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Dirk van den Heuvel 

De col lect iv i te i t op een afstand 
Het uitzicht 

Als in de verte gaat het wonend leven van de mensen, 
Waar in de verte de tijd van de wijnstokken glanst, 
Volgen ook de lege velden van de zomer, 
Het woud verschijnt met zijn donker beeld. 

Dat de natuur het beeld van de seizoenen aanvult, 
Dat zij verwijlt, terwijl die snel voorbijvlieten, 
Is uit volkomenheid, de hoogte van de hemel doet dan 
De mens stralen, zoals de bloesem bomen omkranst. 

Friedrich Hölder l in 

London Dionysos 
In 1975 publiceerde de science-f ict ionschr i jver J.G. Bal lard zijn 
roman High-rise,1 Het boek handelt over een nieuwe, net opge-
leverde woontoren en zijn bewoners. Bal lard beschr i j f t in zijn 
boek wat de effecten van het oplossen van de t radi t ionele 
sociale verbanden tussen mensen zouden kunnen zijn. Deze 
oplossing vindt plaats onder een di recte invloed van de tech-
nische ui t rust ing van de dagel i jkse leefomgeving. Dit geeft 
Ballard de mogeli jkheid de gebeur tenissen in zijn roman op 
een huiveringwekkende wijze uit de hand te laten lopen. 

Het luxe appartementengebouw maakt deel uit van een 
ontwikkel ingsproject in de Londense Docklands twee mij len 
verwijderd van de hect ische city. De tweeduizend bewoners 
van de high-rise behoren tot de groep van min of meer gearr i -
veerde urban professionals. Met al zijn voorzieningen vormt het 
gebouw als het ware een eigen, kleine kunstmat ige wereld in 
de werkelijke wereld, zodat het in fe i te niet meer nodig is om 
naar buiten te gaan. De t iende verdieping wordt vol ledig in 
beslag genomen door een supermarkt, een bank, een kapsalon, 
een zwembad met een f i tness-ruimte, een kleine school voor de 
weinige kinderen, en een ruim gesorteerde drankhandel waar 
een duur merk champanoise het meest verkochte art ikel is. 
Op de vi j fendert igste verdieping bevinden zich een tweede en 
kleiner zwembad, een sauna en een restaurant. Boven op het 
dak heeft de arch i tec t een daktuin gemaakt bestaande uit 
sculpturale betonnen vormen, die als een speelplek voor de 
kinderen bedoeld is. Verder is het gebouw voorzien van de 
nieuwste technische snuf jes op het gebied van a i rcondi t io -
ning, snell i f ten enzovoort. Kortom, di t dure appartementenge-
bouw biedt de bewoners alle mogeli jkheden om een geriefl i jk, 
comfortabel en modern, teruggetrokken leven te leiden: 
Het gebouw was een monument van goede smaak, van de dege-
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lijk ontworpen keuken, van verfijnde gebruiksvoorwerpen en 
materialen, van elegant en nooit opzichtig meubilair - kortom 
van die hele esthetische fijnzinnigheid die deze hoog opgeleide 
mensen overgenomen hadden van alle scholen voor industrieel 
ontwerpen, van alle met prijzen beloonde ontwerpen van binnen-
huisarchitecten, die in het laatste kwart van de twintigste eeuw 
geïnstitutionaliseerd waren. (...) een ideaal huwelijk tussen 
functie en vormgeving. In zekere zin waren deze mensen de 
voorhoede van een welgesteld en goed opgeleid proletariaat van 
de toekomst, opgesloten in deze dure appartementen met hun 
elegante meubels en intelligente fijngevoeligheden, zonder de 
mogelijkheid te ontsnappen.2 

Met enig vrolijk venijn geeft Bal lard in het begin van zijn boek 
al aan waarom di t gebouw - dat makkeli jk voor een voorbeeldig 
col lect ief woongebouw zou kunnen worden gehouden - een 
van die weinig gebouwde resul taten van het moderne archi tec-
tonische denken, waarin de co l lect iv i te i t centraal staat en het 
ideale vormt - ju is t geen bel ichaming van gemeenschappel i jk-
heid is: 
De torenflat was een enorme machine die ontworpen was om de 
individuele bewoner in isolatie te dienen, niet het collectieve 
lichaam van huurders. Zijn staf van airconditioning-leidingen, 
liften, afvalkokers en elektrische bedieningssystemen voorzag in 
een nooit te kort schietende hoeveelheid zorg en aandacht, die 
een eeuw eerder een leger van onvermoeibare bediendes vereist 
zou hebben.3 

De beschr i jv ing van de individuele cellen benadrukt dit aspect 
van isolatie. Zo worden de woningen vergeleken met benau-
wende ru imtecapsules of de wiebelende schui t jes van een 
reuzerad op de kermis; twee precaire s i tuat ies die behalve het 
individuele isolement ook het ui tz icht met de s i tuat ie in de 
woontoren gemeen hebben. Het u i tz icht - al t i jd fenomenaal en 
overweldigend genoemd en al t i jd aangeprezen door makelaars, 
arch i tecten en ontwikkelaars - li jkt een subl imat ie van de 
moderne condi t ie bij u i tstek te zijn, als d i recte fys ieke ervaring 
van de onthecht ing en als v isual iser ing van de afstand tot de 
dingen om ons heen. 

De eigenti jdse, moderne arch i tec tuur en de moderne archi-
tect blijven door het hele boek heen een mikpunt voor de in gif 
gedoopte pij len van de schri jver. Een van de hoofdpersonen in 
het boek, voor zover de hoogbouw niet de enige en werkel i jke 
hoofdpersoon is, is de arch i tec t van het woongebouw, Royal 
genaamd. Zijn rol houdt het midden tussen die van een ietwat 
wereldvreemde parvenu en een t rag ische held uit een toneel-
stuk van Shakespeare. Op het einde zal hij door zijn tegenstre-
ver, de documentaire-maker Wilder, doodgeschoten worden. 
Royal bewoont een van de twee penthouses op het dak en 
moet toezien hoe zijn schepping verwordt tot een bouwval door 
het vandal isme van de bewoners. Behalve dat het gebouw met 
zijn moderne out i l lage voor een aangenaam anoniem wonen 
zou kunnen zorgen, bli jkt het middels zijn techn ische systemen 
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en netwerken in een mogeli jkheid te voorzien die ruimte geeft 
aan ongedachte behoeftes en dr i f ten van de beschaafde en 
goed opgeleide bewoners: 
... mensen die tevreden waren met hun leven in de torenflat, die 
geen bijzonder bezwaar hadden tegen een onpersoonlijk stalen 
en betonnen landschap, geen zorgen hadden over de indringing 
van overheidsinstellingen en informatie-verwerkende organisa-
ties in hun privé-leven, en die deze onzichtbare invasies op zijn 
minst verwelkomden, ze gebruikend voor hun eigen doelen. Deze 
mensen waren de eersten die een nieuw soort laat-twintigste-
eeuwse levensstijl beheersten. De snelle wisseling van kennis-
sen deed hun goed. Ze voelden zich uitstekend bij het gebrek aan 
betrokkenheid met anderen en het volledig op zichzelf kunnen 
bestaan van levens die nooit teleurgesteld werden, omdat ze 
nooit ergens behoefte aan hadden. 

In plaats daarvan zouden hun werkelijke behoeftes misschien 
later te voorschijn komen. Hoe saaier en gevoellozer het leven in 
de hoogbouw werd, des te meer mogelijkheden werden erdoor 
geboden. Juist door zijn efficiëntie nam de torenflat de taak over 
om de sociale structuur te onderhouden die hen allen onder-
steunde. Voor de eerste keer werd de noodzaak weggenomen om 
elke vorm van asociaal gedrag te onderdrukken. De bewoners 
werden vrijgelaten om elke afwijkende of grillige impuls te onder-
zoeken. Precies op deze terreinen zouden de belangrijkste en 
interessantste aspecten van hun leven zich gaan afspelen. Veilig 
in de cocon van de torenflat, net zoals passagiers aan boord van 
een automatisch bestuurd lijnvliegtuig, waren ze vrij om zich op 
elke manier te gedragen die ze wensten en om de donkerste 
hoeken die ze konden vinden, te verkennen. In veel opzichten 
was de torenflat een model van al het mogelijke dat de technolo-
gie had gedaan om tot een expressie van een ware 'vrije' psycho-
pathologie te komen.* 

De bewoners laten met een merkwaardig sardonisch genoegen 
de gebeurtenissen in de flat escaleren. Bleef het vandal isme 
aanvankelijk beperkt tot incidenten van moedwil l ige verniel ing 
van telefoons en l i f ten, al gauw verzamelen groepjes mensen 
zich om 'die van boven', of ju ist 'die van beneden' de schuld te 
geven van het verstopt raken van de afvalkokers of het bui ten 
werking raken van de l i f ten en de elektr ic i te i t . Onder l ing fys iek 
geweld bli jft niet uit, 'c lans' organiseren s t rooptochten en 
strafexpedities, gemeenschappel i jke voorzieningen worden 
bezet of vernield en andere vormen van barbarij worden 
gepleegd. De bewoners vervallen tot een pr imit ief inst inct ie f 
gedrag, omringen zich met r i tuelen en leven in een voortdu-
rende extase. Een bloedige slotscène laat tens lo t te zien hoe de 
documentaire-maker Wi lder zich naakt overgeeft aan een vrou-
wencommune die hem op het dakterras - inmiddels in het boek 
als de blood garden aangeduid - r i tueel zal s lachten met huis-
houdmesjes. 

4 
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T i t a a n t j e s 
De vroege jaren zeventig waren de jaren dat het moderne 
ideaal van een samenleving bevrijd door arch i tec tuur def ini t ief 
onderui t werd gehaald. In de oude stadsbuurten die door de 
planners sloopri jp werden geacht, kwamen de bewoners in 
opstand tegen de 'bevri jders' en hun moderne saner ingsmetho-
den. De ontwikkelde methoden en technieken van s tedebouw 
die bij het bouwen van de naoorlogse modelwi jken zo vrucht-
baar en produktief leken, werden nu maatschappel i jk onaan-
vaardbaar genoemd. Daarnaast werden binnen de eigen archi-
tec ton ische discipl ine de eerste effect ieve pogingen gedaan 
om een zogenaamde postmoderne canon te vest igen die de 
plaats van de overheersende moderne in zou kunnen nemen. 
De naoorlogse krit iek in de jaren v i j f t ig en zestig van Team X, 
met name van Bakema en A l ison en Peter Smi thson, op de 
stedebouw zoals gepropageerd door de C IAM, was wel iswaar 
ook niet mals, maar deze werd al t i jd gepresenteerd als een 
correct ie op de heersende prakti jk bij overheidsinstel l ingen en 
p lannings inst i tu ten. Zij hadden nadrukkeli jk de intent ie het 
'moderne' project met grote voortvarendheid voort te zetten, 
een project dat erop gericht was een samenleving tot stand te 
brengen waarin de mensen binnen de door de overheid 
gestelde kaders bevrijd en geëmancipeerd konden wonen. 
A rch i tec tuur en stedebouw zouden daarbij een sleutelrol 
moeten vervullen. Daarbij bleven de types, modellen en 
technieken zoals ontwikkeld door de vooroorlogse generatie, 
de belangr i jkste u i tgangspunten. Deze werden nauwkeur ig 
onderzocht en verder ontwikkeld voor meer adequaat geachte 
toepassingen. 

Een van deze types was dat van het col lect ieve woon-
gebouw, een type met een bijna myth ische betekenis. Het col-
lectieve woongebouw vormde de perfecte bel ichaming van de 
zo lang verbeide nieuwe t i jd, een t i jd waarin de algemene en 
object ieve gemeenschappel i jke waarden van orde en harmonie 
zouden prevaleren boven de chaos en du is tern is van de 
wereldoorlogen en het kortzicht ige, ind iv idual is t ische eigenbe-
lang. De ult ieme verschi jn ing van dit type zou de Marsei l-
laanse Unité d'habitation worden. Dit vr i jstaande woongebouw 
is afwisselend vergeleken met een luxueus cru iseschip of een 
kartuizer klooster. De Unité is met al haar col lect ieve voorzie-
ningen inderdaad eenvoudig te lezen als een klein universum, 
net als een oceaanstomer of een klooster. Vormgegeven als 
een verbluffend expressief en p las t isch object dat in een park-
acht ig landschap aan ons verschi jnt, vormt het gebouw een 
suggest ieve afbeelding van de wereld met een universele zeg-
gingskracht. 

Met de bouw ervan werd in 1947 begonnen en precies vijf 
jaar later werd het woongebouw in gebruik genomen. Le Cor-
busier was vrij duideli jk over de bedoel ingen die hij had met dit 
type. Voor de stad St. Dié ontwierp hij een s tedebouwkundig 
plan bestaande uit acht Unités voor maar l iefst 20.000 inwo-
ners, die in de oorlog hun huizen waren kwijtgeraakt. Deze 
woongebouwen moesten 'eenvoudigweg de stad vervangen'.5 
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De Unités als subst i tuut voor de stad zouden zo niet langer tot 
een afbeelding van de wereld beperkt blijven, maar werkeli jk de 
eigenlijke, nieuwe wereld voor deze mensen gaan vormen en 
een nieuwe col lect iv i te i t present stel len. Een dergeli jk voorstel 
was nodig om de 20.000 bewoners dezelfde voordelen te 
bieden als de Unité d 'habi tat ion in Marsei l le haar bewoners al 
bood. Deze voordelen zouden de volgende zijn: 
Het eerste kenmerk van het woningtype is dat het over twee 
lagen georganiseerd is, zoals een particulier huis. De apparte-
menten zijn van elkaar geïsoleerd door lood (geluidsisolatie). 

De woonkamer profiteert van de hoogte van twee verdiepin-
gen en is 4,80 m hoog. Een glazen wand van 3,66 m breed en 4,80 
m hoog maakt het magnifieke landschap zichtbaar. De keuken-
uitrusting maakt onderdeel uit van het appartement en bevat: 
een elektrisch fornuis met drie verwarmingsplaten en een oven, 
een dubbele gootsteen, waarvan één een automatische afval-
verwerker is, een koelkast, een grote werktafel, muurkasten en 
opbergvakken en een afzuiging van keukenluchtjes die met de 
algemene ventilatie is verbonden. 

De Unité wordt ontsloten door vijf boven elkaar gelegen bin-
nenstraten. In het midden van het gebouw (zevende en achtste 
verdieping) bevindt zich de winkelstraat (gemeenschappelijke 
voorzieningen), deze bevat: een viswinkel, een winkel voor vlees-
waren, een slagerij, een kruidenier, een wijnhandel, een zuivel-
handel, een bakker, een banketbakker, een fruit- en groentewin-
kel en een traiteur. Een leveringsdienst voor de appartementen. 
Een restaurant, een theesalon, een snackbar waar men maaltij-
den af kan halen. Een wasserette, ook voor strijken, stomen en 
verven, een drogisterij, een kapper, bovendien een hulppostkan-
toor, een tabakswinkel, krantenwinkel en boekhandel en een apo-
theek. In dezelfde binnenstraten bevinden zich de logeerkamers. 
Op de bovenste etage (zeventiende verdieping): een crèche en 
een 'kinderbewaarplaats', die door een helling in directe verbin-
ding staat met de tuin op het dakterras die voor de kinderen is 
gereserveerd. Deze tuin bevat een klein kinderzwembad. Het dak-
terras vormt een hangende tuin en een belvédère en bevat: een 
zaal voor lichaamscultuur, een plaats voor training en oefenin-
gen in de buitenlucht, een solarium, een renbaan van 300 m, een 
bar met buffet enzovoort,6 

Deze ui tput tende opsomming van vooral gemeenschappel i jke 
voorzieningen staat in het teken van het comfor t van de indivi-
duele woning. Niet voor niets wordt als eerste karakter ist iek 
van het woningtype de overeenkomst met het maison particu-
liere genoemd. De techn ische voorzieningen, de keukenuitrus-
ting, de gemeenschappel i jke programma-onderdelen in het 
gebouw, het ui tz icht en de goede bezonning zijn alle zo ont-
worpen dat het individuele woongenot gediend wordt en haast 
ideaal te noemen is.7 

Het is niet zo dat de opzet van de Unité het omgekeerde 
bewerkstell igt: dat de individuele cellen de col lect ieve pro-
gramma-onderdelen voeden en ondersteunen, zodat een wer-
kelijke col lect iv i te i t wordt gereal iseerd. Het gebouw vormt 

6 
Ibidem, p. 194. 

7 
De 'rue marchande du rav i ta i l lement ' 
met de b i jbehorende gemeenschappe-
l i jke voorz ien ingen is dan ook in het 
midden van het gebouw ges i tueerd , 
dat wi l zeggen daar waar de gemid-
delde a fs tand tot de ind iv idue le 
won ingen het ger ings t is. Ter vergel i j -
king: moderne Neder landse a rch i tec -
ten a ls Van den Broek, Van Ti jen en 
Duiker kiezen al len in hun on twerpen 
voor co l lec t ieve woongebouwen con-
sequent voor een pr inc ip iee l andere 
op loss ing als het gaat om de pos i t i o -
ner ing van gemeenschappe l i j ke voor-
z ieningen. Deze worden op de begane 
grond ges i tueerd om het woonge-
bouw in het bes taande s tede l i j ke 
weefse l te hechten. Deze gemeen-
schappe l i j ke voorz ien ingen vormen zo 
een in te rmed ia i r tussen de stad en 
het gebouw, een ru imte voor u i tw is -
se l ing en on tmoe t i ng . 
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geen kleine gemeenschap waarvan de voorzieningenstraat zou 
kunnen funct ioneren als een dorpsstraat of de daktuin als een 
plein waar jonge moeders met kinderen elkaar ontmoeten. 
Integendeel, onder het gebouw staan de auto's klaar om direct 
te kunnen ontsnappen. Door de mogeli jkheid van mobi l i te i t tot 
ver buiten het eigenli jke woongebouw wordt de relat ie tussen 
de individuele bewoner en zijn bui tenwereld voornameli jk via 
de auto bepaald, niet door de interne opbouw van het woonge-
bouw of de mate van het voorzieningenaanbod. De telefoon en 
de televisie - die overigens pas zo'n t ien jaar na de vol tooi ing 
van de Unité massaal beschikbaar zijn - doen de rest om een 
eventuele col lect iv i te i t die zou samenvallen met een dergeli jke 
architectuur, te ondermijnen. 

De col lect iv i te i t van de Unité in Marsei l le bli jkt niet met 
archi tectonische middelen georganiseerd te zijn. De sociale 
verbondenheid tussen de bewoners is nameli jk na de opleve-
ring administrat ief geregeld. Le Corbusier geeft di t zelf al aan 
in zijn commentaar bij de documentat ie van de Unité d'habita-
tion in zijn Oeuvre Compléte-, 
De huurders in Marseille, die na de opening van het gebouw op 
14 oktober 1952 aan zichzelf over waren gelaten, hebben niet 
gedraald een associatie te vormen, een ware verticale gemeen-
schap zonder politiek, met als doel de verdediging van haar 
belangen en de ontwikkeling van haar menselijke waarde, enzo-
voort... De statuten van de associatie hebben als doelstellingen: 
a. het scheppen en ontwikkelen van vriendschapsbanden tussen 
de bewoners van de Unité, 
b. het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten op het 
vlak van het sociale, het culturele, de kunst, de sport, enzo-
voort..., 
c. de verdediging, op elk gebied, van de belangen van haar leden 
elke keer dat deze belangen betrekking hebben op de woon-
kwaliteit van de Unité, 
d. de deelname (...) van de bewoners van de Unité aan het 
materiële en morele beheer en de orde van deze Unité, van haar 
dépendances en bijbehorende elementen van elke aard, in een 
atmosfeer van groot wederzijds begrip tussen alle personen en 
organismen die direct of indirect betrokken zijn of zullen zijn.8 

De mogelijkheid van een vrije psychopathologie die Bal lard 
binnen de real i teit van de moderne arch i tec tuur en s tedebouw 
bespeurt, wordt in de Unité door middel van een soort sociaal 
contract bezworen. De vraag is of d i t - ondanks de goede 
bedoelingen die erachter steken - voldoende garant ie biedt 
voor het bewaren van de rust in de kunstmat ige werkel i jkheid 
van het collectieve woongebouw. Degene die immers contract-
breuk pleegt en de droom verstoort , moet gestraf t worden en 
zonodig uitgestoten. De zo direct opgeroepen repressie is 
onverenigbaar met de geformuleerde ideale doelste l l ingen en 
brengt vervull ing hiervan buiten handbereik. 

Uitzicht vanuit appartement in de Unité 

8 
Le Corbus ier , Oeuvre Compléte, p. 190. 



Dichter l i jk wonen 
In de naoorlogse s i tuat ie bracht Mart in Heidegger in een 
aantal opstel len enkele, zeer utopische, gedachten over het 
wonen onder woorden. In deze opstel len, waarvan 'Bouwen 
Wonen Denken' en ' . . .dichterl i jk woont de mens...'9 de bekend-
ste zijn, brengt Heidegger een verschuiv ing aan van de f i loso-
fie naar het denken, en in de laatstgenoemde tekst ui teindel i jk 
zelfs naar het dichten. De metafoor krijgt zo als l i teraire st i j l -
f iguur een centrale plaats in het overdenken van het wonen. 
De teksten van Heidegger zijn ermee doorspekt en in de tekst 
' . . .dichterl i jk woont de mens...' vindt er bovendien een verdub-
beling plaats wanneer hij de metaforen en beelden die de 
dichter Hölderl in in zijn gedicht 'In lieflijk blauw... ' gebruikt, 
verbindt met die van zijn eigen verbeelding van de wereld in 
het 'spiegelkwartet ' van aarde en hemel, goddeli jken en sterve-
lingen. Met het gebruik van metaforen krijgt het vertoog van 
Heidegger een relatief open karakter en wordt het niet direct 
prescript ief. Het geeft veeleer een kader aan waarbinnen het 
wonen en de arch i tec tuur van di t wonen besproken kunnen 
worden. Ten aanzien van de arch i tec tuur li jkt d i t de meest han-
teerbare houding. De notie van een absoluut waarheidsbegr ip 
verdwi jnt in het overdenken van de essent ies van het wonen. 
Het geheim komt ervoor in de plaats, en met het geheim de 
mogeli jke betekenis van de dingen en de arch i tec tuur die de 
dingen en de mens een plaats geeft. Hoe utopisch wel l icht ook 
geformuleerd, Heidegger geeft met deze gedachten een aanzet 
tot het verlaten van een benadering in de arch i tec tuur en ste-
debouw die ui tgaat van ideale modelmat igheden die vooraf 
gedefinieerd, achteraf in een s i tuat ie dienen gereal iseerd. 

In dit verband spreekt Heidegger van het 'veelsoort ige 
tussen' , de afstand tussen het hemelse en het aardse. A l s het 
om het 'd ichter l i jke ' aspect van het wonen gaat, vervult d i t 
'veelsoort ige tussen' een belangri jke rol. Heidegger zegt hier 
zelf het volgende over: 
Dit 'tussen' is het wonen van de mens toegemeten. Wij noemen 
nu de toegemeten doorméting, waardoor het 'tussen' van hemel 
en aarde open is, de dimensie. (...) 

Volgens de woorden van Hölderlin meet de mens die dimensie 
op, doordat hij zich aan het hemelse meet. Dit opmeten onder-
neemt de mens niet bij gelegenheid; veeleer is de mens in zo'n 
opmeten eigenlijk pas mens. Daarom kan hij dit opmeten welis-
waar hinderen, inkorten en misvormen, maar hij kan er zich niet 
aan onttrekken. De mens heeft zich als mens altijd reeds aan en 
met iets hemels gemeten. Ook Lucifer is afkomstig van de hemel. 
Daarom staat er in de volgende verzen (28 tot 29): 'De mens meet 
zich ... met de Godheid.' Zij is 'de maat', waarmee de mens zijn 
wonen, zijn verblijf op de aarde onder de hemel, uitmeet. Slechts 
voor zover de mens zijn wonen op zo'n wijze opmeet [ver-misst], 
kan hij in overeenstemming zijn met zijn wezen. Het wonen van 
de mens berust op het omhoog kijkende opmeten van de dimen-
sie, waartoe de hemel evenzeer behoort als de aarde. 

Het opmeten meet niet slechts de aarde, en is daarom geen 
pure geo-metrie. Ze meet evenmin telkens de hemel op om zich-

9 
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zelf. De opmeting is geen wetenschap. Het opmeten vat heel de 
omvang [ermisst] van het 'tussen', dat beide, hemel en aarde, tot 
elkaar brengt. Dit opmeten heeft zijn eigen (...) metriek. (...) 

De opmeting is het dichterlijke van het wonen. Dichten is een 
meten.'10 

Net zoals hij ui tgaat van het d ichter l i jke meten in plaats van 
het technische meten, gaat Heidegger uit van een techn ische 
ruimte en een techn ische t i jd die egaal en homogeen zouden 
zijn, neutraal en nivellerend. Je zou kunnen zeggen dat de t i jd-
ruimte van Heidegger zich baseert op verschi l len, verschi l len 
tussen plaatsen en de afstanden daartussen, tussen de t i jd-
stippen en de tussent i jden. A l s je deze t i jd- ru imte zou wil len 
verbeelden, zou je misschien een weefsel krijgen, dat bestaat 
uit verdichtingen en leegtes, uit kr is ta l l isat iepunten en patro-
nen van gebeurtenissen en si tuat ies. Hieruit zou volgen dat 
het in het dichtende wonen niet gaat om een ideale metriek 
van het dichten die aangeleerd, voorgeschreven of zomaar 
gevonden kan worden, maar om een metriek die van patroon tot 
patroon, van plaats tot plaats (en daar weer tussenin, tussen-
tijds enzovoort) noodzakel i jkerwijs verschi l t en op de s i tuat ie 
toegesneden is. Heidegger heeft het hierbij over 'authent ic i -
teit'. Deze kenmerkt zich door een houding van 'vriendeli jk-
heid', of genade, die maakt dat de mens in het bewonen van de 
aarde haar als aarde laat zijn en, met andere woorden, een 
gepaste afstand tot zijn omgeving bewaart. Het d ichtende 
wonen kent zo een voortdurend zoeken en onderzoeken van 
een mogelijk evenwicht, een t i jdel i jke rust. Op deze wijze is de 
moderne mens een zwerver, metend en dichtend, om zo in het 
dichten de weg naar het ideale in ieder geval open te houden. 
Het ideale zelf, het goddeli jke en godgel i jke, l i jkt met het 
opstaan van de moderne, zel fbewuste mens achter de horizon 
te zijn verdwenen. Zie, het schr ikwekkende en treurige voor-
beeld van de engel Lucifer... 

Behalve dit onherste lbare verl ies en een fundamente le on-
zekerheid zorgt de afstand tot de godheid er tegel i jker t i jd voor 
dat er een opening is. Ju is t de afstand tot het goddeli jke laat 
de mens weer menseli jk zijn, de stervel ing sterfel i jk. Door de 
afstand kunnen de mens de ogen opengaan en verkri jgt hij een 
uitzicht, of overzicht, waardoor het mogeli jk wordt de dingen, 
de wereld en zichzelf in de ju is te proport ies te aanschouwen. 
Alleen in het l icht dat door deze opening valt, wordt het moge-
lijk de dingen te bewerken en de aarde te cult iveren. Zo wordt 
een technische ontwikkel ing mogeli jk. De vlucht die deze ont-
wikkeling heeft genomen èn de wijze waarop de mens de tech-
niek gebruikt, waarbi j hij zichzelf en de wereld ondergeschik t 
aan de ontwikkel ing daarvan li jkt te maken, hebben volgens 
Heidegger echter direct na het openen van de ogen tot een 
verblinding geleid. A l s het om onze eigent i jdse woons i tuat ie 
gaat, zegt hij daarover het volgende: 

Vermoedelijk wonen wij volstrekt ondichterlijk. Als de zaak zo 
gesteld is, wordt het woord van de dichter er dan door gelogen-
straft en onwaarachtig? Nee. De waarheid van zijn woord wordt 
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op de meest onthutsende manier bevestigd. Want ondichterlijk 
kan een wonen slechts zijn, omdat het wonen in wezen dichter-
lijk is. Opdat een mens blind zou kunnen worden, moet hij in 
wezen een ziende zijn. Een stuk hout kan nooit blind worden. 
Als echter de mens blind wordt, dan is het altijd nog de vraag of 
de blindheid uit een gebrek en verlies voortkomt of dat ze op een 
overvloed en overmaat stoelt. Hölderlin zegt in hetzelfde gedicht, 
waarin hij zich bezint op de maat voor al het meten (vers 75/76): 
'Koning Oedipus heeft wellicht een oog te veel.' Het zou dus 
kunnen zijn dat ons ondichterlijk wonen, zijn onvermogen om de 
maat te nemen, uit een vreemde overmaat aan razend meten en 
rekenen komt,11 

'He t lachende gezicht van de archi tectuur ' 
Het technocrat ische, razende meten en rekenen is de arch i tec-
tuur niet voorbi jgegaan. Integendeel, het merendeel der archi-
tecten en arch i tec tuur theore t ic i hebben eens in volle overgave 
het voortbestaan van de discipl ine zelf afhankeli jk gemaakt van 
de mate waarin ze de techno log ische ontwikkel ingen eigen zou 
maken. De voortgaande moderniser ing en techno log iser ing 
van de samenleving werden daarom als u i tgangspunten 
genomen bij het doordenken van de mogeli jke betekenissen 
van het wonen en het bouwen en werden daarbi j voornameli jk 
posit ief gewaardeerd. De invloed van deze maatschappel i jke 
tendensen waar Heidegger zich zo tegen afzet, waren, en zijn, 
inderdaad even onmiskenbaar als onontkoombaar voor een 
arch i tect in confrontat ie met de eisen die aan zijn ontwerp-
prakti jk worden gesteld. Het niet doordenken van de mogeli jke 
effecten van ontwikkel ingen als die van massamobi l i te i t en 
communicat ienetwerken in relat ie tot het wonen en het 
bouwen zou een adequaat antwoord op de woningnood zoals 
Heidegger deze zelf def inieert , in de weg staan. De belangri jk-
ste u i tkomsten van deze processen echter - een kunstmat ig-
heid van leefwijze en leefomgeving en een radicale onthech-
t ing en vri jmaking van het individu en zijn wil ten aanzien van 
zijn sociale en fys ieke omgeving - werden niet of nauwel i jks 
onderkend, laat staan in beschouwing genomen. 

Deze vri jmaking en onthecht ing brachten de mogel i jkheid 
van een vrije psychopathologie met zich mee die Bal lard, 
enigszins i ronisch, in zijn roman heeft ui tgewerkt. A rch i t ec ten 
gingen liever van een apol l in isch mensbeeld uit. I l lustrat ief 
hiervoor is bi jvoorbeeld Without rhetoric,12 een tekst van 
A l ison en Peter Smi thson. Deze tekst vormt een ware lofzang 
op het ideaal van de gecontroleerde moderne maatschappi j . Ze 
verbinden in dit boekje onder andere de mogeli jkheden van de 
Amer ikaanse produkt ie technologie uit de jaren v i j f t ig met de 
grootsheid van de klassieke Griekse arch i tec tuur . In de perfec-
t ie van detai l en ui tvoer ing zouden massaprodukt ie en moderne 
anonimi te i t samen kunnen vallen met di t Griekse ideaal. 
Gebouwen gemaakt met d i t Amer ikaanse gevoel voor perfect ie 
en glamour zouden op deze manier deel hebben aan hetzelfde 
geheim als waaraan de Grieken ook deel hadden: 'het geheim 
absoluut zeker te weten wat te doen'.13 Het detai l en de uitvoe-
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ringswijze, het hanteren van repeti t ie, de wijze van samenstel-
len van gelijke onderdelen konden een zelfde beheersing en 
controle laten zien als welke de klassieke Griekse arch i tec tuur 
kenmerkt. 

Al ison en Peter Smi thson verbinden de twee t i jdperken niet 
alleen archi tectonisch, ze leggen ook een verband tussen de 
leefwijzen van de afzonderl i jke histor ische periodes. De nieuwe 
technologieën en de massale beschikbaarheid ervan konden de 
leefwijze van de moderne mens eindeli jk verheffen tot die aris-
tocratische, beheerste leefwijze van de debatterende demo-
craat uit het Athene van de vijfde eeuw voor Chr istus. In de 
conclusie van Without rhetoric gaan de Smi thsons uiteindel i jk 
nog een stap verder. Hier maken ze van di t ideaal van zelfdisci-
pline en bedachtzaamheid een noodzakeli jkheid. Behalve 
grootse mogeli jkheden leveren de nieuwe technologieën name-
lijk nog iets anders op. Het stedel i jke leven verkri jgt een 
nieuwe kwetsbaarheid. A l i son en Peter Smi thson verwijzen 
daarbij onder meer naar de mogel i jkheid van s t roomui tval in 
complete steden en van stakingen in de luchtvaart . De chaos 
die deze zaken kunnen veroorzaken zou maken dat zelfdisci-
pline en bedachtzaamheid de eerste vereisten voor deelname 
aan een eigenti jdse stedel i jke cu l tuur worden.14 

Euripides' tragedie De Bacchae laat een andere, meer 
verschrikkeli jke, zijde van de Griekse democrat ische ziel zien. 

• Het klassieke toneelstuk heeft de d ionysische extase als 
onderwerp, en vooral de gevolgen van een onderdrukking 
hiervan. Het verhaal speelt zich af in Thebe waar de god 
Dionysos arriveert. De heersende koning, Pentheus, moet 
niets van deze nieuwe god weten. De r i tuelen ter verering 
van Dionysos zouden de gemeenschap, de polis, ondermijnen. 
Als de geest van Dionysos vaardig wordt over de vrouwen van 
Thebe en de vrouwen de stad verlaten om de vei l igheid en 
zekerheid die binnen de muren van de beschaafde polis zouden 
heersen, te verrui len voor een r i tueel leven in de woeste 
natuur, laat hij zelfs een arrestat iebevel tegen de god uitgaan. 
Dat komt hem duur te staan. Alvorens een strafexpedit ie tegen 
de bacchanten te beginnen laat Pentheus zich door zijn eigen 
nieuwsgier igheid verleiden om de vrouwen te gaan bespieden. 
Vermomd in vrouwenkleren trekt hij de stad uit. Hij wordt 
echter ontdekt door de bacchanten die hem in wilde razernij in 
stukken scheuren. 

Om de benauwende last van de rede naast zich neer te 
kunnen leggen moesten de vrouwen van Thebe de ommur ing 
van de stad verlaten. Daarentegen zijn de bewoners van het 
Londense woongebouw in de Docklands, ondersteund door de 
verworvenheden van de techno log ische voorui tgang, in staat 
zich binnen hun eigen muren te onttrekken aan normatieve 
gedragspatronen, aan wat fatsoenl i jk of betameli jk wordt 
geacht. 

Een ander effect van de u i tkomsten van de moderniser ing, 
dat direct samenhangt met het hierboven genoemde en de 
mogelijke real i tei t van deze versterkt , nameli jk de mogelijkheid 
van een vrije psychopathologie, is de afwezigheid van een 
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' communis opinio ' ten aanzien van de gewenste wijze van 
samenleven. Het ontbreken van een absolute geest die alge-
meen geldende en algemeen geaccepteerde gedragsregels 
sanct ioneert , ondermi jnt de t radi t ionele posi t ie en betekenis 
van de als openbaar gedachte ruimte. Deze is op di t moment 
voortdurend onderworpen aan diverse vormen van pr ivat iser ing 
en toeëigening. Tegel i jkert i jd vinden in toenemende mate in de 
vanouds als privaat aangeduide ruimte indr inging en overrom-
peling door overheids inst i tu ten en commerciële instel l ingen 
plaats via e lektronische communicat ie- en informat ienetwer-
ken. In het Oase-nummer De transformatie van de metropool is 
dit voor de s tedebouwtheoret icus Harm Ti lman reden om de 
volgende conclusie te trekken: 

De betekenis en het gebruik van ruimte zijn overal onderhevig 
aan strategische onderhandelingen. In deze betekenis, een bete-
kenis die de bewoners van de hedendaagse stad terstond zullen 
begrijpen, zijn alle ruimtes onveilig en daarmee op een of andere 
manier vijandelijk.15 

De term 'onderhandel ingen' is hier een f i jnzinnig eufemisme. 
De deelnemende part i jen zijn immers zelden gel i jkwaardig. 

Wanneer het gaat om mogeli jke col lect ieve betekenissen 
en waarden, lijken de meeste arch i tec ten en s tedebouwers de 
werkel i jke effecten van de moderniser ing en techno log iser ing 
nog niet in adequate concepten of methoden omgezet te 
hebben. Zoals gezegd gaan de bevri jding en ver l icht ing van de 
individuele mens, onder invloed van de voortgaande moderni-
sering, ondersteund en begeleid door een zich snel ontwikke-
lende techno log iser ing van de maatschappi j , gepaard met de 
mogeli jke vri jmaking van maar al te menseli jke kwaadaardige 
en destruct ieve krachten. In de moderne l i teratuur is dit a l t i jd 
een van de grote onderwerpen geweest die op een specula-
tieve en essayist ische manier zijn onderzocht: bi jvoorbeeld in 
de f iguren van Raskolnikov of Moosbrugger,1 6en meer recent 
en van een meer algemene aard in de romans van Doris 
Lessing, met name The memoirs of a survivor, en in de romans 
van de al eerder genoemde J.G. Bal lard. Binnen de arch i tec to-
nische discipl ine zijn s lechts enkele, zeer incidentele pogingen 
aan te wijzen waarbi j arch i tec ten een mogeli jk antwoord hierop 
proberen te formuleren.17 Zonder te wil len pleiten voor een 
arch i tec tuur die negatief en destruct ief van aard is - als een 
dergeli jke arch i tec tuur al zou kunnen bestaan - kan ik wel 
stel len dat het ontbreken van dergeli jke onderzoekende ont-
werpvoorstel len, hoe speculat ief of essayis t isch ze ook zouden 
zijn, een gebrek aan kennis oplevert die maakt dat de discipl ine 
op dit moment niet in staat is werkeli jk adequate en direct 
inzetbare methoden ten aanzien van de organisat ie en vormge-
ving van het wonen te ontwikkelen. 

Het probleem spi ts t zich toe op de als algemeen veronder-
stelde betekenis van de discipl ine zoals deze binnen de 
moderne beweging wordt begrepen. A rch i t ec tuur zou een 
drager van de algemeen aanvaarde en geldende waarden zijn. 
Het a rch i tec ton isch project zou de co l lect iv i te i t niet alleen 
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vormgeven of representeren, maar bovendien als gebouwde 
realiteit present stel len - of, zoals John Summerson het for-
muleert: het moderne arch i tec ton ische project zou een lokaal 
fragment van een sociaal model betreffen.18 De onthecht ing 
van het individu maakt van het bepalen en fixeren van col lec-
tieve waarden gebaseerd op een sociaal model en het archi-
tectonisch uitdrukken hiervan een meer dan precaire zaak. De 
geconstrueerde werkel i jkheid van een hedendaagse moderne 
architectuur met de daarbi jhorende claim van een universele 
geldigheid valt noodzakeli jkerwijs niet samen met een individu-
ele waardering. Het arch i tec ton ische project heeft zo haast 
als vanzelf een t rag ische en utopische dimensie gekregen. 
Archi tectuur is voor het instabiele, wisselende dagel i jkse 
leven vooral een const ruc t ie van een mogelijke werkel i jkheid 
geworden. 

Het denken van A + P Smi thson 
Deze ' t ragische' s i tuat ie wordt voorbeeldig geïl lustreerd door 
de verschil lende posi t ies die het al eerder genoemde archi tec-
tenechtpaar A l ison en Peter Smi thson binnen het naoorlogse 
theoret ische arch i tec tuurdebat hebben ingenomen. Deze ver-
schillende posit ies, zoals ze naar voren komen in de diverse 
projecten en geschr i f ten, laten een twees lacht ighe id zien die 
soms als twi j fe lacht igheid, soms als een geraff ineerde dubbel-
zinnigheid naar voren komt. Enerzijds getuigen de Smi thsons 
van een onwankelbaar geloof in de arch i tec tuur als het middel 
bij uitstek om de werkel i jkheid te beheersen en om deze zelfs 
te transformeren naar een ideale, modelmat ige si tuat ie, ander-
zijds nemen ze een pragmat ische houding aan die in confron-
tatie met de banal i te i t van het al ledaagse leven doet zoeken 
naar specifieke en eenmalige oplossingen waarbi j adequatie 
prevaleert boven het ideale.19 A l ison en Peter Smi thson blijven 
vasthouden aan de algemene geldigheid van de taal van de 
moderne arch i tec tuur en de posi t ie die deze als natuurl i jke 
opvolger van het klassieke idioom toe zou komen. Beiden 
blijven op hardnekkige wijze het belang van de humanis t ische 
waarden benadrukken. Tegel i jkert i jd ontwikkelen ze stede-
bouwkundige modellen die een afscheid laten zien van een 
egalitaire en modelmat ige benadering van de won ingbouwop-
gave waarbij het ideale als algemene en nastrevenswaardige 
norm geldt.20 

De spanning die aanwezig is tussen een co l lect iv i te i t als 
modelmatig ideaal geformuleerd en het individu bewust van 
zijn eigen vrije wil, is al t i jd een van de belangr i jkste onder-
zoeksthema's in het werk van de Smi thsons geweest. Daarvoor 
wordt aanvankelijk een aantal modellen ontwikkeld waarbi j 
binnen een totale, gebouwde s t ruc tuur voor het individu een 
eigen plek wordt ingeruimd. Uiteindel i jk worden er voorstel len 
gedaan die het beste te omschr i jven zijn als compos i t ies van 
lege plekken en open systemen waarbinnen diverse col lect iv i -
teiten op verschi l lende schaalniveaus en met verschi l lende 
programma's vorm kunnen krijgen. Voor de eerste benadering 
zou je de Golden Lane Overlay karakter ist iek kunnen noemen, 
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voor de laatste het s tedebouwkundig model Cluster City. 
De Golden Lane Overlay is een eerste poging op conceptu-

eel niveau om de verschi l lende inf rastructure le voorzieningen 
los te koppelen èn weer te verbinden. Verschi l lende lagen 
worden gedefinieerd die elk volgens hun eigen wetmat igheden 
en noodzakeli jkheden kunnen worden ontwikkeld. Vanuit hun 
eigen ideale opzet worden de lagen opnieuw met elkaar ver-
bonden door middel van verschi l lende col lect ieve programma's 
die uiteen kunnen lopen van winkelcentra en scholen tot sta-
t ions of open groenzones. Op die manier weten de Smi thsons 
een antwoord te formuleren op de vragen die door de transfor-
matie van de stad tot een samenstel van inf rastructurele net-
werken worden gesteld aan arch i tec ton ische en s tedebouw-
kundige strategieën en concepten. In het voorstel voor de 
Golden Lane Overlay zetten zij daarbi j nog nadrukkeli jk archi-
tec ton ische ar tefacten als inst rumenten in om de diverse net-
werken te ontwikkelen. Zo vallen de woongebouwen bij deze 
strategie samen met het d i recte onts lu i t ingssysteem van de 
woningen, de zogenaamde streets-in-the-air. 

Tussen de woningen en de straten- in-de- lucht hebben de 
ontwerpers een plek vri jgehouden: de yard-garden, als een 
soort buffer waar de bewoner zijn verhouding tot de d i recte 
buitenwereld kan bepalen. In het ontwerpwerk van de Smi th -
sons is al lengs een verschuiv ing in st rategie te zien waarbi j 
het openhouden en vri jhouden van dergeli jke lege bui tenruim-
tes een belangri jke rol gaat vervullen en de st ructurerende 
plaats van arch i tec ton ische ar tefacten in gaat nemen. In de 
teksten van het arch i tectenechtpaar is hierover geen poging 
tot een cons is tente theoret ische ui teenzet t ing te vinden, zoals 
wel het geval is rondom de termen association, patterns of 
growth en mobility. Met name het laatstgenoemde thema van 
mobi l i te i t is vaak besproken wanneer het gaat over de stede-
bouwkundige concepten van de Smi thsons. De leeggelaten 
ruimte, een vri jgelaten plaats tussen verschi l lende stedel i jke 
en arch i tec ton ische lagen in li jkt echter een s leute lposi t ie tot 
het begrijpen van het denken van de Smi thsons in te nemen. 
Door middel van het inzetten van lege ruimtes in hun ontwerp-
st rategie proberen de Smi thsons in eerste instant ie het indi-
vidu te verzekeren van een eigen plek binnen een onzekere 
omgeving die voortdurend aan verandering en al lerlei vormen 
van toeëigening onderhevig l i jkt te zijn. De tentoonste l l ing 
This is Tomorrow uit 1956 met de instal lat ie Patio & Pavilion 
laat al een dergeli jke benadering zien. Ook in andere ontwik-
kelde woningtypes vormt een lege bui tenruimte, een zoge-
naamde tube of unbreathed private air, een belangri jk onderdeel 
van de woning. Op een iets groter schaalniveau worden areas 
of quietude, gemeenschappel i jke bui tenru imtes om te kunnen 
'ademen', geïntroduceerd, evenals landcastles, grote karakte-
r ist ieke groengebieden, en greenways, een systeem van open 
groenzones parallel aan het stedel i jke onts lu i t ingssysteem. 

In Berlin, the open city, een ontwerpvoorste l uit 1962 voor de 
Mehringplatz, krijgt de lege ruimte een expliciet s t ructurerende 
rol en, ook al is de plek zelf p rogrammat isch leeg, in program-

'Private Air'-diagrammen, 1955-1956 
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matische termen vervult zij een centrale funct ie. Het gaat in 
dit geval om een voorstel voor de ontwikkel ing van een door de 
Smithsons zo genoemde interchange: een plek waar verschi l -
lende t ransportsystemen met elkaar verknoopt worden en waar 
bijbehorende programma's gereal iseerd moeten worden. Over 
het opengelaten centrum zeggen de Smi thsons het volgende: 
In de centrale, omsloten ruimte is het de bedoeling dat - nadat de 
bomen groot geworden zijn - de aanwezigheid van de gebouwen 
nauwelijks gevoeld wordt. Dit is een weloverwogen strategie om 
ruimte over te laten om toekomstige veranderingen 'elbow room' 
te geven en om vervoersbewegingen het comfort en de elegantie 
te geven die traditioneel bijvoorbeeld aan de beweging tussen 
trap en salon in een paleis werd gegeven. 

Dit gevoel voor vergrote 'elbow room' - voor het openmaken 
zodat gebouwen, wegen en voorzieningen zich elk vrij volgens 
hun eigen regels kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid hebben 
om te veranderen zonder de ontwikkeling van het geheel te 
schaden - vormt het centrale element van ons voorstel.21 

Alle verschi l lende genoemde types bui tenru imtes hebben als 
karakteristiek dat ze programmat isch let ter l i jk leeg zijn. Ze 
vormen opengehouden ontmoet ingsru imtes tussen stedel i jke 
programma's en mogeli jk gebruik, tussen verschi l lende ver-
voerssystemen en spontane bewegingen, tussen gebouwen en 
tussen mensen. Ze vormen leegtes die aan de diverse deelne-
mers de ruimte bieden om op eigen termen bij te dragen aan 
een mogelijk stedeli jk en openbaar leven en de ontwikkel ing 
daarvan. De wijze van verknoping van inf rastructuren en pro-
gramma's en de wijze van inpassing van nieuwe ontwerp-
ingrepen in bestaande s i tuat ies met bestaande programma's 
condit ioneren daarbij de mogeli jke u i tw isse l ing en de eerder 
genoemde 's t ra teg ische onderhandel ingen' tussen de deelne-
mers, waar de opengelaten ruimte plaats voor vri jgeeft. 

Voor het a l lergrootste schaalniveau, dat van de stedel i jke 
regio, ontwikkelen de Smi thsons het Cluster-City-\ioorstel. Het 
is een modern s tedebouwkundig voorstel dat zich niet langer 
baseert op een ideaal samenlevingsmodel, maar dat ui tgaat 
van de onderkenning dat mobi l i te i tsnetwerken programmat i -
sche ontwikkel ingen van stedel i jke regio's sturen en diversi f i -
ceren. Voor A l ison en Peter Smi thson is dat een aanleiding 
om de mogeli jke ident i te i t van de eigent i jdse stad middels het 
moderne snelwegennet te verzekeren. In hun ogen is het snel-
wegennet het enige element dat in staat is om die ident i te i t op 
een dergeli jke schaal voor een langere periode te garanderen. 
Daarbij trekken ze onder meer een vergeli jking met het 
Amsterdam van de zestiende en zeventiende eeuw dat zijn 
structuur en ident i te i t eveneens aan een grootschal ig t rans-
portsysteem ontleende, nameli jk het grachtenste lse l dat des-
tijds zo'n veert ig procent van het stedel i jk gebied in beslag 
nam. 

Verdween de arch i tec tuur in Berli jn op de Mehringplatz 
achter het groen van de naar de hemel opgeschoten bomen, in 
Cluster City li jkt de arch i tec tuur nu volledig opgelost. A rch i -

Begane grond 
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tec ton ische ar tefacten maken niet langer deel uit van de te 
hanteren strategieën en worden niet meer ingezet als middel 
tot betekenisver lening of mogeli jke ident i f icer ing van het indi-
vidu met zijn omgeving. Lege zones rondom snelwegen worden 
gefixeerd. Hierin kan een aantal grote gebouwcomplexen voor 
col lect ieve programma's een plaats krijgen, zoals de inter-
change Mehringplatz. Behalve de zones rondom snelwegen 
kunnen ook grote landbouwgebieden en bossen een gefixeerde 
superst ructuur voor de stad vormen. De zogenaamde scatter, 
de woningen en gebouwen in de wijken, die zich als een archi-
tec ton isch heterogeen samenraapsel presenteren, wordt onbe-
paald gelaten. Niet het gebouwde verzekert zo de ident i te i t van 
de stad of de wijk, maar de opengelaten, vri jgehouden ruimtes 
doen dat.22 In Letter to America beschri jven A l i son en Peter 
Smi thson nog eens op beknopte wijze de st rategie voor een 
dergeli jke stedebouw: 

...En er zijn die nieuwe buitenwijken. Alles bevindt er zich in een 
proces van voortdurende expansie en verandering die traditionele 
technieken van de architectuur en stadsplanning eenvoudigweg 
inadequaat maken. Denkend over het probleem van het perma-
nente en het veranderende lijkt het dat een of andere 'fix', dit wil 
zeggen een systeem van permanente referentiepunten, noodza-
kelijk is voor de stabiliteit van het individuele, en dat een veran-
derende omgeving hier rekening mee moet houden. 

Op de schaal van de Amerikaanse omgeving zou een derge-
lijke permanentie behoorlijk groot moeten zijn. Het zou mis-
schien mogelijk zijn om een gecontroleerde, relatief stabiele ach-
tergrond te handhaven - bijvoorbeeld van landbouwgebied of 
bossen, of, in het oosten, van simpelweg ongebruikte ruimte -
waartegen een directe wegwerp-omgeving [environment] gezet 
kan worden. De 'background permanency' die ook de snelwegen 
zou omvatten en die door een super-autoriteit beheerst zou 
worden, zou tamelijk stabiel zijn: laten we zeggen dat belangrijke 
veranderingen om de vijfentwintig tot vijftig jaar zouden plaats-
vinden. De wegwerp-omgeving van huizen, supermarkten, enzo-
voort, zou helemaal geen architectuur zijn, maar dingen die in 
een aantal modellen door de industrie uitgeworpen worden, zoals 
auto's en wasmachines (overigens zouden deze de produktie-eco-
nomie misschien een paar extra jaren draaiende kunnen houden). 
Deze huizen, winkels, crèches, enzovoort, zouden naar een 
esthetiek van tijdelijkheid vormgegeven kunnen worden in tegen-
stelling tot de huidige woningbouwproduktie die van een tijde-
lijke aard is, maar die gerealiseerd wordt volgens een esthetiek 
van het permanente. 

Aan deze 'background permanency' zouden gebouwen van 
een permanente esthetiek gerelateerd kunnen worden, de knoop-
of groeipunten waaraan de tijdelijke elementen gerelateerd 
zouden zijn.23 

In het Cluster-Ci ty-voorste l worden de stadsdelen zelf, de clus-
ters, ten opzichte van elkaar gedif ferent ieerd. Door middel van 
te realiseren stedel i jke programma's, van het ontwikkelen van 
gewenste relat ies met de andere stadsdelen en het snelwegen-

Cluster City, overzicht, 1957-1959 

22 
Ver rassend genoeg heef t deze strate-
g ie een herwaarder ing en ac tua l i se-
r ing gekregen in een plan voor de 
Franse ville nouvelle Me lun-Sénar t van 
het Ro t te rdamse O M A , een bureau 
dat niet erg bekend s taat om zijn krit i-
sche houd ing tegenover de u i tpu t -
t i ngsve rsch i j nse len die de hu id ige 
consumpt iemaa tschapp i j ver toont , 
maar dat z ich eerder genoegl i jk l i jkt 
mee te laten voeren op de golven van 
een heersende t i j dgees t : 'Koo lhaas 
legt met name de nadruk op de onmo-
gel i jkhe id de vorm van het gebouwde 
op g roo tscha l ig s tedebouwkund ig 
n iveau te kunnen beheersen, waar-
door het n ie t langer mogel i jk is de 
stad met t rad i t ione le a rch i tec ton ische 
middelen te ordenen en vorm te geven. 
Daarom r icht hij in het p lan voor 
Me lun-Sénar t al zi jn aandach t op een 
aanta l " l e e g t e s " , zones die hij als het 
ware u i t het gebied u i tsn i jd t , zoals het 
wegennet en landschappe l i j k waarde-
volle plekken. Deze zones moeten de 
stad s t ruc tu re ren en vormen een ach-
te rg rond voor de te real iseren woon-
gebieden. In de toe l i ch t i ng op het 
plan schr i j f t Koolhaas: " H e t 
gebouwde, het 'vol le', is onbeheers-
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net, door middel van verschi l len in dichtheid, van toe te passen 
types, enzovoort, kunnen de clusters op het s tedebouwkundige 
niveau geart iculeerd worden. Zo wordt het mogeli jk om oplos-
singen en voorstel len te genereren die toegesneden zijn op 
aanwezige behoeften en de beperkingen en eisen van de aan-
wezige situatie. 

De algemene 'taal', als een denkmodel waarbinnen men 
alles zou kunnen zeggen en alle patronen zou kunnen vatten, 
maakt plaats voor een samenstel van meerdere, kleine talen, of 
dialecten. A l ison en Peter Smi thson stel len zo met Cluster 
City een strategie voor waarbinnen plaats zou zijn voor diffe-
rentiatie en voor spontaneïtei t . In deze s tedebouwkundige stra-
tegie worden stedel i jke weefsels, hun patronen en hun verhou-
ding tot elkaar centraal gesteld. In principe stel len ze een 
werkwijze voor die ui tgaat van verschillen. Het werkzaam zijn 
van verschil lende netwerken met verschi l lende en afwi jkende 
patronen in gebruik en groei, wordt in Cluster City geaccep-
teerd. De diverse netwerken kunnen naast elkaar aanwezig zijn 
met elk hun eigen karakter ist ieken en intensi te i ten. Op deze 
manier kan de moderne notie van een volstrekt homogene stad 
meteen als ideaal geformuleerde, uni forme modelmat igheid 
voor de won ingbouw verlaten worden voor een meer open 
ontwerpbenadering. A l i son en Peter Smi thson maken zo een 
ruimte vrij waarbinnen een nieuwe, mogeli jke co l lect iv i te i t een 
plaats kan vinden. 

baar, overgeleverd aan de maa ls t room 
van pol i t ieke, f inanc ië le en cu l tu re le 
krachten in een voor tdurende t rans fo r -
matie. Voor het ongebouwde, de 
' leegte' geldt dat niet. (...) De grond-
hypothese is dat, als d i t sys teem van 
leegtes en st roken word t gerespec-
teerd, de kwal i te i ten van schoonhe id , 
sereni tei t en toeganke l i j khe id kunnen 
worden gegarandeerd , onafhankel i jk 
van de mogel i jke a r ch i t ec tuu r die er 
eventueel tussen in on ts taa t . . . " Tege-
l i jkert i jd zijn er een aanta l versch i l len 
met de benader ing van de S m i t h s o n s 
in het Cluster-City-voorstel te consta-
teren. Zo zijn de zones in het plan van 
OMA niet le t ter l i jk leeg, maar kri jgen 
ze een p rogrammat ische lad ing. 
Verder is er sprake van een versch i l in 
de houding van de on twerpers ten 
aanzien van een mogel i jke homogen i -
tei t of he terogen i te i t van het plan op 
het a l lergrootste schaa ln iveau van de 
hele stad. In de benader ing van de 
Smithsons bl i j f t een voorkeur te lezen 
voor de stad als een evenwich t ige 
eenheid, zij het in versche idenhe id op 
de kleinere schaaln iveaus. Het p lan 
van O M A laat een voorkeur zien voor 
het tot een maximum opvoeren van 

verschi l len, vooral op het g roo ts te 
schaaln iveau. Tens lo t t e is er nog een 
be langr i jk versch i l wa t be t re f t moge-
li jke toekoms t ige on tw ikke l ingen van 
de n ieuwe stad. Het p lan voor Melun-
Sénar t is " a f " en laat geen an t i c ipa t ie 
op mogel i jke groe i zien. De S m i t h -
sons gaan u i td rukke l i jk u i t van stede-
l i jke groei en spreken daarom ook van 
patterns of growth. Hun model len zi jn 
nog niet " a f " , maar la ten mogel i jkhe-
den open voor de toekomst . Ze zi jn 
leeggela ten en s taan zo open voor 
in te rpre ta t ie door t oekoms t i ge gene-
rat ies. Koolhaas gr i jp t deze leegte 
d i rec t aan, en " ve rd i ch t " . ' Ui t : Dirk 
van den Heuvel , O M A versus A + P 
Smi thson , een vergel i jk ing van 
p lannen in het kader van de di f feren-
t i a t i e A r c h i t e c t o n i s c h e S t u d i e s van 
Woongeb ieden aan de f acu l t e i t der 
bouwkunde, T U Del f t , onder mentor -
schap van Max Risselada, 1989-1990, 
ongepub l iceerd . 
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