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Het schip achter de horizon is geen schip. Di t l i jkt een probleem van 
de waarneming; wat zichtbaar is en onzichtbaar. Laten we zeggen dat 
het schip achter de horizon mogelijk is. 
Wi j mogen ons verheugen in een uiterst zichtbare en spraakzame 
architectuur. Een architectuur die probleemloos f igureert in culturele 
manifestaties, in de presentaties van bedrijven en instellingen, in 
gemeentelijke overlevingsstrategieën en in de toekomst van Neder-
land. Deze architectuur verschijnt als een onophoudel i jke s t room 
beelden en programma's waarvan de verleidingskracht schuilt in de 
suggestie van avontuur, de spanning van het onbekende, de onbe-
paaldheid van de Mogelijkheid. 
Beelden en programma's lijken soms volstrekt uitwisselbaar, opgeno-
men in een voortgaande circulatie van betekenissen en waarderingen, 
leder t o t stilstand komen van deze circulatie w o r d t zorgvuldig ver-
meden. De magie van de mogeli jkheid mag immers niet doorbroken 
worden. Werd het 'papieren plan' kortgeleden nog meewarig afge-
daan als illusionair, ondertussen is deze planvorm algemeen gangbaar 
juist vanwege haar illusionaire karakter. Wanneer de Mogeli jkheid zo 
geradicaliseerd wo rd t , explodeert zij: de architectuur w o r d t zelf een 
evenement, opgenomen in de doorgedraaide zweefmolen van het 
spektakel; direct, transparant - onzichtbaar. Een lezing van Jencks, 
onlangs in Delf t , is dan ook uitwisselbaar met een popconcert . 
De ironie wil dat Jencks juist uitgenodigd was 'het onzichtbare in de 
architectuur' aan het licht te brengen. In deze lezingencyclus w o r d t 
de Mogelijkheid uitgedaagd t o t het maken van een definitieve keuze. 
Deze paradox kan slechts overwonnen worden wanneer de Mogeli jk-
heid implodeert : opnieuw w o r d t gepoogd een al lesomvattend ver-
band te construeren tussen de architectuur, de ethiek en de pol i t ieke 
werkeli jkheid. Echter, de brokstukken van de westerse Rede laten 
zich niet zo gemakkelijk samenbrengen. De massieve opeenhoping 
van methodologische, ethische en operationele vraagstukken ont -
neemt dan ook het zicht op het onderwerp, de architectuur. 
De grenzen van de Mogeli jkheid worden bepaald door de overdri jving 
en de definitieve keuze. Deze grenzen vormen de verdwi jnpunten van 
de architectuur waarover gesproken kan worden. Tussen deze gren-
zen beweegt zich dit nummer van OASE. 

Han Meijer en Arno ld Ri jndorp onderzoeken de grenzen van een 
architectuur van evenementen, zoals deze verschijnt in recente plan-
nen voor Amsterdam en Rot terdam. Vanuit een analyse van belang-
rijke verschuivingen in de stedelijke en sociale werkel i jkheid worden 
de drijvende mechanismes van een dergelijke architectuur blootge-
legd. De verhouding tussen centrum en periferie, rijk en arm, 'arrivé' 
en 'underground' blijken bepalende factoren te zijn. 
Politiek en architectuur staan op gespannen voet; voor tdurend, maar 
wisselend in t i jd en plaats. De architectonische en pol i t ieke werkel i jk-
heid kunnen elkaar op veilige afstand kruisen of in eikaars verlengde 
liggen. Di t spanningsveld heeft in het Wenen tussen de were ldoor lo-
gen een bijzondere structuur gekend. Misschien is di t de reden dat de 
architectuur van het 'Rote Wien ' telkens weer moeil i jk inpasbaar 
bl i jkt te zijn in de geschiedschrijving van de moderne beweging en 
daarom gemakshalve vaak genegeerd word t . Lisl Edhoffer reconstru-
eert de aanwezige spanning tussen pol i t iek, volkshuisvestingsbeleid 
en architectuur in dit Wenen en schetst daarmee een beeld van een 
vergeten gebouw: de Karl Marx Hof. 

Een Mogelijkheid, dat behelst ook het voorstel van Wi l f r ied van Win -
den voor een nieuwe stad in Noord-Groningen. Vanuit een kritische 
waardering van het bestaande instrumentar ium van de landschaps-

on twerper ontwikke ld van Winden een topografie van landschappe-
lijke effecten, een situatief expressionisme. Di t w o r d t aangetoond in 
een on twerp dat het aanwezige landschap opnieuw ensceneert en 
daarmee de hor izon corr igeert . 
Tenslotte w o r d t het probleem van de mogeli jkheid van de architec-
tuur scherp aangesneden door de franse f i losoof en stedebouwkun-
dige Paul Viri l io. Di t w o r d t direct verbonden met het probleem van 
de waarneming. Dat Walter Benjamin een hoofdro l speelt in het 
opstel mag weinig verwondering wekken. Viri l io t raceert de beteke-
nis van de televisie, de informatica en andere moderne communica-
t ietechnieken voor het vermogen van de architectuur, de stad of het 
gebouw, te organiseren. 
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