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Vanaf het midden van de acht t iende eeuw 
hebben twee overheersende typologiën als 
legitimatie gediend van de produkt ie van 
archi tektuur . De eerste bracht archi tektuur 
terug to t haar natuurl i jke oorsprong — een 
model van primitieve beschutt ing — niet 
simpelweg beschouwd als historische uitleg 
van de daarvan afgeleide verschillende soor-
ten maar als een leidend principe, equivalent 
aan het door Newton voor het fysische uni-
versum geïntroduceerde principe. De twee-
de, naar voren komend als een resultaat van 
de Industriële Revolutie, assimileerde archi-
tek tuur aan de wereld van machinale pro-
duktie door ervan uit te gaan dat de wezen-
lijke aard van een gebouw ligt in de artificiële 
wereld van machines. Laugier's primitieve 
hut en Bentham's Panopt icon vormen aan 
het begin van de moderne tijd de paradig-
mata van deze twee typologieën. 

Deze typologieën gingen beide uit van het 
stellige geloof, dat rationele wetenschap en 
later technologische produkt ie , de meest 
progressieve vormen van het t i jdperk be-
lichaamden en dat het de opdracht van de 
archi tektuur was, als agent van materiële 
vooruitgang, zich aan deze vormen aan te 
passen en misschien zelfs ze te beheersen. 

De huidige herwaardering van de vooruit-
gangs-idee en daarmee de kritiek op de pro-
duktivistische ideologie van de Moderne 
Beweging heef t de aandacht van architek-

ten gericht op het oorspronkel i jke verleden 
van de archi tektuur ; haar konstrukt ieve en 
formele f u n d a m e n t e n zoals deze in de pre-
industriële stad aanwijsbaar zijn. Het pro-
bleem van de typologie in archi tektuur 
wordt opnieuw gesteld, deze keer niet van-
uit een behoef t e om bui ten de prakt i jk een 
legitimatie te zoeken in wetenschap of 
technologie, maar vanuit het besef, dat in 
archi tektuur zelf een unieke en specifieke 
wijze van produkt ie en uitleg besloten ligt. 

Van Aldo Rossi 's t ransformat ies van de 
formele s t ruktuur en inst i tut ionele typen 
van 18e eeuwse urbanisatie, to t de schetsen 
van Leon Krier die her inneren aan de 'pri-
mitieve' typen van beschutt ing zoals voor-
gesteld door de 18e eeuwse f i losofen, sug-
gereren steeds talrijker wordende voorbeel-
den van een nieuwe, derde typologie die 
naar voren komt . 

We zouden het fundamente l e kenmerk van 
deze derde typologie kunnen karakteriseren 
als een verbintenis, niet met een abst rakte 
na tuur , niet met een technologische u topia , 
maar eerder met de tradit ionele stad als 
centraal punt . 

De bestaande stad verschaft het materiaal 
voor klassificatie en de vormen van zijn 
a r te fakten door de tijd heen verschaffen 
de basis voor een recomposi t ie . Deze derde 
typologie is, als de eerste twee, duidelijk 

Dit artikel is eerder gepubliceerd als 
het hoofdstuk 'The Third Typology' 
in het boek Rational/rationelle archi-
tecture 1978, Editions des Archives 
d'Architecture moderne, Bruxelles 
1978, pagina 28-32. 



gebaseerd op rede, klassificatie en een besef 
van het publieke in architektuur; in tegen-
stelling tot de eerste twee echter stelt hij 
geen panacé, geen uiteindelijke apotheose 
van de mens in de architektuur, geen posi-
tivistisch definitief oordeel voor. 
I. 
'De kleine rustieke hut is het model op basis 
waarvan alle wonderen van de architektuur 
zijn bedacht; terwijl men in de praktijk de 
eenvoud van dit eerste model tracht te be-
naderen, werden essentiële fouten uit de 
weg geruimd en wordt ware perfektie be-
reikt. De stukken hout die vertikaal opgericht 
zijn, geven ons de indruk van frontons. Dit 
hebben alle grote kunstenaars erkend.' 
M.A. Laugier, 1755. 

De eerste typologie die architektuur tenslot-
te zag als een imitatie van de fundamentele 
orde van de natuur zelf, verbond de primi-
tieve rusticiteit van de hut met een ideaal 
van volmaakte geometrie, door Newton ge-
openbaard als het leidende principe van de 
fysika. Zo schilderde Laugier de vier bomen, 
typen van de vier kolommen, staande in 
een volmaakt vierkant; zijtakken eroverheen 
gelegd in de vorm van stralenbundels, vol-
maakt horizontaal, en de dikke takken ge-
bogen als een driehoek om het dak te vor-
men, het type van een f ronton. Deze archi-
tektonische elementen, ontleend aan de 
elementen van de natuur vormden een on-
breekbare keten en waren met elkaar ver-
bonden volgens vaststaande principes: als 
de boom/kolom op deze manier werd ver-
bonden met het prieel/de hut, dan was de 
stad zelf, agglomeratie van hut ten, op de-
zelfde manier vatbaar voor het principe 
van natuurlijke oorsprong. 
Laugier sprak over de stad — of liever over 
de bestaande, niet-geplande en chaotische 
realiteit van Parijs — als een woud. 

Het woud/de stad moest getemd worden, 
in rationele orde gebracht door middel 'an 
de kunst van de tuinman; de ideale stad van 
het einde van de 18e eeuw werd daarbij 
gemodelleerd naar de tuin. Het type van 
de urbanist was Le Nótre, die een ongedis-
ciplineerde natuur wilde snoeien volgens 
de geometrische lijn van de ware er aan ten 
grondslag liggende orde. 

De opvatting dat de architektonische ele-
menten op een of andere manier verwezen 
naar hun natuurlijke oorsprong, was natuur-
lijk direkt uit te breiden tot de opvatting, 
dat elk specifiek soort gebouw zijn 'soort ' 
representeerde om zo te zeggen, op dezelfde 
manier als elk lid van het dierenrijk. 
Aanvankelijk werden de kriteria die werden 
.toegepast om typen gebouwen te onderschei-
den, verbonden met herkenning van indivi-
duele fysionomie, zoals in de klassificatie-
systemen van Buffon en Linnaeus. Zo moest 
de indruk die het uiterlijk van het gebouw 
maakte duidelijk het algemene soort waar-
onder het viel aangeven, en de specifieke 
subsoort. Later werd deze analogie getrans-
formeerd door de funktionele en morfolo-
gische klassificatie van het begin van de 
19e eeuw (Cuvier), waarbij de innerlijke 
struktuur van wezens, hun anatomische 
vorm, werden beschouwd als het kriterium 
volgens welk ze in typen gegroepeerd kon-
den worden. 

Deze analogie volgend, begonnen degenen 
wiens taak het was de nieuwe typen van 
publieke en private gebouwen, waaraan 
behoefte bleek te ontwerpen in het begin 
van de negentiende eeuw, te praten over 
het plan en opdeling in sekties in dezelfde 
termen als van de morfologische organisa-
tie van levende soorten; assen en wervels 
werden wezenlijk synoniem. Hierin weer-
spiegelde zich een fundamentele verandering 

reconstructie van de prehistorische 
hut op het Palatin, Rome 
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in de metafoor van 'natuurlijke ' architek-
tuur, van een vegetatieve (boom/hut) naar 
een dierlijke analogie. Deze verandering 
liep parallel met de opkomst van de nieuwe 
medische scholen en de geboorte van de 
klinische chirurgie. 

Ondanks de walging voor Laugier die Durand 
openlijk liet blijken — hij dreef de spot 
met de opvatting dat muren niet nodig wa-
ren — was het Durand, professor aan de 
Polytechnische School, die deze nauw met 
elkaar verbonden stromingen van organi-
sche typologie in een lexikon van de archi-
tektonische praktijk samenbracht, dat de 
architekt in staat stelde tenminste volledig 
afstand te nemen van de analogie en zich 
te konsentreren op het probleem van de 
konstruktie. 
Het middel voor deze samensmelting was 
de grafische voorstelling van het grid die 
op éénzelfde niveau de basiselementen van 
konstruktie bijeen het komen, volgens de 
induktief afgeleide regels van kompositie 
voor de taxonomie van verschillende 
typen gebouwen, resulterend in eindeloze 
kombinaties en permutaties, monumentaal 
en utilitair. 
In zijn Receuil stelde hij vast, dat de natuur-
lijke geschiedenis van de architektuur als 
het ware in haar eigen geschiedenis besloten 
ligt, een ontwikkeling parallel aan de werke-
lijke natuur. In zijn Lessons beschreef hij 
hoe nieuwe typen volgens dezelfde princi-
pes gekonstrueerd zouden kunnen worden. 
Toen dit inzicht in de volgende decennia 
werd toegepast op het strukturele rationa-
lisme, zoals geërfd van Laugier, was het re-
sultaat de organische theorie van de gotische 
'skelet '-struktuur, ontwikkeld door Viollet 
le Due. De operatie die de romantici op de 
klassieke theorie toepasten was eenvoudig 
de kathedraal te substitueren voor de tem-
pel als het formele en later het sociale type 
van alle architektuur. 

II. 
'De franse taal heeft voorzien in de bruik-
bare definitie, dankzij de dubbele betekenis 
van het woord 'type'. 
Een deformatie van de betekenis heeft in 
het alledaags taalgebruik geleid tot de equi-
valentie: een mens = een type; en vanaf het 
punt dat het type een mens wordt, hebben 
we de mogelijkheid van een aanzienlijke 
uitbreiding van het type. Omdat de mens-
type een komplexe vorm is van een uniek 
fysisch type, waarop standaardisering in 
voldoende mate toegepast kan worden. 
Volgens dezelfde regels zal men voor dit 

fysische type een uitrusting voor gestan-
daardiseerd wonen vestigen: deuren, ramen, 
trappen, de hoogte van ruimtes enz.' 
Le Cor busier, 1927. 

De tweede typologie, die voor de klassieke 
drie-eenheid 'gerieflijkheid, soliditeit, genoe-
gen' een dialektiek van middelen en doel-
einden, verenigd door de kriteria van ekono-
mie, in de plaats stelde, beschouwde archi-
tektuur eenvoudig als een kwestie van tech-
niek. 
De opmerkelijke nieuwe machines, onder-
worpen aan de wetten van funktionele 
precisie, waren zo paradigmata van efficiën-
tie zoals zij inwerkten op de ruwe materialen 
van de produktie; architektuur, eens onder-
worpen aan gelijksoortige wetten, zou heel 
goed met dezelfde effektiviteit kunnen in-
werken op de ongedisciplineerde inhouden 
ervan — de gebruikers. De efficiënte archi-
tektuurmachines zouden op het platteland 
gesitueerd kunnen worden, bijna net zoals 
de stoommachines van Newcomen en Watt, 
of ingebed in het weefsel van de stad, als 
de waterpompen en later de fabrieksovens. 
Gecentraliseerd binnen hun eigen domein, 
hermetisch gesloten dankzij hun autonomie 
als volledige processen, hadden deze machi-
nes — de gevangenissen, ziekenhuizen, arm-
huizen — niet veel accommodatie nodig, 
behalve een open ruimte en een hoge muur. 
Hun invloed op de vorm van de stad als 
een geheel was aanvankelijk minimaal. 

Uit: Violet Le Due, Entretiens sur l'Architecture; voorbeelden van skeletopbouw bij kathedralen. 



uit: Le Corbusier, Towards a new 
Architecture. 

De tweede typologie van moderne architek-
tuur openbaarde zich aan het eind van de 
19e eeuw, toen de tweede Industriële 
Revolutie over haar hoogtepunte heen was; 
hij kwam voort uit de noodzaak het pro-
bleem van de massaproduktie en meer in 
het bijzonder de massaproduktie van ma-
chines door machines het hoofd te bieden. 
Het effekt van deze transformatie in de 
produktie was de illusie te geven van een 
andere natuur, de natuur van de machine 
en zijn kunstmatig gereproduceerde wereld. 

In deze tweede typologie was architektuur 
nu equivalent aan de serie massaprodukten, 
zelf onderworpen aan een kwasi-Darwini-
aanse wet van selektie van ' the fit test ' . 
De produktie-pyramide, van het kleinste 
gereedschap tot de meest komplexe machine, 
werd nu gezien als analoog aan de link 

tussen kolom, het huis en de stad. Verschei-
dene pogingen werden ondernomen om de 
oude typologie met de nieuwe te vermen-
gen teneinde een meer bevredigend antwoord 
te krijgen op de vraag van de specifieke 
architektonische vorm: de primaire geome-
trieën van de generatie van Newton werden 
nu aangevoerd omwille van hun evidente 
kwaliteiten van de ekonomie, moderniteit 
en zuiverheid. Zij waren, zo dacht men, 
geschikt voor het fabriceren van machines. 

Op gelijke wijze benadrukten theoretici 
met een klassieke achtergrond zoals Her-
mann Muthesius de equivalentie van oude 
typen — de tempel — en de nieuwe typen 
— de produkten van de manufaktuur — 
teneinde de nieuwe machine-wereld te sta-
biliseren oftewel een 'kulturele t int ' te 
geven. De theorieën over typologie waren 



in het begin van de hedendaagse tijd door-
drenkt met een latent neo-klassicisme, van-
uit de noodzaak de nieuwe tegenover de 
oude te rechtvaardigen. De klassieke wereld 
funktioneerde weer eens als een 'oorspron-
kelijk verleden' waarin het utopia van het 
heden zijn nostalgische wortels zou kunnen 
vinden. 

Pas na de naweeën van de eerste wereld-
oorlog werd dit verworpen, tenminste in de 
meest geavanceerde theorieën — met steeds 
meer duidelijkheid geartikuleerd door Le 
Corbusier en Walter Gropius. 
Een voorstelling van getayloriseerde produk-
tie, van een wereld geregeerd door de ijzeren 
wet van Ford, verdrong de valse 'gouden 
droom' van het neo-classicisme. Gebouwen 
moesten zelf niet meer en niet minder dan 
machines zijn, die de behoeften van de 
mens volgens ekonomische kriteria dien-
den en in vorm goten. De voorstelling van 
de stad veranderde op dit punt radikaal: 
het bos/park van Laugier kreeg een triom-
ferende plaats in de hygiënische utopia van 
een stad die volledig geabsorbeerd werd 
door het groen. De natuur-analogie van de 
Verlichting, oorspronkelijk naar voren ge-
bracht om de rommelige realiteit van de 
stad te kontroleren, werd nu uitgebreid 
om te verwijzen naar de kontrole van de 
hele natuur. In het alles omhullende park 
verdwenen de stille gebouwen — machines 
van de nieuwe tuin — praktisch achter een 
zee van groen. Architektuur werd in deze 
laatste apotheose van de mechanische 
vooruitgang verteerd door het proces dat 
ze juist trachtte te kontroleren ten gunste 
van eigen doeleinden. Met haar verdween 
eveneens de stad als artefakt en 'polis'. 

In de eerste twee typologieën van moderrte 
architektuur kunnen we een gemeenschap-
pelijke basis identificeren, die berust op de 
behoefte architektuur te legitimeren als 
een 'natuurlijk ' verschijnsel en op een ont-
wikkeling van de natuur-analogie die heel 
direkt korrespondeerde met de ontwikke-
ling van de produktie zelf. Beide typolo-
gieën worden op enigerlei wijze verbonden 
met de pogingen van architektuur zichzelf 
waarde toe te kennen door een beroep te 
doen op de natuurwetenschappen of op 
de produktie en aan zichzelf een instrumen-
tele kracht toe te schrijven door middel van 
een assimilatie van de vormen van deze 
twee komplementaire domeinen. De 'utopia ' 
van architektuur als 'projekt ' zou progres-
sief kunnen zijn in zijn doeleinden, of nos-
talgisch in zijn dromen, maar in wezen 
werd hij gebaseerd op deze premisse: dat 
de vorm van de omgeving, als de natuur 
zelf, de individuele en kollektieve betrek-
kingen tussen mensen zou kunnen beinvloe-
den en daarmee kontroleren. 

III. 
In de eerste twee typologieën werd archi-
tektuur, schepping van de mens, vergeleken 
en gelegitimeerd met een andere 'natuur ' 
buiten zichzelf. In de derde typologie, 
waarvan we voorbeelden vinden in het werk 
van de nieuwe Rationalisten, wordt daar-
entegen geen poging tot een dergelijke legi-
timatie ondernomen. Kolommen, huizen 
en stedelijke ruimten, verbonden in een 
onbreekbare keten van kontinuiteit , verwij-
zen alleen naar hun eigen aard als architek-

tonische elementen en hun geometneen 
zijn nog naturalistisch noch technisch, 
maar wezenlijk architektonisch. Het is dui-
delijk dat de 'natuur ' waarnaar in deze 
recente ontwerpen verwezen wordt, niet 
meer maar ook niet minder is dan de aard 
( 'nature ' ) van de stad zelf, ontdaan van 
een specifieke sociale inhoud uit welke 
specifieke tijd dan ook en die men alleen 
laat spreken over zijn eigen formele konditie. 

Dit konsept van de stad als van een nieuwe 
typologie komt blijkbaar voort uit de wens 
om de kontinuiteit van vorm en geschiede-
nis te benadrukken tegenover de fragmen-
tering, teweeggebracht door de elementaire, 
institutionele en mechanistische typologie-
en van het jongste verleden. De stad wordt 
beschouwd als een geheel, haar verleden en 
heden als geopenbaard in haar fysische 
struktuur. Zij is in zichzelf en van zichzelf 
een nieuwe typologie. Deze typologie wordt 
niet opgebouwd uit afzonderlijke elemen-
ten, noch uit objecten die geklassificeerd 

uit: Le Corbusier, The city of tomorrow 



zijn naar gebruik, sociale ideologie of tech-
nische kenmerken: ze is er als volledig 
geheel dat men direkt in fragmenten kan 
ontleden. 
Deze fragmenten kreëren niet opnieuw 
institutionele typen-vormen, noch herhalen 
ze typologische vormen uit het verleden: 
zij worden geselekteerd en gehergroepeerd 
volgens kriteria die ontleend zijn aan drie 
nivo's van betekenis: het eerste, erfenis van 
de toegeschreven middelen van het vroegere 
bestaan van de vormen; het tweede, afge-
leid van het specifieke fragment en de gren-
zen ervan en vaak een kruising tussen voor-
afgaande typen; het derde, naar voren ge-
bracht door een nieuwe recompositie van 
deze fragmenten in een nieuwe kontekst . 

Een dergelijke 'ontologie van de stad' is 
tegenover de modernistische utopia inder-
daad radikaal. Hij ontkent alle sociaal-uto-
pische en progressief-positivistische defini-
ties van architektuur van de laatste twee 
eeuwen. 
Architektuur is niet langer een domein dat 
gerelateerd moet worden aan een veronder-
stelde 'maatschappij ' teneinde gedacht en 
begrepen te worden; niet langer 'schrijft 
architektuur geschiedenis' als men daaron-
der de specificering van een bepaalde sociale 
konditie in een bepaalde tijd op plaats 
verstaat. 

De behoefte om te spreken over de aard, 
over funktie, over sociale zeden, over wat 
dan ook dat boven de aard van de archi-
tektonische vorm zelf uitgaat, is verdwenen. 
Op dit punt heeft kommunikatie door mid-
del van het gedrukte werk in de laatste tijd 
door de massamedia, zoals Victor Hugo al 
omstreeks 1830 voorspelde, architektuur 
duidelijk bevrijd uit de rol van 'sociaal boek' 
en haar haar eigen autonome en gespeciali-
seerde domein gebracht. 

Dit betekent natuurlijk niet noodzakelijker-
wijs dat architektuur in deze zin niet lan-
ger een funktie bekleedt, niet langer behoef-
ten bevredigt die verder gaan dan de grillen 
van een l'art pour l 'art-ontwerper, maar 

gewoon, dat de belangrijkste voorwaarden 
voor het kreëren van objekten en omgevin-
gen, niet noodzakelijkerwijze een uniform 
exposé over de samenhang tussen vorm en 
gebruik insluit. Op dit punt is de aanname 
van de stad als de plaats voor identifikatie 
van de architektonische typologie als cru-
ciaal beschouwd. In de opgeslagen ervaring 
van de stad, zijn publieke ruimten en insti-
tutionele vormen kan een typologie begre-
pen worden die in strijd is met een 'een-
op-één' lezing van de funktie, maar die te-
ge lijkertijd een relatie op een ander nivo 
tot een zich voortzettende traditie van het 
stadsleven waarborgt. Het onderscheidende 
kenmerk van de nieuwe ontologie, buiten 
het specifiek formele aspekt ervan is, dat 
de 'stad-polis', in tegenstelling tot de af-
zonderlijke machine, in essentie politiek is 
en altijd is geweest. De fragmentering en 
recompositie van de ruimtelijke en insti-
tutionele vormen van de stad kunnen daar-
mee nooit gescheiden worden van de poli-
tieke implikaties die zij hebben gekregen 
en die steeds opnieuw gekonstitueerd wor-
den. 

Wanneer typische vormen geselekteerd wor-
den uit het verleden van een stad kunnen 
zij, hoe versnipperd ook, niet ontdaan wor-
den van hun oorspronkelijke politieke en 
sociale betekenis. De oorspronkelijke zin 
van de vorm, de lagen van de door tijd en 
menselijke ervaring daarop neergeslagen 
implikaties, kunnen niet gemakkelijk weg 
gevaagd worden en het is zeker niet de in-
tentie van de nieuwe Rationalisten om 
hun typen op deze manier te desinfekteren. 
Eerder nog kunnen de meegevoerde bete-
kenissen van deze typen gebruikt worden 
om een sleutel te verschaffen tot de 
nieuw ingelegde betekenissen ervan. De 
techniek of liever de fundamentele metho-
de van kompositie, zoals voorgesteld door 
de Rationalisten, is de transformatie van 
geselekteerde typen — geheel of gedeeltelijk 
in volledig nieuwe eenheden die hun kom-
munikatieve kracht en potentiële kriteria 
ontlenen aan het begrijpen van deze trans-
formatie. 

Leon Krier: Piazza Navonne Rome, 
sociaal sentrum, 1977 



Het stadhuisprojekt voor Triëst van Aldo 
Rossi is bijvoorbeeld terecht opgevat als 
verwijzing, naast andere evocaties in de 
komplexe vorm ervan, naar de voorstelling 
van een laat-achttiende-eeuwse gevangenis. 
In de periode waarin dit type voor het 
eerst geformaliseerd werd, zoals Piranesi 
liet zien, was het mogelijk in een gevangenis 
een machtig veelomvattend beeld te zien 
van het dilemma van de maatschappij zelf, 
balancerend tussen een desintegratie ge-
raakt geloof en een materialistische rede. 
Nu bereikt Rossi, door aan het stadhuis 
(zelf een herkenbaar type in de negentien-
de eeuw) de gevoelswaarde van een gevan-
genis toe te schrijven, een nieuw nivo van 
betekenisgeving, dat klaarblijkelijk een 
verwijzing is naar de ambigue konditie van 
een stadsbestuur. 
In de formulering gaan de twee typen niet 
in elkaar op: het stadhuis is dan ook ver-
vangen door een open arcade, als tegenstel-
ling tot een gevangenis. 
De dialektiek is even duidelijk als een ver-
zinsel: de maatschappij die de verwijzing 
naar een gevangenis begrijpt, zal de waar-
schuwing nog nodig hebben, terwijl juist 
op het punt dat het beeld tenslotte elke 
betekenis verliest, de maatschappij ofwel 
volledig gevangenis zal zijn geworden, of 
misschien het tegenovergestelde daarvan. 
De metaforische oppositie die in dit voor-
beeld wordt geillustreerd kan in veel van 
Rossi's ontwerpen en in het werk van de 
Rationalisten als geheel getraceerd worden, 
niet alleen in institutionele vormen maar 
ook in de ruimten van de stad. 

Deze nieuwe typologie is een expliciete 
kritiek op de Moderne Beweging; hij benut 
de helderheid van de achttiende eeuwse 
stad om kommentaar te leveren op de 
fragmentering, decentralisatie en formele 
desintegratie zoals deze in het hedendaagse 
stedelijke leven zijn geïntroduceerd door 
de zoneringstechnieken en de technolo-
gische vooruitgang van de twintiger jaren. 
Terwijl de Moderne Beweging zijn Hel vond 
in de gesloten, bekrompen en ongezonde 
wijken van de oude industriesteden, en zijn 
Eden in de ononderbroken zee van door 
zon verlichte ruimte vol groen — een stad 
werd een tuin — verheft de nieuwe typolo-
gie als een kritiek op het moderne urbanis-
me het onafgebroken weefsel tussen het 
publieke en het private gemarkeerd door 
de muren van straat en plein, tot het nivo 
van principe. De nachtmerrie van de Moder-
ne Beweging is het geïsoleerde bouwblok 

in een ongedifferentieerd park. De helden 
van deze nieuwe typologie bevinden zich 
daarom niet onder de nostalgische anti-
stad utopisten van de negentiende eeuw 
noch zelfs onder de kritici van de indus-
triële en technische vooruitgang van de 
twintigste eeuw, maar eerder onder degenen 
die, als de professionele dienaren van het 
stedelijk leven, hun ontwerpvaardigheden 
hebben gericht op het oplossen van vra-
gen over toegangsweg, arcade, straat en 
plein, institutie en uitrusting in een onon-
derbroken typologie van elementen die 
tezamen een coherentie vormen met het 
stedelijk weefsel uit het verleden en de 
hedendaagse interventies om daarmee een 
veelomvattende ervaring van de stad te 
konstitueren. 
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Voor deze typologie bestaat geen afgeba-
kende verzameling regels voor transforma-
ties en hun objekten, noch enige op pole-
mische wijze gedefinieerde verzameling 
van historische precedenten. 
En misschien moeten die er ook niet zijn, 
want de nog altijd bestaande levenskracht 
van deze architektonische praktijk berust 
op het wezenlijke engagement met de 
exakte eisen van het heden en niet in wel-
ke holistische mystifikatie van het verleden 
dan ook. De typologie weigert elke 'nostal-
gie' in de wijze waarop hij het verleden 
evoceert, behalve om de wijze waarop hij 
restaureert te aksentueren; hij weigert alle 
uniforme beschrijvingen van de sociale 
betekenis van de vorm, daarmee op het 
oog aanvaardbare kwaliteit van elke afzon-

derlijke toeschrijving van een sociale orde 
aan een architektonische orde herkennend; 
hij weigert tenslotte elk eclecticisme, 
filtert resoluut de wijze waarop hij 'citeert ' 
door de lens van een modernistische este-
tika. In deze zin is het een volledig moder-
ne beweging die haar vertrouwen stelt in 
de wezenlijk publieke aard van alle archi-
tektuur, tégen de in toenemende mate 
private en narcistische visies van het afge-
lopen decennium. 
Hierin onderscheidt zij zich van de meest 
recente romantismen die ook aanspraak 
gemaakt hebben op de troon van het post-
modernisme — 'stadsgezicht', 'strip-city' 
en 'collage-stad' — dat in werkelijkheid 
niets meer voorstelde dan de eindeloze 
reduplikatie van de 'bloemen' van de 
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burgerlijke hoog-kultuur onder het mom 
van de 'painterly' of de populist. 
In het werk van de nieuwe Rationalisten, 
gelden de stad en zijn typologie weer als 
de enig mogelijke basis van herstel van een 

kritische rol voor publieke architektuur, 
welke de ogenschijnlijk eindeloze cyclus 
van produktie en konsumptie bezig is te 
vernietigen. 

ingezonden mededeling 

boekaankondiging 
In maart verschijnt er bij de SUN uitgeverij 
te Nijmegen, in de architectuurcahierreeks 
een vertaling van prof. A. Tzonis' welbekende 
boek Towards a Non-Oppressive Environment. 
Een 'must ' voor allen die met architectuur 
bezig zijn. 
Alexander Tzonis is sinds de zomer van 1981 
als gewoon hoogleraar verbonden aan de 
vakgroep 'ontwerpmethodieken' van de 
afdeling der bouwkunde van de TH Delft. 
Het onderzoek van de vakgroep, dat gericht 
is op het analyseren van de structuur van 
architectonische objecten, de relatie tussen 
gebouwde vorm en sociale formatie en de 
positie van de ontwerpdiscipline in de maat-
schappij, zal met zijn komst worden verdiept. 
De nederlandse vertaling van Towards a non-
Oppressive Environment verschijnt onder 
de titel Het architektonies denken: ontwerp, 
rationalisering van de architektuur en 
maatschappelijke macht. Hiervoor is ge-
kozen, omdat een letterlijke vertaling de 
indruk zou kunnen wekken dat Tzonis 
van mening is dat door middel van archi-
tectuur een niet-onderdrukkende omgeving 
gerealiseerd zou kunnen worden, terwijl hij 
in eerste instantie alleen de machtsmecha-
nismen in de architectonische vertogen 
zélf wil onderzoeken. Vanwege de metho-
dische aanpak is het boek dan ook niet 
alleen voor architecten, maar ook voor 
(kunst-)historici van belang. De oorspronke-
lijke titel is polemisch gericht tegen Vers 
une architecture van Le Corbusier (1923), 
dat de historische bepaaldheid van de so-
ciale context waarin architectuur en ook 
het eigen vertoog functioneert , niet in de 
analyse betrekt. 

Tzonis onderzoekt uitspraken en vertogen 
van architectuurtheoretici op hun implica-
ties, opposities en uitsluitingen ten opzichte 
van elkaar, om de rituelen, de codes van 
het architectonisch ontwerpen te beschrijven. 
Hij traceert de vertogen in de architectuur-
geschiedenis niet als een lineaire ontwikke-
ling, waarin een causaal proces van ratio-
nalisering van de architectuur aanwijsbaar 
zou zijn. Wèl wordt in de analyse aange-
duid hoe het concept 'rationaliteit ' door 
architecten en architectuurtheoretici in de 
loop van de architectuurgeschiedenis wordt 
ingezet, en hoe dit concept verbonden is 
met maatschappelijke macht. 
Deze vorm van geschiedschrijving is een 
kritiek op de gebruikelijke architectuur-
geschiedenisschrijving waarin architecto-
nische objecten ofwel als kui tuurmonu-
menten gecanoniseerd of in positivistische 
of vulgair-marxistische termen tegen een 
maatschappelijke achtergrond geplaatst 

worden. Tzonis beschrijft architectonische 
praktijken in hun relatieve autonomie ten 
opzichte van andere maatschappelijke 
praktijken. Men kan zich afvragen of het 
toch niet noodzakelijk is het maatschap-
pelijk kader, waarin verschuivingen binnen 
en tussen vertogen plaatsvinden, in de ana-
lyse te betrekken, wil men de mechanismen 
achter die verschuivingen inzichtelijk maken. 
De analyse die Tzonis heeft gemaakt aan het 
eind van de zestiger jaren, vormt één van 
de eerste aanzetten tot reflektie op de 
verbanden tussen ontwerp-doelstellingen 
en ontwerpmethoden. Als gevolg van de 
economische noodzaak tot meer efficiënt 
vervaardigde produkten en een veranderende 
situatie in coöperatie en arbeidsdeling, 
valt in deze periode een hausse in de ont-
wikkeling van ontwerpmethoden waar te 
nemen, met name vanuit de opvatting dat 
ontwerpprocessen volledig beheersbare 
denkprocessen zouden zijn. In het ont-
werpproces zouden op logische gronden 
fasen kunnen worden onderscheiden, die 
door middel van vaste methoden kunnen 
worden opgelost. Hoewel er een geleide-
lijke verschuiving plaatsvindt van volgens 
de natuurwetenschappen gemodelleerde 
methoden naar methoden die op sociale 
processen van besluitvorming en partici-
patie gericht zijn, zijn al deze methoden 
geconcipiëerd vanuit de idee van een 
'natuurlijke' schaarste waartegen 'de mens' 
ontwerpstrategieën moet ontwikkelen. 
Deze zouden waardevrij zijn, gereedschap 
dat door iedereen overal kan worden in-
gezet. 
Toonaangevende amerikaanse ontwerp-
theoretici als Alexander en Chermayeff 
met wie Tzonis destijds nauw heeft samen-
gewerkt, bewogen zich geheel binnen dit kader. 
Hiermee breekt Tzonis in het architectonisch 
denken, dat niet alleen als document van 
een historische breuk gelezen kan worden, 
maar nog altijd actueel is, aangezien de 
'methodenstr i jd ' nog lang niet beslecht is. 
De oorspronkelijke, amerikaanse uitgave 
is niet geïllustreerd. De vertaler heeft in 
samenwerking met de schrijver deze neder-
landse uitgave van afbeeldingen voorzien 
ter ondersteuning van de tekst. 
In een speciaal voor deze nederlandse uit-
gave geschreven voorwoord plaatst Tzonis 
de tekst ten opzichte van enkele andere 
historische studies en geeft vanuit zijn 
huidige inzichten kommentaar . 
Tenslotte bevat deze nederlandse uitgave 
een lijst van Tzonis' publicaties over de 
periode 1 9 6 3 - 8 1 . 

Leen van Duin 
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