een fenomenologisch perspectief niet an sich 
bestaan, maar zijn altijd een bewustzijn-van of een waarnemen-van. Hetzelfde geldt voor de we-
reld om ons heen: de werkelijkheid-an-sich is niet kenbaar, we hebben alleen toegang tot de wer-
kelijkheid-voor-ons en op die manier kunnen we de dingen-an-sich ook niet kennen. De wereld 
zoals we hem kennen is niet dé wereld, maar ónze wereld. 

Voor de grondlegger van de fenomenologie, de Oostenrijks-Duitse filosoof Edmund Husserl 
(1859–1938), was de fenomenologie in eerste instantie een bewustzijnsfilosofie, maar allengs kreeg 
de fenomenologie en daarmee het intentionaliteitsbegrip e

aandacht gericht op de bemiddelende rol van dingen, die hij beschrijft met het begrip ‘techni-
sche intentionaliteit’. Wat hij daarmee bedoelt, is dat technieken en artefacten mede zelf vormge-
ven aan hoe ze gebruikt worden; ze hebben een gerichtheid. Een techniek werkt als ‘neiging’ of 
‘uitnodiging’ tot een bepaald gebruik. Als voorbeeld draagt hij aan hoe kroontjespen, typemachine 
en tekstverwerker niet alleen verschillende manieren zijn om te schrijven, maar dat door andere 
schrijftechnieken ook de manier van schrijven veranderd is: zo is met het sneller gaan van het 
schrijven de schrijftaal ook meer gaan lijken op de spreektaal, al is het nog steeds mogelijk om met 
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een tekstverwerker dezelfde weloverdachte tekst te schrijven als met een kroontjespen. De tekst-
verwerker determineert dus geen meer op spreektaal lijkende manier van schrijven, maar neigt er 
wel naar. Schrijfinstrumenten zijn niet neutraal in de relatie tussen schrijver en tekst, maar geven 
richting, hebben intentionaliteit. Technieken en artefacten geven dus richting aan het handelen 
van mensen. Hier sluit het fenomenologische concept technische intentionaliteit aan bij het con-
structivistische concept script, dat verderop aan bod zal komen. (Verbeek 1997: 153; 2000: 131) 

Bruno Latour 

Als er één auteur is die de empirische wending in de wetenschaps- en techniekfilosofie belichaamt, 
dan moet dat de Franse filosoof, socioloog en antropoloog – hij twijfelt zelf waar hij precies thuis 

003) – Bruno Latour zijn. Voortbordurend op de suggestie van de Amerikaanse 

 positie niet langer sociaalconstructivistisch, maar eenvoudigweg 
con

 structuralisme. 
Uit

                                                      

hoort (Crease 2
natuurkundige en wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn (1922–96), die begin jaren zestig suggereer-
de dat sociale processen een rol spelen in de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, was La-
tour de eerste die het werk van wetenschappers van dichtbij ging bestuderen.50 Zoals etnologen 
vreemde volkeren van binnenuit bestuderen, zo begon hij eind jaren zeventig het ‘leven in labora-
toria’ te bestuderen. Dit leidde tot de conclusie dat onderzoek vooral lijkt op een groot onderhan-
delingsproces (tussen collega’s, technici, geldschieters, managers, overheden, enzovoorts) en 
daarmee meer op de constructie van fictie dan van feiten. Dit wordt de sociaalconstructivistische 
visie op wetenschap genoemd. 

Gaandeweg komt hij echter tot het inzicht dat in de waargenomen interactieprocessen niet al-
leen menselijke relaties een rol spelen, maar er ook een actieve rol is weggelegd voor technologie-
en. Dat brengt hem ertoe zijn

structivistisch te noemen. Dit inzicht cumuleert in wat de ‘actor-netwerktheorie’ is gaan he-
ten.51 Kort gezegd komt deze erop neer dat hij de werkelijkheid begrijpt vanuit interacties tussen 
actoren, met elkaar verbonden in ‘netwerken’.52 In deze visie maakt hij geen a priori onderscheid 
tussen mensen en niet-mensen (de actor-netwerktheorie is ‘symmetrisch’), omdat ze beiden actief 
deelnemen in de interactie. Latour spreekt daarom liever van ‘actanten’ dan van actoren, omdat 
deze laatste term in de sociologie gewoonlijk exclusief naar mensen verwijst. De interacties tussen 
actanten kunnen van elke denkbare aard zijn: ruimtelijk, fysiek, materieel, economisch, juridisch, 
sociaal, historisch, cultureel, biologisch, chemisch, narratief, religieus, enzovoorts. 

Het is belangrijk om op te merken dat Latour niet alleen alles in termen van relaties begrijpt, 
maar dat deze bovendien actief geworden zijn: het zijn constructieve, of beter gezegd: construe-
rende relaties. Hierin ligt een belangrijk verschil tussen het constructivisme en het

gedrukt in de begrippen ‘samenhang’ en ‘verschil’, zou men kunnen stellen dat het structura-
lisme de structuur centraal stelt die een samenhang van verschillen mogelijk maakt (of, in extre-
mere vormen van poststructuralisme, de onmogelijkheid van een eenduidige structuur en dus de 
onmogelijkheid van samenhang), terwijl in Latours constructivisme de verschillen de samenhang 
máken. Dit wordt duidelijk als we bekijken hoe hij de ‘werkelijkheid’ ziet. De werkelijkheid is vol-
gens Latour een relatieve werkelijkheid: naarmate een theorie, idee of concept meer verknoopt is 
in het netwerk (via erkenning, toepassing, onderbouwing, afhankelijkheid, dagelijks taalgebruik, 

 
50  Biografische gegevens ontleend aan Meynen 2005; de beschrijving van Latours techniekfilosofie aan Verbeek 2000. 
51  Aanvankelijk was Latour niet gelukkig met de benaming actor-netwerktheorie, maar later heeft hij deze term geaccepteerd, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit de titel van zijn boek Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory (2005). 
52  Merk op dat het hier niet om vaste, statische netwerken gaat, maar om een web van aan verandering onderhevige relaties. 
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enzovoorts), heeft deze een grotere werkelijkheidswaarde. Dat wil dus zeggen dat de relaties in het 
netwerk een theorie, idee of concept ‘waar’ maken, het zijn interacties. Dat wil dus ook zeggen dat 
er meerdere theorieën tegelijkertijd waar kunnen zijn, zelfs al sluiten ze elkaar uit. Op die manier 
gaat de overgang van de ene dominante theorie naar een volgende volgens Latour niet gepaard 
met revoluties (zoals Thomas Kuhn meende), maar met het toenemen van het aantal interacties 
van de ene theorie en het afnemen van het aantal interacties van de andere theorie. 

Net als bij Don Ihde speelt ook bij Bruno Latour het begrip ‘mediatie’ een belangrijke rol. Om te 
begrijpen wat dit begrip betekent maakt Latour een onderscheid tussen vier betekenissen die ver-
schillende aspecten ervan vertegenwoordigen: translatie, compositie, omkeerbare blackboxing en 

n is no longer the gun-in-the-armory or the gun-in-the-drawer or the gun-in-the-pocket, but the gun-in-

Dit ar 
vor
positie van een man en een geweer en hetzelfde geldt voor het handelingsprogramma van de man-

                                                      

delegatie. (Latour 1999: 178 e.v., Verbeek 2000: 173 e.v.) De eerste betekenis van mediatie, het 
concept translatie, verheldert hij aan de hand van het voorbeeld van een man en een geweer (een 
voorbeeld dat Don Ihde ook gebruikt en dat bij beiden geïnspireerd werd door een slogan van de 
Amerikaanse wapenlobby: “guns don’t kill people, people kill people”53). Stel een man wordt boos op 
een andere man en wil revanche nemen. Latour noemt dit het ‘handelingsprogramma’ van die 
man. De andere man blijkt echter een beer van een vent te zijn, dus met de blote vuist maakt onze 
man geen schijn van kans: zijn handelingsprogramma wordt ‘versperd’.54 Om toch uiting te geven 
aan zijn intentie tot revanche besluit hij een ‘omweg’ te maken en een geweer te nemen. Het han-
delingsprogramma van een geweer is echter niet om revanche te nemen, maar om het kruid van 
een kogel te laten ontbranden, waardoor deze met hoge snelheid afgeschoten wordt. Dit afschie-
ten van een kogel zou wel eens veel fataler kunnen uitvallen dan een klap in het gezicht met de 
blote vuist: de vorming van een gecombineerde, hybride, actant (man-geweer) heeft tot gevolg dat 
er een ‘translatie’ van beide handelingsprogramma’s en de daarbij behorende intenties plaatsvindt: 
de intentie tot revanche en de intentie tot schieten worden getransleerd55 tot een intentie tot do-
den. Deze translatie is volgens Latour volledig symmetrisch omdat beide actanten erdoor verande-
ren: 

You are different with a gun in your hand; the gun is different with you holding it. You are another subject 
because you hold the gun; the gun is another object because it has entered into a relationship with you. The 
gu
your-hand, aimed at someone who is screaming. What is true of the subject, of the gunman, is true of the 
object, of the gun that is held. A good citizen becomes a criminal, a bad guy becomes a worse guy; a silent 
gun becomes a fired gun, a new gun becomes a used gun, a sporting gun becomes a weapon. (Latour 1999: 
179–180) 

 sluit aan bij de volgende betekenis die Latour onderscheidt als aspect van mediatie en die na
en komt in het concept compositie. De hybride actant man-geweer is ontstaan door een com-

geweer-hybride die ontstaan is uit die van de man en die van het geweer. Om doelen te bereiken, 
om vorm te geven aan intenties, gaan mensen en niet-mensen allerlei relaties aan en als dit niet 
voldoende is om het doel te bereiken worden er nog meer actanten bijgehaald. Het lastige is dat 
het moeilijk is om aan te wijzen welke actanten in welke mate verantwoordelijk zijn voor het han-

 
53  Cf. Ihde 2003b: 137 e.v., Smith 2003 voor de overeenkomsten en verschillen in hoe de relatie tussen man en geweer door beide auteurs wordt 
uitgelegd. 
54  Latour gebruikt het woord ‘interruption’. Verbeek vertaalt dit met ‘verstoring’, ik heb er echter voor gekozen om het te vertalen met ‘versper-
ring’, omdat dit beter past bij het begrip ‘omweg’ (‘détour’). 
55  ‘Transleren’ betekent zowel ‘vertalen’ als ‘verplaatsen’ en is dus niet a priori voorbehouden aan mensen of niet-mensen. 
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delen van de zo ontstane compositie van actanten en handelingprogramma’s. Een relatie die eraan 
toegevoegd wordt verandert immers het handelingsprogramma van de compositie, waardoor een 
subprogramma (een handelingsprogramma van één van de actanten) in het handelingsprogramma 
van de gehele compositie niet eens meer terug te herkennen hoeft te zijn. Dit komt ook doordat 
de relaties die actanten in de compositie aangaan verschillend van aard kunnen zijn: bijvoorbeeld 
door ‘associatie’ (het toevoegen van een actant om met het handelingsprogramma ervan het be-
staande handelingsprogramma te versterken) of door ‘substitutie’ (het vervangen van een hande-
lingsprogramma om op een andere manier hetzelfde doel te bereiken). (fig. 21) Daar komt nog bij 
dat compositie onbedoelde effecten kan hebben, zoals Latour illustreert aan de hand van een ge-
wicht dat een hoteleigenaar aan de kamersleutels bevestigt om het minder prettig te maken om ze 
mee te nemen en zo zijn gasten te bewegen om de sleutel bij de balie in te leveren. Het onbedoel-
de effect is echter dat voor een hond deze hanger juist de aanleiding kan zijn om met de sleutel 
met gewicht aan de loop te gaan. (Latour 1993/1997: 52 e.v.) Dit noemt hij een ‘antiprogramma’. 

Omdat we er niet altijd bewust van zijn dat een actant in feite het resultaat is van een compositie 
van actanten en we daar ook lang niet altijd in geïnteresseerd zijn, introduceert Latour een derde 
betekenis van mediatie: het concept omkeerbare blackboxing. Het actor-netwerk waarin actanten 

to[o] many. How many actants are really there? […] The crisis continues. The repairmen fall into a 
replacing parts. It becomes clear that their actions are composed of steps in 

Een a-
bie n 
bla st 
wo zicht te 

onderling verbonden zijn is volgens Latour meestal grotendeels verborgen. Iets dat als vanzelfspre-
kend als actant voorkomt, is in feite een black box 
die, als men hem zou openen, weer vol zal blijken 
te zitten met actanten die ieder weer een black box 
blijken te zijn. Het kan hier om materiële, niet-
menselijke onderdelen gaan, maar ook om in het 
proces betrokken mensen, betekenissen, geschie-
denissen, enzovoorts. Op sommige momenten 
opent zo’n black box zich voor een moment, zoals 
hij illustreert aan de hand van wat er gebeurt als de 
overheadprojector in een collegezaal het begeeft: 

The crisis reminds us of the projector’s existence. As the repairmen swarm around it, adjusting this lens, 
tightening that bulb, we remember that the projector scarcely existed, now even its parts have individual 
existence, each is its own ‘black box.’ In an instant our ‘projector’ grew from being composed of zero parts 
to one 
routinized sequence of actions, 

fig. 21. Compositie: met het toenemen van het aantal sub-
programma’s met elk hun eigen intentie ontstaat er een 
samengestelde intentie (Latour 1999: 181) 

a sequence that integrates several human gestures. We no longer focus on an object but see a group of peo-
ple gathered around an object. A shift has occurred between actant and mediator. (Latour 1999: 183) 

 black box is het resultaat van een compositie van actanten die samen weer een meesttijds st
le actant vormen. Blackboxing is het ineenvouwen van ruimte en tijd. Het ontstaan van ee
ck box is echter niet definitief: behalve dat hij zijn binnenkant toont als de stabiliteit aangeta
rdt, kunnen we volgens Latour ook het hele proces bewust teruguit bewandelen om in

krijgen in waar iets vandaan komt – daarom spreekt hij van ‘omkeerbare blackboxing’. Als we van-
uit deze optiek naar het onderscheid tussen object en subject kijken dan wordt duidelijk wat het 
probleem is van deze dichotomie: hoe kunnen we de mens als subject begrijpen zonder dat daarbij 
objecten een rol spelen? Andersom is het niet anders. Daarmee is zowel de instrumentalistische 
visie (technieken zijn neutrale instrumenten en wij zijn vrij ze te gebruiken of niet) als de substan-
tivistische visie op techniek (techniek is een autonome macht die wij niet beheersen, maar die ons 
beheerst) onhoudbaar. Immers: met een onduidelijke grens tussen object en subject is er ook geen 
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helder onderscheid te maken tussen ‘dé mens’ en ‘dé techniek’, of ‘natuur’ en ‘cultuur’, of ‘na-
tuurwetenschappen’ en ‘menswetenschappen’, enzovoorts. 

De vierde betekenis van mediatie, die gelegen is in het concept delegatie, is volgens Latour de be-
langrijkste. Artefacten hebben en scheppen volgens Latour betekenis, en wel door een vorm van 
articulatie die het gebruikelijk onderscheid tussen ‘teken’ en ‘ding’ doorbreekt. Wat hij hiermee 
bedoelt verheldert hij met het voorbeeld van een drempel op de campus die automobilisten dwingt 

k in relatie brengt met kunst en entertainment. Hij benadert de rol van 
technische en artistieke mediatie vanuit de begrippen ‘decentrering’ en ‘recentrering’, waarmee hij 

e van de Duitse wijsgerig antropoloog Helmuth Plessner (1892–1985), die 

langzaam te rijden. Deze drempel transleert het morele doel van de automobilist ‘af te remmen om 
studenten niet in gevaar te brengen’ in het doel ‘af te remmen om de schokbrekers van de auto te 
sparen’, dat niet moreel van aard is, maar voortkomt uit een reflex en eigenbelang. Vanuit de au-
tomobilist mag dit een groot verschil zijn, voor de buitenstaander maakt het niet uit waarom de 
automobilist zijn snelheid mindert; hij houdt zich aan de snelheid, dus het doel is bereikt. Het 
handelingsprogramma van de verkeerskundige – ‘automobilisten vaart laten minderen op de cam-
pus’ – is niet gearticuleerd met een waarschuwing of een verkeersbord (teken), maar is gedelegeerd 
naar beton. Er is een omweg gemaakt naar een ding – wat opmerkelijk genoeg terugkomt in een 
Franse term voor drempel: ‘gendarme couché’ (slapende politieagent). In de aanleg van een drempel 
is zo moraliteit gedelegeerd naar het ‘script’ van een ding. Daarbij heeft er dus niet alleen een 
translatie van doelen en functies plaatsgevonden, maar ook van het materiaal van uitdrukking. 
Bruno Latour benadrukt dat dit geen overgang is van vertoog naar materie, dat het handelings-
programma ‘automobilisten vaart laten minderen op de campus’ niet in de drempel wordt gemate-
rialiseerd, maar erin wordt ‘ingeschreven’. De drempel is een handelende actant geworden die de 
automobilist voorschrijft hoe te handelen. De taak van een menselijke actant – politieagent – is 
gesubstitueerd door een niet-menselijke actant – drempel –, met als gevolg dat de intentie van de 
politieagent ook doorwerkt als de agent er niet is, want deze is als script gedelegeerd naar een 
drempel die er altijd is. 

Petran Kockelkoren 

Een andere benadering van mediatie treffen we aan bij de Nederlandse filosoof Petran Kockelko-
ren, die de rol van technie

voortbouwt op de theori
stelt dat de mens zich van de dieren onderscheidt door zich van de dieren te onderscheiden. Men-
sen zijn als het ware in staat om over hun eigen schouders naar zichzelf te kijken en afstand te 
nemen. De menselijke zijnswijze is daarmee excentrisch en dat zorgt ervoor dat de menselijke toe-
gang tot de wereld altijd gemedieerd is. De mens is van nature kunstmatig: “Techniek kan mensen 
niet van hun natuurlijkheid vervreemden, want ze zijn conditioneel vervreemd. Taal, techniek en kunst 
leren mensen juist hun onoverwinnelijke vervreemding te articuleren en zelfs te vieren.” (Kockelkoren 
2003: 30) De technische mediatie waarover Kockelkoren spreekt is de vorm van mediatie die naar 
voren komt bij fenomenologen als Maurice Merleau-Ponty, Don Ihde en Peter-Paul Verbeek. De 
vraag die hij zelf daarbij centraal stelt is wat er gebeurt als een nieuwe technologie wordt geïntro-
duceerd en mensen met een nieuwe vorm van mediatie geconfronteerd worden. Een voorbeeld dat 
hij aanhaalt is de introductie van de trein in de negentiende eeuw. Deze ging gepaard met een 
heel leger aan medische klachten en nieuwe ziektebeschrijvingen, met als bekendste de railway-
spine, op basis waarvan de toenmalige verzekeringsmaatschappijen heel wat schadeclaims hebben 
uitgekeerd. Kockelkoren herkent hierin een voorbeeld van de decentrering van het subject: de zin-
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tuiglijke ervaring valt niet langer samen met de waarneming van de omgeving en daardoor ook 
niet met beelden en betekenissen die de mens gebruikt om zichzelf te centreren: 

De voetganger ziet en hoort de wind spelen in de graanvelden, hij ruikt graan, terwijl de horizon meedeint 
op het ritme van zijn tred. De verschillende zintuigen bevestigen elkaar: de wandelaar ziet wat hij ruikt, 
wat hij hoort. Dat heet de synesthesie of samenklank van de zintuigen. Zodra hij echter in de trein stapt en 
het voertuig zich in beweging zet, valt de eerdere synesthesie in duigen. Hij ruikt wat and
hij hoort het ratelen van de wielen op de rails, de horizon geleidt gestaag voorbij zonder ve

ers dan hij ziet, 
rwijzing naar het 

De ie 
de e 
tre l-
kor gsproces, waarmee hij verwijst naar Michel Foucault die stelt dat macht 

ott): het 
we

k uitkristalliseren in een presentabel technisch product. Ook na in-
t zich nog stabiliseren. Er is geen one best way van technische toepas-
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gen  kunstenaar als mede-
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eigen lichaam. (Id. 17) 

 treinreiziger is uit het lood geslagen. Er is een stabiliseringsproces nodig, een recentrering d
kijkgewoontes weer in overeenstemming brengt met de waarneming – nu vanuit een rijdend
in die daarbij wordt ingelijfd. De trein moet gedomesticeerd worden. Dit noemt Petran Kocke
en een disciplinerin

schuilgaat in bijvoorbeeld taal, techniek en architectuur (op Foucault kom ik nog terug). 
Omdat er aldus een relatie is tussen technieken en wereldbeelden – “Wereldbeelden ontlenen 

hun geldigheid en beperkte reikwijdte daarvan aan de mediërende technieken waarmee ze vergroeid zijn” 
(id. 32) –, maar dit geen causaal of deterministisch verband is, introduceert Petran Kockelkoren 
het begrip ‘technoèsis’56 (afkomstig van de kunsttheoreticus van de nieuwe media Roy Asc

rkelijkheidsontsluitend en cultuurvormend vermogen van techniek gelegen in een co-evolutie 
van technieken, beelden en ideeën: 

Het technisch ontwerpproces wordt gedragen door belanghebbende groepen die voor hun aanpak gaande-
weg een draagvlak moeten creëren en die daartoe wetenschappelijke en economische steun moeten verwer-
ven. Tijdens haar ontwikkeling is een nieuwe technologie omgeven door tal van toekomstbeelden en rich-
tinggevende metaforen die pas geleidelij
troductie op de markt moet het produc
sing. Veeleer zien we overal vervlochten ontwerp- en stabiliseringsprocessen. (Id. 34) 

deze co-evolutie ziet Petran Kockelkoren ook een rol weg geleegd voor de kunsten, aangezi
 is ook een co-evolutie van artistieke beeldvorming en technische ontwerpen is. Kunstenaa
gen daarmee bij aan de conditionering van de zintuigen en het lichaam. Dit gaat echter in 
 het gekoesterde beeld van de autonome kunstenaar. Dat de rol van de

plichtige aan processen van culturele stabilisatie de positie van de kunstenaar niet in de weg hoeft 
te staan, laat hij zien door het begrip autonomie te definiëren vanuit mediatie, waarbij “autonomie 
geen uitgangspunt meer [is], maar veeleer een voordurend op disciplinering bevochten resultaat.” (Id. 20) 

Kockelkoren maakt onderscheid tussen een zwakke en een sterke vorm van technoèsis. In zijn 
zwakke variant neemt deze de vorm aan van associatieve geschiedschrijving op basis van gidsme-
taforen, bijvoorbeeld voor het beeld van de mens, in de loop der tijd voorgesteld als uurwerk, 
stoommachine, telefooncentrale, radio, radar, rekenmachine en computer, allemaal verschillende

taforen die verschillende ruimtes omspannen. Waar het hem om gaat is echter de sterke vorm: 
“gevallen van verwekking van filosofische sleutelbegrippen door mediërende technieken, waarbij zulke be-
grippen weer domesticerend terugslaan op die technieken. De richtinggevende filosofie van een welbe-
paald tijdsgewricht zou moeten scharnieren rond metaforen die de technische instrumenten en ap-
paraten uit die tijd aanreiken.” (Id. 38) Hij werkt dit uit aan de hand van de co-evolutie van de 
notie van het autonome subject en het perspectief in de schilderkunst. 

 
56  Technoèsis is afgeleid van het Griekse woord noèsis, dat ‘kenact’ betekent. Technoèsis betekent ‘kenact via de techniek’. 
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Zowel de notie van het autonome subject als de techniek van het lineaire perspectief is ont-
staan in de Renaissance. Tussen die twee ligt een verband en die is te vinden in de materiële con-
dities waarin deze ontwikkeling plaatsvonden. Beiden zijn namelijk beïnvloed door de uitvinding 
van

rend beeld van het menselijke bewustzijn. In de vroege negentiende eeuw heeft er 
ech

elkoren dat er altijd verschillende 
zin

 de camera obscura, een donkere kamer of doos met een klein gat (al dan niet voorzien van 
een lens) dat licht doorlaat waardoor er een beeld van de buitenwereld (op zijn kop) op een te-
genoverliggend vlak wordt geprojecteerd. (fig. 22) Mede onder invloed van dit instrument, dat 
zich ontwikkelde tot de dominante metafoor voor het menselijke oog en het menselijke bewustzijn 
met innerlijk of zelfstandige binnenwereld, leerde de mens als afstandelijk toeschouwer de tot uit-
wendig tafereel getransformeerde wereld te beschouwen en zo aan de ene kant de wereld te zien 
en te schilderen in het lineaire perspectief en aan de andere kant zichzelf te begrijpen als auto-
noom subject.  

Veel historici trekken een rechte lijn van de camera obscura naar het hedendaagse fototoestel 
en stellen daarbij dat de laatste een rechtstreekse voortzetting is van het renaissanceperspectief, 
met het bijbeho

ter een verandering plaatsgevonden: onder invloed van allerlei nieuwe instrumenten en speel-
tjes als de thaumatroop, de fenakistiscoop, de zoötroop, de caleidoscoop en de stereoscoop veran-
derde het beeld van de mens als passieve waarnemer en abstract, universeel denkend subject in 
een belichaamd subject. Bij deze speeltjes en instru-
menten wordt immers een actieve lichamelijke betrok-
kenheid in de perceptie vereist. Dit ging gepaard met 
de geboorte van de experimenterende wetenschappelij-
ke observator, maar is ook terug te zien in popularise-
rende disciplineringsprocessen zoals, om bij het eerder 
genoemde voorbeeld van de introductie van de trein 
aan te sluiten, de gesimuleerde treinreis van Moskou 
naar Peking op de wereldtentoonstelling van 1900 in 
Parijs en de eenvoudige versies ervan die op kermissen 
te zien waren. De toeschouwer nam hierbij plaats in 
een nagebouwde treincoupé, waarna aan de overzijde 
drie verschillende landschapsrollen van verschillende grootte en op verschillende snelheid werden 
afgerold, om zo de bewogen blik van de treinreiziger na te bootsen. 

Er lijkt hier sprake van rechtlijnige, enkelvoudige historische ontwikkeling van de Renaissance 
naar nu, echter, net als Don Ihde met het begrip ‘multistabiliteit’ een enkelvoudige relatie tussen 
techniek en maatschappelijke inbedding afwijst, stelt ook Kock

fig. 22. Camera obscura (illustrator onbekend) 

tuiglijkheidsregimes naast elkaar om de hegemonie strijden. Om bij het voorgaande voorbeeld 
aan te sluiten: naast de Italiaanse Renaissance met het lineaire perspectief was is er ook een ande-
re vorm van zintuiglijkheid te vinden in de noordelijke Renaissance van de Vlaamse en Hollandse 
meesters, die de toeschouwer niet in een gefixeerde positie manoeuvreren waarbij het schilderij 
een venster is, maar het schilderij eerder benaderen als een oppervlak dat afleesbaar is als een 
landkaart, waarbij opgemerkt moet woorden dat het maken daarvan in de noordelijke Renaissance 
een grote bloei beleefde. Hier werd het vogelvluchtperspectief geïntroduceerd. Waar de Italiaanse 
Renaissance gekenmerkt wordt door een construerende benadering die symbolisch en verhalend 
is, wordt de noordelijke Renaissance gekenmerkt door een empirische, beschrijvende benadering. 
De eerste toont overeenkomsten met de construerende benadering van de Franse filosoof René 
Descartes (1596–1650), de tweede met de empirische benadering van de Britse filosoof Francis 
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Bacon (1561–1626). Bovendien bestonden er in de noordelijke Renaissance nauwe banden tussen 
de kunst en de opkomende experimentele technologie, bijvoorbeeld in het gebruik van de tover-
lantaarn door sommige schilders en de preoccupatie met spiegelende oppervlakken in veel schilde-
rijen. Met de opkomst van de Barok komt er nog een derde zintuiglijkheidsregime ten tonele, ge-
kenmerkt door een sterke voorkeur voor tactiele kwaliteiten en een fascinatie voor ondoordring-
baarheid, onleesbaarheid en onontcijferbaarheid van de afgebeelde wereld. 

Met de constatering dat er verschillende zintuiglijkheidsregimes om de hegemonie strijden en nu 
eens de één en dan weer de ander de kop op steekt en dat deze allen gekenmerkt worden door 
technoèsis en mediatie, kunnen we terugkeren naar de vraag die in het vorige hoofdstuk en aan het 

nde kracht op het denken van klassieke filosofen als Plato en Aristoteles geprojecteerd 
en 

en zij hun zelfstandigheid iedere mi-
nuut op hun apparatuur. De mantelzorg helpt hen zowel bij de inlijving van de apparatuur als bij de hero-

Oo er-
kel t-
loo enapparaat. Kunstenaars verkennen en beproeven daarbij 

begin van dit hoofdstuk al naar voren kwam: de vraag naar de autonomie van kunst en van archi-
tectuur. 

De gebruikelijke geschiedschrijving als rechtlijnige ontwikkeling laat zien dat in kentheoretisch 
opzicht het cartesiaanse perspectief dominant is. In de Renaissance werd dit perspectief met te-
rugwerke

daarmee werd het autonome subject van eeuwigheidswaarde voorzien. De geschiedenis werd 
achteraf herschreven en vanuit de technoèsis wordt ze herleid tot haar materieeltechnische condi-
ties. Hetzelfde geldt voor de vervreemdingsthese die in de negentiende eeuw voortkwam uit de 
opkomst van de industriële massaproductie en volgens Petran Kockelkoren is het voor het per-
spectief van de technoèsis niet anders: het is het technologisch pluralisme van de tweede helft van 
de twintigste eeuw, waar ook het postmodernisme een uiting van is, dat ideeën als natuurlijke 
kunstmatigheid, mediatie en technoèsis voortbrengt: “Aangezien een technologisch pluralisme voortdu-
rend een zekere mate van decentrering in stand houdt, ligt in die historische context de idee van de mense-
lijke excentriciteit voor het oprapen.” (Id. 62) In dit pluralisme liggen mogelijkheden voor autonome 
kunst, hoe vreemd het ook mag klinken: “Onder de huidige condities van technoètisch pluralisme staan 
mensen aan heterogene disciplineringen bloot. Dat kan men zo men wil bejammeren, maar er schuilen ook 
kansen op ongekende vrijheid in.” (Id. 65) De mogelijkheid tot autonomie zit hem namelijk in de 
onvermijdelijke fricties tussen heterogene vormen van disciplinering. Mensen drukken zich uit via 
mediërende technologieën die hen vervolgens via inlijving autonomie verschaffen. Een extreem 
voorbeeld dat Kockelkoren noemt zijn de technische hulpmiddelen die aan progressieve spier-
dystrofie leidende patiënten een zekere zelfstandigheid bieden: 

Alhoewel deze patiënten, veelal van schoolgaande leeftijd, voortdurend op omringende mantelzorg zijn 
aangewezen, zijn ze toch tot op zekere hoogte in staat een zelfstandig bestaan te leiden. Ze drukken zich 
vrijwel totaal technologisch bemiddeld uit, maar tezelfdertijd verover

vering van hun autonomie daarop. (Id. 67) 

k kunstenaars staan aan heterogene invloeden bloot. Wat zij maken valt altijd binnen de w
ijkheidsontsluitingen die de door hen gebruikte apparaten mogelijk maken – of het nu om po
t en papier gaat of computer en röntg

vaak nieuwe vormen van mediaties. Daarmee effenen ze de weg voor de domesticatie van nieuwe 
technieken en zijn ze dus medeplichtig aan culturele disciplineringsprocessen. Tegelijkertijd biedt 
het ook de mogelijkheid tot kritiek, bijvoorbeeld door het blootleggen van pseudomorfen: nieuwe 
gemedieerde waarnemingsvormen die onderworpen worden aan bestaande talige stijlfiguren of 
beeldclichés. Achteraf gezien kunnen er volgens Kockelkoren zelfs onderzoeksprogramma’s her-
kend worden in kunstprojecten. (Kockelkoren 2007b) Overigens wijst hij erop dat veel kunste-
naars het medium dat ze gebruiken niet als een mogelijkheid zien, maar als een obstakel. Als ze bij 
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een ingenieur aankloppen voor technische ondersteuning dan is dat vaak in de poging om het as-
pect van de realisatie op de ingenieur af te schuiven, terwijl ze zichzelf alleen nog met de beeld-
vorming bezighouden. Dat het medium meer is dan een instrument voor expressie, maar ook een 
cultuurvormend vermogen heeft wordt duidelijk aan de hand van een eenvoudig voorbeeld: vi-
deokunstenaars benaderen de manier waarop hun werk getoond wordt vaak op basis van pragma-
tische argumenten en veel oude films worden omgezet van celluloid via videotape naar moderne 
media als de dvd of op internet geplaatst. Het medium is echter wel mede bepalend voor de per-
ceptie van het werk. Zo laat een van de eerste verkenningen van het medium video een man zien 
die zijn neus tegen het beeldscherm drukt. Op een ouderwetse televisie geeft dit het idee dat hij 
uit het doosje probeert te kruipen. Van die suggestie blijft bij een projectie op de muur weinig 
over. 

Er is ook nog een andere vorm van autonomie: niet een autonome positie van de kunstenaar 
bestaand “uit het vermogen heterogene mediaties en bijbehorende (sub)culturele beeldtalen op een eigen-
zinnige wijze kritisch te verwerken” (Kockelkoren 2003: 94), maar het autonome karakter van het 
ku

ntriciteit is 
niet per se gemakkelijker te verdragen dan een onvervulde. Door herhaalde confrontaties met kunst wordt 
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chel Foucault (1926–1984) viel al een paar keer 
eerder: hij wordt vaak genoemd als één van de belangrijkste postmoderne filosofen en Petran 

nstwerk. De opkomst van nieuwe media heeft nieuwe vormen van kunst doen ontstaan, de 
beeldende kunst is steeds meer in verbinding getreden met industriële vormgeving, webdesign, 
architectuur en ruimtelijke ordening en met het ontstaan van bijvoorbeeld installatiekunst, straat- 
en locatietheater en landschapskunst, zijn kunstenaars steeds meer buiten de traditionele context 
van museum en galerie getreden. Daardoor is het onderscheid tussen toegepaste en autonome 
kunst en tussen museale kunst en volksvermaak vervaagd. In de context van het traditionele 
museum wordt, net als bij het autonome subject uit de Renaissance, het kunstwerk uit zijn context 
losgeknipt en zo tot autonoom gemaakt. Petran Kockelkoren noemt dit daarom een gedelegeerde 
autonomie. De kwaliteit van het autonome kunstwerk appelleert daarbij aan het absolute en het 
metafysische. In Plessners notie van het gedecentraliseerde subject is er echter geen sprake van 
een absolute dimensie. Toch kan er volgens Petran Kockelkoren sprake zijn van een vorm van 
autonomie. Een kunstwerk maakt zich los van zijn maker en krijgt betekenis in de context van zijn 
ontvanger. Sommige kunstwerken zijn in staat een sublieme ervaring teweeg te brengen in diverse 
tijden en diverse culturen, ze hebben dan meer te bieden dan de mediërende werking in de con-
text van ontstaan. Het gedecentraliseerde subject valt zelden met zichzelf samen en zijn zelfver-
houding is altijd gemedieerd. Als hij toch voor een moment een verzoening met zichzelf kan bele-
ven is er sprake van een geslaagde mediatie die een sublieme ervaring teweeg brengt: 

Sublieme kunst kan fascinerend en verontrustend tegelijk zijn, want ze vecht de geldende kaders en conditi-
oneringen aan en demonstreert hun betrekkelijkheid door ze met betekenis te overladen. Men ontstijgt 
daardoor de historische kaders maar wordt er tezelfdertijd in teruggeworpen. Een vervulde exce

men wel steeds meer mens. (Id. 101) 

or deze sublieme ervaring is de gedecontextualiseerde omgeving van een museum niet noodz
ijk en wat voor de architectuur en stedenbouw van belang is: succesvolle mediatie in het g
ik en een autonoom karakter in

ervaring en het bereiken van een pseudo-eeuwigheidswaarde sluiten elkaar helemaal niet uit. Ar-
chitectuur kan dus zowel kunst als techniek zijn.  

Michel Foucault 

De naam van de Franse historicus en filosoof Mi
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Kockelkoren ontleende aan hem het begrip ‘disciplinering’. De Nederlandse filosoof Steven Dor-

trole. Dit beeld van Foucault komt vooral door zijn 
ber

eze analyse van een achttiende-eeuws ge-
van

ren van technisch gemedieerde routines’. Dit beeld komt naar voren 
als

                                                      

restijn gaat echter verder door niet begrippen of voorbeelden van Foucault over te nemen, maar 
door diens perspectief ten aanzien van technologie als een vorm van mediatiefilosofie uit te leg-
gen, waarmee hij ingaat tegen de meest gangbare uitleg van Foucault en bovendien de mediatiefi-
losofie van een nieuwe dimensie voorziet.57 

Foucault is vooral bekend geworden om zijn analyse van de rol van machtstructuren – ‘disci-
plines’ – in de samenleving. Daardoor wordt hij regelmatig in verband gebracht met de dystopie 
van alomtegenwoordige surveillance en con

oemde analyse van het Panopticon (fig. 23; fig. 24), een plan uit 1792 van de Britse jurist en 
filosoof Jeremy Bentham (1748–1832) voor een cirkelvormige gevangenis met afzonderlijke cellen 
rondom een centrale toren die zo ontworpen is dat ze de gevangen altijd te zien zijn vanuit de to-
ren, zonder dat de gevangen kunnen zien of ze daadwerkelijk geobserveerd worden. Een zeer effi-
ciënt ontwerp: er zijn geen samenzweringen mogelijk (één gevangene per cel) en één bewaker is 

genoeg om alle gevangenen in de gaten te houden. Een 
enkele bewaker krijgt zo dankzij de architectuur van 
het gebouw een dwingende machtsverhouding ten op-
zicht van een heleboel gevangenen die het gevoel heb-
ben aan continu toezicht onderhevig te zijn. Bentham 
was ervan overtuigd dat dit permanente toezicht een 
enorm moreel bewustzijn teweeg zou brengen bij de 
gevangenen en hij ziet alomtegenwoordig toezicht in de 
vorm van iedereen die elkaar in de gaten houdt als een 
ideaal voor de hele samenleving. 

Dat Michel Foucault gefascineerd is door dit voor-
beeld heeft een heel andere rede: het is voor hem een 
extreem voorbeeld van hoe moderne instituties macht 
uitoefenen over mensen en hoe dit verankerd is in de 
materiële en organisatorische structuur van deze insti-
tuties. Met d

genisontwerp – dat in feite niet meer was dan een 
gedachte-experiment – wekte hij de indruk dat de hui-
dige maatschappij als één groot panopticum functio-

neert. Volgens Dorrestijn moeten we het echter eerder begrijpen als een voorstelling van het exces 
van de disciplinerende macht om daarmee aan te tonen dat machtrelaties inderdaad een rol spe-
len. 

Dorrestijn vertaalt dit beeld naar technische mediatie als het ‘technische determinisme van 
techniek’, maar Foucault toont volgens hem ook nog een ander beeld dat wat genuanceerder is en 
dat hij aanduidt met het ‘aanle

fig. 23. Jeremy Bentham: Panopticon (1791) 

 Foucault een historische analyse geeft van de structuur van discipline in instituties (leger, scho-
len, fabrieken, ziekenhuizen) en daarbij aan de hand van gearchiveerde instructies laat zien dat 
zelfs aan iets eenvoudigs als het gebruik van een pen om te schrijven al een proces van discipline-
ring door oefening vooraf gaat: 

 
57  Het is daarbij overigens wel van belang om te vermelden dat als Foucault over ‘technologie’ spreekt, hij over het algemeen naar de bredere 
betekenis verwijst, waardoor methoden en vaardigheden er ook onder vallen. 
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Men dient het lichaam recht te houden, licht naar voren gebogen en de linker zijde ietwat gedraaid, zodat 
de kin op de vuist kan steunen als de linker elleboog op de tafel rust. […] Tussen lichaam en tafel dient een 
afstand van twee vingers aangehouden te worden; men schrijft zo sneller en bovendien is niets zo schadelijk 
voor de gezondheid als de gewoonte om met de buik tegen de tafel te steunen. […] De meester onderricht de 

Dit de 
inl n 
een ktijk of dagelijkse routine van mensen. De in-

over de invloed van de 

                                                      

leerlingen over de houding die zij bij het schrijven moeten aannemen, en corrigeert deze door een teken of 
anderszins als ze ervan afwijken. (Dorrestijn 2004: 32)58 

 voorbeeld van Foucault laat zien dat het aangaan van een hybride relatie met een object – 
ijving ervan – niet zomaar een gegeven is, maar door oefening tot stand komt. Het gebruik va
 ding moet een plek krijgen in de dagelijkse pra

troductie van nieuwe technologieën of producten is dus niet zomaar succesvol als mensen niet 
geleerd wordt ermee om te gaan. Dat kan op verschillende manieren: via marketing bijvoorbeeld; 
of doordat mensen er via kunst en vermaak vertrouwd mee worden gemaakt, zoals Petran Kockel-
koren liet zien. Een andere mogelijkheid die nog wel eens veel krachtiger zou kunnen zijn is om 
aan te haken op praktijken die er al zijn, bijvoorbeeld door een nieuw product aan te laten sluiten 
bij de manier waarop een bestaand product al gebruikt werd. Zo heeft bijvoorbeeld een computer 
nog steeds grotendeels dezelfde manier van bediening als een typemachine (het toetsenbord) en 
dat maakte de overstap aanzienlijk eenvoudiger.59 

In de jaren tachtig verandert het perspectief in Fou-
caults werk van de historische conditionering van het 
subject naar hoe individuen hun eigen bestaan vorm-
geven en hoe het subject ontstaat in de houding en de 
reactie van het individu tegen
disciplinerende macht: “Scherp geformuleerd, met meer 
nadruk op de breuk dan op de mogelijke continuïteit, wisselt 
zijn perspectief van het maatschappelijk apparaat dat indi-
viduen disciplineert naar hoe individuen vrijheid kunnen 
vinden om hun eigen bestaan vorm te geven.” (Id. 16) 
Daarmee neemt het werk van Foucault een ethische 
wending. Een belangrijk begrip in het latere werk van 
Foucault is ‘subjectivering’, dat staat voor een bredere betekenis van ethiek dan de manier waarop 
mensen zichzelf constitueren als het morele subject van hun eigen handelen. Hij ontwikkelt deze 
term in relatie tot de problematisering van seksualiteit bij de oude Grieken en de manier waarop 
zij hiermee omgingen, niet op de eerste plaats vanuit een moraal op basis van absolute regels en 
onveranderlijke principes (gedragscodes), maar eerder vanuit een moraal die voortkomt uit de 
handelingspraktijk, op basis van ‘levenskunst’. Het gaat er niet om hoe het seksuele te onderwer-
pen aan morele codes, maar hoe deze driften in te passen in het goede leven, dus het hoe om te 
gaan met.  

fig. 24. Panopticon in de praktijk: gevangenis in State-
ville, North Carolina (fotograaf onbekend) 

 
58  Door Dorrestijn geciteerd uit Michel Foucault, Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis, 2e editie, Groningen: Historische 
Uitgeverij, 1997 (originele Franstalige uitgave: 1975) 
59  Ik gebruik dit voorbeeld omdat Petran Kockelkoren de overeenkomst tussen het qwertytoetsenbord van de computer en de typemachine als 
een ‘pseudomorf’ aanduidt – een “metafoor voor onheus gevormde techniek”. De pseudomorf is iets dat volgens hem door kunstenaars bekritiseerd 
zou kunnen worden, want “meer dan een tijdelijk onderkomen mag zo’n schuilhut niet worden.” Aan de hand van Steven Dorrestijns analyse van 
Foucault valt dus te concluderen dat dit in feite een goede tactiek is om een nieuwe techniek te introduceren, bovendien: als mensen een pseu-
domorf eenmaal hebben opgenomen in hun dagelijkse praktijk, dan zal veranderen niet meer meevallen. Wat overigens niet wegneemt dat het 
kunstenaars vrij staat om met alternatieven te experimenteren. (Kockelkoren 2003: 73 e.v.) 
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In zijn latere werk gaat Foucault nauwelijks nog in op de rol van technologie of de materiële 
omgeving. De relatie tussen technologie en subjectivering wordt door Dorrestijn gelegd door ge-
bru

 de christelijke traditie waren morele 
reg

aditie was dat het hierna-
ma

Mediatie en ontwerp 

ik te maken van dezelfde methode als die Foucault ontwikkelde voor het onderzoeken van de 
problematisering van seksualiteit: “For, technology shows a similar ambivalence, sometimes appearing 
to be something that humans can control and use, while at other times something that controls them.” 
(Dorrestijn 2008a: 16) Dorrestijn borduurt daarbij verder op de notie van het hybride subject (het 
subject dat technieken inlijft en daarmee in feite als subject een hybride vormt met objecten) zoals 
we die ook al tegen kwamen bij Don Ihde en Bruno Latour. 

Moraal heeft een basis nodig, het moet ergens vandaan komen, er moet een rede zijn waarom 
mensen zich geroepen voelen om zich moreel te gedragen. In

els door god gegeven en in de moderne, rationalistische filosofie werd gezocht naar fundamen-
tele regels en principes. In de twintigste eeuw is echter – zoals al meerdere male ter sprake is ge-
komen – het geloof in universele waarheid en regels onder druk komen te staan en daarom gaat 
Foucault op zoek naar nieuwe motivering voor ethiek of beter gezegd voor subjectivering. Subjec-
tivering geeft structuur aan ons leven en onze manier van zijn. Zonder absoluut fundament moe-
ten we dus zelf ons bestaan modelleren. Dit noemt Foucault ‘zelfstilering’. Daarmee komt de na-
druk niet langer te liggen op de ethische rede, maar op de praktijk van subjectivering: het werk dat 
we moeten verzetten om onszelf te stileren. Op basis hiervan stelt Steven Dorrestijn dat als we 
nogmaals naar Bruno Latours concept van delegatiemoraliteit kijken, blijkt dat deze uitgaat van 
een codegebaseerde moraliteit. Als we nu deze delegatie van moraliteit beschouwen vanuit het 
bredere perspectief van subjectivering, dan verandert de focus van hoe handelingsprogramma’s en 
intenties naar dingen gedelegeerd worden in een focus op hoe het worden van een moreel subject 
gestuurd wordt door de alledaagse praktijk te midden van dingen. Als we bovendien het discipli-
neringsaspect van de vroege Foucault meenemen – en dan niet opgevat als drilproces, maar als 
leerproces –, komt er weer een nieuwe manier naar voren om de rol van dingen te bestuderen, 
namelijk vanuit de vraag hoe mensen zichzelf modelleren en sturen door technologieën in te lijven 
– “We can ask what form of being subject is made possible by a certain configuration of technologies. And 
we can ask what practices of adapting to technology are exercised.” (Id. 21) 

Niet alleen moet moraal ergens op gericht zijn, het moet ook ergens vandaan komen; er moet 
een doel zijn, iets waarvoor we moreel handelen. In de christelijke tr

als, met de komst van de moderniteit werd het doel ‘vrijheid’ – een uiterst abstract begrip. 
Vrijheid wordt vaak gezien als tegenovergesteld aan de invloed van techniek, maar zoals alle hier-
boven aangehaalde auteurs hebben laten zien is dat standpunt vanuit een mediatieperspectief niet 
langer houdbaar. Hetzelfde geldt voor het latere werk van Foucault, waarin hij vrijheid niet als 
een principe, maar als praktijk voorstelt, als iets dat je voor jezelf kunt scheppen. Dat is de zelfsti-
lering waar Foucault het over heeft. ‘Absolute’ vrijheid is niet mogelijk – zeker niet ten opzichte 
van technologieën waar we allerlei hybride relaties mee aangaan – en dat is ook niet nodig. Waar 
het volgens Steven Dorrestijn om gaat, is de “experience of sufficient control”. (Id. 24–25) Vrijheid is 
dus niet het uitgangspunt, maar het resultaat. 

In de vorige paragraaf zijn vier verschillende auteurs aan bod gekomen, die allen op een verschil-
lende manier en vanuit een verschillende benadering een mediatiefilosofie ontwikkelen: Don Ihde 
op een fenomenologische manier, Bruno Latour constructivistisch, Petran Kockelkoren vanuit de 
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wijsgerige antropologie en de Foucault-interpretatie van Steven Dorrestijn geeft het geheel een 

oor Steven Dorrestijn en door Peter-
Paul Verbeek, maar dan met betrekking tot de industrieel ontwerper. Verbeek verbindt hiertoe de 

enadering van Don Ihde en de constructivistische benadering van Bruno La-

ethische draai. Don Ihde heeft ons laten zien dat onze waarneming en ervaring van de wereld ge-
medieerd wordt doordat wij ons via dingen tot de wereld verhouden. Bruno Latour heeft laten 
zien dat elk idee, elke theorie, elke betekenis, elke identiteit, niet los gezien kan worden van de 
materiële wereld, doordat mensen en niet-mensen met elkaar verknoopt zijn in allerlei dynami-
sche netwerken van relaties. Daarbij wordt niet alleen waarneming en ervaring gemedieerd, maar 
ook ons handelen. En daar maken we gebruik van door handelingsprogramma’s of moraliteit te 
delegeren naar dingen die we ‘inschrijven’ met scripts. Petran Kockelkoren laat vervolgens zien 
dat dergelijke mediërende relaties mede afhankelijk zijn van het ontstaan van zintuiglijkheidsre-
gimes en daaraan gekoppelde metaforen, die ons helpen greep te krijgen op de wereld en de din-
gen te ‘domesticeren’. Daarbij worden we geholpen door kunst en entertainment. Bovendien blijkt 
dat er tegelijkertijd meerdere van dergelijke regimes kunnen bestaan. Maar ook als dingen of 
technologieën de mogelijkheid in zich hebben om gedomesticeerd te worden en kunstenaars en 
entertainers gaan ermee aan de slag, dan nog is dit geen vanzelfsprekendheid, zoals Michel Fou-
cault laat zien. Het vergt oefening en discipline om dingen te gebruiken en dat is iets om als ont-
werper in de gaten te houden. Bovendien kwam naar voren dat er een ethische dimensie zit aan 
ontwerpen: om ethisch te kunnen handelen is een moreel subject nodig, maar mensen zijn nooit 
onafhankelijk van de dingen om hem heen. Daarom moeten wij ons zelf in de relaties die we aan-
gaan met de dingen subjectiveren. Ook het moreel subject is onvermijdelijk een hybride, mede 
vormgegeven door dingen die door mensen ontworpen zijn. 

Mediatieanalyse 

De vraag die dit nu oproept is wat dit betekent voor ontwerpers en in het bijzonder voor architec-
ten en stedenbouwkundigen. Deze vraag wordt ook gesteld d

fenomenologische b
tour met elkaar. Ondanks Latours afkeer van de fenomenologie komen deze twee benaderingen op 
belangrijke punten overeen: beiden stellen de object-subjectdichotomie ter discussie en beiden 
denken in relaties. Er is echter ook een belangrijk verschil: Latour beschouwt relaties tussen mens 
en wereld ‘van buitenaf’, Ihde ‘van binnenuit’. Latour kiest voor het standpunt van de analist die 
configuraties symmetrisch wil kunnen beschouwen vanuit zowel het perspectief van mensen als 
dat van niet-mensen, Ihde kiest voor het standpunt van de mens die in de wereld aanwezig is. Pe-
ter-Paul Verbeek ziet hierin geen aanleiding om te kiezen voor één van deze twee benaderingen, 
hij stelt dat ze elkaar juist aanvullen. (Verbeek 2000: 180–187) 

Ihde’s benadering heeft in de eerste plaats betrekking op hoe mensen hun wereld ervaren en 
welke rol dingen en technieken daarin spelen, terwijl in de benadering van Latour het menselijk 
handelen centraal staat en hoe wij daarin beïnvloed worden door de dingen. Op basis van dit ver-
schil stelt Verbeek een mediatie-idioom voor, bestaande uit begrippen afkomstig uit beide discipli-
nes, dat kan helpen om de rol van dingen en technieken in de gebruikscontext te analyseren. (fig. 
25) Hij maakt daarbij een onderscheid tussen ervaring en gebruik.60 (Verbeek 2006) Voor het 
analyseren van de ervaring borduurt hij voort op Ihde’s analyse van de mediatie van de waarne-

                                                       
60  Zoals de notie van de verstrooide aandacht, die in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, liet zien is er echter niet altijd een scherpe grens te 
trekken tussen ervaring en gebruik, zeker als het om (onbewuste) routineuze handelingen gaat. Daarom heb ik in schema 3 een gestippelde pijl 
gezet tussen ‘ervaring’ en ‘gebruik’. 
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ming door allerlei dingen en technieken die een technische intentionaliteit61 hebben – en dus de 
waarneming op een niet-neutrale manier mediëren. Onvermijdelijk vindt er een transformatie 
plaats van de waarneming en daarmee van de ervaring. Dit gaat gepaard met amplificatie en re-
ductie, waardoor de waarneming een bepaalde richting in gestuurd wordt en daarmee ook de erva-
ring of interpretatie ervan. Op een vergelijkbare manier leent het begrippenkader van Latour voor 
de mediatie van het handelen zich voor het analyseren van het gebruik van dingen en technieken. 
Ook hier is de relatie met de gebruiker niet neutraal: zoals dingen en technieken een technische 
intentionaliteit hebben die onze waarneming transformeert, zo bevatten ze ook scripts die ons 
handelen transleren; hier niet door amplificatie en reductie, maar door uitnodiging en ontmoedi-
ging. Wij worden dus door de dingen om ons heen verleid om het ene wel te doen en het andere 
niet en iets op een bepaalde manier te ervaren en er zo een bepaalde interpretatie aan te geven. 
Deze sturende rol, die alle dingen in meer of mindere mate richting mensen hebben, wordt er door 
de ontwerpers ervan – mits we het natuurlijk over ontworpen dingen hebben – bewust of onbe-
wust ingelegd. Als een ontwerper doelbewust bezig is met het ‘inschrijven’ van scripts en intentio-
naliteiten, dan kunnen we van delegatie spreken. Helaas (?) voor ontwerpers is dit echter niet ge-
makkelijk, omdat de mediërende rol van dingen en technieken multistabiel is: deze rol heeft altijd 
een zekere vorm van onvoorspelbaarheid in zich omdat scripts en intentionaliteiten contextafhan-

kelijk zijn. Als een ding of techniek in een andere 
context terechtkomt, de context verandert, of het 
beeld dat de ontwerper van de context had niet 
blijkt te kloppen, dan kan een ding of techniek an-
dere dan bedoelde – en soms zelfs ongewenste – 
scripts en intentionaliteiten blijken te bevatten. 

Het inzicht, dat ons ervaren en handelen on-
vermijdelijk gestuurd wordt door de dingen om ons 
heen, maakt dat mediatie ook een ethisch vraag-
stuk is, zo meent Verbeek: “Ethics after all, is about 
the question of how to act, and technologies appear to 

give material answers to this question.” (Id. 269) E

fig. 25. Mediatie-idioom (Cf. Verbeek 2006: 368) 

thiek veronderstelt echter een vrij of zelfs auto-
no

tence creates specific forms of freedom, rather than impedes them. Freedom exists in the possibilities that 

om subject. Op dit punt haakt Verbeek aan bij Dorrestijns Foucault-interpretatie, waaruit bleek 
dat absolute vrijheid en autonomie niet alleen niet bestaat, maar bovendien niet nodig is om een 
ethisch subject te zijn. Ook al wordt ons handelen gemedieerd door de dingen om ons heen, door-
dat deze mediaties multistabiel zijn en er dus geen deterministische relatie is met het menselijk 
gedrag, we bezitten desalniettemin een relatieve vrijheid om keuzes te maken en voor die keuzes 
blijven we moreel verantwoordelijk. In Foucaults termen: we moeten onszelf ‘zelfstileren’ door de 
(materiële en menselijke) relaties waardoor we gestuurd worden te subjectiveren. Dit brengt Ver-
beek ertoe het concept vrijheid te herdefiniëren: 

Freedom is not a lack of forces and constraints; it rather is the existential space human beings have within 
which to realize their existence. Humans have a relation to their own existence and to the ways in which 
this is co-shaped by the material culture in which it takes place. The material situatedness of human exis-

                                                       
61  Overigens merkt Verbeek op dat men eigenlijk niet van ‘technische intentionaliteit’ zou moeten spreken omdat er, in lijn met Latours ver-
toog, altijd sprake is van een hybride, of beter nog ‘samengestelde intentionaliteit’, die voortkomt uit relaties tussen mensen en niet-mensen. 
(Verbeek 2008: 96) 
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are opened up for human beings to have a relationship with the environment in which they live and to 
which they are bound. (Verbeek 2008: 98) 

u duidelijk is geworden dat moreel handelen altijd gemedieerd wordt door de materiële contex
rdt het ook duidelijk dat ontwerpen aan de materiële menselijke context een morele veran
ordelijkheid met zich mee brengt, om

 N t, 
wo t-
wo dat het product van de ontwerper altijd het handelen en 

 implicitly or in explicit delegations, gives a specific shape to the artifact used, and thus 
of the artifact; and (3) the agency of the artifact mediating hu-

Wa e-
kom
mo
we de onge-

De vraag die zich nu voordoet is hoe een ontwerper kan anticiperen op de mediërende rol van zijn 
k (2006) draagt hiervoor twee mogelijkheden aan. De eerste en meest eenvoudige 

tieanalyse vruchtbaar zal blijken. Hij suggereert dat het de mogelijkheid in zich draagt tot een de-

de ervaring van mensen zal mediëren en daarmee hun morele keuzes, ook als de ontwerper daar 
helemaal niet op geanticipeerd heeft. In Verbeeks woorden: “Designers ‘materialize morality’; they 
are ‘doing ethics by other means’.” (Id. 99) Dit roept de vraag op of het niet mogelijk is om hierop te 
anticiperen. Het probleem is echter dat het mediatiewerking van een ontwerp niet alleen door de 
ontwerper bepaald wordt, maar ook voortkomt uit een gecompliceerde relatie tussen technologie, 
gebruiker en ontwerper. Dit werkt Verbeek uit in een schema (fig. 26) waarmee hij duidelijk pro-
beert te maken hoe in de menselijke ervaring en het menselijk handelen drie vormen van agency 
aan het werk zijn: 

(1) the agency of the human being performing the action or making the moral decision, in interaction with 
the technology, and also appropriating the technological artifact in a specific way; (2) the agency of the de-
signer who, either
helps to shape the eventual mediating role 
man actions and decisions, sometimes in unforeseen ways. (Id. 100) 

ar het nu voor ontwerpers op aan komt is om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de to
stige gebruikscontext van het ontwerp; om zo goed 

gelijk te anticiperen op de manier waarop het ont-
rp zal gaan mediëren om zo te proberen 

wenste gevolgen binnen de perken te houden en het 
gewenste gebruik een grotere kans van slagen te geven. 
Daarbij kan een mediatieanalyse op basis van het hier-
boven behandelde mediatie-idioom een rol spelen, zo 
meent Verbeek. Het zal echter nooit helemaal mogelijk 
zijn een sluitend beeld te krijgen, maar dit ontslaat de ontwerper niet van zijn verantwoordelijk-
heid om in ieder geval zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomstige mediërende rollen van 
zijn ontwerp. 

Complexiteit 

fig. 26. Bronnen van mediatie (Verbeek 2008: 100) 

ontwerp. Verbee
is het zich proberen een beeld te vormen op basis van voorstellingsvermogen en de zo verkregen 
inzichten terug te koppelen naar het ontwerpproces. Dit sluit aan bij de veel gebruikte methode 
om verschillende gebruiksscenario’s te formuleren en te doordenken. Er is volgens Verbeek echter 
ook een meer systematische manier mogelijk, waarvoor hij aansluiting zoekt bij de methodologie 
van de constructive technology assessment (CTA). Daarbij wordt geprobeerd om de ontwerp- en de 
gebruikscontext bij elkaar te brengen door zoveel mogelijk betrokken partijen te betrekken in het 
ontwerpproces. Daarbij wordt uitgegaan van een soort evolutionair proces waarbij ontwerpers va-
rianten maken die een selectieproces in gaan waarbij alleen de beste varianten over zullen blijven. 

Als we nu de aandacht op het specifieke geval van het architectonisch en stedenbouwkundig 
ontwerpen richten dan valt te betwijfelen of Verbeeks voorstel om CTA te combineren met media-
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in de Foucault-interpretatie van Steven Dorrestijn, biedt een aanvulling door een begrippenkader 

cratisering van het ontwerpproces. Daarmee doet zijn voorstel echter denken aan de experi-
menten met inspraak die in de jaren zeventig in de architectuur en stedenbouw plaatsvonden. 
Ook daarbij was het doel om zo toekomstige bewoners en andere belanghebbenden te betrekken 
bij het ontwerpproces. Dit leverde, zoals de eerste twee hoofdstukken lieten zien, een problemati-
sche situatie op: de verwachtingen waren veel te groot, de belangen te tegenstrijdig en het proces 
te traag. Een ander probleem bij een dergelijke aanpak van architectonische en stedenbouwkundi-
ge ontwerpprocessen is gelegen in de aard van product. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in 
het industrieel ontwerpen, wordt er ontworpen zonder prototypes waarmee het functioneren in de 
gebruikscontext kan worden uitgeprobeerd. Partijen die in het ontwerpproces worden betrokken, 
worden daardoor aangesproken op hun voorstellingsvermogen en dus in feite gevraagd om als on-
ervaren leek een mediatieanalyse te doen van een ontwerpvariant die alleen op papier bestaat. Dat 
dit tot problematische situaties leidt mag duidelijk zijn en wat dat betreft is het niet verwonderlijk 
dat de postmoderne generatie architecten en stedenbouwkundigen terug wilden naar de autono-
mie van hun eigen vakgebied. 

Dat er in de architectuur niet of nauwelijks met prototypes wordt gewerkt (maquettes niet 
meegeteld), komt niet alleen doordat het meestal om eenmalige, unieke ontwerpen gaat, maar 
bovendien en in het bijzonder

ment in de materiële omgeving van de stedelijke cultuur is en daardoor niet los gezien kan wor-
den van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee is de aard ervan heel anders dan die van de 
meeste ‘concrete technologieën’ waarmee de techniekfilosofie zich in de afgelopen decennia bezig 
is gaan houden en waar het mediatieperspectief uit voortgekomen is. Het gaat niet om nieuwe 
technologie. Mensen leven al vele duizenden jaren in een bouwkundige omgeving en daarom is 
het bouwen an sich in vrijwel alle culturen op aarde iets vanzelfsprekends (zeker als men tenten 
meerekent als bouwwerken). Men zou kunnen verdedigen dat de bouwkunde de primaire manier 
is waarop wij onze leefwereld vormgeven. In ieder geval is het resultaat ervan alom aanwezig en 
zijn we er in die zin vaak helemaal niet bewust van dat onze wereld bouwkundig gemedieerd is. 
Aan deze mediatie is niet te ontkomen, ze maakt onlosmakelijk deel uit van onze leefwereld die 
daarmee in feite een hybride is van het sociale en het ruimtelijke. 

De alom aanwezigheid van de gebouwde omgeving – en dat geldt niet alleen op stedenbouw-
kundige schaal, want een groot gedeelte van ons dagelijkse leven beperkt zich tot het interieur van 
één of enkele gebouwen – zorgt ervoor dat de mediërende rol erva

meeste ontwerpvraagstukken uit het industrieel ontwerpen lijkt te zijn. Ik zeg hier bewust 
‘lijkt’, omdat in feite vele technieken een plek hebben gekregen in het grotere geheel van onze 
alledaagse leefwereld en allemaal tezamen de menselijke ervaring en het menselijke handelen me-
diëren. Het probleem van deze complexiteit is dat de door Verbeek voorgestelde mediatieanalyse 
niet toereikend is om hier grip op te krijgen. Een eerste probleem is dat deze mediatieanalyse in 
hoge mate atemporeel is. Er wordt geen rekening gehouden met de invloed van de tijd, noch als 
geschiedenis, noch als mogelijke tijdelijkheid van een mediërend effect (zoals bij ervaringen van 
shock of verbazing), noch als de tijd die nodig is om een plek in de leefwereld te bereiken. Een an-
der probleem is dat het in grote mate een individuele benadering is, zowel met betrekking tot de 
gebruiker als tot het artefact. Ondanks de erkenning van de multistabiliteit van mediatierollen, 
heeft deze analyse vooral betrekking op de relatie tussen één enkele gebruiker een één enkel arte-
fact. 

 Het antropologische perspectief op mediatie, dat naar voren kwam bij Petran Kockelkoren en 
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aan te dragen dat kan dienen om te analyseren hoe technieken en dingen een stabiele plaats kun-
nen verwerven in de (materieel gemedieerde) maatschappij, met andere woorden: hoe ze gedomes-
tice

betoogd dat analyse bijdraagt aan begrip en daardoor de ontwerper beter in staat 
ste

rs, maar ook met allerlei soorten (doel)groepen en zelfs ‘de stedelijke samen-
lev

erd kunnen worden. (fig. 27) Dat kan, zoals de vroege Foucault heeft laten zien, plaatsvinden 
door disciplinering, waarbij door een gemedieerde routine wordt aangeleerd en tegelijkertijd het 
subject deel wordt van een samenleving of groep die deze routine vereist. Dat kan ook, zoals uit 
het latere werk van Foucault naar voren komt, door subjectivering, waarbij het subject zelf zijn 
bestaan modelleert in een gemedieerde relatie met dingen en technieken en op die manier zijn 
eigen positie als individu kiest binnen de relatieve vrijheid die er daarvoor is. Dat de grens tussen 
disciplinering, als door dingen en technieken gemedieerde groepsvorming, en subjectivering, als 
door dingen en technieken gemedieerde vorming van het individu, diffuus is blijkt bijvoorbeeld uit 
hoe objecten als skateboards werken in de jeugdcultuur (cf. Kockelkoren 2004: 149): voor de in-
dividuele ‘skater’ maakt zijn skateboard deel uit van zijn persoonlijke stijl om zo zich als individu 
te onderscheiden binnen de samenleving. Tegelijkertijd werkt het skateboard en de vaardigheid 
van de ‘skater’ om er mee om te gaan, ter verwerving van een plek in de subcultuur van de skaters. 
Om dit mogelijk te maken heeft er een co-evolutie van technieken, beelden, ideeën en routines 
plaatsgevonden: technieken beelden, ideeën en routines ontwikkelen zich in wederzijdse afhanke-
lijkheid. Zoals Kockelkoren heeft laten zien kunnen er tegelijkertijd verschillende co-evoluties 
plaatsvinden die verschillende zintuiglijkheidsregimes mogelijk 
maken, en om de analyse van de domesticatie van dingen en 
technieken aan te laten sluiten bij het multistabiele karakter 
van ervaringen in Verbeeks mediatieanalyse, spreek ik hier 
van het ontstaan van verschillende ervaringsregimes, die op 
hun beurt het menselijk handelen beïnvloeden. 

Het hier geschetste domesticatiemodel heeft echter een te-
kortkoming: waar Verbeeks atemporele en individuele model 
door middel van het begrip ‘delegatie’ (met de waarschuwing 
voor het multistabiele karakter van mediaties) een ingang 
biedt voor ontwerpers, daar is het hier geschetste domestica-
tiemodel enkel een idioom voor analyse. Nu heb ik eerder in 
dit hoofdstuk 

fig. 27. Domesticatie van dingen en technieken

lt om intuïtief goede ontwerpbeslissingen te nemen, maar desalniettemin is een meer concrete 
aansluiting op een ontwerpdiscours wenselijk. 

Hier komt de architectuur en stedenbouw om de hoek kijken. Dit mogen dan disciplines zijn 
die als grotendeels ‘low-tech’ (en in die zin zelfs conservatief) te boek staan, en die daarom maar 
weinig aandacht hebben gekregen van de vooral op de opkomende technologieën gerichte tech-
niekfilosofie, het zijn ook disciplines bij uitstek waar de ontwerper niet alleen te maken heeft met 
individuele gebruike

ing’, bestaande uit diverse (doel)groepen tegelijkertijd. Dat leidt tot de complexe situatie dat de 
multistabiliteit niet betrekking heeft op een of-of van ervaringsregimes, maar een en-en van ver-
schillende ervaringsregimes tegelijkertijd. Neem bijvoorbeeld een zwemstadion: als we ons enkel 
en alleen concentreren op voor de hand liggende doelgroepen – en dus de vrijwel oneindige com-
plexiteit van individuele ervaringen van mensen met hun eigen overtuigingen, ervaringen en doe-
len buiten beschouwing laten –, dan hebben we nog altijd te maken met een situatie waarin één 
en hetzelfde gebouw op heel verschillende manieren gebruikt en ervaren wordt door wedstrijd- 
trainings- en recreatiezwemmers (mannen en vrouwen), door publiek, door personeel (directie, 
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beheer, schoonmaak, beveiliging, enzovoorts) en niet te vergeten: passanten die bijvoorbeeld trots 
zouden kunnen zijn op een plek in hun stad waar belangrijke sportwedstrijden plaatsvinden, maar 
die bijvoorbeeld zich juist ook kunnen ergeren aan de verkeersopstoppingen en parkeerproblemen 
die dit met zich meebrengt en dus op heel verschillende, door materialiteit gemedieerde manieren, 
betekenis kunnen verlenen aan de plaats in de stad waar dit stadion staat. 

Stedelijk ontwerpen en mediatie 

Het zou goed zijn als in de techniekfilosofie, na het zich bezig te zijn gaan houden met concrete 
technologieën (en dingen), ook vaker weer de verbinding met het grotere geheel wordt gezocht; 
en dan niet door weer de vraag naar dé techniek weer centraal te stellen, maar door – vanuit de 
empirische benadering die tot het onderzoek naar concrete technologieën leidde, met daaruit 

ediatieperspectief – de aandacht mede te richten op het 

e 
hed

eppen van een materieeleconomische basis, een blauwdruk of 
tot

voortvloeiende het ontstaan van het m
complexe samenspel van concrete technologieën en de mediërende rol daarvan in de pluriforme 
structuur van intermenselijke relaties die we ‘samenleving’ noemen. Eén van de meest voor de 
hand liggende plekken om naar deze complexiteit te zoeken is de stad en het is dan ook niet voor 
niets dat architecten en stedenbouwkundigen al heel lang worstelen met de vraag hoe vorm te 
geven aan de relatie tussen gebouwde omgeving en menselijk leven – tussen ‘stad’ en ‘stedelijk-
heid’. Het is echter bijzonder moeilijk gebleken om tot een concrete aanpak te komen van dit pro-
bleem en misschien is dat wel de belangrijkste rede waarom in de architectuur en stedenbouw de 
rationaliserende ontwerpmethodologie nooit een sterke voet aan de grond heeft kunnen krijgen. 

Toch kan de architectuur- en stedenbouwgeschiedenis een vertrekpunt bieden, juist als het 
gaat om de manier waarop doelbewust te ontwerpen is vanuit het mediatieperspectief, dat wil zeg-
gen: vanuit de idee dat architectuur invloed heeft op het menselijke gedrag en de menselijke erva-
ring. Tot die conclusie komt ook Steven Dorrestijn: “De praktijkgerichte blik van de ontwerpers en 
ontwerptheoretici […] vult de beschouwende blik van de techniekfilosofen en -sociologen aan. Terwijl d

endaagse empirische techniekfilosofie wil leren dat producten een sturende invloed hebben waar ont-
werpers zich van bewust moeten worden, laat de geschiedenis zien dat er altijd ontwerpers zijn geweest die 
sociale veranderingen middels hun producten hebben nagestreefd.” (Dorrestijn 2008b: 11) Het is daar-
om dat ik in de vorige twee hoofdstukken op zoek ben gegaan naar het mediatieperspectief in ver-
schillende architectuurstromingen. 

Eén van de eerste belangrijke stromingen die het architectonisch en stedenbouwkundig ont-
werpen expliciet wilde inzetten om sociale veranderingen teweeg te brengen was het modernisme 
zoals dat in het vooroorlogse CIAM naar voren kwam. Aansluitend bij het optimisme en de belofte 
van een beter leven dat van recente technische ontwikkelingen uitging, groeide onder modernis-
ten de overtuiging dat door het sch

aalplan voor een samenleving, het mogelijk zou moeten zijn om een betere samenleving tot 
stand te brengen. Al snel bleek echter dat deze visie gebaseerd was op een veel te utopische, de-
terministische vooronderstelling van de relatie tussen gebouwde omgeving en maatschappelijke 
ontwikkeling. Meer in het algemeen bleek het geloof in het technische kunnen te utopisch van 
aard en blind voor onbedoelde en vaak ongewenste bijeffecten. We bleken de maatschappelijke 
ontwikkeling helemaal niet zo goed in de hand te hebben als we zelf dachten. Dat is ook het mo-
ment geweest dat de techniekfilosofie zich ontwikkelde vanuit de vraag welke grenzen gesteld 
zouden moeten worden aan de technische ontwikkeling en daarmee hoe de mens beschermd zou 
moeten worden tegen de techniek. 
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later) is ontwikkeld vanuit de techniekfilosofie. Het is dus deze vaak vergeten periode in de archi-

Zich bewust geworden van de keerzijde van het utopische modernisme ontwikkelde zich na de 
Tweede Wereldoorlog een nieuw ‘ontwerpregime’ (om een term in lijn met de notie ‘ervaringsre-
gime’ te gebruiken): het humanistische perspectief dat het belangrijkste onderwerp van het eerste 
hoofdstuk vormde. De humanistisch

t van de relatie tussen gebouwde omgeving en samenleving, en vingen daarom het ontwerpen 
niet aan vanuit een ideaal van de samenleving, maar vanuit een poging te begrijpen hoe mensen 
wonen en steden bevolken. Zij kwamen tot het inzicht dat alleen als de architectuur of steden-
bouw aan weet te sluiten bij de belevingswereld van mensen, er succesvol een stabiele en enigszins 
voorspelbare mediërende rol in te ontwerpen is. Dat is wat Aldo van Eyck bedoelde als hij opriep 
architectuur te ontwerpen als de ‘contravorm’ van de samenleving. 

Terwijl in de techniekfilosofie een ‘empirical turn’ plaatsvond die tot de ontwikkeling van het 
mediatieperspectief leidde, raakte men in de architectuur en stedenbouw onder invloed van het 
postmodernisme alsnog het geloof in de maakbare samenleving kwijt, zoals in hoofdstuk 2 ter 
sprake kwam. Daarmee raakte ook de aandacht voor de (niet als zo

 van de gebouwde omgeving naar de achtergrond, of beter gezegd: werd deze gereduceerd tot 
communicatie. Architecten en stedenbouwkundigen gingen meer en meer de stad vanuit een lin-
guïstisch perspectief bekijken. Het mediatieperspectief laat echter zien dat “[t]he influence of tech-
nological artifacts on human actions can be of a nonlingual kind. Things are able to exert influence as 
material things, not only as signs or carriers of meaning.” (Verbeek 2006: 367) 

Concluderend valt te stellen dat vooral vanuit het humanistische perspectief op architectuur en 
stedenbouw geëxperimenteerd is met een begrip van de relatie tussen mensen en de materiële we-
reld op een manier die enige aansluiting lijkt te hebben met het mediatiebegri

tectuurgeschiedenis die een interessante bron van inzichten zou kunnen zijn en die het daarom 
verdient om nog nader onderzocht te worden. Omgekeerd zou het mediatieperspectief kunnen 
bijdragen aan een herwaardering van het humanistische perspectief door te helpen begrijpen hoe 
ontwerpers greep kunnen krijgen op dit mediërend effect en zo hun verantwoordelijkheid te ne-
men om te ontwerpen voor mensen. Om in te zien dat een humanistische architectuur wel dege-
lijk succesvol kan zijn, hoeven we overigens alleen maar onbevooroordeeld te kijken naar wat het 
bouwen in de jaren zeventig ons heeft opgeleverd: een architectuur die, in de woorden van de (in 
Nederland opgegroeide) Amerikaanse architect en voormalig directeur van het Nederlands Archi-
tectuurinstituut Aaron Betsky, “effectiever is gebleken, beter bestand tegen misbruik en geliefder dan 
veel van het werk dat ervoor of erna is gekomen.” (Betsky 2004: 11) En dat is ook precies wat blijkt 
uit de bouwperiodegrafieken in een inventarisatie van de zogenaamde ‘vogelaarwijken’ (achter-
standswijken) door het Planbureau voor de Leefomgeving: woningen gebouwd in de jaren zeventig 
zijn absoluut ondervertegenwoordigd – en dit terwijl de periode 1970–80 de grootste bouwproduc-
tie uit de Nederlandse geschiedenis heeft gekend. (Lörzing 2008) Een volledige van deze periode 
door de generatie erna lijkt dus totaal uit de lucht gegrepen. 
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Het nagenoeg wegvallen van politieke tegenstellingen in het poldermodel, het eenstemmige pragmatisme en 
de vrijwel unanieme aanvaarding van de zegeningen van de vrije markt hebben ook in de ontwerpdiscipli-
nes hun sporen nagelaten. Ontwerpers zijn nauwelijks meer te vinden in de steeds verder afgebrokkelde bas-
tions van cultuurpessimisme, maatschappijkritiek en wereldverbetering. Idealen, moraal, ethiek en funda-
menteel kritische houdingen, nog niet eens zo lang geleden een vanzelfsprekend onderdeel van de bagage 
van ontwerpers, zijn schaars geworden en grotendeels vervangen door de bescheiden wens om het leven te 
veraangenamen. De kritiek die er nog is, richt zich zelden of nooit op ‘het systeem’ of ‘de maatschappij’ 
maar wordt hooguit geventileerd binnen het systeem en de maatschappelijke orde, bijvoorbeeld in het zoe-
ken van anarcho-liberale uitwegen uit de aangeharkte ordelijkheid. Veruit het grootste deel van de Neder-
landse ontwerpproductie bestaat uit ingrepen die bedoeld zijn om de omgeving mooi en prettig te maken. 
Dit hedonistische uitgangspunt wordt overigens met een aanstekelijk enthousiasme in praktijk gebracht. 
(Ibelings 2000: 11–13) 

Dit schreef de architectuurhistoricus en -criticus Hans Ibelings in 2000 in de inleiding van het 
boek Het kunstmatige landschap. Hedendaagse architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in 
Nederland. Wie nu, bijna een decennium later, de achtergrondartikelen in dat boek terugleest, kan 
– ondanks de soms licht cynische toon van Hans Ibelings – niet anders dan verbaasd zijn over het 
bijna naïeve optimisme dat toen in Nederland heerste. Verwonderlijk is dat niet; Nederland had 
immers een decennium van ongekende economische groei achter de rug waar bijna iedereen van 
had meegeprofiteerd en bovendien was de zeepbel van de ‘nieuwe economie’ nog niet uiteen ge-
spat.62 Er waaide een neoliberale wind in Nederland (althans, in de zin van het onbegrensde geloof 
in de markt) en verschillen tussen mensen werden als een verrijking van de samenleving gezien: 
Nederland moest een waardige multiculturele samenleving zijn waarin iedereen vrij staat zijn ei-
gen leven te leiden, zolang dat maar in onderlinge harmonie gebeurt; maar daar zou de overlegcul-
tuur van het poldermodel wel voor zorgen. 

Ondertussen liggen de jaren negentig lang genoeg achter ons om vast te stellen dat we in een 
nieuwe periode zijn aangeland. Het vrolijke pluralisme is niet meer. Met de ineenstorting van de 
‘nieuwe economie’ kwam er een einde aan de ongekende economische groei en na de aanval op te 
Twin Towers in New York van 11 september 2001 en de daarop volgende ‘War on Terror’ sloeg de 
optimistische sfeer om. Een groot gedeelte van de Nederlanders, ooit beroemd om hun ‘tolerantie’, 
leek ineens niet meer te geloven in een rustig naast elkaar leven van verschillende culturen. Poli-
tici als Pim Fortuyn wisten grote populariteit te verwerven met kritiek op het ‘multiculturalisme’ 
en op de ‘islamisering van Nederland’. Daarmee lijkt er een brede stroming te zijn ontstaan die 
tegen het postmoderne relativisme ingaat en weer op zoek is naar absolute waarheden en verhou-
dingen. Nederland moet weer een eenheid zijn en als Prinses Máxima beweert dat ze dé Nederlan-
der niet heeft kunnen vinden, krijgt ze de wind van voren. Waar eerst de nadruk lag op de ge-
waardeerde diversiteit van de ‘multiculturele samenleving’ waarin iedereen recht had op zijn eigen 
plek in de stad, veranderde nu de terminologie: er zou sprake zijn van ‘segregatie’, en dat werd ge-
zien als een probleem. De oplossing werd gezocht in overheidsbeleid gericht op ‘integratie’ en 
‘spreiding’, voornamelijk van allochtonen en kansarmen. 

Als we de Nederlandse steden vergelijken met de situatie in steden als São Paulo en Los Ange-
les, die in dit hoofdstuk voorbij komen, dan valt op dat de problemen in de Nederlandse steden 
eigenlijk best meevallen: hier zijn geen ‘no-go areas’ en evenmin wijken die zo verloederd zijn dat 
er alleen nog maar ‘kansarmen’ wonen. Sowieso is het verschil tussen arm en rijk in Nederland 
                                                       
62  De ‘nieuwe economie’ was een vermeende nieuwe fase in de economische ontwikkeling, samenhangend met de opkomst van de relatief nieu-
we internetsector. De voorspelling was dat de toekomst van bedrijven op het internet lag en dat dit een economie met zich mee zou brengen die 
alleen nog maar kon groeien. Begin 2000 echter begonnen de (tot absurde hoogte gestegen) aandelenkoersen van internetbedrijven in te zak-
ken, met als gevolg dat de hele ‘nieuwe economie’ als een zeepbel uit elkaar spatte. 
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vele malen kleiner dan in de Verenigde Staten of Brazilië en vergeleken met die landen komt in 
Nederland ernstige armoede vrijwel niet voor. Toch is segregatie in de afgelopen tien jaar een be-
langrijk thema in het Nederlandse stadsdebat geworden. Het verschijnsel segregatie heeft in dat 
debat een uitermate negatieve betekenis en wordt gezien als iets dat bestreden dient te worden. 
Wat daarbij opmerkelijk is, is dat het in dit debat eigenlijk alleen over zogenaamde ‘probleemwij-
ken’ gaat: wijken waar veel mensen wonen die sociaal gezien aan de onderkant van de samenle-
ving staan en waar relatief veel gezinnen met (meervoudige) problemen wonen. Dat er daarnaast 
ook heel veel wijken met een relatief homogene bevolking en weinig problemen zijn (en waar over 
het algemeen mensen met een hoger inkomensniveau wonen), dat wordt buiten beschouwing ge-
laten. 

Ook bij de oplossing die gezocht wordt in spreiding vallen vraagtekens te zetten. De belangen 
van zittende bewoners moesten het afleggen tegen het belang van de concurrentiepositie van de 
stad door het verhogen van de aantrekkelijkheid voor hogere inkomens en het bestaan van ach-
terstandswijken zou daarop een negatief effect hebben. (Bergeijk 2008: 23) Sociale menging werd 
voorgesteld als positief voor de stabiliteit doordat mensen met een hoger inkomen en een eigen 
huis minder geneigd zouden zijn om te verhuizen, als middel om probleemgedrag te verminderen 
door verdunning, als remedie tegen verloedering doordat huizenbezitters beter voor hun woning 
zouden zorgen dan huurders, als impuls voor de voorzieningen van een wijk doordat de koop-
kracht van de bewoners toeneemt, als positief voor kansarme gezinnen omdat de hogere inko-
mensgroepen als voorbeeld dienen waar ze zich aan op zouden trekken en het zou de reputatie van 
de wijk op de woningmarkt verbeteren. Een onderzoek van de Universiteit van Utrecht (Idem) 
toont echter aan dat de recente op spreiding en menging gerichte wijkvernieuwing niet waarmaakt 
wat er van verwacht wordt. Op de eerste plaats is het moeilijk om een sociale of etnische mix tot 
stand te brengen omdat het ingaat tegen hoe mensen willen wonen. Het blijkt dat veel autochtone 
Nederlanders niet in een buurt met een substantieel aandeel allochtonen willen wonen en dat ho-
gere inkomens zich ruimtelijk wensen te distantiëren van lagere inkomens. In het algemeen komt 
het er op neer dat mensen het liefst om willen gaan met mensen zoals zijzelf of mensen die een 
hogere sociale status hebben, wat tot gevolg heeft dat mensen vooral met andere mensen uit hun 
eigen groep omgaan. Bovendien blijkt dat hoe heterogener de wijk is, hoe minder de inwoners zich 
verbonden voelen met de wijk en hoe minder vertrouwen mensen hebben in hun buren. Men-
gingsbeleid leidt dus eerder tot een verlaging dan een verhoging van de sociale cohesie van een 
wijk. Die conclusie komt overeen met de bevindingen van de Amerikaanse politicoloog Robert D. 
Putnam (2007) op basis van een groot Amerikaans onderzoek naar ‘sociaal kapitaal’. 

De vraag is dus of het fenomeen segregatie in feite wel een probleem is. Onze wereld is steeds 
groter geworden en de diversiteit aan etniciteiten, leefstijlen en subculturen lijkt enorm toegeno-
men. Segregatie van groepen lijkt dus onvermijdelijk en, als we sociale cohesie belangrijk vinden, 
zelfs noodzakelijk. De vraag ‘hoe segregatie te voorkomen?’ zal ons dus nergens brengen. De vraag die 
we ons veel beter kunnen stellen is ‘hoe om te gaan met segregatie?’ Die vraag dient in dit hoofd-
stuk als vehikel om te onderzoeken hoe de stedelijke dynamiek begrepen kan worden in termen 
van mediatie, waarbij allereerst de Amerikaanse stad Los Angeles aan bod komt omdat die vaak 
als voorbeeld voor stedelijke ontwikkelingen in een geglobaliseerde wereld wordt aangehaald, 
maar ook als voorbeeld van een gesegregeerde vorm van stedelijkheid. Ik wend mij vervolgens 
echter tot een stad die minder bekend is, maar door zijn nog vele hogere mate van segregatie veel 
interessanter, en dat is de Braziliaanse stad São Paulo. 
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Openbaarheid en veranderingen in de stedelijke cultuur 

Om de vraag ‘hoe om te gaan met segregatie?’ te kunnen beantwoorden, hebben we een criterium 
nodig op basis waarvan we er normatieve uitspraken over kunnen doen. Een begrip dat vaak met 
dit doel wordt gehanteerd is het begrip ‘openbaarheid’ (cf. Boomkens 1998; 2006), dat van de ene 
kant kan worden opgevat als de politieke of juridische equivalent van het begrip ‘vrijheid’ (bij-
voorbeeld als fundament van een democratische samenleving), maar van de andere kant ook als 
een vrijheidsequivalent in ruimtelijke zin. In Boomkens’ woorden: “de duurzame aanwezigheid van 
plaatsen waar burgers elkaar zonder inmenging van de staat of van andere machten kunnen ontmoeten, in 
alle vrijheid en anonimiteit”. (Boomkens 2006: 110) Vrijheid is echter nooit absoluut en hetzelfde 
kan gesteld worden met betrekking tot openbaarheid. Net als bij vrijheid gaat het om de ‘experi-
ence of sufficient control’, zoals Dorrestijn het uitdrukt (zie vorige hoofdstuk). 

Het begrip ‘openbaarheid’ speelt een belangrijke normatieve rol in de golf publicaties die op 
gang kwam vanaf het eind van de jaren vijftig, met als belangrijkste auteurs de Joods-Duits-
Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906–75), de Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas 
en de Amerikaanse socioloog Richard Sennett. (Cf. id. 111 e.v.) Wat deze auteurs gemeen heb-
ben, is dat zij in hun analyse van openbaarheid impliciet de aanwezigheid van een vorm van sa-
menhorigheid vooronderstellen. Zij konden dit doen omdat die samenhorigheid in de relatieve 
stabiliteit en continuïteit van de Europese en Noord-Amerikaanse natiestaten inderdaad gegeven 
was: de natiestaat was als vanzelfsprekend de materialisatie van de universeel geachte idealen van 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit. De toenemende samenwerking tussen naties zorgde er na de 
Tweede Wereldoorlog echter voor dat de noties solidariteit en gemeenschap verbonden bleven 
met de realiteit van naties, terwijl vrijheid steeds meer een universele waarde werd: de vrijheid 
van ‘de mens in het algemeen’, los van enige referentie naar specifieke lokale of nationale condi-
ties. In theoretische zin gaat het dan vooral om politieke vrijheid, maar in de praktijk was het 
vooral de economische ‘bevrijding’ die de boventoon voerde: het verspreiden van welvaart en 
vooruitgang door iedereen op te nemen in een wereldoverspannende vrije markt. 

Waar de generatie van Arendt, Habermas en Sennett zich concentreert op openbaarheid als 
garantie voor de vrijheid van de individuele burger, wijst Boomkens op de belangrijke rol die de 
stad en de stedelijke openbaarheid spelen in de relatie tussen individuele vrijheid en gemeenschap. 
Hij ziet de stad als de ideaaltypische moderne gemeenschap, “een gemeenschap als een open en on-
voorspelbare collectieve betekenissamenhang, waarin identiteit en anonimiteit geen absolute tegendelen 
zijn.” De stad bemiddelt tussen het ‘naakte individu’ dat zich moet oriënteren op de wereldmarkt 
en de autoriteit die het individu juist aan collectieve regels – soms ook bedoeld als bescherming 
tegen diezelfde wereldmarkt – onderwerpt: “De stad schept dankzij haar openbare ruimte een bijzonde-
re sfeer waarin individuen tegelijkertijd meer zijn dan alleen onderdanen van een bepaalde staat én meer 
dan alleen anonieme en abstracte actoren op een mondiale markt.” (Id. 114) Wat daarbij met de op-
komst van de moderniteit ontstond, is een vorm van gemeenschapsleven die in de omstandighe-
den van het dorp of de voorindustriële stad ondenkbaar was: een gemeenschap van vreemdelingen 
die gekenmerkt werd door openheid en onvoorspelbaarheid, en toch bewoonbaar was. Het is, zo 
stelt Boomkens, niet het verval van de openbaarheid, zoals eerder genoemde auteurs meenden, 
maar de “chronische erosie van de stad als een gemeenschap van vreemden” (id. 116) die tot de gesig-
naleerde kwalitatieve achteruitgang van het openbare leven heeft geleid. Ook is er, als gevolg 
daarvan, geen sprake van een verlies van vrijheid, zoals deze auteurs in de jaren vijftig, zestig en 
zeventig voorspelden, maar is de vrijheid in zekere zin alleen maar toegenomen en heeft dusdanige 
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proporties aangenomen dat dit ten koste lijkt te gaan van de samenhang en bewoonbaarheid van 
de hedendaagse stad. 

Wat bovengenoemde auteurs als verval van openbaarheid zagen, is volgens René Boomkens 
geen verval, maar een verandering die het gevolg is van een veranderende structuur van de sa-
menleving. “De openbaarheid, of openbare sfeer, die zij verdedigden, blijkt bij nader inzien het domein 
van de goed geïnformeerde burger te zijn, de plekken en praktijken van hoogopgeleide, welgestelde stedelin-
gen die een haast vanzelfsprekende relatie onderhouden met de centra van de maatschappelijke macht, te 
weten het openbare bestuur, de wetenschap en het bedrijfsleven.” Wat er is gebeurd, is dat het intellec-
tuele kosmopolitisme zijn invloedrijke rol in de samenleving is kwijtgeraakt. Echter: “de stedelijke 
openbaarheid is niet identiek aan de praktijken van intellectueel kosmopolitisme, hooguit zouden we (opti-
mistisch) kunnen staande houden dat ze elkaar faciliteren of stimuleren. Dat impliceert tevens dat de vrij-
heid (van intellectuele uitwisseling en expressie) van het kosmopolitisme evenmin samenvalt met de vrijheid 
die wij associëren met de stedelijke openbaarheid.” De stedelijke openbaarheid is dus niet in verval, 
maar is veranderd, en net als in het vorige hoofdstuk bleek dat het subject nooit volledig auto-
noom kan zijn en zijn vrijheid altijd gemedieerd wordt door dingen en technieken, stelt Boomkens 
dat de vrijheid in de openbare sfeer samenhangt met “lokale praktijken en ruimtes waarin het openba-
re leven zich afspeelt” en “het naast elkaar bestaan van de meest uiteenlopende culturele perspectieven en 
praktijken, collectieve identiteiten en leefwerelden.” Als hij vervolgens concludeert dat stedelijke 
openbaarheid met vrijheid te maken heeft “in de mate waarin zij een dergelijke coëxistentie van ver-
schillen binnen een begrensde ruimte toestaat” en openbaarheid duidt als “een specifieke organisatie van 
verschillen”, waarvan het intellectuele kosmopolitisme niet meer is “dan één van de praktijken, identi-
teiten en leefwerelden die tezamen op een open en gedecentreerde wijze in de openbare ruimte worden be-
heerd en gedistribueerd” (id. 118–119), dan draagt hij daarmee impliciet een mediatiefiguur voor de 
stedelijke openbaarheid aan: stedelijke openbaarheid is de manier waarop vrijheid wordt gemedi-
eerd door lokale praktijken en ruimtes die een specifieke co-existentie van verschillen mogelijk ma-
ken. De vraag is echter nog hoe. 

Het verlies aan invloed van de burgerlijk-intellectuele cultuur is volgens René Boomkens gepaard 
gegaan met de opkomst van de populaire cultuur en daarmee de ‘alledaagse globalisering’. Ken-
merkend voor de populaire cultuur is dat het niet zozeer een mondiaal, maar een plaatsloos feno-
meen is. Het succes ervan wordt gedragen door een combinatie van technische reproductie en 
sociaaleconomische standaardisatie die een deterritorialisatie mogelijk maken: de betekenis ervan 
is niet gebonden aan een plek. Dit leidt echter niet, zoals vaak voorondersteld, tot een verlies aan 
culturele specificiteit, één homogene globale cultuur en één (passief) mondiaal publiek van con-
sumenten. Deterritorialisatie gaat gepaard met reterritorialisatie. Door toe-eigening en kruisbe-
stuiving met de meest uiteenlopende culturele elementen en praktijken raakt de populaire cultuur 
verweven met de lokale context en er ontstaat een pluriforme samenleving die een breed scala aan 
subculturen kent. 

Zo kwam er een einde aan de relatieve eenduidigheid van de hiërarchische opbouw van de sa-
menleving, waarin iedereen zijn plek kende en die richting gaf aan de verwachtingen die men van 
elkaar en van de eigen toekomst had. Vanuit de burgerlijk-intellectuele cultuur is de opkomst van 
de populaire cultuur echter lange tijd genegeerd of gebagatelliseerd. Men hield vast aan twee klas-
sieke beschavingsmodellen: aan de ene kant een lineair, cumulatief model dat het beschavingspro-
ces voorstelde als rationalisering van boven af en een distributie van beschaafde waarden en prak-
tijken van het centrum naar de periferie, en daarnaast een model van strijd tussen ‘hoge’ en ‘lage’ 
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of overheersende en ondergeschikte culturele waarden en praktijken. Langzaam maar zeker is er 
echter een subtieler en complexer inzicht ontstaan: “Diverse culturele praktijken en waarden bleken 
simpelweg naast elkaar te kunnen bestaan, in dezelfde tijdruimtelijke orde, soms zelfs zonder elkaar ook 
maar een beetje te raken of te beïnvloeden; soms ook was de ‘dominante’ cultuur het resultaat van een 
ingewikkelde en gekunstelde vermenging van ‘dominante’ en ‘ondergeschikte’ elementen; ook de mogelijk-
heid van het ontbreken van een duidelijk dominante cultuur diende zich aan.” (Id. 180–181) Toen men 
door had dat de burgerlijk-intellectuele stedelijke cultuur nog slechts één van de vele subculturen 
was, was de intellectuele kosmopoliet zijn invloed al lang kwijt: 

Het enorme succes van de popmuziek en popcultuur voltrok zich totaal, maar dan ook werkelijk totaal, 
zonder ook maar enige inbreng van cultuurdragende nationale overheden, culturele elites en intellectuele 
bepalers van de artistieke canon. Staat, elite en canon stonden en staan in de meeste gevallen tegenover het 
utilitaristische principe van een cultuur die voor haar succes afhankelijk is van marktwerking, juist omdat 
zij het alleenrecht claimen op het personalistische ideaal van zelfontplooiing en beschaving. De popcultuur 
toonde aan dat een zo anarchistisch en decentraal functionerend mechanisme als de markt een cruciale bij-
drage kon leveren aan persoonlijke ontwikkeling en beschaving. […] De combinatie van marktwerking 
(nut, succes, rijkdom), persoonlijke ontwikkeling (leefstijl) en transgressie (roes, lust, verzet) maakte de 
popcultuur tot een dominante factor in de globalisering van de cultuur en tot de meest ongrijpbare oppo-
nent van de diverse nationale culturele elites. (Id. 220–221) 

Uitbreiding van het concept domesticatie 

De begrippen de- en reterritorialisatie, die René Boomkens 
gebruikt om de relatie te begrijpen tussen de globale versprei-
ding van de populaire cultuur en de diverse lokale vormen die 
deze aantrekt, kunnen ons helpen te begrijpen dat sommige 
culturele uitingen misschien plaatsloos schijnen, maar dat fei-
telijk niet zijn. Aangevuld met het mediatieconcept delegatie 
valt de globale populaire cultuur deels te begrijpen als een pro-
ces van delegatie van culturele waarden naar ‘dingen’ als mu-
ziek, videoclips, verhalen, kleding en gadgets, die hun weg 
over de wereld vinden en daarmee los komen van de lokale 
context en gedeterritorialiseerd worden. Dit proces is echter 
niet te begrijpen als enkel een vorm van communicatie, want wat gebeurt als de eerder genoemde 
‘dingen’ in contact komen met een nieuwe context en daar gereterritorialiseerd worden, is meer 
dan het overdragen van een boodschap: ze gaan een relatie aan met lokale ervaringsregimes die 
daardoor een verandering ondergaan. Daarmee is er sprake van een mediatieproces dat gezien kan 
worden als een variant op het proces van domesticatie (zie vorige hoofdstuk en fig. 28): waar dis-
ciplinering en subjectivering concepten zijn die helpen te begrijpen hoe dingen en technieken in 
een culturele context gedomesticeerd worden, kan dit in een materiële context begrepen worden 
met het concept territorialisatie, wat aangeeft dat er niet alleen sprake is van een co-evolutie van 
technieken, beelden, ideeën en routines, maar ook van plaatsen – om een begrip te gebruiken dat 
voortkomt uit het humanistische perspectief (zie eerste hoofdstuk). 

fig. 28. Uitbreiding van fig. 27 

Postmoderne stedelijkheid en de netwerkmetafoor 

De samenleving blijkt dus in de tweede helft van de twintigste eeuw (door sommigen) bijna onge-
merkt aanzienlijk veranderd te zijn, maar niet alleen de stad zelf is veranderd, ook de metaforen 
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waarin over de stad gesproken wordt zijn veranderd. Daarbij hebben ook verschuivingen plaatsge-
vonden in de steden die wereldwijd als paradigmatisch worden gezien voor een bepaald tijdperk. 
In de begindagen van de moderniteit was het ontegenzeglijk Parijs dat symbool stond voor de mo-
derne stad. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het accent van de ‘oude wereld’ van Europa 
naar de ‘nieuwe wereld’ van de Verenigde Staten en werd het met name New York dat de leiden-
de rol op zich nam. Aan het einde van de twintigste eeuw tekent zich weer een verschuiving af, 
waarbij Los Angeles als paradigma voor de ‘postmoderne conditie’ van de stad wordt afgeschil-
derd. (Boomkens 1998) Dat was overigens een stad gelegen in zuidelijk Californië, dat al meer dan 
een eeuw een mythische status heeft als de staat waar de zon altijd schijnt en het leven losjes en 
vriendelijk is. Eerst was het vooral de plek waar rijke Amerikanen hun private utopieën bouwden. 
Los Angeles zelf is in de woorden van René Boomkens bovenal “het geografische eindstation van de 
westwaartse imperatief, van de ontdekkingsreizigers, van de vluchtende religieuze outcast van het Europa 
van de zestiende en zeventiende eeuw, van de sindsdien onstuitbare immigrantenstroom uit Europa en 
later uit andere werelddelen, op zoek naar een uitweg en naar een aankomst in een betere wereld.” (Id. 
312) Het is hier dat de droom van de pioniers zich heruitvond in de vorm van een radicaal indivi-
dualisme. Een droom die bovendien dankzij de filmindustrie van Hollywood een uitstraling heeft 
over de hele wereld. Een droom ook, die niet alleen een mooie droom is – het interieur van de 
luxe villa’s dat het decor vormt van de vele soapseries die in Los Angeles spelen of er althans op-
genomen zijn –, maar ook de nachtmerrie van gevaar, criminaliteit en chaos – het decor van poli-
tieseries en actiefilms. 

De Europese versus de Amerikaanse stad 

Voordat ik verder inga op Los Angeles als paradigma voor de ‘postmoderne conditie’ van de stad, 
zal ik nu eerst een zijstap maken naar de stedelijke ontwikkeling zoals die in de negentiende en 
twintigste eeuw in Europa en de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, om zo bloot te leggen 
hoe verschillend aan beide zijden van de Atlantische Oceaan op ontwikkelingen als industrialisa-
tie en verstedelijking is gereageerd.63 

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten kwam er in de negentiende eeuw onder invloed 
van de industrialisatie een sterke verstedelijking op gang, met als gevolg dat nieuwe steden ont-
stonden en bestaande steden een explosieve groei doormaakten. Deze groei was niet zonder pro-
blemen: hij ging gepaard met allerlei misstanden in de steden, zoals vervuiling, overbevolking in 
miserabele behuizing en slechte hygiëne. Dat leidde tot veranderingen en beleidsmaatregelen en 
mede dankzij de toegenomen transportmogelijkheden – eerst door de aanleg van kanalen en later 
door de aanleg van spoorwegen en tegelijkertijd de opkomst van het openbaar vervoer – werd het 
mogelijk dat het stedelijke gebied zich naar buiten toe ging uitbreiden en kwam er zowel in Europa 

                                                       
63  Veel informatie voor mijn analyse van dit verschil werd aangereikt door de zoektocht naar de gevolgen van suburbanisatie voor het fenomeen 
‘stad’ in het boek De verstrooide stad (1999) van de Nederlandse architectuurhistoricus Bernard Colenbrander, maar ik volg niet zijn zoektocht 
naar een hedendaags ontwikkelingsmodel voor de stad. Hij schetst een Darwinistisch, evolutionair model dat een dialectisch proces laat zien 
van aan de ene kant de ‘stad zonder eigenschappen’ – de stad zoals die puur en alleen op basis van economische factoren tot stand komt – en 
aan de andere kant de ‘intentionele stad’ – de stad die voortkomt uit politiek en retoriek. Daarbij probeert hij te komen tot een stedelijk ont-
wikkelingsmodel dat in essentie zowel voor de Europese als de Amerikaanse stad moet opgaan – al zijn de meeste van de voorbeelden die hij 
beschrijft Amerikaans. Zijn analyse sluit echter niet aan bij het mediatieperspectief, omdat hij niet of nauwelijks aandacht schenkt aan de moge-
lijkheid van aan materie gedelegeerde intentionaliteit en scripts; zijn eerder morfologische beschrijving van de stad die het autonome resultaat is 
van de intenties van vele menselijke actoren (ingegeven door diverse idealistische, politieke en economische factoren) levert een veel te neutra-
le (niet-normatieve) beschrijving van de stad op. Hij wijst echter wel regelmatig op interessante verschillen tussen de stedelijke ontwikkeling in 
Europa en in de Verenigde Staten. 
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als de Verenigde Staten een proces van suburbanisatie op gang. De manier van suburbanisatie ver-
toont echter een aantal opmerkelijke verschillen. 

Europa kent een oude stedelijke cultuur die teruggaat tot in de middeleeuwen, toen de stad 
een plek vormde die duidelijk afgeschermd was van zijn omgeving; zowel in de ruimtelijke zin, als 
ommuurde enclave van menselijke cultuur (tegenover de onheilspellende wildernis daarbuiten, 
zoals men de natuur zag), als in politieke zin, als verdedigbare enclave die een ontsnapping bood 
uit het feodale systeem (en dit systeem langzaam aan ondergroef): de stad als gemeenschap van 
‘vrije burgers’. Toen de stad in de negentiende eeuw een snelle verandering onderging onder in-
vloed van verstedelijking, industrialisatie en toenemende mobiliteit, ging dat gepaard met een 
confrontatie tussen de nieuwe stedelijke cultuur van de ontluikende moderniteit en de traditione-
le burgerlijke cultuur. In deze context werd de oplossing voor de stedelijke mistoestanden gezocht 
in het verbeteren van de leefomstandigheden van de arbeidersklasse door een expliciete cultuur-
politiek op basis van publieke voorzieningen en, vooral in de twintigste eeuw (maar aansluitend bij 
een lange traditie), grootschalige stadsplanning, geïnitieerd door overheden of daaraan gelieerde 
(of daardoor gesubsidieerde) organisaties. Er heeft in de negentiende en twintigste eeuw in Europa 
wel suburbanisatie plaatsgevonden, maar veelal maakte dit deel uit van een sociaal project met als 
doel de werkende klasse een betere huisvesting te geven. Daardoor bleef het centrum van de stad 
als het zwaartepunt van de stad gelden, dat zich ontwikkelde volgens het patroon van het gecen-
traliseerd centrum-periferiemodel. 

De oude stedelijke cultuur die Europa kent, kent de Verenigde Staten niet of nauwelijks. Veel 
van de huidige Amerikaanse steden zijn pas in de loop van de negentiende eeuw ontstaan en er 
zijn in de VS maar weinig steden die een oude (groot)stedelijke cultuur kennen.64 Toen het land 
onafhankelijk werd in 1773 was het nog een grotendeels leeg en onontgonnen land en veel van 
haar inwoners waren (los van zwarte slaven) Europese immigranten die er een ontsnapping zoch-
ten uit de armoede aan de onderkant van de Europese maatschappij of die tot religieuze groepen 
behoorden die in hun land van herkomst vervolgd werden en op zoek waren naar de vrijheid om 
hun religieuze overtuigingen te praktiseren. Langzaam maar zeker schoven de grenzen van door 
‘pioniers’ ontgonnen land zich uit naar het westen en uit die cultuur van frontier-civilisatie ont-
stond in de VS een idee van bevrijding en zelfontplooiing dat niet, zoals in Europa, aan de stad en 
de stedelijke samenleving was gekoppeld, maar aan de utopie van de boerderij op de prairie, geba-
seerd op individualisme, zelfbeschikking en het gezin als kleinste kern van de samenleving. 

Het is vanuit dit verschil niet verwonderlijk dat de Amerikaanse reactie op verstedelijking en 
industrialisatie niet werd gebaseerd op een sociaal project, maar dat men zocht naar een ‘geografi-
sche oplossing’, bestaande uit een combinatie van goedkope grond en vrije vestiging. De suburba-
nisatie die daarbij op gang kwam werd geleid door marktwerking in een vrij zuivere vorm. Zo wer-
den vrijwel alle spoor- en tramlijnen in de VS aangelegd door grondexploitanten, die verlies op de 
exploitatie van de spoorlijn compenseerden door winst op dat waar het men primair om te doen 
was: de verkoop van bouwpercelen.65 Het gevolg was dat de middenklasse tussen 1900 en 1960 in 
groten getale wegtrok uit de stedelijke centra, waar nog slechts kantoren, fabrieken en het armste 
deel van de bevolking overbleven. Het toenemende autobezit na de eerste wereldoorlog, dat een 
vrijere vestiging (onafhankelijk van openbaar vervoer) mogelijk maakte, heeft deze ontwikkeling 

                                                       
64  In 1790 waren er in de Verenigde Staten maar drie steden met meer dan 15.000 inwoners: New York (33.131), Philadelphia (28.522) en 
Boston (18.320). (Bureau of the Census 1908) 
65  Overigens is het interessant om op te merken dat de meeste Amerikaanse tramlijnen door eenzelfde marktmechanisme weer verdwenen zijn: 
opgekocht en ontmanteld in de jaren dertig en veertig door (o.a.) General Motors om de autoverkoop te stimuleren. (Colenbrander 1999: 185) 
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nog versterkt, waardoor de Amerikaanse suburb heeft kunnen uitgroeien tot een vrije en autoaf-
hankelijke structuur. Dat er nauwelijks geïnvesteerd werd in binnenstedelijke gebieden komt mede 
door federaal beleid om (vanaf 1934) door middel van hypotheekgaranties het bezit van een eigen 
woning te stimuleren en, door het stellen van bouwkundige eisen als voorwaarde voor deze hypo-
theekgaranties, tegelijkertijd ontwikkelaars te stimuleren een kwaliteitsminimum in acht te nemen 
– geen wetgeving en overheidsplanning dus, zoals in Europa, maar door middel van stimuleren de 
markt beïnvloeden. In de binnensteden was het realiseren van plannen die konden voldoen aan 
de gestelde eisen veel te risicovol, met als gevolg dat ontwikkelaars deze links lieten liggen. 

Postmoderne stedelijkheid – Los Angeles als paradigma 

Het is in deze context van vrije suburbanisatie en hypotheekgaranties dat Los Angeles een enorme 
bevolkingsgroei doormaakte en zich ontwikkelde tot het voorbeeld van een suburbane stad. Dit 
werd nog versterkt doordat tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel alle investeringen in de oor-
logsindustrie in de periferie van Los Angeles terecht kwamen, wat de woningproductie in die regio 
enorm stimuleerde. Langzaam maar zeker kwam echter ook de keerzijde aan het licht van wat het 
suburbane ideaal in de praktijk betekende. Ondanks alle goede bedoelingen was van een levendig 
gemeenschapsleven in de suburbane nederzettingen geen sprake. Hier zijn verschillende oorzaken 
voor aan te wijzen: een vaak geïsoleerde ligging, lage bebouwingsdichtheid en een beleid gericht 
op homogenisering, zowel van de kant van de ontwikkelaars die kopers selecteerden, alsook van 
de kant van de Federal Housing Administration (FHA) die verantwoordelijk was voor de uitgifte 
van hypotheekgaranties en daarbij probeerde economische en raciale menging te voorkomen om-
dat dat tot sociale problemen en waardeverlies van het onroerend goed zou kunnen leiden. (Co-
lenbrander 1999: 208) 

Vanaf de jaren vijftig begon men aandacht te krijgen voor de keerzijde van het suburbane be-
staan. Niet alleen wezen sociologen als Riesman en Whyte op de nadelen van het homogenise-
ringsbeleid, ook bleek dat suburbane gebieden niet immuun waren voor verval (door de leeftijd 
van de woningen, door vergrijzing van de bevolking, enzovoorts) en daardoor verloedering niet 
langer voorbehouden was aan de binnensteden. Het gevolg was dat organisaties als de FHA vanaf 
het midden van de jaren zestig weer oog gingen krijgen voor de binnensteden en er bovendien een 
groeiend besef ontstond van het gemis van een traditioneel centrum. Dit bracht een verandering 
teweeg die leidde tot een nieuwe fase in de geschiedenis van de Amerikaanse stad, die bekend is 
komen te staan onder de noemer ‘postmoderne stedelijkheid’. Deze verandering ging gepaard met 
een verschuiving van een centrum-periferiemodel, waarbij de suburbs voornamelijk residentieel 
waren en voor voorzieningen als winkels van de downtowns afhankelijk waren, naar een multicen-
trisch stedelijk patroon. Dit werd voorafgegaan door de opkomst (vanaf halverwege de jaren vijf-
tig) van shopping malls in de suburbs, gevolgd door kantorenparken die door de ontwikkelaars lang-
zaam maar zeker worden uitgebreid met een steeds breder pallet aan functies als hotels en detail-
handel en zo uitgroeiden tot nieuwe centra, vaak gelegen aan belangrijke wegen en knooppunten 
in suburbane gebieden. Deze door ontwikkelaars gebouwde pseudosteden worden met de door de 
Amerikaanse journalist Joel Garreau geïntroduceerde term ‘edge city’ aangeduid. 

Een andere ontwikkeling die heeft bijgedragen aan het ontstaan van de zogenaamde ‘postmo-
derne stedelijkheid’ is de opkomst van de common-interest development (CID).66 Dit is een juridische 

                                                       
66  Het aantal steeg in de VS van 500 in 1962 tot 150.000 (met in totaal ruim dertig miljoen inwoners) in 1992. (Colenbrander 1999: 53) 

90 



De casus segregatie 

constructie waarbij voorzieningen en buitenruimten privaat beheerd worden. Volgens Colenbran-
der is het te zien als een poging om op de schaal van de afzonderlijke nederzetting de volledige 
controle te bewaren, als (over)reactie op de chaos van de grotere schaal, waar de markt regeert. 
Het bestuur van een CID heeft vaak veel weg van een locale ‘schaduwregering’ “die haar macht be-
gint uit te oefenen direct na de handtekening van ingezetenen onder hun koopcontract. Met die handteke-
ning onderschrijft de nieuwe inwoner de huisregels, die verder niet meer onderhevig zijn aan democratische 
gebruiken; en dat het echt om een schaduwregering gaat, blijkt uit het recht van het CID-bestuur om zelf-
standig belasting te heffen en politiecontrole uit te oefenen.” (Id. 53) 

De miljoenenstad Los Angeles heeft de eer om keer op keer als voorbeeld te mogen dienen voor 
deze ontwikkeling van de ‘postmoderne stad’, in zoverre zelfs dat deze als paradigmatisch is gaan 
gelden voor ‘postmoderne stedelijkheid’. Los Angeles heeft immers nooit een traditioneel centrum 
van betekenis gehad. Toen tussen 1940 en 1970 deze stad uitgroeide tot een metropool was de 
suburbane vorm inmiddels de dominante vorm van bouwen. Het Los Angeles zoals we dat nu 
kennen is het resultaat van een stad die groeide door het annexeren van gebieden (zowel subur-
bane als oudere nederzettingen), zonder dat daarbij volgens het centrum-periferiemodel een stads-
centrum tot ontwikkeling kwam. Daarmee stelt Los Angeles ook de traditionele betekenissen van 
‘stad’ en ‘stedelijkheid’ ter discussie – en wel op een manier die goed bleek te passen bij de notie 
van de netwerkstad en de netwerkstedeling, zoals die in de jaren negentig het stadsdebat ging do-
mineren. Dat de invloed van Los Angeles als paradigma groot was, bleek wel toen rond 1994 zo-
wel in het debat rond de toekomst van het pas herenigde Berlijn als in het debat rond de toekomst 
van de Randstad (als al dan niet bestaande decentrale metropool) Los Angeles het referentiepunt 
werd. (Boomkens 1998: 360 e.v.) Dát Los Angeles als paradigma een belangrijke rol heeft gespeeld 
in het debat is duidelijk, wát dat paradigma precies inhoudt is een heel stuk minder duidelijk. Dat 
heeft alles te maken met de manier waarop de postmoderne beschouwing van Los Angeles plaats-
vond: “iedereen heeft wel een meer of minder onderbouwde mening over de stad [Los Angeles], maar tot 
een scherpe confrontatie van die meningen komt het nauwelijks. De verschillende disciplines ontkennen of 
negeren elkaar niet zozeer, ze nemen eerder terloops kennis van elkanders inzichten of opinies zonder er 
werkelijk en diepgaand op in te gaan.” (Id. 321) Twee belangrijke en tegengestelde posities komen 
naar voren: bij de architectuurcriticus Charles Jencks zien we een positieve en bij de autodidact 
historicus en socioloog Mike Davis een negatieve interpretatie van de situatie in Los Angeles. 

Charles Jencks kwamen we in hoofdstuk 2 al tegen als degene die het begrip ‘postmodern’ in de 
architectuur introduceerde als noemer voor een eclectische stijl. In 1993 verschijn van zijn hand 
het boek Heteropolis. Los Angeles, the Riots and the Strange Beauty of Hetero-Architecture. In dit boek 
introduceert hij min of meer in het verlengde van wat hij in 1977 ‘postmoderne architectuur’ 
noemde, een aanpak die hij ‘heteroarchitectuur’ noemt. Deze architectuur schildert hij af als hét 
antwoord op de pluralistische, heterogene samenleving van Los Angeles (en in toenemende mate 
ook van andere steden). Los Angeles heeft in Jencks’ ogen geen andere keus dan pluralisme omdat 
het een stad van minderheden is waar geen enkele etnische groep in de meerderheid is. Niet al-
leen in etnische zin schildert Jencks Los Angeles af als een ‘heteropolis’, maar ook in economische 
zin en in de enorme diversiteit aan leefstijlen. In het eerste hoofdstuk van zijn boek (met de veel-
zeggende titel Self-Construction. The Ersatz and the ‘Real’) schetst hij Los Angeles als de stad van de 
maakbaarheid – niet van de stad als geheel of van de samenleving, zoals waar de moderne avant-
garde zich op beriep, maar van het zelf; de sociale constructie van het individu: “L.A. is perceived 
by outsiders as the place for getting ahead, a conceptual tabula rasa, a level playing field where competitive 
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positions are more equalized than elsewhere. Whether true or not, the perception of this openness and op-
portunity becomes a self-fulfilling prophecy as it pulls in more and more people on the move”. (Jencks 
1993: 17) Dit zelfbeeld dat nog versterkt wordt door de in deze stad gevestigde filmindustrie van 
Hollywood, leidt tot een nieuw soort stad, zo meent Jencks: “we can say that self-invention invents a 
new city, or rather many images of one, and it also creates another type city”. (Id. 18) Deze stad kan 
geen richting gegeven worden vanuit één enkele ideologie, er heerst een “libertarian carnival of 
almost-anything-goes”. Hetzelfde geldt de Angelino: “Los Angeles seems to be the city of endless 
possible selves, the place where frictionless personal transformation can occur, the arena of ultimate do-it-
yourself-self-construction.” (Id. 19) In andere woorden: “You are your CV plus memory, that’s all.” (Id. 
21) 

Het gevolg van de heterogeniteit is volgens Jencks dat de stad op basis van etniciteit, leefstijl of 
andere sociale categorieën is opgedeeld in enclaves; stedelijke fragmenten ter grote van een dorp. 
Als uitersten noemt hij aan de ene kant ‘enclaves of exclusion’ (waar de allerrijksten wonen) en aan 
de andere kant de ‘enclaves of desertion’ (waar het kansarmste deel van de bevolking woont), daar 
tussenin bevinden zich de ‘multiclaves’, waarin meerdere groepen of activiteiten elkaar overlappen. 
Al die diversiteit leidt onvermijdelijk ook tot spanningen tussen groepen, stelt Jencks als reactie 
op de rellen van 1992.67 Het antwoord op deze spanningen – Jencks spreekt van ‘riot realism’ – 
moet volgens hem een ‘defensible architecture’ zijn, die duidelijk territoria afbakent en veilig-
heidsmaatregelen van een esthetische waarde voorziet: “If Los Angeles now contains more such group 
differences than any other city, it will have to learn both greater tolerance and greater respect for bounda-
ries. Architecture will have to learn […] how to turn unpleasant necessities such as chain-link fence into 
amusing and ambiguous signs of welcome/keep out, beauty/defensible space.” (Id. 93) 

Voor Charles Jencks is defensible architecture dus een oplossing voor de problemen die sociale 
verschillen met zich meebrengen en de enige taak die hij hierin ziet weggelegd voor architecten is 
om de muren en hekken mooi te maken en van leuke tekens en symbolen te voorzien. Wat dit 
betekent voor de openbare ruimte en de stedelijke cultuur, daar heeft hij geen aandacht voor, zo-
als ook René Boomkens opmerkt: 

[V]oor een architectuurcriticus die de context hoog in het vaandel heeft staan, is het opvallend dat het ste-
delijke leven van Los Angeles ofwel wordt geschetst middels de opvallende prestaties van enkele architec-
ten, die zich laten aflezen aan enkele uitzonderlijke gebouwen, ofwel middels de ‘bewegingen’ in de stedelij-
ke ruimte van de rellen van 1992. Daar tussenin gaapt een opvallende leegte. Het is de leegte van het stede-
lijke weefsel dat uitzonderlijke gebouwen en afzonderlijke handelingen of gebeurtenissen met elkaar ver-
bindt. Jencks bespreekt Los Angeles simpelweg niet als stad. (Boomkens 1998: 332) 

Die stedelijke cultuur komt wel aan de orde bij Mike Davis. Het beeld dat hij schetst (cf. Boom-
kens 1998, Caldeira 2000) is veel zorgwekkender: Los Angeles wordt geregeerd door angst. Vol-
gens hem is sinds de jaren zestig het ‘private bourgeois utopia’ zich defensief gaan opstellen tegen-
over de meest uiteenlopende nieuwe, ongewenste ontwikkelingen. Daarbij is volgens Davis sprake 
van een ‘militarisering van het stedelijke landschap’ die zich uit in hekken, muren, poorten, bewa-
kers, camera’s en een geruisloze privatisering van openbare ruimtes. Voor Davis zijn de belangrijk-
ste kenmerken van de stedelijke vorm van Los Angeles die hij aanduidt met ‘Fortress L.A.’ ruim-
telijke segregatie en sociale ongelijkheid. Hij ziet in de rellen van 1992 een nieuwe klassenoor-
log op het niveau van de gebouwde omgeving en in de segregatie en privatisering van de publieke 
                                                       
67  In 1992 braken rellen uit toen een agent werd vrijgesproken die op extreem gewelddadige wijze een zwarte Angelino had toegetakeld, hetgeen 
door een amateur op film was vastgelegd en op die manier via de televisie over de hele wereld te zien was. 
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ruimte van Los Angeles een masterplan van de postliberale (Reagan-Bush-republikeinse) elite.68 
De sociale en ruimtelijke segregatie die in Los Angeles ontstond heeft volgens Davis tot gevolg dat 
de ongelijkheid toeneemt en bovendien de politieke mogelijkheden worden beperkt. In tegenstel-
ling tot Jencks ziet hij ‘fortress architecture’ niet als iets onvermijdelijks, maar als een ontwikkeling 
die tot de ‘vernietiging van de publieke ruimte’ lijdt. 

De netwerkmetafoor 

Alle kritiek van auteurs als Mike Davis op de ontwikkelingen in Los Angeles ten spijt is Los Ange-
les als paradigma vooral op een positieve manier een invloedrijke rol gaan spelen in het debat over 
de toekomst van de stad, bijvoorbeeld in de benadering van de Randstad als stedelijke agglomera-
tie waarin verschillende steden één polycentrische metropool vormen. Een belangrijke gedachte 
daarbij is dat ontwikkelingen in de informatietechnologie, globalisering en infrastructurele ont-
wikkelingen die het reizen gemakkelijker en goedkoper gemaakt hebben, geleid hebben tot een 
netwerksamenleving en dat daarbij steden in globale netwerken met elkaar verbonden zijn en met 
elkaar concurreren. 

De netwerkmetafoor is niet nieuw. In feite is hij verwant aan het relatiedenken dat in de vroe-
ge twintigste eeuw opkwam in de filosofie, wetenschap en kunst (de avant-garde waar Aldo van 
Eyck aansluiting bij zocht). Ook de mediatiefilosofie staat in deze lijn en in het geval van Bruno 
Latours actor-netwerktheorie is er inderdaad sprake van een dusdanig omvangrijk stelsel van rela-
ties dat men van een netwerk zou kunnen spreken. De netwerkmetafoor die vanaf de jaren negen-
tig het stadsdebat ging domineren is er echter één van zeer specifieke aard. Voortkomend uit de 
(postmoderne) mediatheorie (in het bijzonder de theorie van de ‘nieuwe media’: aanvankelijk ra-
dio en televisie en later in het bijzonder het internet), is de nadruk komen te liggen op welke rol 
mediale netwerken spelen in het constitueren van (globale) netwerken van individuen, bedrijven, 
organisaties, overheden, enzovoorts. Zeker met de opkomst van het internet, naast de in de loop 
van de twintigste eeuw enorm toegenomen (auto)mobiliteit, is daarbij de idee ontstaan dat er 
sprake is van een toenemende plaatsloosheid. 

Door de verdedigers van de hypothese van toenemende plaatsloosheid wordt vaak gebruikge-
maakt van een denkmodel dat geïntroduceerd werd door de Franse antropoloog Marc Augé. In 
het boek “Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité” (1992) stelt hij dat het hui-
dige tijdperk van ‘hypermoderniteit’ (‘surmodernité’) gekenmerkt wordt door een toenemende do-
minantie van ‘niet-plaatsen’ (‘non-lieux’): een ondertussen klassieke term die gebruikt wordt voor 
transitieruimtes als vliegvelden, snelwegen en hotels, die overal op de wereld een grote mate van 
gelijkenis vertonen en waar mensen niet meer zijn dan hun ticket of identiteitsbewijs en geen rela-
tie hebben met elkaar of de plek; ruimtes waar het voorlopige en het vergankelijke bepalend is. Dit 
in tegenstelling tot de ‘plaats’: “Als men kan zeggen dat een plaats wordt gedefinieerd door de identiteit, 
relaties en geschiedenis van zijn bewoners, dan moet een ruimte die niet in termen van identiteit, relaties of 
geschiedenis gedefinieerd kan worden, de definitie zijn van een niet-plaats.” (Augé 1992/2001: 613) 

Een aanverwant en eveneens invloedrijk begrippenpaar werd door de in de Verenigde Staten 
docerende Spaanse socioloog Manuel Castells geïntroduceerd: ‘space of places’ en ‘space of flows’. 
Nog veel sterker dan het begrip ‘niet-plaats’ staat het begrip ‘space of flows’ voor een fysieke plaats-

                                                       
68  Caldeira wijst er echter op dat Davis wel erg gemakkelijk complexe sociale processen vereenvoudigt tot een eenvoudig scenario van klassen-
strijd. (Caldeira 2000: 330–331) Vanuit de situatie in São Paulo, waar segregatie samengaat met democratisering, plaats zij echter vraagtekens 
bij een directe relatie tussen politieke doelen en stedelijke veranderingen. 
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loosheid. Het verwijst bij Castells naar de lege, bevreemdende, vluchtige ruimte van netwerken en 
informatiestromen en is nog slechts indirect verbonden met de fysieke ruimte op plekken als de 
vliegvelden, hotels, conferentie- en zakencentra van wereldsteden, waar de kosmopolitische elite 
elkaar treft. De ‘space of places’, daarentegen, bestaat uit de ruimtes die bewoond worden door de 
massa’s en die wel gekenmerkt worden door vorm, functie en betekenis. Deze ruimtes worden in 
toenemende mate onderworpen aan de logica van de ‘space of flows’, waar ‘de macht’ zetelt. (Cf. 
Heynen 2001b) 

Waar de concepten van Augé en Castells bedoeld waren om de hedendaagse stad te duiden en 
– zeker in het geval van Castells’ marxistisch geïnspireerde koppeling van de space of flows aan de 
plek van de macht – te bekritiseren, daar heeft dit denken in plaatsloosheid in de (postmoderne) 
architectuur en stedenbouw niet of nauwelijks een normatieve lading gekregen. Het wordt eerder 
als een gegeven gezien en van daaruit gaat men ontwerpen. Bovendien sluit de netwerkmetafoor 
naadloos aan bij de gefragmenteerde benadering van de stad die het gevolg is van de decentralisa-
tie en versnippering van verantwoordelijkheden en het gebrek aan een overkoepelend ideaal. (Cf. 
Ibelings 2000) De aandacht is niet langer gericht op het geheel (anders dan in tandeloze struc-
tuurplannen), maar op talloze losse projecten. Het maakbaarheidsgeloof is gereduceerd tot een 
geloof in de kracht van ‘archipunctuur’: het geloof dat kleine ingrepen een positieve impuls kun-
nen betekenen voor een groter gebied. In het denken over de stad als geheel heeft de netwerkme-
tafoor ertoe bijgedragen dat de relatie met andere steden en stedelijke regio’s centraal is komen te 
staan. Dit uit zich in fenomenen als city branding met als doel om een stad op de kaart te zetten en 
een mateloze populariteit van Richard Florida’s The Rise of the Creative Class (2002) bij wethou-
ders die, om maar niet de aansluiting bij de mondiale economie te missen, de ‘creatieve klasse’ aan 
hun stad proberen te binden. 

Ondanks dat het netwerkmodel ontegenzeglijk nog steeds een dominant model is in het denken 
over stedelijke processen lijkt het ondertussen over zijn hoogtepunt heen en lijkt, als het gaat om 
de relatie tussen steden onderling, het centrum-periferiemodel terug van (nooit helemaal) wegge-
weest. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de benadering van de Randstad. Waar in de jaren negentig de 
Randstad als netwerkmetropool het uitgangspunt was van beleid, wordt nu weer meer nadruk ge-
legd op de stedelijke regio’s. Amsterdam en de omliggende gemeentes profileren zich naar buiten 
toe sinds een paar jaar zelfs nadrukkelijk als ‘metropoolregio Amsterdam’. De vooronderstelling 
dat de Randstad zich zou ontwikkelen tot een polycentrische eenheid is ondertussen zelfs weten-
schappelijk weerlegd. In het RPB-rapport Vele steden maken nog geen Randstad (Ritsema van Eck 
2006) wordt geconcludeerd dat in feite grote kernen nog steeds (en zelfs sterker dan tien jaar eer-
der) als centrum fungeren in relatie tot de kleinere kernen in het omliggende stadsgewest. Qua 
intensiteit blijken de relaties op het niveau van het stadsgewest veel belangrijker dan de relaties 
tussen stadsgewesten. Bovendien blijkt de Randstad zich helemaal niet af te tekenen als een apar-
te entiteit in de relaties die werden onderzocht. Dat Amsterdam zichzelf meer los van de Randstad 
profileert blijkt bovendien terecht: “Vanuit alle delen van de Randstad worden de relaties gericht op 
Amsterdam steeds sterker. Misschien is deze regio zich, na ruim een eeuw, opnieuw aan het ontwikkelen 
tot de onbetwiste metropool van Nederland.” (Id. 14) Het opmerkelijke is, gezien de enorme invloed 
ervan op het stedelijke beleid, dat het denken in termen van ‘netwerksamenleving’ en ‘netwerk-
stad’ enkel gebaseerd is op een speculatieve verwachting van een toekomstige ontwikkeling: “Tot 
op de dag van vandaag is het bestaan van stedelijke netwerken in het algemeen, en dat van de Randstad 
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als functionele eenheid in het bijzonder, niet eenduidig aangetoond. Empirische gegevens over stromen tus-
sen steden, stadsgewesten en regio’s ontbreken veelal”. (Id. 2008: 20) 

Postmoderne stedelijkheid en het humanistische perspectief op de stad 

Een belangrijk probleem dat het denken in netwerken met zich meebrengt, is dat het naar buiten 
georiënteerd is: wat centraal staat is de aantrekkelijkheid en representatie van de stad ten opzichte 
van andere steden in het netwerk; het scheppen van een ‘imago’. Waar daarbij veel minder oog 
voor is, is de manier waarop het alledaagse leven en de alledaagse ervaring van de bewoners van 
de stad wordt gemedieerd door de gebouwde omgeving. (Zie ook hoofdstuk 2) 

In het vorige hoofdstuk stelde ik dat dit mediatieperspectief op de stad in het bijzonder lijkt 
aan te sluiten bij het humanistische perspectief op architectuur zoals dat in het eerste hoofdstuk 
ter sprake kwam en dat dit om een revitalisering van dat perspectief vraagt. De veranderingen die 
de maatschappij onder invloed van het verdwijnen van de traditionele hiërarchie en de opkomst 
van een veel pluriformere samenleving heeft ondergaan mogen daarbij echter niet over het hoofd 
worden gezien. Net als het geval was bij Arendt, Habermas en Sennett valt ook bij humanistische 
architecten als Aldo van Eyck aan te tekenen dat zij een eenduidigheid en samenhorigheid in de 
samenleving vooronderstelden die niet meer overeenstemt met de huidige situatie. Een hernieuw-
de aandacht voor die generatie waar ik toe oproep, vraagt om een vertaling van de humanistische 
ideeën naar de context van vandaag.69 

São Paulo – een casus van extreme segregatie 

In de afgelopen vijftien jaar is er onder architecten en stedenbouwkundigen een enorme belang-
stelling gegroeid voor de chaos en informele ontwikkeling van megasteden in bijvoorbeeld Azië en 
Afrika. Dit is waarschijnlijk te verklaren door aan de ene kant het afgenomen geloof in het Euro-
pese planningsdenken en aan de andere kant de toegenomen belangstelling voor de gevolgen van 
globalisering. Het verschil tussen de ontwikkeling van de stad in Europa en die in de Verenigde 
Staten en de verschillende notie van stad die daarachter ligt, toont echter dat er een gevaar 
schuilt in dergelijke vergelijkingen omdat de verschillen in cultuur en historische ontwikkeling 
onderschat dreigen te worden. São Paulo is een stad met een stedelijke cultuur die veel meer lijkt 
op die van Europa dan welke stad in Azië of Afrika dan ook. Dat is te verklaren doordat Brazilië 
niet alleen een voormalige Portugese kolonie is, maar bovendien doordat de meerderheid van de 
Paulistano’s afstammen van Europese immigranten. Toch is São Paulo, evenmin als in de vorige 
paragraaf het geval bleek te zijn voor Amerikaanse steden, niet zomaar vergelijkbaar met welke 
Europese stad dan ook. Toch zijn de overeenkomsten groot genoeg om er inzichten aan te ontle-
nen, zolang de verschillen maar in het oog gehouden worden. 

                                                       
69  Eén van de belangrijkste vooronderstellingen die bekritiseerbaar is, is het paradepaartje van Aldo van Eyck: zijn stelling dat het inzicht dat 
alles relatief is onvermijdelijk tot een egalitaire samenleving leidt omdat hiërarchische verhoudingen hun fundament verliezen. Nu is dat laatste 
waar en de baby-boom-generatie heeft daarvan gebruik gemaakt door de traditionele maatschappelijke structuren ter discussie te stellen, maar 
daar is geen egalitaire samenleving voor in de plaats gekomen. Mensen blijken ook zonder absoluut fundament redenen te vinden om zich boven 
de ander te plaatsen of tegen een ander op te kijken: op basis van rijkdom, bezit, kennis, kunde, ervaring, charisma, enzovoorts. 
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Stedelijke ontwikkeling en segregatie 

Voordat São Paulo industrialiseerde en uitgroeide tot de miljoenenstad die het nu is, was het een 
rustige stad met in 1890 nog niet meer dan 65.000 inwoners die het centrum vormde van de fi-
nanciële en aan de koffie-export gerelateerde dienstverlening. In de twintigste eeuw veranderde de 
stad enorm: van een klein provinciestadje groeide het in ruim een eeuw tijd uit tot de grootste 
stad van Brazilië met een inwoneraantal van elf miljoen in een metropoolregio met bijna twintig 
miljoenen inwoners. De opkomende industrie verving de koffie-export als belangrijkste motor van 
de economie en São Paulo groeide uit tot de belangrijkste industriële, financiële en later ook cul-
turele stad van Brazilië. (Meurs 2009b) Deze veranderingen hadden ook gevolgen voor de manier 
waarop sociale verschillen vorm kregen in de ruimtelijke vorm van de stad, zoals de in de Verenig-
de Staten docerende Braziliaanse antropologe Teresa P.R. Caldeira laat zien. (Caldeira 2000) Zij 
maakt een onderscheid tussen drie patronen van ruimtelijke segregatie: (1) de beginperiode van 
de industrialisatie (1890–1940) die gekenmerkt werd door een concentratie van verschillende 
groepen in een klein stedelijk gebied; (2) een toenemende afstand, vanaf de jaren veertig, tussen 
de lagere klassen die vooral de periferie bevolkten en de hogere klassen in het centrum en (3) het 
weer afnemen van de ruimtelijke afstand vanaf de jaren tachtig, wat gepaard ging met een toena-
me van sociale, architectonische en technische middelen die ingezet werden om letterlijke en fi-
guurlijke muren op te bouwen tussen klassen en groepen. 

Industrialisatie – de geconcentreerde stad 

De ontwikkeling die São Paulo onderging met de opkomst van de industrie doet denken aan ver-
gelijkbare ontwikkelingen in Europa: de stad groeide, verdichtte en functies waren niet ruimtelijk 
van elkaar gescheiden (fabrieken en huizen stonden door elkaar, vermengd met commerciële 
dienstverlening). Ook de ruimtelijke afstand tussen de elite en de arbeiders was niet groot, het 
sociale onderscheid uitte zich voornamelijk in het type behuizing: de hogere klasse en de (kleine) 
middenklasse woonden in vrijstaande woningen en herenhuizen, terwijl de lagere klasse voorna-
melijk in cortiços70 woonden, of in een enkel geval een door fabriekseigenaren voor hun geschool-
de arbeiders gebouwde rijtjeswoning huurden. Het bezit van een eigen huis kwam onder arbeiders 
eigenlijk niet voor. 

Net als in Europa en de Verenigde Staten zorgde de snelle groei van de arbeidersklasse voor 
een toenemende ongerustheid onder de elite, die vreesde dat de maatschappelijke verhoudingen 
en de openbare orde onder druk zouden komen te staan. Daarnaast werd ook in São Paulo hygië-
ne een belangrijk thema. Bang voor het uitbreken van epidemieën begon de elite zich terug te 
trekken uit het oude, dichtbevolkte centrum om zich te vestigen in nieuwe wijken zoals Higienó-
polis (letterlijk: ‘Hygiënestad’). Tegelijkertijd werden plannen gemaakt om, geïnspireerd door wat 
Haussmann gedaan had in Parijs, het centrum open te breken en de arbeiders te verplaatsen naar 
eengezinswoningen, om zo hun morele standaard te verbeteren. “They identified the concentration of 
workers and the unsanitary conditions associated with them as an evil to be eliminated from city life. They 
imagined dispersion, isolation, openness, and cleanliness as solutions for the chaotic urban environment 
and its social tensions.” (Caldeira 2000: 217) Deze plannen vormden de opmaat naar een nieuw 
patroon van segregatie dat in de jaren twintig en dertig langzaam maar zeker vorm zou krijgen. 
Een andere basis voor dit nieuwe patroon waren de zoneringsregels die in de jaren tien aangeno-
                                                       
70  Cortiços zijn woonhuizen en andere gebouwen die door huisjesmelkers worden opgedeeld en verhuurd aan meerdere gezinnen. Het is niet 
ongebruikelijk dat ze bewoond worden door veel meer mensen dan waarvoor ze ontworpen zijn. 
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men werden en die een onderscheid maakten tussen vier zones: centraal, stedelijk, voorstedelijk 
en landelijk. Dit maakte het mogelijk dat de ontwikkelingen in de centrale en stedelijke zones 
steeds meer gereguleerd werden, terwijl er in perifere voorstedelijk en landelijke zones, waar de 
arme bevolking naartoe trok, lange tijd nauwelijks sprake was van enige bouwregulering. 
Toen in de jaren dertig het centrum opengebroken werd met de uitvoering het Plano de Avenidas 
dat de aanleg behelsde van een aantal radiale avenues waarmee het centrum met de randen van 
de stad verbonden werd, had dat tot gevolg dat in het centrale deel van de stad de huren en 
grondprijzen stegen, waardoor het arme deel van de bevolking er verdreven werd. Bovendien 
maakte de opkomst van busdiensten, gebruikmakend van deze avenues, het voor arbeiders moge-
lijk om zich verder in de periferie te vestigen, waar de grond- en huurprijzen lager waren, en tege-
lijkertijd te blijven werken in het centrum. Dit proces werd nog versterkt doordat in 1942 het dic-
tatoriale regime van de populist Getúlio Vargas de huren bevroor als stimulans voor het huizenbe-
zit onder de armen.71 Met succes: de bouw van huurwoningen was niet langer rendabel en de 
huurmarkt stortte in. Het gevolg was echter ook dat de trek van de arbeidersklasse naar de perife-
rie in een stroomversnelling raakte. Daarmee ging een ander patroon van stedelijke ontwikkeling 
en segregatie domineren: het centrum-periferiemodel. 

Centrum en periferie – de uitdijende stad  

Zoals eerder opgemerkt was de ontwikkeling van de periferie (voorstedelijke en landelijke zones) 
nauwelijks gereguleerd. Bovendien werd deze ontwikkeling tot in de jaren zeventig volledig over-
gelaten aan particulier initiatief, met als gevolg een chaotische uitbreiding van de stad zonder eni-
ge vorm van rationele planning. Net als in de Verenigde Staten was de economische logica van 
grondspeculatie leidend en exploiteerden grondspeculanten buslijnen om op die manier mensen 
over te halen zich te vestigen op afgelegen plekken in een ruim gebied rond de stad. Het grote ver-
schil met de suburbanisatie in Europa en de Verenigde Staten is echter dat, zoals de Nederlandse 
architect en architectuurhistoricus Paul Meurs opmerkt, “São Paulo hoegenaamd geen rijke satelliet-
steden, groenzones of villadorpen voor forensen [kende]. Er bestond een geconcentreerde rijkdom en een 
verspreide armoede.” (Meurs 2009c: 79) Er was hier dus sprake van een veel sterkere hiërarchie tus-
sen centrum en periferie. 

De gebruikelijke manier van bouwen in de periferie is wat in het Portugees ‘autoconstrução’ ge-
noemd wordt: een langzaam proces waarbij mensen decennia lang, beetje bij beetje hun huis bou-
wen, uitbreiden, meubileren en decoreren. Ze zijn hierbij volledig afhankelijk van het geld dat ze 
bij elkaar weten te sparen, want mogelijkheden om een hypotheek te krijgen zijn er voor mensen 
uit de lagere klassen nauwelijks.72 Bovendien zijn de meeste op deze manier gebouwde huizen ge-
heel of gedeeltelijk illegaal – soms door fraude van de kant van speculanten; soms uit kostenbespa-
ring omdat het registreren van een perceel of woning geld kost; soms omdat de prijs van een per-
ceel dat volledig legaal is hoger ligt dan dat van een (gedeeltelijk) illegaal perceel. 

In het centrum (centrale en stedelijke zones) ontwikkelde de stad zich in een heel andere rich-
ting. Hier gingen wolkenkrabbers het stadsbeeld domineren en werd het koopappartement de do-
minante woningtypologie. Door overheidsprogramma’s voor de financiering van nieuwbouw voor 
(in de praktijk) voornamelijk de middenklasse, wist een aantal projectontwikkelaars die zich toe-

                                                       
71  Eigenwoningbezit gold als een manier om sociale stabiliteit te verbeteren en werd gezien als een stimulering van de kansen van de onderklasse. 
72  De weinige programma’s die hiervoor opgezet werden stelden onrealistische eisen, of verschoven hun aandacht al snel richting het financieren 
van ontwikkelingen voor de middenklasse. 
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legden op appartementen voor deze doelgroep zich te ontwikkelen tot enorme spelers die de markt 
domineerden. Door deze financiering en onder invloed van strengere regels voor hoogbouw in het 
centrum die in de jaren vijftig werden ingevoerd, verschoof de aandacht van deze ontwikkelaars 
naar grotere appartementen, met als gevolg dat lage inkomens uitgesloten werden van de koop 
van appartementen. Bovendien breidden ontwikkelaars hun werkterrein uit naar de stedelijke zo-
nes, waar de bouwvoorschriften minder streng waren dan in de centrale zones, waardoor het cen-
trum zich uitbreidde (zie verderop). 

In 1972 werd de oude zoneringswet vervangen door een nieuwe, die de stad opdeelde in acht 
verschillende zones met elk zijn eigen regels met betrekking tot gebruik en de bebouwingsdicht-
heid. De meeste gebieden waar de elite woonde kwamen te vallen onder strikt residentiële zones 
met een lage toegestane bebouwingsdichtheid, waardoor hier de onroerendgoedprijzen stegen, met 
als gevolg dat de ontwikkelingen zich verplaatsten naar met name het zuidwesten. Een bijkomend 
gevolg was dat ook het diensten- en commerciële centrum zich naar het zuidwesten verplaatsten 
en dat Avenida Paulista het nieuwe symbolische centrum van de stad werd. 

Het São Paulo van de jaren zeventig had zich zo ontwikkeld tot “a city in which people from dif-
ferent social classes were not only separated by large distances but also had radically different housing ar-
rangements and quality of life.” (Caldeira 2000: 228) Ondanks dat de stad gesegregeerd was en de 
klassenverschillen groot waren, was het in die tijd geen hot issue en het zorgde niet voor sociale 
onrust. Dat komt deels doordat men van elkaar gescheiden leefde, maar de ‘miraculeuze’ economi-
sche boom van de jaren vijftig, zestig en zeventig heeft daar zeker ook aan bijgedragen, evenals de 
repressie van het militaire regime van 1964–85. Met het einde van de militaire dictatuur en het 
proces van democratisering kwam hier echter verandering in. In plaats van rust bleek het eigen-
woningbezit van de arbeidersklasse, geheel in tegenstelling tot de verwachting van de elite, te lei-
den tot politisering. Bewonersorganisaties en vakbonden eisten beter levensomstandigheden en 
het recht op de stad op: “The poor residents of São Paulo, who had been forgotten on the outskirts of the 
city, learned quickly that if they could organize, they could probably improve the quality of life in their 
neighborhoods.” (Id. 230) Terwijl dit het centrum-periferiemodel in het middelpunt van de belang-
stelling van bewoners, politieke organisaties, planologen en sociaaltheoretici plaatste, zorgden an-
dere ontwikkelingen er echter voor dat de structuur van de stad al weer zodanig aan het verande-
ren was dat dit model niet langer de feitelijke ruimtelijke dynamiek van de stad beschreef. 

Nabijheid – de city of walls 

Het huidige São Paulo vertoont een veel complexer en diverser beeld dan zich met het centrum-
periferiemodel laat beschrijven. Veel daarvan is te verklaren door de tumultueuze periode die aan-
brak met het ‘verloren decennium’ van de jaren tachtig. Na een lange periode van sterke econo-
mische groei raakte Brazilië rond 1980 in een ernstige economische crisis die gepaard ging met 
hyperinflatie en de hoop op opwaartse mobiliteit onder de arbeidersklasse en de lagere midden-
klasse deed vervliegen en daarvoor in de plaats de angst bracht voor een economische en sociale 
neergang. Het gevolg was dat de lagere klasse verarmde en het toch al niet geringe verschil tussen 
arm en rijk nog verder toenam. São Paulo, als industrieel centrum van Brazilië, had het extra 
zwaar te voorduren: veel fabrieken moesten sluiten of hadden te maken met krimp. Doordat 
daarmee de werkgelegenheid drastisch afnam kwam er wel eindelijk een einde aan een eeuw van 
explosieve bevolkingsgroei (met als hoogtepunt de periode 1970–80). 

Deze periode van economische crisis valt samen met de periode waarin Brazilië een democrati-
seringsproces doormaakte. Zoals ik al eerder opmerkte was het vooral de onderklasse die hun elec-
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torale macht wist in te zetten: “Even right-wing politicians learned that their political future in a free 
electoral system depended on their paying attention to the periphery” (Caldeira 2000: 238). Het resul-
taat was dat de stedelijke infrastructuur in de periferie verbeterd werd (straten werden verhard, 
riolering werd aangelegd, er werden scholen en gezondheidscentra gebouwd, enzovoorts) en er 
regelingen kwamen om (deels of geheel) illegale eigendommen in de periferie te legaliseren. Het 
gevolg was echter dat de grond- en huizenprijzen stegen en dat het bouwen van een eigen huis 
voor veel mensen die nog geen eigen woning bezaten niet langer betaalbaar was. In de meest afge-
legen gebieden van de periferie ging de groei door autoconstrução nog wel door, zij het op een lager 
tempo, maar hier bleven (deels of geheel) illegale ontwikkeling de boventoon voeren, aangezien de 
prijs van een niet (volledig) legale kavel aanzienlijk lager ligt dan van een legale. Het gevolg was 
een enorme groei van het aantal mensen dat in favelas73 woonde. Hetzelfde geldt voor het aantal 
cortiços, die vooral in het oude stadscentrum, voormalige centraal gelegen industriegebieden en 
verloederende lagere middenklassenwijken tot ontwikkeling kwamen. 

Een andere en minstens zo ingrijpende ontwikkeling in diezelfde periode was de sterke toename 
en het gewelddadiger worden van de criminaliteit, waar de nieuwe democratische regering geen 
controle op wist te krijgen. De politie, die onder de militaire dictatuur als controle-instrument had 
gediend om de onderklasse rustig te houden, werd tegen de nieuwe regels in toegestaan om illegaal 
en buitenrechtelijk op te treden, wat er in de praktijk op neerkwam dat politieagenten bijzonder 
gemakkelijk hun wapen hanteerden om af te rekenen met criminelen – vooral als de verdachte tot 
de arbeidersklasse behoorde en al helemaal als deze in een favela woonde. Pogingen van politici 
om de politie tot de orde te roepen konden echter steevast op protesten uit de samenleving reke-
nen; vooral vanuit de arbeidersklasse die zelf het meeste te leiden had van het politiële gewelds-
misbruik. Men had echter meer vertrouwen in het werk van een ‘harde’ politie dan in de recht-
spraak. 

Vooral in grote steden als São Paulo, Rio de Janeiro en Recife heeft zich sinds de jaren tachtig 
een situatie ontwikkeld die gekenmerkt wordt door angst, wantrouwen en verharding van de ver-
schillen tussen de klassen. Criminaliteit is daarbij een belangrijke metafoor geworden waaraan in 
het alledaagse spreken en denken van mensen en in uitingen van de media allerlei maatschappe-
lijke problemen opgehangen worden. Caldeira noemt dit fenomeen de ‘talk of crime’, waarbij cri-
minaliteit functioneert als “a disorganizing experience and an organizing symbol”. (Id. 21) Aan de 
hand van interviews laat zij zien hoe mensen over criminaliteit spreken en hoe zij daarbij refereren 
aan een specifieke ervaring als slachtoffer van criminaliteit en hoe zij dit in verband brengen met 
andere ervaringen, waardoor het voorval betekenis krijgt: “Yet as the story is told and retold, crime, 
instead of being disruptive, structures the narrative by establishing static temporal marks and by lending its 
categories to other processes. As the narratives are repeated, the neighborhood, the city, the house, and the 
neighbors all acquire different meanings because of the crime, and their existence may be realigned accord-
ing to the marks provided by crime.” (Id. 28) Daarbij worden vaak allerlei ontwikkelingen – econo-
mische crisis, verloedering van de wijk, werkeloosheid, de komst van immigranten – gestructu-
reerd tot een simpele tegenstelling tussen voor en na, waarbij de ervaring van de confrontatie met 
criminaliteit als overgang gaat dienen, ook al moet daarvoor vaak de feitelijke chronologische 
volgorde verdraaid worden: 

                                                       
73  Favelas zijn wijken die op bezette grond gebouwd zijn en die dus een grote onzekerheid met zich meebrengen omdat er altijd het risico is van 
ontruiming. Het verschil tussen favelas en andere wijken die door autoconstrução tot stand zijn gekomen ligt dus vooral in waar het eigendom 
van de grond ligt. Voor een buitenstaander kan het, zeker als een wijk al decennia oud is, soms moeilijk te zien zijn of het wel of niet om een 
favela gaat. 
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In the narratives, crime organizes the structure of meaning and, by doing so, counteracts the disruption 
caused by the experience of violence. However, this use of crime as a divider between good and bad times 
simplifies the world and the experience. For the sake of rhetoric, the division between before and after re-
duces the world to an opposition of good and evil. In making this reduction, people usually present simplis-
tic accounts of experiences and tend to create caricatures. The before becomes too good; the after becomes 
too bad. (Ibid.) 

Niet alleen de chronologie van gebeurtenissen wordt versimpeld; hetzelfde geldt voor het beeld 
van de maatschappij en de medemens. Hierbij spelen vooral vooroordelen en stereotypen een be-
langrijke rol. Zelfs als het over specifieke gevallen gaat waarbij de daders er niet aan voldoen zijn 
mensen geneigd om de gebeurtenissen vanuit deze stereotypen te verklaren, al moeten ze de feiten 
hiervoor verdraaien: een crimineel is arm, onverzorgd, een nordestino (een immigrant uit het 
noordoosten van Brazilië) en woont in een favela of cortiço, om een paar vooroordelen te noemen. 
Hoe lager de klasse waaruit iemand afkomstig is, hoe gedetailleerder de stereotypen – men moet 
zich er immers van onderscheiden. Mensen uit de hogere klasse refereren bovendien niet alleen 
aan de arme crimineel, maar ook aan leden van de georganiseerde misdaad, die al helemaal niet 
aan dat beeld voldoen. 

De rol die de talk of crime in het dagelijkse leven speelt bestaat volgens Caldeira niet alleen uit 
het scheppen van orde en het bevestigen van verschillen. Het biedt ook bescherming tegen de 
gewelddadigheid van de samenleving door er betekenis aan te verlenen. De keerzijde is wel dat het 
een symbolische orde schept die bijdraagt aan het toenemen van angst, de discriminatie van groe-
pen en een verlies aan legitimiteit van de instituties die met de openbare orde belast zijn, terwijl 
het recht in eigen handen nemen en het inzetten van private vormen van geweld gelegitimeerd 
worden. Uiteindelijk draagt de talk of crime dus vooral bij aan het gewelddadiger worden van de 
samenleving. 

In deze context van toegenomen criminaliteit en bovenal toegenomen angst en wantrouwen 
kwam een manier van bouwen in opmars die gekenmerkt wordt door muren, hekken, camera’s en 
beveiliging. Dit uitte zich in de groei van het aantal condomínios fechados (letterlijk: ‘gesloten con-
dominia’) – omheinde of ommuurde enclaves van meerdere residentiële gebouwen (vaak hoog-
bouw, maar in de verder van de stad gelegen projecten ook vrijstaande eengezinswoningen) en 
diverse gezamenlijke voorzieningen, tuinen en een beveiligde toegang, waar bewonersverenigingen 
“als het ware de rol van het openbaar bestuur hebben overgenomen.” (Meurs 2009d: 113) Voor de ho-
gere klassen is dit de meest gewilde vorm van wonen geworden. Beschikbaarheid van een grote 
hoeveelheid (goedkope) grond die voor deze ontwikkelingen nodig is en de aantrekkelijkere zone-
ringsregels (die het mixen van functies en een hogere bebouwingsdichtheid toestaan) in gebieden 
buiten de traditionele elitaire delen van de stad, zorgden ervoor dat de investeringen in projecten 
voor de midden- en hogere klassen zich uitzaaiden over de stad, vaak naar gebieden waar eerst 
alleen arme arbeiders woonden, met name in het noordwestelijke deel van de stad en zelfs in an-
dere gemeentes in de metropoolregio. Hierdoor ontstond de situatie dat exorbitant dure apparte-
mentencomplexen en favelas elkaars buren konden zijn, zoals in Morumbi dat hiervoor model is 
komen te staan. (fig. 29) Deze ontwikkeling ging nauwelijks gepaard met enige vorm van gemeen-
telijke planning, met als gevolg dat deze paradijsjes voor de elite zich vaak bevinden in gebieden 
met een slecht ontwikkelde stedelijke infrastructuur en nauwelijks stedelijke voorzieningen, op 
een aantal hypermarkten en enorme shopping malls na, en de bewoners dagelijks in de file staan op 
wegen die niet berekend zijn op de enorme stromen mensen die er dagelijks overheen moeten, of 
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die achteraf – om een condominium met de stad te verbinden – door de gemeente zijn aangelegd, 
dwars door de periferie heen. 

Condomínios fechados worden in advertentiecampagnes voorgesteld als werelden die los staan 
van de stad en die een superieure wereld vertegenwoordigen. “Making appeals to ecology, health, 
order, leisure, and, of course, security, the ads present the closed condominiums as the antithesis to the 
chaos, dirt, and danger [of] the city.” (Caldeira 2000: 265) In principe bieden deze werelden inder-
daad (zeker bij grotere enclaves als Alphaville die niet alleen woningen en vrijetijdsvoorzieningen, 
maar ook kantoren en winkels bevatten en daarmee een soort steden in de stad vormen) zoveel 
voorzieningen en luxe, dat het nauwelijks nodig is om ze te verlaten. In de praktijk worden deze 
voorzieningen echter nauwelijks gebruikt; alleen kinderen hebben een sociaal leven ín het con-
dominium. Al deze luxe en mogelijkheden blijken vooral een rol te spelen als teken van sociale 
status en distinctie. Alleen de geboden dienstverlening wordt intensief gebruikt. Sterker nog: “Ser-
vices are an obsession among the Brazilian middle and upper classes. One of the most common reasons 
people give for moving into apartment buildings is the impossibility of finding ‘good services’; that is, the 
impossibility of having live-in maids who take care of the house and children.” (Id. 268) Deze dienstver-
lening sluit aan bij de traditie van het hebben van per-
soneel in en om het huis, dat altijd al een statussym-
bool is geweest onder de midden- en hogere klassen in 
Brazilië. De door de condominiums georganiseerde, 
gedeelde dienstverlening vormt een alternatief voor 
inwonend personeel, wat niet alleen een besparing in 
personeelskosten oplevert doordat bijvoorbeeld één 
dienstmeid voor vijf gezinnen werkt, maar ook een be-
sparing op bouw van een woning: er is immers minder 
ruimte voor dienstvertrekken nodig. Toch worden deze 
vertrekken nog steeds gebouwd, al worden ze steeds 
kleiner. Zelfs het kleinste appartement heeft nog steeds 
een aparte badkamer voor de dienstmeid en in de 
duurdere appartementen word de aanwezigheid van 
twee of drie kamers voor personeel als luxe aangepre-
zen. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van een aparte diensteningang. Traditioneel stonden 
in de huizen en appartementengebouwen van de midden- en hogere klassen de circulatieruimtes 
voor de familie en voor het personeel volledig los van elkaar. Verschillende klassen werden geacht 
niet te mengen en elkaar niet tegen te komen in de publieke ruimtes van een gebouw. Deze schei-
ding is ondertussen verboden, maar lijkt desondanks onuitroeibaar: “The middle classes may give up 
their single-family houses, they may abandon central areas of the city, they may move to smaller spaces 
than they were used to, and they may have less permanent types of domestic help, but they do not give up 
the separation between their families and the people providing services.” (Id. 270) Dit leidt tot (in onze 
ogen) bizarre situaties als een scheiding die niets meer voorstelt dan twee liften naast elkaar en 
twee voordeuren, ook naast elkaar. 

fig. 29. Extreme verschillen: de enorme favela Parisó-
polis (letterlijk: ‘Paradijsstad’) zij aan zij met een 
exorbitant dure condomínio fechado in Morumbi, São 
Paulo (Foto: Tuca Vieira) 

Het belangrijkste verkoopargument van huizen of appartementen in een condomínio fechado is 
de beveiliging: hekken en muren, 24 uur per dag aanwezigheid van bewakers, videobewaking, 
dubbele hekken die toegang geven tot de parkeergarage, enzovoorts. En het is precies hierin dat de 
situatie in São Paulo afwijkt van die in Los Angeles en een nog extremere mate van segregatie laat 
zien. De opkomst van de condomínio fechado in São Paulo mag dan lijken op de opkomst van de 
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CID en de ‘edge city’ in de Verenigde Staten (zie vorige paragaaf), het grote verschil is echter dat in 
de VS de nadruk niet zozeer op de beveiliging ligt: slechts 20% van CIDs zijn gated communities, 
terwijl alle condomínios fechados in São Paulo van hekken en muren voorzien zijn. Bovendien blijft 
de opkomst van de hekken en muren in São Paulo niet beperkt tot ommuurde enclaves, ze ver-
schijnen overal: de vrijstaande huizen van de midden- en hogere klassen zijn nu verborgen achter 
hekken met prikkeldraad, camera’s en bewakers (soms zelfs achter kogelvrij glas), of liggen in stra-
ten die ’s nachts op slot gaan; appartementengebouwen hebben hekken met een dubbel toegangs-
hek (veiligheidssluis, fig. 30) voor de parkeergarage gekregen; kantoren, publieke gebouwen en 
parken zijn nu grotendeels omheind. Ook de arbeidersklasse is muren en hekken gaan bouwen en 
zelfs favelas vertonen naar buiten toe niet meer dan een paar toegangen. 

Ondertussen hebben veiligheidsvoorzieningen zich ontwikkeld van storende toevoegingen aan 
gebouwen tot wat Caldeira met een uitdrukking die doet denken aan Charles Jencks (zie vorige 
paragraaf) een ‘esthetiek van veiligheid’ noemt: een vorm van expressie van afstand. “This code 
encapsulates elements of security in a discourse of taste and transforms it into a symbol of status. In con-
temporary São Paulo, fences and bars become elements of decoration and of the expression of personality 
and invention.” Waar huizen onzichtbaar worden achter hekken en muren, nemen de hekken, mu-

ren, automatische poorten, intercoms en camera’s hun 
symbolische functie over: de expressie van ‘persoonlijk-
heid’ en status. “They are investments in public appear-
ance and must allow comparison between neighbors, to 
show who is doing better and who has more sophisticated 
tastes.” (Id. 292) 

Hekken, camera’s en stedelijke openbaarheid 

De vraag die zich nu voordoet, en die interessant is 
vanuit de vraag naar de mediërende rol van de stad en 
het stedelijk ontwerpen, is wat de gevolgen zijn geweest 
van de toenemende segregatie voor de stedelijke open-
baarheid in São Paulo. Dát het een stad is geworden die 

gedomineerd wordt door (vrijwel) absolute grenzen en welke gevolgen dit heeft voor het alledaag-
se leven in de stad laat zich gemakkelijk tonen door te focussen op de gevolgen van het ommu-
ringsproces voor het leven op straat en in de publieke ruimte. Daar waar de meeste ommuurde 
enclaves zich bevinden is ook het gebruik van de publieke ruimte het laagst. Vaak zijn hier de stra-
ten niet meer dan overgebleven ruimtes rondom naar binnen gekeerde enclaves die bewust onaan-
trekkelijk zijn gemaakt: “many streets have unpaved sidewalks or none at all, and several streets behind 
the condominiums are unpaved. The distances between buildings are large. Walls are high, out of propor-
tion to the human body, and most of them are topped by electric wires.” (Caldeira 2000: 310) Mensen 
uit de midden- en hogere klassen verplaatsen zich hier per auto. Van wie hier toch loopt wordt 
automatisch voorondersteld tot de lagere klasse te behoren (en misschien wel in een vaak nabijge-
legen favela te wonen of dakloos te zijn) en omdat men bang is om bij een stoplicht of zebrapad 
overvallen te worden, worden voetgangers benaderd als potentiële bedreiging. Oudere wijken voor 
de hogere klassen zoals de jardins (groene, ruim opgezette wijken met vrijstaande woningen) zijn 
nog wel voorzien van goed ingerichte straten en voetpaden en vroeger kwamen hier veel mensen 
om te wandelen en zich te vergapen aan al die rijkdom die de huizen van de rijken tentoonspreid-
den. Tegenwoordig is er nauwelijks meer iets te zien: alle huizen zijn nu verborgen achter hekken 

fig. 30. Veiligheidssluis: dubbele hekken als toegang tot 
een parkeergarage van een omheinde woontoren in 
Pinheiros, São Paulo 
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en muren, vaak met uitstulpingen van spiegelend, kogelwerend glas van waaruit bewakers de 
straat in de gaten houden. 

De wijken van de arbeidersklasse kennen nog wel een intensief straatleven en de veiligheid 
wordt hier niet door isolatie, maar door participatie in de hand gehouden. Toch is ook hier de 
straat veranderd. Met de kwaliteitsverbetering van de straatinrichting, kwamen ook de hekken. 
Zoals overal steeg ook hier in de jaren tachtig de criminaliteit en dus zijn veel bewoners 
voorzichtiger geworden – laten bijvoorbeeld hun kinderen alleen nog maar in de tuinen achter de 
hekken en niet meer op straat spelen. Bovendien is de activiteit van bewonersorganisaties en 
sociale bewegingen afgenomen. Het straatleven is hier echter niet volledig verdwenen en de hek-
ken rond de huizen laten in tegenstelling tot de muren van de midden- en hogere klassen nog wel 
contact met de straat toe. 

Als men over straat loopt hebben de meeste Paulistano’s het gevoel altijd op hun hoede te 
moeten zijn voor mogelijke gevaren. Het gevolg is dat de midden- en hogere klassen de straat 
steeds minder zijn gaan gebruiken. Ze hebben zich teruggetrokken achter hekken en in auto’s met 
gesloten deuren en geblindeerde ramen, waarmee ze 
dagelijks de verstopte straten van São Paulo vullen. 
Veel mensen zijn de straat als no-go area gaan zien en de 
generatie Paulistano’s die nu net afgestudeerd is en de 
arbeidsmarkt opkomt, heeft nooit anders gekend. Daar 
zit het grote gevaar van de harde segregatie zoals São 
Paulo die kent: de notie van publieke ruimte als plaats 
waar een specifieke co-existentie van verschillen mo-
lijk is, lijkt in São Paulo bijna onmogelijk geworden. 
Daarmee wordt de angst en het wantrouwen tussen ver-
schillende groepen in de samenleving (in het geval van 
São Paulo in het bijzonder de verschillende klassen) in 
stand gehouden, wat uiteindelijk de stabiliteit van de 
samenleving nooit ten goede kan komen. 

De plaats van het publieke leven 

Veel Brazilianen die ik hierover gesproken heb, vinden 
het beeld dat Caldeira van São Paulo schetst veel te 
negatief en ook Paul Meurs schetst een ander beeld van deze stad.74 Hij stelt São Paulo niet voor 
als een stad waarin het centrum verdwenen is en de straten verlaten zijn, maar beschrijft een pro-
ces waarbij het centrum zich verplaatst, de investeringen achterna. In nog geen halve eeuw tijd is 
het centrum vijftien kilometer naar het zuidwesten opgeschoven. Dit proces kan echter ook wor-
den geïnterpreteerd als het ontstaan van één groot, uitgestrekt centrum, een centro expandido (fig. 
31). Het verplaatsen van het centrum kan worden opgevat “als een stedenbouwkundige brandcul-
tuur, zoals de indianen in het Amazonegebied kennen: plaatsen worden in cultuur gebracht en na de oogst 
weer aan hun lot overgelaten. Maar de ontwikkeling kan ook worden geïnterpreteerd als een gestage uit-
breiding van het centrale en welvarende deel van São Paulo, in lijn met de groei van de stad en haar toe-
nemende economische macht.” (Meurs 2009a: 58) In dit centrumgebied zijn de verschillende perio-

fig. 31. Centro expandido zichtbaar in de inkomens-
verdeling per district (minimummaandsalaris in 2000: 
R$ 151 of € 89 – bron kaartmateriaal: SEMPLA 2007: 51)

                                                       
74  Paul Meurs geldt in architectuur- en stedenbouwkringen als Brazilië-specialist en heeft verschillende artikelen hierover op zijn naam staan. 
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des nog duidelijk herkenbaar en is ook herkenbaar hoe in de loop der tijd de rol van de straat ver-
anderd is. 

Het oude centrum (fig. 34) heeft grote autovrije stukken en een goed ingerichte publieke ruim-
te. Tijdens kantooruren zijn de straten hier vol mensen en is het er betrekkelijk veilig. Na slui-
tingstijd, daarentegen, is het er uitgestorven en raad men het af er te komen. De midden- en hoge-

re klassen komen hier echter vrijwel niet meer, behalve 
om een van de hier gevestigde publieke functies als 
overheidsgebouwen, de rechtenfaculteit en de effec-
tenbeurs te bezoeken. Sinds dit gebied niet meer in trek 
is bij investeerders zijn de ooit zo elitaire winkelstraten 
van het oude centrum zich echter steeds meer gaan 
richten op een lager segment van de markt. Het hogere 
segment verplaatste zich vanaf 1960 naar Avenida Pau-
lista (fig. 33), dat nog steeds het beeldmerk van São 
Paulo is, en het daar omheen liggende gebied. Ook hier 
is nog steeds veel leven op straat, maar er zijn hier ook 
diverse shopping malls die, net als vrijwel alle hier gele-
gen kantoren en culturele voorzieningen, zijn voorzien 
van beveiligde parkeergarages, waardoor het mogelijk is 
de straat helemaal te mijden. In de jaren tachtig heeft 
het grote geld zich verplaatst naar een gebied aan 
weerszijden van de Marginal Pinheiros (fig. 32), een 
grote snelweg aan de oever van de rivier Pinheiros. 
Hier is de openbare ruimte helemaal niet ingericht voor 
de voetganger, maar dient alleen de auto. Het openbare 
leven speelt zich hier volledig af op privaat terrein: 
“Achter de hekken van de bedrijfsparken, de vrijetijdscentra 
of wooncomplexen bevinden zich de ontmoetingsplekken van 
deze stad: goed beveiligd, onderhouden en op specifieke 
doelgroepen ingericht.” (Ibid.) 

fig. 34. Het oude centrum van São Paulo 

fig. 33. Avenida Paulista, São Paulo 

Het is dus zeker niet zo dat het straatleven in São 
Paulo volledig verdwenen is. Toch is dat voor de mees-
te Paulistano’s wel de praktijk. Het zijn vooral de col-
lectieve ruimtes van de shopping malls die in de afgelo-
pen decennia zijn uitgegroeid tot de plaats van het pu-
blieke leven in São Paulo. Kinderen spreken hier af met 
elkaar en hun ouders brengen ze er met de auto naartoe 
(de bus of de metro wordt niet veilig genoeg geacht, of 
past niet bij hun sociale status) en “[h]oewel rijke hang-
jongeren meer overlast dan omzet creëren, worden zij door 

het management gedoogd als zijnde de toekomstige klanten.” Op een gegeven moment bleek dat shop-
ping malls gericht op de arbeidersklasse ook economisch rendabel konden zijn, met als gevolg dat 
ze ook in de armere delen van de periferie verrezen. Daarom concludeert Meurs dat men zou kun-
nen stellen dat “shopping malls de publieke ruimte geëmancipeerd [hebben] en centrumkwaliteit naar alle 
uithoeken van de stad [hebben] gebracht.” (Meurs 2009d: 110) 

fig. 32. Marginal Pinheiros, São Paulo 
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Openbaarheid en selectie 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk introduceerde ik de notie openbaarheid als criterium om 
normatieve uitspraken te doen over segregatie. Daarbij stelde ik dat openbaarheid de manier is 
waarop vrijheid gemedieerd wordt door lokale praktijken en ruimtes, en wel in het bijzonder door-
dat die specifieke co-existenties van verschillen mogelijk maken. Als we nu naar de situatie in São 
Paulo kijken dan zien we dat in die extreem gesegregeerde maatschappij zich een heel andere situ-
atie aftekent. Lokale praktijken en ruimtes zijn hier niet gericht op openbaarheid, maar juist op 
selectie – in het bijzonder op basis van ongelijkheid: “The new spaces structure public life in terms of 
real inequalities: differences are not to be dismissed, taken as irrelevant, left unattended, or disguised in 
order to sustain ideologies of universal equality or myths of peaceful cultural pluralism. The new urban 
environment enforces inequalities and separations.” (Caldeira 2000: 331) Daartoe zitten openbare en 
semiopenbare ruimtes vol mechanismen waar het doel van selectie naartoe gedelegeerd is: publiek 
toegankelijke ruimtes worden beveiligd door een leger van bewakers en een woud van videocame-
ra’s en zijn voorzien van bijvoorbeeld sprinklerinstallaties in portieken en hekken rondom parken 
en perken om ongewenste personen (in het bijzonder daklozen) te ontmoedigen er te verblijven. 
Andere ruimtes hebben nog explicietere selectiemechanismen: elektronische toegangspasjes voor 
kantoorgebouwen, metaaldetectors bij de toegang van banken en bewakers die personen met de 
tekenen van de juiste klasse – “including arrogance and disrespect” (id. 314) – met rust laten en an-
deren het leven zuur maken. Het gevolg is dat segregatie in São Paulo vrijwel absolute vormen 
aanneemt. 

Als stedelijke openbaarheid vrijheid medieert, wat voor vrijheid is dan in een extreem gesegre-
geerde stad als São Paulo het resultaat? De hekken en muren van São Paulo bieden eerst en vooral 
een vrijheid die gebaseerd is op reductie van de chaotische dynamiek van een grote stad die zich 
lange tijd schijnbaar oncontroleerbaar heeft ontwikkeld, of zoals Paul Meurs het uitdrukt: “In de 
onmetelijkheid van de metropool fungeren de muren en hekken als handige hulpmiddelen om de luwte te 
creëren die het openbare leven van de stad in banen kan leiden.” (Meurs 2009d: 104) Hier komt Dor-
restijns definitie van vrijheid als ‘experience of sufficient control’ in een heel ander daglicht te staan, 
want de sociale en ruimtelijke (technische gemedieerde) segregatie die we in São Paulo hebben 
zien ontstaan is mede het gevolg van deze behoefte aan vrijheid als ervaring van controle. In de 
pluriforme chaos van het stedelijke leven hebben mensen daarom behoefte aan segregatie als me-
chanisme om hun alledaagse bestaan controleerbaar te maken en te houden. 

Deze vrijheid binnen de hekken heeft echter een belangrijke keerzijde: de onvrijheid in de 
ruimtes tussen veilige enclaves. Daar regeert de angst voor de ander en het onbekende, en ervaart 
men een gemis aan toezicht en controle. Bovendien versterkt een straat die gedomineerd wordt 
door hekken, muren en prikkeldraad de ervaring van onveiligheid; niet alleen wordt men perma-
nent geconfronteerd met het veiligheidsvraagstuk, ook zorgt een ruimte die ingericht is om verblijf 
te ontmoedigen dat het er letterlijk onveiliger is: er is geen toezicht, want er zijn geen mensen op 
straat en er zijn bovendien geen plekken waar men heen zou kunnen vluchten om aan een even-
tuele belager te ontkomen, er zijn alleen maar hekken, muren en prikkeldraad. 

De stedelijke openbaarheid van São Paulo heeft zich verplaatst naar beschermde en veelal pri-
vate ruimtes.75 Het probleem is echter dat daardoor de straten en pleinen die de stedelijke frag-
menten met elkaar verbinden hun openbaarheid grotendeels verliezen en daarmee niet langer een 

                                                       
75  De discussie of openbaarheid en private ruimte een problematische combinatie is, wil ik hier niet aangaan. Een feit is dat openbaarheid – 
opgevat als ervaring van openbaarheid en dus als resultaat – in São Paulo voor veel mensen verbonden is met veelal private ruimtes. 
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verbindende rol kunnen vervullen tussen verschillende groepen. Het risico bestaat dat dit de een-
heid van een samenleving als geheel (met alle subculturen) ondermijnt. In ieder geval zal het niet 
bijdragen aan de vermindering van het wantrouwen tussen verschillende groepen als het enige 
contact gelegen is in arbeidsrelaties. Segregatie is, zoals ik eerder concludeerde, in een stedelijke 
samenleving onvermijdelijk en zelfs wenselijk. De extreme situatie zoals die zich in São Paulo 

voordoet laat echter zien dat segregatie niet mag door-
schieten. De vraag is hoe een stedelijke openbaarheid 
kan bestaan die segregatie toelaat en tegelijkertijd als 
brug kan dienen tussen groepen. Daarbij is bovendien 
de vraag welke rol de mediatie van de gebouwde omge-
ving daarin speel en welke verantwoordelijkheid dat 
voor de ontwerpers ervan met zich meebrengt.  

Ontwerpen voor openbaarheid 

Om een antwoord te vinden op die vraag beschrijf ik 
hier twee bouwprojecten in São Paulo, waarbij getracht 
is een relatie aan te gaan met de stedelijke context en 
de openbare ruimte. Eén van de twee is daarin faliekant 
mislukt, terwijl de tweede succesvoller is gebleken dan 
menigeen in São Paulo voor mogelijk hield. In de ver-
schillende manier waarop in beide gevallen omgegaan 
is met de stedelijke context ligt een belangrijke verkla-
ring voor het verschil tussen falen en succes en waar 
het eerste voorbeeld vooral een bevestiging lijkt te zijn 
van het ommuringsproces dat São Paulo heeft onder-
gaan, laat het tweede voorbeeld zien dat er zelfs in de 
extreme situatie van die stad mogelijkheden zijn om zo 
te ontwerpen dat de afstand tussen groepen niet wordt 
versterkt, maar juist wordt verzacht. 

fig. 35. MuBE: hekken blokkeren de open bedoelde 
doorgang (foto: Hans Lammers) 

fotomuseum

MuBE

Het eerste voorbeeld is het Museu Brasileiro da Es-
cultura (MuBE), opgeleverd in 1988 en ontworpen door 
Paulo Mendes da Rocha. De bedoeling was aanvanke-
lijk dat in dit gebouw een sculptuurmuseum en een 
museum voor landschapsarchitectuur gecombineerd 
zou worden. Dat laatste bracht Mendes da Rocha ertoe 
het gebouw te ontwerpen als een landschap, een uit-
gangspunt dat hij in stand hield toen duidelijk werd dat 
het programma alleen nog maar een sculptuurmuseum 
zou omvatten. Het museum zelf ligt grotendeels onder 
de grond, waardoor het dak van het op een hoek gele-

gen gebouw een groot plein vormt dat voor een groot gedeelte direct aansluit op het niveau van de 
aanliggende straten. Het idee was dat het tegelijkertijd zou dienen als beeldentuin, als amfitheater 
en als symbolisch rustpunt voor de stad. (Wisnik 2008) Mendes da Rocha had dit plan echter 
ontworpen vanuit zijn humanistische idealen en niet vanuit de realiteit van de stad, waar de pro-
blematiek van criminaliteit en veiligheid ook in de jaren tachtig al een hot issue was. Het gevolg 

fig. 36. MuBE: door het plaatsen van hekken zijn van de 
vier verbindingen met aangrenzende straten en de ver-
binding met het naburige fotomuseum nog maar één 
verbinding overgebleven (schema: Hans Lammers)

fig. 37. MuBE: lege vlakte (foto: Günter Richard Wett) 
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was dat vrijwel meteen nadat het opgeleverd was er een hek omheen geplaatst werd en er van het 
concept van een gebouw dat overvloeit in de openbare ruimte eromheen niets overbleef. Ook de 
relatie die in het ontwerp geprobeerd werd te leggen met het fotomuseum dat ernaast ligt en 
bij het plein als publiek toegankelijk park een verbin-
dende factor had moeten zijn, is teniet gedaan. (fig. 36) 
De twee gebouwen zijn nu volledig los van elkaar ko-
men te staan en met hekken en muren van elkaar ge-
scheiden. Wat resteert, is een desolate lege vlakte. (fig. 
37) 

Voorbeelden als het MuBE zijn er velen in São 
Paulo, maar het kan ook anders, zoals blijkt uit hoe het 
slechts drie jaar later opgeleverde Centro Empresarial 
Itaú (het hoofdkantoor van een grote bank), ontwor-
pen door Francisco Javier Manubens en Jaime Marcon-
des Cupertino, functioneert. Dit project (fig. 40) is ge-
legen op een strook tussen de entree van een metro-
station en een park met daarachter een woonwijk. 
Omdat Itaú meer ruimte wenste voor zijn te bouwen 
hoofdkantoor dan beschikbaar was op de kavels die het 
bedrijf in bezit had, stond men open voor een afspraak 
met de stedenbouwkundige dienst van São Paulo: als 
de bank in zou staan voor de inrichting, het onderhoud 
en de beveiliging van de omliggende publieke ruimte, 
dan mochten grote delen van de aangrenzende publie-
ke ruimte in bezit van de gemeente toegevoegd worden 
aan het bouwplan. (Meurs 1993) Het resultaat is een 
complex dat voor de bank ruimte, eenheid en het ge-
wenst beveiligingsniveau biedt, terwijl de stad er één 
van de beter functionerende publieke ruimtes van São 
Paulo voor terug heeft gekregen. 

fig. 40. Centro Empresarial Itaú: een hoofdkantoor van 
een bank met geïntegreerde publieke ruimte en toegang 
tot de metro (fotograaf onbekend) 

fig. 39. Itaú: jongeren die rondhangen in de openbare 
ruimte 

fig. 38. Itaú: waterspiegel als hek (foto: Hans Lam-
mers)

Gelegen op een helling, is het terrein opgedeeld in 
terrassen, waarvan sommigen publiek toegankelijk zijn 
en onderling verbonden zijn met trappen, terwijl ande-
re terrassen toegang bieden tot de kantoren of tot het 
private terrein van de bank behoren. Het publieke deel 
vormt een route die de overdekte bushalte aan de bo-
ven aan de heuvel gelegen avenue en het metrostation 
daaronder verbindt met het lager gelegen park. Door de 
terrassen en de hoogteverschillen is er niet één grote 
vlakte ontstaan, maar allerlei hoekjes die uitnodigen 
tot verblijf en ook als zodanig bedoeld zijn.76 (fig. 39) 

                                                       
76  Naar de relatie tussen de inrichting van de publieke ruimte en het gebruik ervan als verblijfsruimte is met name in de jaren zeventig veel 
onderzoek gedaan, in het bijzonder door de Zweedse architect en stedenbouwkundige Jan Gehl en de Amerikaanse socioloog William H. Whyte. 
(Cf. Gehl 2006; Whyte 1988) In een interview dat Hans Lammers had met de architect Jaime Marcondes Cupertino vertrouwde deze hem toe 
dat het werk van Whyte een belangrijke inspiratie is geweest voor het ontwerp van het Centro Empresarial Itaú.  
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Het Itaú-project vormt daarmee een belangrijke plek voor allerlei groepen uit de omgeving: oude-
ren die er elkaar ontmoeten, moeders met jonge kinderen en natuurlijk jongeren die er rondhan-
gen, skaten en – dat was niet voorzien – de spiegelglazen wanden gebruiken als spiegel voor het 
beoefenen van allerlei dansvormen. 

Dit project laat niet alleen zien hoe publiek-private samenwerking tot een succesvolle win-
winsituatie kan leiden, maar ook hoe de integratie van het beveiligingsconcept door gebruik te 
maken van het mediërende effect van de gebouwde omgeving en technische middelen in het ar-
chitectonische ontwerp tot een succesvol resultaat leiden. Zo is het verbazingwekkend dat waar bij 
het MuBE direct na de oplevering om veiligheidsredenen hekken geplaatst werden, het Itaú-
project bijna twee decennia na oplevering nog steeds functioneert zonder dat er hekken staan.77 
Dit komt doordat de realiteit van de beveiligingsobsessie van de Paulistano’s vanaf het begin in 
het ontwerpproces is meegenomen en er daarbij niet voor óf open, óf gesloten is gekozen, maar 
voor een situatie van en-en. In het Itaú-project gaan publiek en privaat schijnbaar naadloos in 
elkaar over en het terrein doet opener en toegankelijker aan dan het in feite is. In plaats van hek-
ken en muren is er op een slimme manier gebruik gemaakt van hoogteverschillen en waterspiegels. 
(fig. 38) Het geheel is bovendien zo ontworpen dat het met een klein team bewakers met een bij-
zonder tolerante beveiligingsinstructie en aantal strategisch geplaatste camera’s succesvol te bevei-
ligen is zonder dat dit opdringerig overkomt. 

Wat dit project dus laat zien is dat het in een gesegregeerde samenleving nog altijd mogelijk is 
om ruimte te scheppen voor stedelijke openbaarheid – zelfs op privaat terrein78 – en dat een goed 
doordachte manier van surveillance daaraan bijdraagt. Waar in Nederland door velen camera’s en 
beveiligers eerst en vooral gezien worden als bedreiging voor de publieke ruimte, laat het Itaú-
project zien dat ze ook kunnen dienen als alternatief voor andere manieren om een veilige situatie 
tot stand te brengen. Zoals het mediatieperspectief laat zien, hebben verschillende manieren waar-
op een intentie (in dit geval veiligheid garanderen) gedelegeerd wordt naar een techniek meer tot 
gevolg dan het doel was van die delegatie en juist daarom is het van belang om verschillende op-
ties af te wegen en te beoordelen op mogelijke onbedoelde gevolgen (voor zover die te voorzien 
zijn). In dit geval is het daardoor gelukt een plaats te creëren die de veiligheid biedt die Itaú wenst 
en tegelijkertijd door bezoekers als prettig en uitnodigend ervaren wordt. Het script is niet ‘ga weg, 
je bent niet welkom’, maar ‘wees welkom, maar gedraag je!’ – geen uitsluiting maar selectieve in-
sluiting. 

Parochialisering en het tussen of de drempelwereld 

Hoe is het fenomeen dat een stedelijke samenleving zich, als mensen daartoe de kans krijgen, se-
gregeert in verschillende groepen (op basis van etniciteit, inkomen, opleidingsniveau, stijl van le-
ven, enzovoorts) in overeenstemming te brengen met de mogelijkheid van stedelijke openbaar-
heid? In de vorige paragraaf bleek dat als het wantrouwen in een samenleving zo groot is dat de 
segregatie gekenmerkt gaat worden door harde grenzen er een mogelijk probleem gaat ontstaan 
met de samenhang van de samenleving. Groepen in de samenleving gaan dan steeds meer van 
elkaar vervreemden, terwijl de mogelijkheid van de (onverwachte) confrontatie met ‘het vreemde’ 
                                                       
77  Project persoonlijk bezocht in april 2007 
78  Van privaat beheerde stedelijke ruimtes die toch als succesvolle publieke ruimte fungeren zijn in Manhattan, New York goede voorbeelden te 
vinden, waar dit eveneens voortgekomen is uit gemeentelijk beleid waarbij ontwikkelaars privileges konden krijgen in ruil voor de inrichting en 
het onderhoud van publieke ruimte. (Cf. Whyte 1988) 
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verdwijnt. Dat echter, zoals het Itaú-project laat zien, ook in São Paulo plaatsen mogelijk zijn waar 
mensen uit verschillende groepen met elkaar geconfronteerd worden in een niet-bedreigende situ-
atie is niet vreemd; behalve aan een beschermde omgeving hebben mensen immers ook behoefte 
aan het omgekeerde. Zo heeft de Amerikaanse socioloog William H. Whyte (1988) laten zien dat 
de stedelijke onvoorspelbaarheid, drukte en chaos niet alleen angst inboezemt, maar ook een grote 
aantrekkingskracht op mensen uitoefent.79 In São Paulo, echter, is de angst gaan overheersen, met 
als gevolg dat veel mensen de traditionele publieke ruimte zijn gaan mijden en zich teruggetrokken 
hebben in vrijwel absoluut gesegregeerde enclaves. De laatste generatie Paulistano’s is vrijwel vol-
ledig opgegroeid in een beschermde omgeving en zal dit dus ook niet gemakkelijk als een gemis 
ervaren. In Nederland neemt de angst voor publieke ruimte bij lange na niet zo’n extreme vormen 
aan als in São Paulo, maar ook hier is het gevoel van onveiligheid een belangrijk thema geworden 
en ook hier is de reactie om te proberen de ruimte beheersbaar te maken. 

Om te begrijpen waarom het Itaú-project als een succesvolle publieke ruimte wordt gezien 
wend ik mij tot de planoloog en politicoloog Maarten Hajer en de stadssocioloog Arnold Reijn-
dorp, die samen het boek Op zoek naar een nieuw publiek domein (2001) schreven. Een belangrijke 
rol is in dit boek weggelegd voor het begrip ‘parochialisering’. Parochiale ruimtes zijn volgens Ha-
jer en Reijndorp “ruimten die weliswaar openbaar toegankelijk zijn, maar duidelijk de ruimte vormen van 
een bepaalde groep: wie er als vreemde binnenwandelt voelt zich een, vaak ongewenste, gast.” (Hajer & 
Reijndorp 2001: 85) Zij menen dat veel openbare ruimtes in zekere zin parochiale ruimtes zijn 
doordat één of meer groepen proberen deze ruimte toe te eigenen of te domineren. Het is zelfs de 
vraag of de koffiehuizen, salons, winkelpassages en cafés waar Arendt, Habermas en Sennett de 
openbaarheid van de vroegmoderne stad meenden te kunnen plaatsen in feite niet ook “in zekere 
of zelfs in hoge mate parochiale ruimten waren, in een ook toen gesegregeerde stedelijke samenleving”, die 
“hun karakter ontleenden aan de groepen die deze ruimten frequenteerden.” (Ibid.) Het publieke aan het 
publieke domein is een ervaring, zo stellen Hajer en Reijndorp, en het paradoxale “is dat wat veel 
mensen ervaren als prettige openbare ruimte in wezen vaak juist worden gedomineerd door een relatief 
homogene groep. Dat zijn echter niet de ruimten die door de eigen groep worden gedomineerd. […] Men 
ervaart die ruimte als publiek domein omdat men niet tot die specifieke dominante groep behoort.” (Id. 88) 
Een door een specifieke groep (of groepen) geparochialiseerde ruimte wordt daarbij door een bui-
tenstaander gemakkelijker als prettig ervaren als deze er een variant op zijn eigen alledaagsheid in 
herkent. In dat geval wordt de plek in positieve zin als een levendig publiek domein ervaren. Zo 
niet dan wordt de ruimte vaak niet als prettig ervaren en parochialisering kan daar zelfs leiden tot 
uitsluiting van bepaalde groepen of bepaald gedrag. Daarom concluderen Hajer en Reijndorp: 

Succesvol publiek domein heeft dus aan de ene kant vaak een relatief sterke groep nodig, zonder dat de po-
sitie van deze groep tot uitsluiting en verdringing leidt. Wat niet uitsluit dat de dominantie over een be-
paalde ruimte door een andere groep kan worden overgenomen: publiek domein veronderstelt altijd de mo-
gelijkheid om bepaalde codes te doorbreken. Wanneer een ruimte uit meerdere sferen bestaat, kan een groep 
een belangrijke plek domineren, terwijl elders de kansen voor andere groepen (of uitingen) wordt gegaran-
deerd. Publiek domein als sfeer van uitwisseling en confrontatie in de samenleving veronderstelt veel meer 
de onderlinge nabijheid van verschillende sferen dan het volledig gedeelde gebruik van een en dezelfde 
ruimte. (Id. 92) 

                                                       
79  Zo nam Whyte bijvoorbeeld (in New York) een fenomeen waar dat hij ‘autocongestie’ noemt: als een straat aan twee kanten een trottoir heeft 
dan zou men verwachten dat mensen geneigd zijn om de kant te nemen waar men de minste obstakels tegenkomt en dus de kant die het drukste 
is zou mijden en dat is ook het gedrag dat mensen zichzelf toeschrijven als ze geënquêteerd worden, waarnemingen laten echter iets anders zien: 
mensen zijn geneigd daar te gaan lopen waar iedereen loopt, zelfs als aan één zijde van de straat het trottoir vrijwel leeg is, terwijl het aan de 
andere kant zo druk is dat men zo nu en dan op de rijbaan moet stappen om elkaar te passeren. (Whyte 1988)  
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Het concept parochialisering biedt een manier om te begrijpen hoe een tussenvorm mogelijk is 
tussen een homogene, volledig gesegregeerde ruimte en het romantische ideaal van een volledig 
heterogene ruimte waar ‘iedereen iedereen ontmoet’. Het benoemt een proces van het ontstaan 
van een relatie tussen mensen en een fysieke ruimte, die daardoor een specifiek soort plaats wordt 
(zie hoofdstuk 1) die we als publieke ruimte ervaren. Hierin valt een vergelijking te trekken met 
het concept territorialisatie, dat ik eerder in dit hoofdstuk introduceerde. Waar territorialisatie 
kan worden opgevat als de manier waarop naar ‘dingen’ gedelegeerde culturele waarden het ont-
staan van (onder andere) plaatsen medieert, kan pariochalisatie gezien worden als een manier 
waarop de directe relatie tussen individu of groep en plaats wordt gemedieerd. (fig. 41) In beide 
gevallen gaat het om een wederkerige relatie: zowel het ‘ding’ dan wel het individu of de groep als 
de plaats ontleent een deel van zijn identiteit aan deze relatie. 

De vraag is echter hoe te begrijpen wat het mogelijk maakt dat parochialisering optreedt. Een 
concept dat helpt om dit te begrijpen is gelegen in het begrip ‘drempelwereld’, dat ik ontleen aan 
René Boomkens en dat wonderwel aansluit bij de notie van het ‘tussen’, zoals we dat in het eerste 
hoofdstuk tegenkwamen bij Aldo van Eyck. 

René Boomkens introduceert het begrip ‘drempelwereld’ in het laatste deel van zijn gelijknami-
ge boek (1998), waarin hij de relatie zoekt tussen stedelijke openbaarheid (en stedelijkheid meer 
in het algemeen) en de moderne ervaring (of meer in het algemeen de moderniteit): 

Moderne stedelijkheid biedt de mogelijkheid van een 
open, onvoorspelbare cultuur, waarin individuen naar 
believen kunnen circuleren. Die mogelijkheid ligt vervat 
in de typisch stedelijke confrontatie tussen wonen en 
openbaarheid, maar die confrontatie bestaat slechts bij de 
gratie van een moeilijk te benoemen intermediaire sfeer, 
een soort tussen- of drempelwereld, waarvan de vrucht-
baarheid van de confrontatie en daarmee de levensvat-
baarheid van de stad afhangt. Het wonen vormt de basis 

van de individuele autonomie en intimiteit, de openbaarheid representeert een open, heterogene collectieve 
uitwisseling van betekenissen, goederen en handelingen via een hele reeks stedelijke instituties en netwer-
ken, en de tussenruimte vormt de halfprivate, half openbare drempelwereld waarin individu en collectief 
een wisselwerking met elkaar (kunnen) aangaan. Zonder die drempelwereld blijven individualiteit en collec-
tief van elkaar gescheiden en vervallen ze tot respectievelijk solipsistisch individualisme en anonieme mas-
saliteit, of verdringen ze elkaar juist. (Boomkens 1998: 393) 

fig. 41. Territorialisatie en parochialisering als mediaties 
die ruimte tot plaats maken 

Deze drempelwerelden worden gevormd door een heel scala aan openbare en semiopenbare ruim-
tes “die zowel gelegenheid bieden voor individuele ontmoetingen als voor collectieve gebeurtenissen.” (Id. 
393–394) Echter: “Geen van die ruimtes kan het alleenrecht claimen op stedelijkheid, en evenmin is er 
een fase in de geschiedenis van grote steden aan te wijzen, waarin het open en onvoorspelbare karakter 
van de stedelijke cultuur een zodanige vorm aannam dat ze zou kunnen dienen als paradigma van stede-
lijkheid” (Id. 394), ook de koffiehuizen, salons, winkelpassages en cafés van Arendt, Habermas en 
Sennett niet, al komt de negentiende-eeuwse stadsstraat, die voor zo velen een ideaalbeeld vormt, 
in de buurt. Centraliteit is geen absolute voorwaarde voor het ontstaan van stedelijkheid, al is de 
kans wel groter in centraal gelegen gebieden met een hoger dichtheid aan gebruikers. Stedelijk-
heid is geen determinisme. Het ontwerp van een ruimte kan bijdragen aan de mogelijkheid ertoe, 
maar zij kan ontstaan op de meest onverwachte plekken. Daarom waarschuwt Boomkens: “Be-
stuurders die aan stedebouwers vragen om meer stedelijke vitaliteit vragen met andere woorden al gauw te 
veel.” (Id. 395) 
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René Boomkens denken over drempelwerelden is een denken in relaties, zoals hij zelf uitlegt 
met een instemmende verwijzing naar de Poolse schrijver Witold Gombrowics (1904–1969): 

[H]et draait om de zintuiglijke en lichamelijke relaties en confrontaties tussen mensen, maar ook tussen 
mensen en dingen. Daarbij gaat het vooral om de concreetheid waarmee de ene mens door net die andere be-
ïnvloed en gevormd wordt, om het toeval en de absurditeit die daarin meespelen, het onverwachte en direc-
te van dat soort processen – en uiteindelijk om het gegeven dat mensen ‘van buitenaf geschapen’ worden – 
inauthentiek zijn, geen laatste essentie in zichzelf kunnen vinden, en uiteindelijk en in essentie worden be-
paald door ‘de vorm die tussen de mensen geboren wordt’. (Id. 398) 

Hiermee zijn we terug bij de notie van het ‘tussen’, dat ik samen met plaats en identiteit in het 
eerste hoofdstuk blootlegde als een belangrijke mediatiefiguur uit het humanistisch perspectief in 
de architectuur en stedenbouw, waarbij architectuur en stedenbouw een zinvolle relatie tussen 
twee sferen mogelijk maakt. Een drempelwereld is zo’n tussen. Als we nu proberen aan te wijzen 
waar drempelwerelden zich bevinden – en daarmee waar stedelijkheid zich ontwikkelt –, dan ver-
wijst René Boomkens hiervoor naar het fenomeen ‘zwakke grenzen’, dat hij aan Richard Sennett 
ontleent: 

Zwakke grenzen zijn in feite drempel- of overgangsgebieden tussen diverse stedelijke atmosferen. Die drem-
pelgebieden liggen niet voor eens en altijd vast, maar kunnen ook zelf weer ‘verhuizen’ onder invloed van 
moeilijk te voorspellen veranderingen in het stedelijk gedrag en het gebruik van de ruimte. De overgangs-
gebieden zijn de plekken waar de uiteenlopende stedelijke atmosferen elkaar overlappen, in elkaar overlo-
pen; dat is precies de betekenis van het adjectief ‘zwak’: stedelijke atmosferen zijn geen duidelijk geordende 
stedelijke zones, maar gebieden met meer of minder activiteit, met meer of minder sociale ellende, met meer 
of minder verschillende culturen of sociale klassen. Op of in die zwakke grenzen fuseren uiteenlopende socia-
le en culturele activiteiten, deels onbedoeld en deels ongepland, als simpel effect van de botsing of samen-
vloeiing van uiteenlopende culturen, praktijken of instituties. Zwakke grenzen kunnen pleinen zijn, of dag 
markten of drukke winkelstraten tussen twee stadswijken. Soms zijn het spoorwegstations of clusteringen 
van belangrijke instellingen of bedrijven. Het stedelijk ensemble, de stad of het stadslandschap, is een ver-
zameling verschillende stedelijke atmosferen, met elkaar verbonden via zwakke grenzen, en tezamen een 
eenheid vormend door een aantal harde grenzen, die haar van het omringende landschap scheiden. (Id. 398–
399) 

Ondanks dat Boomkens het concept ‘drempelwereld’ in eerste instantie introduceert als een tus-
sen of overlap tussen het (individuele) private en het (collectieve) publieke, lijkt hij met deze laat-
ste beschrijving van overgangsgebieden zelf het concept al breed genoeg te zien, dat ik het zonder 
problemen kan uitbreiden naar niet alleen de overlap tussen het individuele en het collectieve, 
maar ook tussen verschillende ‘parochies’, immers: de ruimte die ik als publiek domein ervaar is de 
wereld die niet tot mijn drempelwereld behoort, maar wel tot die van een ander. 

Dit betekent dat voor het ontwerpen aan publieke ruimte de vraag moet worden gesteld hoe 
een ruimte het mogelijk maakt om voor individuele mensen als drempelwereld (als zachte grens 
tussen het bekende private en het onbekende publieke) te kunnen fungeren en voor groepen pa-
rochialiseerbaar te zijn. De mens en zijn relatie met de stad moet daarvoor prominent terug op de 
agenda en dat is precies waarom een herbestudering en herwaardering van het humanistische per-
spectief in de architectuur en stedenbouw van belang is. 

De stad als buffer van ervaringsregimes 

Het beeld van São Paulo dat door Caldeira geschetst wordt in haar boek City of Walls. Crime, Seg-
regation, and Citizenship in São Paulo (2000), waar ik een groot gedeelte van mijn beschrijving van 
de ontwikkelingen in die stad aan ontleend heb, wordt door velen, zoals ik al eerder aangaf, gezien 
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als een veel te extreem beeld van de situatie in die stad en voor een deel is dat te verklaren vanuit 
de trots van de Paulistano’s die niet willen zien hoe ernstig het gesteld is met hun stad – of die niet 
beter weten en niet anders gewend zijn. Toch is er wel wat voor te zeggen dat Caldeira’s beeld te 
extreem is, althans vanuit de huidige stand van zaken gezien. De trend van de ontwikkelingen in 
São Paulo lijkt namelijk gekeerd en achteraf gezien valt het tijdstip van verschijnen van City of 
Walls min of meer samen met het keerpunt in de ontwikkelingen. Zo kopte de krant O Globo van 
31 oktober 2008: “Taxa de homicídio cai para 10,3 no estado de SP; índice é 67% menor do que em 
2000” (vertaald: “Aantal moorden daalt tot 10,3 in de staat São Paulo; 67% minder dan in 2000”). (O 
Globo 2008) Ook het verschil tussen arm en rijk is afgenomen; na een periode van stabiliteit op 
een zeer hoog niveau is de Gini-coëfficiënt80 van Brazilië gestaag aan het dalen, wat betekent dat 
het armste deel van de bevolking meer profiteert van de economische groei die Brazilië in het af-
gelopen decennium heeft gekend dan het rijkere deel.81 (Paes de Barros 2007) De auteur en 
voormalig Zuid-Amerika-correspondent Ineke Holtwijk (2009) meldt zelfs dat sinds 2008 in Brazi-
lië voor het eerst in haar geschiedenis meer dan de helft van de gezinnen een gemiddeld inkomen 
verdienen.82 

Deze veranderingen maken dat Caldeira’s analyse inderdaad extreem voorkomt, maar dat 
maakt haar analyse niet minder interessant, in tegendeel zelfs: de combinatie van Caldeira’s som-
bere analyse en de positieve macro-economische en sociale ontwikkelingen van de afgelopen jaren 
roepen een interessante vraag op: wat betekent dat voor de stad? De vorm die zich ontwikkeld 
heeft, met zijn extreme segregatie en veiligheidsmaatregelen, die is ingericht op een stad vol cri-
minaliteit, die bovendien vergezeld wordt door een alledaags discours waarin eveneens criminali-
teit tot de bron van alle problemen wordt bestempeld. Wat nu als die criminaliteit wegvalt (af-
neemt tot behapbare proporties)? 

Caldeira analyseert de veranderingen die São Paulo in de loop der tijd heeft ondergaan vanuit zeer 
diverse invalshoeken, baseert haar analyses op empirische gegevens van diverse aard – statistieken, 
jaren van diepte-interviews, analyses van krantenartikelen en reclamecampagnes, enzovoorts – en 
probeert relaties te leggen, waaronder ook met het ontwikkelingen in de rest van de wereld. Daar-
bij komen twee soorten relaties tussen verschillende (sociale, economische, politieke, ruimtelijke, 
enzovoorts) processen steeds weer naar voren: de vicieuze cirkel en disjunctie. In beide gevallen 
komt het erop neer dat relaties die verondersteld worden eenvoudig en eenduidig te zijn in feite 
deel uitmaken van een veel complexer geheel van relaties, en dat het daardoor kan gebeuren dat 
eenvoudig voorgestelde oplossingen – zoals het bouwen van materiële en symbolische muren als 
antwoord op toenemend geweld in São Paulo – soms het tegenovergestelde resultaat tot gevolg 
hebben en het probleem alleen maar versterken (vicieuze cirkel), of dat relaties die in de ene situ-
atie overduidelijk lijken – zoals de samenhang tussen de ontwikkeling van civiele rechten en de-
mocratisering – in een andere situatie deze vermeende samenhang helemaal niet vertonen (dis-
junctie). 

Wat opvalt, is dat Caldeira’s analyse heel breed is en zowel deelanalyses bevat op het gebied 
van discours, van sociale en politieke relaties en factoren en van ruimtelijke relaties en factoren. 

                                                       
80  De Gini-coëfficiënt is een maat voor inkomensongelijkheid die schaalt van 0 (volledige gelijkheid: iedereen hetzelfde inkomen) tot 1 (volledi-
ge ongelijkheid: alle inkomen bij één enkele persoon). 
81  Toch is het verschil tussen arm en rijk nog altijd groot: in 2007 bedroeg volgens de Wereldbank de Gini-coëfficiënt van Brazilië 0,552 (in 
vergelijking met 0,593 in 2001), terwijl in 2004 volgens het UNDP die van de Verenigde Staten 0,408 bedroeg en die van Nederland 0,326. 
82  Het is natuurlijk nog maar de vraag of de huidige mondiale financiële crisis geen gevolgen heeft voor deze trend van de verkleining van de 
Braziliaanse inkomensverschillen. Het is echter nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen.  
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Zij heeft daarbij oog voor zowel de materiële omgeving (stad), de ervaring ervan (stedelijkheid) als 
het gedrag van mensen in de stad (stedelijk leven), en de vraag rijst of haar werk zich laat uitleg-
gen in termen van mediatie. Natuurlijk is Caldeira niet expliciet bezig geweest om vanuit een me-
diatieperspectief de stad te analyseren. De breedte van haar analyse doet in ieder geval recht aan 
de complexiteit zoals Bruno Latour die probeert te benaderen met zijn actor-netwerktheorie. 
Caldeira gaat echter verder door behalve de Paulistano’s en de manier van bouwen in São Paulo, 
ook zaken als zelfbeeld en vooroordelen mee te nemen. Haar analyse van São Paulo laat zich wat 
dat betreft beschrijven als een variatie op Petran Kockelkorens definitie van technoèsis: de co-
evolutie van stadsontwerp, beeldvorming en betekenisverlening. Ook op hele andere gebieden 
vertoont Caldeira’s werk overeenkomsten met de verschillende definities van mediatie die in het 
vorige hoofdstuk aan bod gekomen zijn. Zo beschrijft zij de hekken en muren van São Paulo niet 
alleen als dingen die door mensen gebouwd werden als reactie op maatschappelijke ontwikkelin-
gen als de veranderende verhoudingen tussen groepen, maar ook als dingen die (bedoeld en onbe-
doeld) gevolgen hebben gehad voor hoe de stad functioneert en hoe deze ervaren wordt. Een an-
der voorbeeld is de opkomst van de ‘nieuwe vorm van wonen’ (het wonen in condomínios fecha-
dos), dat een door de markt geïntroduceerd concept is, maar dat pas na een disciplineringsproces 
van decennia algemeen geaccepteerd werd – iets dat ook nog eens alleen gelukt is doordat het 
aansloot bij ontwikkelingen die al gaande waren, in tegenstelling tot de gefaalde introductie van 
het concept ‘edge city’, waar de Paulisaanse consument helemaal niet gevoelig voor bleek – men 
bleef condomínios fechados in de volksmond ‘alphavilles’ noemen, naar de eerste die gebouwd werd. 

Het onderzoek van Caldeira laat echter ook nog iets anders zien. Door haar beschrijving van ver-
schillende ontwikkelingen die zich in de tijd hebben voorgedaan en de verschillende patronen van 
stedelijkheid die de stad gedomineerd hebben ontstaat het beeld dat de stad zich ontwikkeld als 
reactie op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, maar dat tegen de tijd dat een bijpassend ste-
delijk patroon dominant is geworden, in de maatschappij alweer hele andere processen op kunnen 
zijn gekomen. Toch blijft het stedelijke patroon zijn invloed uitoefenen, met fricties als gevolg. 
Ondanks daling van de criminaliteit en het kleiner worden van inkomensverschillen blijft het pa-
troon van de city of walls een ervaring mediëren die gebaseerd is op angst, waardoor de criminalise-
ring van de onderklasse niet direct zal afnemen. De stad helpt ervaringsregimes in stand te hou-
den, ook al is het fundament waarop ze gebouwd zijn al lang verdwenen. De factor tijd speelt dus 
ook nog op een andere manier een rol in de relatie tussen stad en werkelijkheid of stad en erva-
ringsregimes dan in het concept co-evolutie vervat is: er is ook sprake van een vertragende factor. 

Deze vertraging is een bijzondere vorm van mediatie die zich laat begrijpen met de metafoor 
‘buffer’. De term ‘buffer’ kan in verschillende contexten verschillende betekenissen hebben, maar 
in principe staat het voor vereffening. Zo is een buffer in de scheikunde een oplossing die in staat 
is een zekere hoeveelheid zuur of base op te nemen met nauwelijks gevolgen voor de zuurtegraad 
van de oplossing. In de natuurkunde wordt met een buffer iets vergelijkbaars bedoeld: bijvoorbeeld 
een dusdanig grote hoeveelheid koud water dat de toevoeging van een kleinere hoeveelheid warm 
water een verwaarloosbare stijging van de temperatuur tot gevolg heeft. In de informatica, de elek-
trotechniek en de logistiek is een buffer een tijdelijke opslag, bijvoorbeeld als een constante snel-
heid van uitvoer gewenst is, terwijl de aanvoer fluctueert. 

Een buffer is dus iets dat vereffenend en vertragend werkt en precies dat is wat we zien gebeu-
ren in de mediërende rol die de stad speelt tussen mensen en hun ervaring en gedrag – de stad als 
buffer van ervaringsregimes. De gevolgen van ingrepen in de stad (of het nu ruimtelijk of beleids-
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matig is) zullen altijd beïnvloed worden door de situatie zoals die was en die heerst in de omge-
ving. Gebouwen blijven meestal decennia lang staan en stratenpatronen blijven vaak eeuwenlang 
vrijwel onveranderd. Nieuwe ingrepen of nieuw beleid kunnen dus wel aangepast zijn aan een ver-
anderde maatschappelijke context, de restanten van eerder beleid en van eerdere (al dan niet 
vermeende) oplossingen voor eerder (al dan niet vermeende) problemen blijven aanwezig in de 
stad en daarmee hun invloed uitoefenen op de stad. Het verdwijnen van patronen in de stad gaat 
langzaam en het verdwijnen van hun invloed daarmee ook. 

Deze constatering heeft belangrijke gevolgen voor de vrijblijvendheid van ingrepen in de stad. 
Of het nu gaat om grote stedenbouwkundige projecten, de bouw van een enkel gebouw, de herin-
richting van een plein of het stellen van regels voor het gebruik van een het trottoir voor een win-
kel; het heeft allemaal gevolgen die verder gaan dan het project alleen, het succes ervan is mede 
afhankelijk van zaken als de ruimtelijke omgeving, publieke opinie, of beslissingen die elders ge-
nomen worden en bovendien kunnen de gevolgen nog heel lang blijven doorwerken. Hoe meer 
men rekening houdt met de maatschappelijke en ruimtelijke context, hoe groter de kans op een 
succesvolle ingreep, waarbij men moet beseffen dat de werkelijkheid complex is en zich niet een-
voudig laat beschrijven. Daarom is een goede terugkoppeling tussen intenties en resultaat van be-
lang, en ethisch gezien ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid van een ontwerper – niet 
alleen omdat soms kleine aanpassingen nog veel kunnen verbeteren, maar vooral omdat dit helpt 
om meer (intuïtief) inzicht te krijgen in de manier waarop de gebouwde omgeving medieert tussen 
mens en wereld en daarmee om een betere ontwerper te worden. 

De buffermetafoor gaat niet alleen op met betrekking tot de ‘feitelijke’ stad (de gebouwde omge-
ving en de dagelijkse praktijk van de stad), maar ook met betrekking tot het beeld van de stad. Zo 
bekeken is het helemaal niet zo vreemd dat in Europa, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, 
het stadscentrum een belangrijke rol is blijven spelen. In de Europese stedelijke traditie speelt de 
notie van de stad, als een eenheid met een centrum immers een veel belangrijkere rol dan in de 
Amerikaanse. Hetzelfde geldt voor de ideologische (cultuurpolitieke) benadering van de stad: on-
danks dat de grote verhalen al twee decennia geleden dood verklaard zijn en ook Europa volop 
meegegaan is op de neoliberale koers van het marktdenken, is de ideologische benadering van de 
stad hier nooit helemaal verdwenen. Het postmodernisme in de architectuur en stedenbouw “be-
vatte voor de Amerikanen geen schokkend nieuws. De taal van de modernen was hier al direct nadat men 
er kennis van nam ‘veiliggesteld voor het kapitalisme’ en een voertuig geworden voor de keynesiaanse eco-
nomie” (Colenbrander 1999: 30),83 zo merkte Colenbrander al op. Het modernisme in de architec-
tuur en stedenbouw kwam voort uit een Europese traditie waarin de ideologische blik op de ge-
meenschap of de samenleving als geheel gericht was. Dat sloot niet aan bij de Amerikaanse blik 
(waarbij het individu of het gezin centraal staat) en toen het modernisme overwaaide naar de Ve-
renigde Staten, werd het ontdaan van zijn ideologische basis en tot ‘international style’ verheven. 
Alleen door te veramerikaniseren kon het modernisme in de Verenigde Staten geaccepteerd wor-
den. Het postmodernisme in de architectuur en stedenbouw (in de extremere vorm die Charles 
Jencks propageert) is een manier van denken die juist wel in de Verenigde Staten ontstaan is – en 
wel in een tijd dat in Europa ontwikkelingen in de Verenigde Staten als richtinggevend werden 
gezien. Het is dan ook niet vreemd dat ideeën over ‘postmoderne stedelijkheid’ overduidelijk lij-
ken te zijn in de Verenigde Staten, maar niet zomaar (één op één) toepasbaar blijken te zijn in 

                                                       
83  Colenbrander citeert uit Colin Rowe (intr.), Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier, New York, 1975 
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Europa (en in het ene Europese land misschien nog wel lastiger dan in het andere, want ook hier 
bestaan verschillen). Het postmoderne perspectief zou men dus in feite niet als een opvolger moe-
ten zien van het moderne perspectief, maar als een postmoderne ervaringsregime dat naast het 
moderne ervaringsregime bestaat en daarmee wedijvert. De Europese steden werken (net als alle 
andere steden) als een buffer van ervaringsregimes: ideeën die het debat onder academici en 
commentatoren domineren kunnen veranderen, evenals wetgeving met betrekking tot wat de ver-
antwoordelijkheid is van de overheid en wat van de markt, het gedrag van de stedeling zal daar-
mee echter niet zomaar veranderd zijn. Intuïtief doen wij onze dagelijkse dingen zoals we die ge-
wend zijn te doen en zoals we geleerd hebben dat ‘normaal’ te vinden (zoals het in ons wereldbeeld 
past). Veranderingen gaan langzaam, mensen zijn gewoontedieren. 

De buffermetafoor is dus gerelateerd aan de fundering van het menselijke denken en handelen 
in een context van tradities, gewoontes, mythes, enzovoorts. Ik gebruik hier bewust het woord 
‘fundering’, omdat het in zekere zin ook een nuancering is van het relativisme in zijn extremere 
vorm: zonder een metafysische basis nodig te hebben, functioneert een historisch ontstane context 
van tradities, gewoontes, mythes, dominante metaforen en dergelijke als ‘fundament’ voor het da-
gelijkse leven. De stad vormt een belangrijke plek waarin dit fundament geterritorialiseerd is en 
daarom kan onderzoek naar de stad vanuit een mediatieperspectief niet alleen bijdragen aan een 
beter in staat zijn van het in de hand houden en bijsturen in een gewenste richting van de stede-
lijke ontwikkeling, maar ook, zoals ik aan het eind van het vorige hoofdstuk stelde, aan het begrij-
pen van de context waarin concrete technologische ontwikkelingen plaatsvinden en al dan niet 
succesvol gedomisticeerd worden. 
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In de voorgaande vier hoofdstukken is gebleken dat het mediatieperspectief impliciet aansluit bij 
het ontwerpdiscours van de humanistische generatie. Het gedachtegoed van deze generatie – die 
het ontwerpen voor mensen, en daarmee de relatie tussen gebouwde omgeving en de gebruikers 
ervan centraal stelde – is echter, zoals bleek in hoofdstuk 2, naar de achtergrond geraakt doordat 
het vertrouwen in de mogelijkheden van de ‘maakbare samenleving’ een deuk gekregen had. Het 
mediatieperspectief biedt een mogelijkheid om opnieuw het ontwerpen vanuit de (gemedieerde) 
relatie tussen gebruikers en de gebouwde omgeving centraal te stellen. Bovendien laat het media-
tieperspectief zien dat het gedrag en de ervaring van mensen altijd door hun materiële omgeving 
gemedieerd wordt en dat de gevolgen daarvan niet altijd zijn wat men zou verwachten – de relatie 
tussen mensen en de gebouwde omgeving is multistabiel. De onvoorspelbaarheid die van deze 
multistabiliteit uitgaat is echter niet zo groot dat we de mediërende werking van een ontwerp he-
lemaal niet kunnen voorspellen. Er is een onzekerheid, maar hoe beter we in staat zijn om de me-
diatiewerking van het ontwerp te begrijpen, hoe kleiner de onzekerheid en dus hoe groter de kans 
dat een ontwerp succesvol is. Dit leidt tot het inzicht dat hierin een morele verantwoordelijkheid 
voor architecten en stedenbouwkundigen verscholen ligt: of zij hier nu bewust mee bezig zijn of 
niet, wat door hen gebouwd wordt, medieert het gedrag en de ervaring van mensen – en niet al-
leen de directe gebruikers ervan. 

Deze verantwoordelijkheid wordt nog versterkt doordat de stad zich als een buffer blijkt te ge-
dragen. Het mediërende effect blijft gedurende een hele lange tijd zijn uitwerking hebben op de 
bewoners en gebruikers van de stad, doordat de gebouwde omgeving als geheel maar heel lang-
zaam verandert en hetzelfde geldt voor alledaagse routines en de voorstellingen die mensen heb-
ben van de stad. Deze bufferwerking van de stad hangt samen met de complexiteit van een stad 
als geheel en het is precies daarin dat een onderzoek vanuit het mediatieperspectief naar stedelijke 
ontwikkelingen en fenomenen een aanvulling kan bieden op het onderzoek naar ‘concrete tech-
nologieën’, waar de techniekfilosofie zich de afgelopen decennia mee heeft bezig gehouden. De 
stedelijke omgeving vormt namelijk de context waarin deze technieken hun mediërende relatie 
met mensen en de maatschappij aangaan – ze worden in de stad geterritorialiseerd. 

Ik heb in deze scriptie, mede vanuit de behandelde casus segregatie, een aantal begrippen aan-
gedragen waarmee de mediërende rol van de gebouwde omgeving begrepen kan worden. Daarbij 
heb ik mij vooral geconcentreerd op de antropologische benadering. Een heel concrete ontwerp-
methodologie van waaruit direct ontwerpbeslissingen kunnen worden genomen heeft dat niet op-
geleverd – hooguit de suggestie aandacht te besteden aan zwakke grenzen en het ‘tussen’. Het was 
echter ook niet de bedoeling een gesloten systeem van begrippen te formuleren. Zoals in de eerste 
paragraaf van hoofdstuk 3 immers bleek, is ontwerpen een intuïtief proces. Wat het mediatieper-
spectief daaraan kan bijdragen is niet zozeer een methodologie, maar een manier van kijken, den-
ken, onderzoeken en beoordelen – het mediatieperspectief moet deel worden van het ‘Fingerspit-
zengefühl’ waarmee ontwerpers de stedelijke context benaderen.  
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In het onderzoek dat ik heb gedaan naar ‘wat het mediatieperspectief kan betekenen voor de stad 
en de stad voor het perspectief van mediatie’ heb ik vele vragen en thema’s moeten laten liggen of 
slechts kort kunnen aanstippen, en aangezien er geen grote bibliotheek van onderzoeken bestaat 
waarin stedelijke ontwikkelingen worden onderzocht vanuit een mediatieperspectief, is dit niet 
verwonderlijk. Bij deze wil ik echter toch een aantal thema’s en vragen noemen die nader onder-
zoek verdienen. 

Een eerste onderwerp is het humanistische perspectief in het architectuur- en stedenbouwde-
bat dat een interessante aansluiting bleek te hebben met de mediatiegedachte. Ik heb mij in dit 
onderzoek vooral geconcentreerd op de ideeën van één architect – Aldo van Eyck. Deze ideeën 
zijn zeer invloedrijk geweest, maar hij was niet de enige in het debat. Bovendien was hij vooral een 
belangrijke inspirator voor met name Nederlandse architecten, terwijl ook in andere landen zich 
humanistische architectuurstromingen hebben voorgedaan – bijvoorbeeld in Groot Brittannië, 
waar zich onder invloed van de ideeën van onder andere de Smithsons een stroming ontwikkelde 
die ‘brutalisme’ wordt genoemd. De vraag is dus in hoe verre in een breder onderzoek naar het 
humanisme in de architectuur en stedenbouw nog meer mediatiefiguren kunnen worden blootge-
legd. 

Een thema dat in dit onderzoek nauwelijks belicht is, is de manier waarop het fenomenologi-
sche aspect van mediatie een rol speelt in het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. 
Het stadssociologisch onderzoek van bijvoorbeeld Jan Gehl en William H. Whyte zou hier mis-
schien meer inzicht in kunnen verschaffen. De vraag is echter in hoeverre de ontwerpaanwijzingen 
die zij formuleerden op basis van onderzoek dat vooral in de jaren zestig en zeventig heeft plaats-
gevonden, nog steeds toepasbaar is in een samenleving die veel pluriformer is geworden. 

Ook de vraag in hoeverre onderzoek naar mediaties in één stad ook in andere steden toepas-
baar zijn en hoe daarmee om te gaan kan meer onderzoek gebruiken. In mijn onderzoek kwam 
bijvoorbeeld naar voren dat de notie van stedelijkheid in de Verengide Staten anders is dan in 
Europa. Welke rol spelen dergelijke verschillen in het denken over de stad door professionals? 
Waar de alledaagse stedelijke ervaring aan locatie gebonden is, is de literatuur over de stad dat 
niet. 

Los van het stedelijke thema nodigt dit onderzoek ook uit tot vervolgonderzoek naar op wat 
voor andere manieren de buffer-metafoor kan bijdragen aan het begrijpen van de complexe sa-
menhang tussen verschillende ontwikkelingen. 
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