
I)e huid ige archi tec tuurdiscuss ie wordt 
gemarkeerd door twee polen, die van de 
Neo-Rational is ten en Pos t -Modernen. In 
de h o u d i n g van een rat ionele archi tect als 
Carel Weeber zien we «dat de n u c h t e r h e i d 

bij de no -nonsense mentali tei t komt, die het 

leving kenmerkt en als eers te cr i ter ium het 
economisch nut lijkt te h e b b e n . 
Bij Carel Weeber gaat het ech ter niet uit-
sluitend om dit nieuwe nut . Sinds 1978 is 
het zijn pleidooi , om arch i tec tuur en ste-
debouw los te maken van a n d e r e discipli-
nes, zodat de eigen ' formele objectiviteit ' 
ervan z ich tbaar en vooral h a n t e e r b a a r 
wordt. Daarb i j r icht hij zich op twee f ron-
ten. Allereerst voert hij een ple idooi voor 
een bee ld looshe id in de s tedebouw, met 
als mogel i jke-ui twerking het grid,,.Voorts 
verklaart hij h e | me^Van ' y j e u ^ e n s te zijn, 
die in de j a r e n ^MNde» 'v«ge®r«rhalen', vasn 
de Fo rumgroep weerlegde, in de stelling 
dat, indtóW nWTi "afrfti tecfli t i r Vil* nlaken, 
men zich niet met de ' smaak ' van he t 
gerecht m a a r met het recept , met de ' regels ' 
dient bezit te h o u d e n . 
Met het iniUatief^öf'cTe o'jTft&Jgting van het 
Durand- ins t i tym, da* als een vérvolgoplei-
d ing in 198 | fb i j i t en de Techn i sche Uni-
versiteiten ÉedSeld 

was, is fiet Verband 
tussen D u r i n d erf Weeber gelegd. O o k 
Durand ginjfc hot ofn .het' vasfstqllen van 
objectieve reutels én^wel q p grtWd van de 
geschiedenis vam^je archi tectuur , welke als 
een b r o n van kéWiTSmateriaal werd 
beschouwd. Dat wil zeggen: niet als b r o n 
van inspirat ie , zoals men vaak in Post-
Moderne kr ingen nast reef t , m a a r als een 
verzameling gebouwen, 'd ie h un kenn i s in 
een analyt ische, .waarneming, prijs zouden 
geven. 
Durand ' s vade r schap ..yap „he.t. func t iona-
lisme zou met / i jn omscTivijving van het 
doel van de a rch i tec tuur zi jn bes lag h e b b e n 
gekregen, ware het niet dat deze zich onder-
scheidt van het strikt func t ione le be toog 
dat in de 20e eeuw, meel en meer g ing 
overheersen . H e t d o e l van de a rchi tec tuur , 

. , f * " , 
zo zegt Durand , is gelegen 'dans l'utijité et 
la plus grande -trtiïiké, ptibliqtif et particuliere, 
la conservation, le bonheur des individues des 
familes et deïa société'?*"* 
O f s c h o o n van ^jQ,^tiv«eeriegbaKe»eviden-
tie, bezigt deze definitje,J^>ch een funct io-
naliteit , die zich vm^ wil b 'pp^rken tot de 
directe normativiwwljdie a jh -4 l e objecten 
van de a rch i t ec tuur i f f t ; f f n | l e v e n . D u r a n d 
ge loofde immers zelf ïfieWn de 'u topie van 
een strikte f u n c t i o n a l i s t ' . Aldus kan 
Durand a 1 Wi'il 11" 111 

een soc i a l ' omwentel ing van de a u h i t e c -
tuur, d ip l s fu ls de Rena i s sance het v o f k p M 
/ i c i f ' h p , , /^rvreemd. Dat de e f f e c t p L i | 
rigiditejk c r i j v a a k in t egenspraak h ie rmee 
zijn omgeslagen, heeft een reeks \ a n oor-
zaken, die bui ten dit kader vallen. Hier 
zullen we n a g a a n h o e D u r a n d zijn archi-
tec tuur theor ie hee f t ge fo rmulee r d ten-
e inde inzicht in één van de wortels van 
de Moderne Archi tec tuur te verkri jgen. 

Gerard van Zeyl 

H i s t o r i s c h k a d e r 

De convent ione le gesch ieden i s van de 
a rch i t ec tuur vormde een geschiedschr i j -
ving r o n d o m p e r s ó n ê n ' e n parad igma ' s . De 
archi tec t is s inds Vasari in de 16e eeuw 
beschreven als de geniale mens, die gebo-
ren werd, tot r i jp ing en tenslotte tot verval 
kwam en wiens oeuvre als voorbee ld werd 
gesteld, niet al leen van een ontwikkelings-
g a n g m a a r vooral van een s a m e n h a n g e n d e 
pe r iode van stijl. Zo was er dus e e n ^ r b j i r t d 
tussen het individuele en de his tor ié wÉar-
bij a rch i t ec tuur he t b e m i d d e l e n de object 
vormde. Aldus k e n n e n we Miche lange lo in 
een onverbrekel i jk verbiïfrd flïef het t i jdperk 
van de Barok, t e r w i j zijn» bibMotheek te 
Florence en de koep 1 v i n de St. Pieter te 
Rome de objec ten z jn, "waarin zowel de 
persoonl i jke s ignatut r als de idee van de 
opdrach tgevers zich laten afleken. D a a i 

mé ' '"' Is. 
deze opdrach tgevers Dp -hun bettrt repie-
sen tan ten zijn van ee ï bêpe rk te krinu van 
een macht ige elite, is a rch i t ec tuur hier 
tevens het object van le ïj iacht. 
Spreken we over Dura id.adan keren boven-
s t aande zaken zich fi iaal om. D u r a n d laat 
/I ch ffïér beschr i jven a ls*efn 'gPnh ' . ' t iBc fl 
a ls h e t o m g e k e e r d e . om®t(|ps 
beg r ip te komen van y i l H L i I n H . l m , l l 
het e i n d p u n t vormt van de ontwrKKCTnTg 
van het Rat ional i sme in de Verlichting. 
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B i o g r a f i e 

In 1788 maakt Durand tijdens een reis door 
Italië een serie tekeningen, les Rudiments. 
Deze tekeningen, /^Wstaan onder invloed 
van Bou l lüc r ' yy fne t f ii« I t i te een eerste 
systematiseHrrlj'Van aWlfflEftonische ken-
nis. TussenMj799 en 1801 "gRjft Durand zijn 
eerste tractgat ove r ' a f ch i t eHiu r uit, waarin 
verscheidefiei soorten geljcjuwen worden 
b e h a n d e l d ' op basis van f f rge l i jk ing : de 
Recueil et Paral'elle. In eerdié aanleg wordt 
de Recueil tyégëfefd dooi r e n essay van de 
historicus Legrand waarin een algemeen 
pleidooi voor een kunsttheorie is opgeno-
men, alsmede een bespreking van bouw-
werken die daarbi j zoveel mogelijk op 
schaal 1:100 zijn afgebeeld, meestal in 
plat tegrond en voorzien van gevel en door-
snede. 
Twee j a a r later verschijnt de Précis de Le(ons 
d'Architecture dat, gecompleteerd in 1805, 
een overzicht vormt van Durand 's archi-
tectuuronderwijs aan de Ecole Polytechnique. 
Vanuit deze publicaties zal Durand zich 
vanaf 1813 n f f f n i t i d ' rfref het onderwijs 
bezighouden. In dit j aa r verschijnt een 
Nouveau Prém4 ter-wyl hij m 1821 de Partie 
Graphique uitgeeft, zijnde een bondige 
samenvatt ing van de Précis. Tot aan zijn 
dood in 183 ƒ Jee ff Durand onderwijs in 
de archi tectuur aan de Ecole Polytechnique 
en een enkele nia 'a laan de Ecole des Beaux 
Arts.' * O • 

1. De Ecole Polytechnique vindt evenals de F.cole des 
Beaux Arts zijn oor sp rong in de tijd van l.odewijk 
XIV. De eers te onts tond uit de kr ing van militaire 
ingen ieur die onder leiding van Vauban voorzagen 
in de b m w m r m m e > w m m r t . ( s m fortificaties. In 
1716 onts tond hieruilMle Ecole des Ponts et Chaus-
sées. die in 17^3 door Napoleon werd gereorgani-
seerd» S e - n a a m v^>t{J w r ^ n | e r d in d^J .cöle Poly-

t t echn ique . 

R e c e p t i e 
té1 

Durand is dus niet belangrijk vanwege zijn 
archi tectonische oeuvre, integendeel: zijn 
oeuvre is een illustratie van een methode 
die hij in de Recueil en de Précis ontwikkelde. 
Hetgeen we hier willen benadrukken is het 
feit, dat Durand als persoon niet met een 
Zeitgeist karl wofden vereenzelvigd als zou, 
zoals bij het genie, in hem een geestelijk 
idee tot wording komen en uiteindelijk in 
een hoogtepunt ui tmonden. Nee, bij 
Durand is er van een verhouding tussen 
id re -en realiteit respectievelijk van een 
ontwikkeling in de tijd geen sprake. De tijd 
wordt uitgeschakeld om in het gehele pano-
rama van objecten een orde aan te bren-
gen, die bij. l.inn«JKs de taxonomie van 

Voorlopig g A l het D u r ^ i d <*f om het object 
van de a f a h W c t u u r ^ i v o » te stellen: De 
behoe f t e is1 |ïw%afeelijk>'argument om te 
bouwen. Hetfeijn de zAel i jke argumenten 
die de grootste invloed hebben . De afstan-
delijke retoriek die de toon van zijn trac-
taten kenmerkt, plaatst hem daarbi j tegen-
over de geschiedenis. Deze geschiedenis 
erkent hij niet ais een sylteeni van waarden, 
hij ziet het verleden als een concreet en j 

materieel document , waariw bouwwerken 
zijn te observerenrtl ie de moeite waard zijn: 
'reniar^uable par' lwiK.beautéj leurs grandeur et 
leurs singularité', zoals de ondertitel luidt van 
de Recueil et Paral'elle. 
Eenzelfde objectieve zienswijze geldt ook 
voor zijn oeuvre, dat geen oeuvre is in de 
klassieke zin, dat wil zeggen bedoeld ter 
navolging. Als belangrijkste feiten uit zijn 
biografie dienen Durand 's tractaten voor 
het ontwikkelen van een methode waarmee 
architectuinvxt>Qder.afliankelijk te zijn van 
de gril of de intuïtie van het genie, kan 
worden g e m j a i u . sAtm 
Durand ontwikkelde hiertoe een methode 
voor het samenstellen van gebouwen, een 
compositiemeUWSTOk waarmee iedereen 
ontwerpen k®i.*ma1tem Omgekeerd is het 
ontwerp v o o i een iejfer inzichtelijk: Het 
begrip is niet wjorbef iouden aan de groep 
<ii(' flc fïiaciH fe'cf^. fittra^td ï d*-' 'i' 
positie', die op grond van rationele, maar 
vooral funct ionele argumenten ontstaat 
tegenover de 'imitatie' welke langs een 
intuïtieve weg tot stand komt. Vooral is 
• ttimiMiii'» )il«iti»oi oBi-«te^fF^wy^-ifeké'ng*. 
(de dispositie) als het object te zien van 
de archi tectuur echter een gevecht tegen 
de opvatting dat decoratie het doel van de 
archi tectuur zou zijn. Tegenover de irra-
tionaliteit van de imitatie en de decoratie 



stelt Durand de rationaliteit van het evi-
dente, het waarneembare en het meest 
zuinige. 
Het is duidelijk dat dit alles zich afspeelt 
in het tijdperk van de Verlichting waarin 
men immers de rede verkiest boven het 
gevoel, dat de voorgaande periode van de 
Barok beheerste. 
Hiermee zijn we gekomen op het meest in 
het oog lopende facet van Durand 's arbeid, 
namelijk de verwetenschappeli jking van 
architectuur, die eeuwenlang was 
beschouwd als kunst. Durand verbreekt de 
band tussen de persoonlijke creativiteit en 
de architectuur. Architectuur is niet langer 
een persoonlijke expressie, zoals bij Miche-
langelo of uitdrukking van een verheven 
religieus gevoel, zoals zijn leermeester 
Boullée dat o.a. in het Monument voor 
Newton in praktijk bracht, bij Durand wordt 
architectuur methode, instrument. 

Het Gen ie 

Durand bestrijdt met zijn theorie vooral de 
geniale kunstenaar . Hij stelt resoluut vast 
dat, indien genialiteit verstand zou ontbe-
ren, er fouten worden gemaakt. En trou-
wens, zo stelt hij vervolgens vast: 'Architec-
tuur is kunst èn wetenschap. Als wetenschap vergt 
ze kennis en als kunst vereist ze talent'. Maar 
hij voegt er aan toe, dat men talent verkrijgt 
door de toepassing meerdere malen toe te 
passen. Met andere woorden: kunst is 
kunde, vaardigheid en is het resultaat van 
training. Zodoende kan volgens Durand 
iedereen architectuur leren. Als we hierbij 
bedenken welk een martelgang een oplei-
ding aan de Ecole des Beaux Arts was - in 
een j a r en l ang proces was men afhankel i jk 
van de voorkeur van de leraar - dan bood 
de Ecole Polytechnique zeker voordelen. 
Bovendien zou er een grote vraag naar 
ingenieurs bestaan, gezien de behoef te aan 
publieke gebouwen, die volgens Durand 
door ingenieurs moesten worden ontwor-
pen terwijl de particuliere gebouwen aan 
de architecten konden worden overgelaten. 
Om dit te bereiken moet Durand zich aan 
de discussie over de smaak onttrekken, daar 
deze met schoonheid en stijl te maken 
heeft. Om aan een ingewikkelde culturele 
discussie te ontkomen voert Durand een 
polemiek, die enerzijds is gericht op het 
aanvallen van het Baroksysteem met haar 
decoratie en imitatie, anderzijds op de 
opbouw van een sluitend betoog dat de taal 
van het Classicisme systematiseert tot een 
rationeel, functioneel en coherent instru-
ment. 

Hiermee onstaat een schier onweerlegbare 
architectuurtheorie, waarvan de interne 
logica het gelijk van Durand moet bewijzen. 
Durand's werkwijze is als volgt: Allereerst 
brengt hij in zijn eerste tractaat 'alle genres 
antieke en moderne bouwwerken, die opvallen 
door hun schoonheid, hun grandeur en hun 
eigen aard' bijeen ter vergelijking èn toet-
sing: De Recueil et Paral'elle, de 'Grote 
Durand' , waarin een overzicht wordt 
getoond van bouwwerken over de hele 
wereld en uit alle tijden. Een historisch 
prentenboek dus. 

P r e c i e s , 2e P a r t i e , P l a n c h e 2 0 , o v e r z i c h t v a n 

g e b o u w e n . 

Het doel is om via vergelijking te komen 
tot het vaststellen van het genre, de soort. 
Zo stelt Durand in de lijn van de encyclo-
pedisten en vooruitlopend op onderzoekers 
als Linneaus, de geschiedenis voor als een 
opeenvolging van gebouwen die tot hun 
funct ie zouden zijn te herleiden. 
Na in de Recueil de architectuur tot op dat 
moment in kaart gebracht te hebben stelt 
Durand in de Lefons d'Architecture op evi-
dente wijze vast, dat het doel van de archi-
tectuur gelegen is in: 'L'utilité etlaplusgrande 
utilité publique et particulière, la conservation, 
le bonheur des individus, des families et de la 
societé'. Ondanks deze evidentie klinkt hier-
uit een opvatting van utiliteit, die ruimer 
is dan die van het Moderne Bouwen, waarin 
een strikte causaliteit tussen functie en 
vorm werd nagestreeft . Bij Durand is deze 
niet aanwezig, want Durand geloofde niet 
in de utopie van strikte functionaliteit . 
Durand 's polemiek met de Ecole des Beaux 
Arts komt naar voren in zijn rethorische 
vraag en antwoord: 'Zou architectuur niet 
mogen behagen? Architectuur kan niet anders 
dan behagen, maar schoonheid kan slechts 
bestaan indien architectuur doelmatig is'. 
Durand 's rethorica is niet scherp geslepen, 
maar wel effectief, zeker wanneer hij de 
sinds Vitruvius aanvaarde begr ippen als 
convenance en economie, waartoe hij alles 
herleidt, los van elkaar uitwerkt. Het is de 
breuk met het Vitruviaanse schema, waarin 
Architectura verdeeld wordt in firmitas 
(sterkte), de commoditas (gebruik) en de 
venustas (schoonheid). In de plaats van 
Architectura stelt Durand het begrip Utilité 
dat wordt onderverdeeld in Convenance en 
Economie. 

R e c u e i l , P l a n c h e 74 , R o m e i n s e d e t a i l s , 

C o r i n t h i s c h e b a s e m e n t e n , k o l o m s c h a c h t e n en 

k a p i t e l e n . 



Zo zijn de drie voorwaarden voor de con-
venance'. de eis dat het gebouw solide is, 
dat het een gezonde omgeving voor de 
mens vormt en dat het geriefelijk is. Wil 
het gebouw de economie dienen, dan dient 
het symmetrisch, regelmatig en eenvoudig 
te zijn. Deze zes begrippen waren, zij het 
meer uitgewerkt, sinds Vitruvius de maat-
staven van de architectuur. Deze han tee rde 
echter meerdere maatstaven, die bovendien 
onder l ing op elkaar betrokken waren. 
Durand vermindert het aantal begr ippen, 
vooral die welke esthetisch van aard zijn 
en verlangt een eenduidige definitie. Hier-
mee lijkt de leer van Durand tot een strenge 
doctrine te worden. 

D e c o r a t i e 

Het is niet slechts het Vitruviaanse schema 
waaraan Durand met ondubbelz innige 
begr ippen een einde maakt, ook zet hij de 
polemiek met de Barok voort die sinds 
Laugier's tractaten een veroordeling van 
decoratie inhoudt . Niet de decoratie dient 
zoals vele architecten denken, het object 
van de architectuur te zijn, het is de rang-
schikking van de delen van het gebouw die 
tot schoonheid leidt. 'Want wat is schoonheid 
anders dan variatie tussen de delen van het 
gebouw en tussen de gebouwen onderling?', 
vraagt Durand de lezer. 
De polemiek betref t niet alleen decoratie 
omdat het om dispositie gaat, ook leidt 
decoratie tot verkwisting; in dit verband 
wijst Durand op Versailles, op de St. Pieter 
te Rome en de St. Geneviève te Parijs. Door 
zich te richten op de decoratie zijn mil-
j o e n e n verkwist, terwijl men in het geval 
van de St. Pieter met een eenvoudiger en 
doelmatiger ontwerp een eeuwenlange dis-
cussie vermeden had kunnen worden. Voor 
de St. Pieter stelt Durand het eenvoudige 
ontwerp van een vroeg-christelijke, in feite 
Romeinse basilica als alternatief. 

Imi ta t i e 

Een ander centraal thema is de imitatie. 
Durand aanvaardt Laugier's pleidooi voor 
eenvoud en de architectonische orden vor-
men ook zijn uitgangspunt, maar hij is het 
oneens met Laugier's verwijzing naar de 
primitieve hut als de oorsprong van de 
architectuur. Hij gebruikt wel diens argu-
ment van de hut als vervulling van de meest 
elementaire behoef te aan beschutting 
tegen kou, regen en gevaar. De hut kan 
echter zeker niet model staan voor een 
architectonische orde. Immers zo stelt hij 
nuchter vast, 'boomstammen zijn geen kolom-
men'. De primitieve hut is niet anders dan 
een verzinsel, ze is geen 'natuurlijk object', 
zo zegt Durand en bijgevolg kan ze ook 
niet de oorsprong vormen van de archi-
tectuur. En zo is het 'belachelijk' in zijn 
ogen om, zoals Vitruvius deed, de mens als 
ui tgangspunt te nemen om de verhoudin-
gen te imiteren ten behoeve van de klas-
sieke orden. 

Het is hier, dat we moeten vaststellen hoe-
zeer Durand op het eind van de Verlichting 
het analoge, vergelijkende denken uit de 
17e eeuw ondermijnt om het empirische 
denken er voor in de plaats te stellen. De 
waarneming is het centrale motief dat 
Durand hanteer t om de geschiedenis te 
exploreren, en aldus wordt de architecto-
nische traditie, opgevat als kennis, getrans-
formeerd. Durand stuurt dus aan op regels 
en bijgevolg op een model. Laugier's opvat-
t ingen bestrijden langs de weg van de 
empirie betekent zijdelings ook het weer-
leggen van de theorieën in Winckelmann's 
Uber die Nachahmung Griechischer Werke, dat 
tesamen met Laugier's Essay sur l'architec-
ture in 1755 verscheen. In 1826 zal Qua-
termère de Quincy - als docent en later 
secretaris van de Ecole des Beaux Arts -
opnieuw de imitatie definiëren in zijn essay 
De limitation en neemt daarmee ondermeer 
stelling tegen Durand. 
Imitatie kwam voor Quincy niet voort uit 
een persoonlijke impuls, maar betekende 
het inventief voortbouwen op een systeem, 
dat in de loop van de geschiedenis was 
gevormd. Aldus bestond er bij de Quincy 
een type a priori, dat bij Durand slechts 
a posteriori kon ontstaan als gevolg van 
compositie. 

DE THEORIE VAN DURAND 

Het m o d e r n e 

In het werk van Durand staat het 'moderne ' 
centraal . Het 'moderne ' is een begrip, dat 
in het denken van Durand onstaat door de 
gebouwen van de Antieken waar te nemen 
en te analyseren op hun innerlijke nood-
zaak, het programma, op hun vormen en 
proporties en op hun materiaalgebruik. Het 
verkregen inzicht leidt tot moderniteit . 
Modernitei t is de tot kennis getransfor-
meerde geschiedenis. Modern is de traditie 
ombuigen tot objectieve kennis en zeker 
niet het verwerpen van geschiedenis. Dat-
zelfde geldt voor de natuur. 
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P r e c i e s , 2e P a r t i e , P l a n c h e 13, z a l e n . 

De natuur is echter niet meer de leidraad, 
zoals in de traditie van de imitatie, bij 
Durand gaat het om de 'na tuur der dingen' . 
Al zijn de Antieke gebouwen op de natuur 
gebaseerd, ze worden door Durand als 
objecten van beschutt ing geobserveerd 
zoals men ook het nest van de zwaluw kan 
observeren. Een gebouw, waar en wanneer 
ook gemaakt, verdient de naam modern, 
indien het zijn argumenten op de noodzaak 
kan terugvoeren. Moderniteit slaat dus 
naast kennis op noodzaak, op functiona-
liteit. 
Zo kan Durand in de Recueil het platte dak, 
waarop de Egyptische priesters hun astro-
nomische waarnemingen verrichten, aan-
vaarden maar het toepassen van een tym-
paan waar géén dak achter verborgen gaat, 
acht hij onzin. In onze woorden: bedrog, 
fake. 
Durand beëindigt zijn i ideiding van de 
Legons d'Architecture met een vergelijking 
met de muziek. Durand stelt: 'wat de woorden 
zijn in de taal en de noten in de muziek, zo zullen 
we vertrouwd moeten worden met de verschil-
lende objecten van de architectuur om tot com-
positie te geraken'. Het moderne is dus de 
functies opnieuw rangschikken. 

De l e s sen in de arch i t ec tuur 

De lessen in de architectuur omvatten een 
analyse van de elementen ('elements') van 
het gebouw, de fundering, de vloeren, de 
gewelven, de daken en de terrassen, en wel 
wat betref t de materialen, de vormen en 
de proporties. Vervolgens wordt de com-
binatie voorbereid tussen het plan en de 
doorsnede, en wel wat betreft de delen 
('parties') van het gebouw, zoals de galerij, 
de entree, de hal, de trap, de soorten 
vertrekken, de binnencours , de grotten en 
de fonteinen, om tenslotte dit alles tot het 
geheel ('ensembles') samen te stellen. Aldus 

komt de compositie tot stand. Zo dient de 
student op te klimmen van de eenvoudige 
opgave naar de complexe. De ervaren ont-
werper daaren tegen zet onmiddeli jk zijn 
' idee', zijnde een grote opzet, op papier en 
toetst zijn idee aan de twee criteria pro-
gramma en economie. 

Mater ia l en 

Durand onderscheidt de aard van het mate-
riaal en het gebruik ervan in de constructie, 
materialen die door traditie en gebruik zijn 
aanvaard en materialen welke eenvoudig 
in hun aard zijn te begrijpen. 
Door het onderscheid van ha rde en zachte 
materialen, steen en hout, kan hij dure 
respectievelijk goedkope gebouwen, 
publieke en particuliere bouwwerken 
onderscheiden en alles wat daar tussen ligt. 
Aldus ordent Durand het bouwen rigide op 
een economische grondslag, welke boven-
dien de grondslag vormt voor een sociale 
orde. 

Vormen, p r o p o r t i e s 

Wat betreft de interpretatie van de orden 
ontstaat een soortgelijke rangorde. Het feit 
dat de Dorische kolom een klein aantal 
modulen krijgt toegemeten en de Compo-
siet-orde een groot aantal, zodat bijgevolg 
de Ionische orde hiertussen past, kan 
Durand opnieuw interpreteren door de 
Dorische orde met eenvoudige particuliere 
bouwwerken te associëren en de Compo-
siet-orde met dure publieke bouwwerken. 
Zo staan deze orden bij Durand in één 
systeem van modulaire opeenvolging. Ver-
gelijken we deze systematisering met 
Claude Perrault 's o rdening van de Antieke 
orden, dan blijkt deze in de historische 
verschillen rekening te houden met de 
willekeur die in de geschiedenis verborgen 

ligt. 
De gedragsregels voor de elementen van 
het gebouw, de kolommen, de muren, de 
pilasters, de vloeren en de gewelven stelt 
Durand vast in overeenstemming met hun 
constructieve kwaliteit. Waar bijvoorbeeld 
pilasters voorkomen zonder constructieve 
aanleiding, wordt dit als 'belachelijk' afge-
wezen. Alle elementen zijn geplaatst op een 
modulair systeem, zodat het materiaal opti-
maal wordt benut en de helderheid van de 
rangschikking wordt bevorderd. 
Concluderend gaat het Durand om archi-
tectuur als een materieel en formeel sys-
teem van regels, welke worden gedestil-
leerd uit de Klassieke traditie. Zo kan hij 
het tenslotte opnemen tegen het hoogte-
punt van het Franse Classicisme: de Ste. 
Geneviève van Soufflot, een kruisvormige 
kerk die te duur zou zijn wegens een teveel 
aan kolommen. Durand ontwerpt in plaats 
van de ineffectieve kruisvorm een cirkel-
vormige plattegrond, waarbij een sterke 
reductie optreedt van de hoeveelheid 
kolommen en omsluitende wanden. In 
plaats van 206 kolommen en 612 meter 
wand bevat Durand's ontwerp 112 kolom-
men en 248 meter bui tenwand. Met dit 
ontwerp worden Durand 's regels betref-
fende de doelmatigheid en de economie 
gedemonstreerd. 

C o m p o s i t i e & stad 

Heeft Durand eenmaal het gehele assor-
timent aan materialen, vormen, hun 
gebruik en proport ionele regels vastgesteld 
en is de tekenwijze uitgezet als een stelsel 
van elkaar loodrecht snijdende assen, dan 
kunnen de elementen hun plaats krijgen 
en vervolgens de portieken, de hal, de 
t rappen, de b innenru imten en b innen-
plaatsen, eet. worden ontwikkeld. Deze 
delen vormen een geheel in het ontwerp, 



een type, dat Durand in de stad projecteert. 
Durand ontwikkelt een indrukwekkende 
reeks openbare gebouwen, zoals het paleis, 
de gevangenis, het theater, de bibliotheek, 
het douanegebouw, etc., en wel zodanig dat 
deze sterk verschillende architectonische 
ensembles zich in de stad kunnen situeren. 
Durand denkt hiertoe niet een stad uit als 
een vooropgezet model, maar geeft enkele 
regels aan waaraan de poorten, de bruggen 
en de straat, de pleinen en het si lhouet van 
de stad dienen te voldoen. In feite gaat het 
om betrekkelijk vage regels. Het lijkt in deze 
zin op één lijn te staan met Laugier, die 
de chaos van de stad aanvaardde en de 
orde van de stedelijke elementen vol-
doende achtte. Zonder deze te noemen, 
geeft Durand echter wel een andere sleutel 
voor de stad. Het zijn de openbare gebouw-
typen, die vastgemaakt aan de regels van 
de pleinen en straten de stedelijke orde 
zullen afdwingen. Door hun grandeur , 
welke het resultaat is van symmetrie, regel-
maat en eenvoud zijn het tevens de eco-
nomische maatstaven, die de stedelijk kwa-
liteit bepalen. Aangezien de particuliere 
woningen zijn opgenomen in formeel ver-
gelijkbare objecten, benader t de stad van 
Durand de grid-stad, een stad waarin het 
object zijn interne regels oplegt aan de 
openbaarhe id van de stad. 

De architectuurtheorie van Durand welke 
in zijn tractaten is uiteengezet, bevat in zijn 
opzet een argumentatie waarmee de cul-
turele discussie bet ref fende de Barokarchi-
tectuur wordt weergelegd op grond van het 

economische nut. Tevens verliest de imi-
tatie, als een principe waarin de geschie-
denis in essentie wordt gecont inueerd, 
haa r gezag ten bate van een rationeel 
argument, dat het materiële en het nuttige 
samen als maatstaven stelt tegen de irra-
tionaliteit van de decoratie. 
De architectuur is vanaf Durand een 
inzichtelijk objectief systeem van regels 
geworden, waarin het genie is opzijgescho-
ven, en aldus wint de Ecole Polytechnique het 
als archi tectuuropleiding van de Ecole des 
Beaux Arts. De consequent ie voor het 
beroep van de architect is groot, hem valt 
slechts de particuliere woning toe, terwijl 
de ingenieur het openbare gebouw toevalt. 
De stad van Durand is de stad van de rede, 
wat in het oog springt is het openbare 
gebouw en analoog daaraan zijn de wonin-
gen geordend, het geheel rationeel door-
sneden door een circulatiesysteem. 
De archi tectuurtheorie van Durand vormt 
met zijn elementariteit een blauwdruk voor 
de rationele architectuur en stedebouw in 
de 20e eeuw, zij het dat dan een nieuwe 
productieketen van bouwmaterialen een 
nieuwe inhoud geeft aan het architecto-
nisch denken. Overigens blijkt het functio-
nele aspect een normatief denken te ont-
wikkelen, dat de criteria van Durand betref-
fende ' rangschikking en economie ' verre 
overtreft, en dat zich tenslotte verwijdert 
van Durand 's la plus grande utilité. Waar 
Durand 's theorie middels vage notities was 
verbonden met de Napoleontische euforie, 
is de theorie van het moderne zich tenslotte 
direct gaan verbinden met overheidsbeleid 
van de sociaal-democratie. 
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