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Philosophical work - just as, often
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

1.1 Het paradigma van een stedelijke architectuur: introductie op
het onderwerp
e
Sinds het begin van de 20 eeuw is het begrip ‘stedelijke architectuur’
een centraal thema en leidend beginsel in de Westerse architectuur.
Van de CIAM congressen in de jaren ’20-’30 tot de manifesten en
traktaten van architecten als de Smithsons, Venturi, Rowe, Rossi, Krier
en Koolhaas vanaf de jaren ‘50 is architectuur onophoudelijk en
intensief geanalyseerd, gedacht en geconcipieerd als stedelijk
fenomeen. Het architectonisch ontwerp is binnen dit ‘paradigma’ van
een stedelijke architectuur onlosmakelijk verbonden gedacht met een
analyse van de stad. De oorsprong van dit paradigma kan herleid
worden naar Duitsland in de decennia rond 1900. Deze oorsprong staat
centraal in mijn studie.
Sinds het vroegste begin vormde de stad reeds een geïntegreerd
onderdeel van ‘architectonisch denken’. In het oudste bewaard gebleven
geschrift over architectuur, De architectura libri decem (Tien boeken
over architectuur, ± 25 v.Chr), begint Vitruvius zijn verhandeling met een
1

uiteenzetting over het ontwerp van de stad. Voor de Romeinse
bouwmeester vormt de stad namelijk het uitgelezen podium waarop de
architectuur tot leven gewekt wordt en waar zij pas haar technische,
maatschappelijke en culturele waarden kan bewijzen. Op haar beurt
vormt de architectuur de ruimtelijk-materiële substantie van de stad als
sociaal, politiek-economisch fenomeen; architectuur is tegelijk

Vitruvius, De architectura, Bk. I.3-7, Ned. Vert.: Handboek bouwkunde. Amsterdam 1997,
pp. 38-54.
1
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huisvesting en representatie van uiteenlopende stedelijke functies.
Architectuur is voor Vitruvius dan ook bij uitstek een stedelijk fenomeen.
Met de wedergeboorte van de antieke bouwkunst gedurende de
Italiaanse Renaissance werd ook deze oude wederzijdse wisselwerking
tussen stad en architectuur weer nieuw leven ingeblazen. In zijn op
Vitruvius gemodelleerde architectuurtraktaat De re aedificatoria (±1450)
maakt Leon Battista Alberti de stad opnieuw tot object van
2

architectonische beschouwing. Daarbij wordt de stad nu – naast de
natuur, het menselijk lichaam en de geschiedenis - tot één van de
analogie-modellen voor architectonische constructie verklaard: ‘De stad
3

is als een groot huis, en het huis is op zijn beurt als een kleine stad.’ De
stad is als een gebouw, samengesteld uit delen en elementen (publieke
en private bouwwerken, stadsmuren, torens, viaducten, straten en
pleinen) die een samengesteld geheel vormen. Om iets zinnigs over dit
geheel te kunnen zeggen, dienen we vooral de onderdelen ervan
zorgvuldig te bestuderen. Daarmee legt Alberti de wisselwerking tussen
architectuur en stad, althans als gedachten constructie, opnieuw vast.
Sinds Alberti is de stad eeuwenlang object van architectonische
beschouwing gebleven, zoals de vele architectuurtraktaten en handboeken getuigen. In deze boeken vormt de stad echter slechts een
onderdeel van een bredere verhandeling over architectuur. Het is pas in
de decennia rond 1900 dat de stad uitgroeit tot het exclusieve
onderwerp van architectonische studie. Vooral in Duitsland doet dit
nieuwe type architectuurverhandelingen aanvankelijk van zich spreken.
In deze studie onderzoek ik de opkomst en achtergronden van deze
Duitse architectonische studies van de stad, en tracht te achterhalen
welke specifieke rol zij vervulden in de ontwikkeling van de architectuur
van dat moment.
L.B. Alberti, De re aedificatoria (±1450), Bk. IV.2-5, Bk VII.1, Bk. VIII.1 en 6. Eng. Vert.:
6
On the Art of Building in ten Books. Cambridge Mass./Londen, 1988 , 1996, pp. 95-107,
190-192, 244-246 en 261-268.
3
Ibid., p. 23 (vert. van mij, F.C.).
2
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1.1.1 Het Duitse onderzoek naar de vorm van de stad (1871-1914)
In het kielzog van de industriële stad kwam in Duitsland sinds het
e

laatste kwart van de 19 eeuw een specifiek type van stadsonderzoek
op gang dat zich richtte op de vorm van de stad: haar fysiek-ruimtelijke
structuur, opgebouwd uit monumenten en gebouwen, straten en
pleinen, bruggen en viaducten, parken en tuinen, grachten en singels.
Dit type onderzoek was vooral een aangelegenheid van architecten,
maar incidenteel legden ook ingenieurs, kunsthistorici en een enkele
econoom zich hierop toe. De vorm van de stad werd in deze studies
geanalyseerd aan de hand van haar diverse getekende projecties:
(topografische-) stadskaarten, ontwerptekeningen voor steden of
stadsdelen, bouwkundige tekeningen van gebouwen en
gebouwcomplexen, maar ook schilderingen, gravures, etsen en foto’s
die het drie-dimensionale beeld van de stad weergeven: stadsgezichten.
Met deze getekende representaties van de stad als
onderzoeksmateriaal onderscheidde dit type stadsonderzoek zich van
anderen uit die tijd, zoals bijvoorbeeld het sociaal-economisch en
4

demografisch stadsonderzoek dat vooral getalsmatig te werk ging. In
de definitie van haar onderzoeksobject had het stadsvorm-onderzoek
nog de meeste verwantschap met dat van de stadsgeografie, dat in
Duitsland in dezelfde periode van de grond kwam. Vanaf het midden
van de jaren 1880 werden aan Duitse universiteiten leerstoelen voor
geografie ingesteld. Naast een geografie van landschapsvormen en
haar vegetatie ontwikkelde zich tevens een variant gericht op de
stadsvorm. De eerste generatie Duitse stadsgeografen richt zich zowel
op de historische achtergronden van de geografische situering van
steden als op de ontwikkeling van hun plattegrond, het straten- en
bebouwingspatroon: op basis van historisch kaartmateriaal tracht men

4

Jansen onderscheid in het (historisch-) stadsonderzoek naast het ‘morfologisch’ systeem
verschillende andere deelsystemen. Zie: H. Jansen, De constructie van het stadsverleden.
Groningen 1991, pp. 92-93.
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5

de oorsprong van nederzettingspatronen te herleiden. Ondanks de
overeenkomst in object en empirisch materiaal van onderzoek zijn er
geen sporen van wederzijdse uitwisseling of beïnvloeding terug te
vinden tussen het architectonisch- en geografisch stadsvorm-onderzoek
uit deze periode. Dit valt vooral te verklaren uit een verschil in
doelstelling en oriëntatie: hoewel het onderzoek van beiden zijn
vertrekpunt vond in de stad van het heden, hadden geografen
voornamelijk een historische interesse in de wordings- en
oorsprongsgeschiedenis van stedelijke nederzettingspatronen, terwijl
architectonische stadsvorm-onderzoekers primair waren geïnteresseerd
in de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke structuur en
bebouwing: de reorganisatie en groei van de bestaande stadsvorm. In
mijn onderzoek blijft het geografisch stadsonderzoek dan ook buiten
beschouwing.
In het architectonisch stadsvorm-onderzoek werden
uiteenlopende aspecten en schalen van de stedelijke vorm bestudeerd:
het stedelijk netwerk van straten en pleinen; de relatie tussen
bebouwingsvormen, verkavelingsystematiek en gebouwtypologieën van
afzonderlijke stadsdelen; stadsesthetische kenmerken van het
architectonisch stadsbeeld. De studies focusten niet alleen op de
actuele stand van zaken, maar analyseerden nadrukkelijk ook de
historische wording van dergelijke ‘stedelijke feiten’: de vorm van de
stad kon enkel als historisch fenomeen begrepen worden. Omdat de
Duitse studies betrekking hadden op de gebouwde structuur van de stad
5

De eerste geografische studie die gebruik maakt van stadskaarten voor een analyse van
de stedelijke plattegrond is het opstel van J. Fritz, ‘Deutsche Stadtanlagen’ (1894), in 1899
gevolgd door het artikel ‘Über den Grundriß der Städte’ van O. Schlütter (hoogleraar
geografie in Halle). Diens Leipziger collega F. Ratzel publiceert in 1903 in het jaarboek
Großstadt ‘Die geographische Lage der großen Städte’. In 1907 houdt E. Oberhummer
een voordracht op een geografen congres in Berlijn met de titel ‘Der Stadtplan, sein
Entwicklung und geographische Bedeutung’. H. Hassinger publiceert in 1910 zijn artikel
‘Über Aufgaben der Städtekunde’. Verder verschijnen in deze periode ook geografische
studies van afzonderlijke steden: O. Schlüter over Thüringen (1903); R. Gradmann over
Würtenberg (1914) en Swaben (1916); W. Geisler over Danzig (1918). Zie voor een
bespreking en naderoverzicht: B. Hofmeister, ‘The study of urban form in Germany’, in:
Urban Morphology Vol. 8, nr. 1, 2004, pp. 3-12.
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kan dit onderzoek ook getypeerd worden als ‘architectonisch stadsvormonderzoek’: de stad wordt begrepen als ‘architectonische constructie’
(architektonisches Gebilde) dat in zijn gebouwde, fysiek-ruimtelijke
structuur en samenstellende elementen geanalyseerd kan worden.
Het architectonisch stadvorm-onderzoek zoals dat in Duitsland
tussen 1871 en 1914 van de grond komt vormt het onderwerp van mijn
studie. De ‘empirie’ van mijn onderzoek bestaat derhalve uit de
resultaten van de Duitse stadsstudies zoals die in deze periode in
boeken, tijdschriften, vakbladen, congresverslagen,
tentoonstellingscatalogi, brochures en andere bronnen gepubliceerd
zijn. Mijn onderzoek betreft daarom een genealogie van het discursieve
veld van het architectonisch stadsvorm-onderzoek: een analyse van de
achtergronden, ontwikkeling en interne logica van geschreven en
getekende bronnen en documenten over de vorm van de stad.

6

1.1.2 Het discursieve veld van het architectonisch stadsvormonderzoek: bronnenmateriaal
Het architectuurdebat in het Duitse taal- en cultuurgebied werd in de
decennia rond 1900 vooral gevoerd in de toonaangevende bouw- en
architectuurtijdschriften zoals Deutsche Bauzeitung, Zeitschift für
Bauwesen en Der Baumeister. Dergelijke vakbladen publiceerden ook
over stedenbouwkundige vraagstukken. Het eerste tijdschrift dat geheel
gewijd was aan stedenbouw werd in 1903 opgericht door de Weense
architect Camillo Sitte en de Berlijnse architect Theodor Goecke: Der
7

Städtebau (het eerste Engelstalige stedenbouw-tijdschrift verscheen
pas in 1910: Town Planning Review). Een ander belangrijk Duits
periodiek dat zich toelegde op uiteenlopende stedenbouwkundige
kwesties was Städtebauliche Vorträge. Deze serie documenteerde
6

Het gebruik en de betekenis van de begrippen ‘discursief veld’ en ‘discours’ ontleen ik
aan Foucault, waarover later meer (§1.3.1).
7
Der Städtebau. Monatszeitschrift für die künstlerische Ausgestaltung der Städte nach
ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen. Berlijn en Wenen,

17

DE STAD ALS ARCHITECTONISCHE CONSTRUCTIE

bijdragen van o.a. architecten, ingenieurs en kunsthistorici aan
stedenbouwseminars die vanaf 1908 aan de TH van Berlijn plaats
vonden.

8

Belangrijk voor de actuele vakdiscussie waren ook congressen
en tentoonstellingen en de begeleidende publicaties. Zo werd op de
eerste Duitse stedenbouw tentoonstelling in Dresden (1903) voor het
eerst een omvangrijke verzameling van oude en nieuwe Duitse
stadsplannen bijeengebracht. De resultaten werden gedocumenteerd in
twee boeken: een tekstdeel met congresbijdragen over verschillende
deelaspecten van de stedenbouw, variërend van stadsontwerp tot
stedelijkbeheer; en een plandocumentatiedeel, met tekeningen en foto’s
van stadsplannen en stedelijke bouwprojecten.

9

Een grote internationale stedebouwtentoonstelling vond in 1910
in Berlijn plaats. Hier waren stadsplannen uit zowel Europa als de VS te
zien, alsmede de resultaten van de prijsvraag voor Groß-Berlin. De
tweedelige catalogus, samengesteld door Werner Hegemann,
documenteert stedenbouwkundige plannen, demografische tabellen,
verkeersdiagrammen en analyses van 10 grote internationale steden,
waarmee voor het eerst onderlinge vergelijkingen tussen steden werden
gemaakt.

10

In de Berlijnse tentoonstelling was veel materiaal

opgenomen uit de stedenbouwexpositie die een jaar eerder in Boston
was georganiseerd onder leiding van dezelfde Hegemann: de cross1904-1929, onder redactie van Th. Goecke; daarna tot 1939 als bijlage bij Wasmuths
Monatsheften.
8
Städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für Städtebau an der Königlichen
Technischen Hochschule zur Berlin. Berlijn, 1908-1920, onder redactie van J. Brix en F.
Genzmer.
9
R. Wuttke (red.), Die deutsche Städte, geschildert nach den Ergebnissen der ersten
deutschen Städteausstellung zu Dresden 1903. 2 dln. Leipzig,1904.
10
W. Hegemann, Der Städtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Städtebau
Ausstellung in Berlin. 2 dln. Berlijn, 1911-1913. De prijsvraag voor Groß-Berlin werd in
1907 uitgeschreven door twee Berlijnse architectenverenigingen en beoogde een lange
termijn basisplan voor de stedenbouwkundige ontwikkeling voor Berlijn en haar omgeving.
De opgave en voorwaarden voor de prijsvraag zijn geformuleerd in de prijsvraagbrochure
Anregungen zur Erlangung eines Grundplanes für die Städtebauliche Entwicklung von
Groß-Berlin (Berlijn 1907). De reslutaten werden 4 jaar later gepubliceerd in Wettbewerb
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atlantisch ambassadeur tussen Duitse en Ameriaanse architectuur en
stedenbouw.

11

1910 was internationaal een vruchtbaar jaar voor de

uitwisseling van stedenbouw-ideeën: in New York vond een conges over
Civic Art (‘stadsbouwkunst’) plaats, waar o.m. de Weense architect Otto
12

Wagner zijn plannen voor de uitbreiding van Wenen presenteerde ; het
koninklijk instituut van Britse architecten (RIBA) organiseerde in oktober
een International Townplanning Conference, waarvan de transcripties
nog datzelfde jaar werden gepubliceerd.

13

Deelnemers uit Duitsland

waren hier o.a. Hegemann, kunsthistoricus Brinckmann en ingenieur
Stübben. Ook dit congres ging vergezeld van een tentoonstelling,
georganiseerd door architect Raymond Unwin, die een jaar eerder zijn
boek Town Planning in Practice publiceerde (een Duitse vertaling
verscheen in 1910).

14

De prijsvraag voor Groß-Berlin uit 1910 werd voorafgegaan
door een reeks van ontwerpcompetities voor stadsuitbreidingen in het
Duitse taalgebied sinds ca. 1850: Wenen(1858 en 1893), Mannheim
(1872), Dresden (1878), Aaken (1878), Keulen (1880), Kassel (1883),
Zürich (1883), Dessau (1888), Hannover (1891), München (1893). Net
als de stedenbouwcongressen en –tentoonstellingen vormden deze
prijsvragen - waarvan de resultaten gepubliceerd en besproken werden
in vaktijdschriften en/of aparte publicaties - een belangrijke bron voor

Groß-Berlin 1910. Die preisgekrönten Entwürfe mit Erläuterungsberichten, alsmede in Der
Städtebau en in een speciale bijlage van de Deutsche Bauzeitung.
11
Hegemann (1881-1936) was een vooraanstaand criticus en publicist op het gebied van
architectuur en stedenbouw, die zich afwisselend ophield tussen Duitsland en de VS. Hij
studeerde in Berlijn, München, Parijs en Pennsylvania architectuur, kunstgeschiedenis en
economie (waarin hij in 1908 promoveerde). In Boston raakte hij rond 1909 nauw
betrokken bij de ‘park-movement’ met o.a. F.L. Olmstead. In 1933 emigreerde hij definitief
naar de VS, waar hij twee jaar later een hoogleraarschap kreeg aan de Columbia
University, New York.
12
Wagner’s plan werd een jaar later gepubliceerd: O. Wager, Die Großstadt, eine studie
über diese. Wenen, 1911. Een Engelse vertaling verscheen het jaar daarop in het
Amerikaanse tijdschrift Architectural Record ( nr. 31, mei 1912, pp. 485-500) onder de titel
'The Development of a Great City'.
13
RIBA, Transactions of the Town Planning Conference. Londen 1910.
14
R. Unwin, Town Planning in Practice. An Introduction to the Art of Designing Cities and
Suburbs. Londen 1909. Du. vert.: Grundlagen des Städtebaues. Berlijn 1910.
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uitwisseling van gedachten en ideeën op het gebied van stadsontwerp
en stadsuitbreiding.

15
e

Aan het einde van de 19 eeuw verschenen ook monografische
publicaties van afzonderlijke steden, samengesteld door de Dienst
Publieke Werken of de architecten- en ingenieursvereniging van een
stad (Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieure-Vereine). Het
betreft nauwgezette documentaties over uiteenlopende aspecten van de
stedelijke ontwikkeling en het bouwen in een stad, variërend van haar
historisch-geografische ontwikkeling, tot een classificatie van het
bestand van haar publieke en private bouwwerken.

16

Typen stadsvorm-onderzoek
In het Duitse stadsvorm-onderzoek kunnen globaal twee
hoofdtendensen worden onderscheiden: studies die vertrekken vanuit
een morfologische analyse van de stedelijke plattegrond en studies die
zich richten op de analyse van het stadsbeeld. Studies die zich
concentreren op de stedelijke plattegrond maken gebruik van
cartografisch materiaal en bouwtekeningen als onderzoeksmateriaal. De
stedelijke plattegrond wordt geïnterpreteerd als waardevolle bron voor
stadsonderzoek. Dit type onderzoek ontwikkelt een systematische
analyse van de stedelijke plattegrond, waarin de relatie tussen stedelijke
structuur, verkaveling en gebouwtype onderzocht wordt met als doel
een typologie van zowel verkavelings- als bebouwingsvormen op te
stellen. De relatie tussen gebouwtype en stedelijke morfologie wordt
opgevat als het resultaat van historische processen als stedelijk beheer,

15

e

Zie over de rol van prijsvragen voor stadsuitbreiding in Duitsland in de 19 eeuw: P.
Breitling, ‘The role of the competition in the genesis of urban planning: Germany and
Austria in the nineteenth century’, in: Anthony Sutcliffe (red.), The Rise of Modern Urban
Planning 1800-1914. Londen, 1980, pp. 31-54.
16
Voorbeelden van deze stadsmonografieën zijn: Berlin und seine Bauten. Berlijn, 1877ff;
Köln und seine Bauten. Keulen, 1888; Hamburg und seine Bauten. Hamburg, 1890 ff;
Leipzig und seine Bauten. Leipzig, 1892; München und seine Bauten. München, 1912. Zie
G. Grassi, De logische constructie van de architectuur. Nijmegen (SUN) 1997, p. 37.
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grondgebruik en grondpolitiek.

17

Voorbeelden van dit type studies zijn

de handboeken van civielingenieurs Baumeister (1876) en Stübben
(1890) en econoom Eberstadt (1909).

18

Studies die zich richtten op het

beeld van de stad, analyseren de drie-dimensionale kwaliteiten van de
stad, de dialektiek van stedelijke ruimte en gebouwmassa. Ze
onderzoeken de constructie en perceptie van het perspectivische beeld
van de stedelijke ruimte. Het belangrijkste doel van dit type studie is van
stadsesthetische aard. De analyse van de stedelijke vorm is gebaseerd
op kennis en methoden zoals ontwikkeld in de nieuwe
onderzoeksvelden van die tijd zoals de waarnemingspsychologie en
Kunstwissenschaft.

19

Dergelijke studies maken niet alleen gebruik van

stadsplattegronden, maar ook van straatprofielen, opstanden van
straten en pleinen en geschilderde, getekende en gefotografeerde
stadsgezichten. De constructie van het stadsbeeld wordt opgevat als
een probleem van ruimtelijke verhoudingen en proporties, en de
ritmische ordening van verschillende stedelijke ruimten. Voorbeelden
van dit type onderzoek zijn de boeken van architecten Sitte (1889) en
W.C. Behrendt (1911) en kunsthistoricus Brinckmann (1908; 1911).

20

Hoewel ook de studies en publicaties rond de tuinstadbeweging
tot het stadsvorm-onderzoek in deze periode gerekend kunnen worden,
zal ik ze hier vanwege hun specifieke en relatief zelfstandige karakter
niet behandelen. De Duitse tuinstadbeweging kwam pas na 1900 van de
grond, toen het stadsonderzoek in Duitsland al twee decennia in volle

17

E. Taverne, ‘Inleiding op een historiografie van de stedengeschiedenis in de
Nederlanden’, in: E. Taverne en I. Visser (red.), Stedebouw. De geschiedenis van de stad
in de nederlanden van 1500 tot heden. Nijmegen, 1993, pp. 16, 19.
18
Baumeister, R., Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher
Beziehung. Berlin, 1876; Stübben, J., Der Städtebau (=Handbuch der Architektur, vol. IV,
no. 9). Darmstadt, 1890; Eberstadt, R., Handbuch des Wohnungswesens und der
Wohnungsfrage. Jena, 1909.
19
Taverne a.w. p. 17.
20
Sitte, C., Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Vienna, 1889;
Behrendt, W.C., Die einheitliche Blockfront als Raumelement im Stadtbau. Ein Beitrag zur
Stadtbaukunst der Gegenwart. Berlin, 1911; Brinckmann, A.E., Platz und Monument.
Untersuchungen zur Geschichte und Ästhetik der Stadtbaukunst in neuer Zeit. Berlin,
1908; idem., Deutsche Stadtbaukunst der Vergangenheit. Frankfurt, 1911.
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1.1 Het Duitstalig architectonisch discours van de stad: enkele van de
belangrijkste architectonische stadsstudies van rond 1900 die central staan in deze
studie: Baumeister, Stadt-Erweiterungen (1876); Stübben, Städtebau (1890); Sitte,
Der Städtebau (1889), Brinckmann, Platz und Monument (1908); Eberstadt,
Handbuch des Wohnungswesen und der Wohnungsfrage (1909); Behrendt, Die
einheitliche Blockfront (1911); Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst (1911);
Scheffler, Die Architektur der Großstadt (1911); Gessner, Das deutsche Miethaus
(1909).
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gang was.

21

Binnen het omvattende veld van Duitstalige stadsstudies

zocht de tuinstadbeweging naar specifieke oplossingen voor het
probleem van de grote stad: decentralisatie van stedelijke groei door
verstedelijking in groene groeikernen met lage woningdichtheden
aangelegd op enige afstand rond bestaande steden (het zgn. ‘satelliet’ model). Het merendeel van de Duitse stadsvorm-studies onderzocht
echter vanuit realistische en pragmatische overwegingen de
mogelijkheden voor hervormingen binnen de bestaande Großstadt. Dit
betekende overigens niet dat er sprake was van twee kampen in het
Duitse stadsonderzoek: Großstadt vs. Gartenstadt. Integendeel: veel
van de Großstadt-onderzoekers waren tegelijkertijd ook actief betrokken
bij ontwerp, ontwikkeling en bouw van Siedlungen. Gezien de enorme
vraag naar kleine en betaalbare woningen kon de tuinstad op korte
termijn echter geen structurele oplossing bieden waardoor men
voorlopig aangewezen bleef op de compacte bebouwingswijze van
etagehuurwoningen in nieuwe wijken binnen de bestaande steden.

22

Ondanks verschillen in methode en perspectief kenden de Duitse
stadsvormstudies toch een gemeenschappelijke aanleiding en
doelstelling: het bestrijden van de ruimtelijke en architectonische
desintegratie waaraan de stad sinds het industriële tijdperk onderhevig
was. Het onderzoek werd gedreven door de vraag hoe de vorm van de
stad in architectonische zin weer als eenheid gedacht kon worden. De
21

In navolging van de uit 1899 daterende Engelse Garden Cities Organisation werd in
Duitsland in 1902 de Duitse tuinstadvereniging opgericht (Deutschen
Gartenschaftgesellschaft – DGG). Een Duitse vertaling van Ebenezer Howard’s ToMorrow: A Peacefull Path to Real Reform (Londen 1898; de tweede editie uit 1902 droeg
als titel Garden Cities of To-Morrow) – het theoretisch manifest van de Engelse
tuinstadbeweging - verscheen pas in 1907. In 1910 werd een Duitse vertaling van Unwin’s
Town Planning in Practice (Londen 1909) gepubliceerd, waarin een verbinding werd
gelegd tussen het theoretische tuinstadmodel van Howard en de ideeën van een
‘picturesque’ stadsesthetiek van Camillo Sitte.
22
In 1914 telde Duitsland pas 30 tuinwijken met totaal slechts 6000 wooneenheden. Zie
verder over de Duitse tuinstadbeweging: K. Hartmann, Deutsche Gartenstadtbewegung:
Kulturpolitik und Gesellschaftsreform. München 1976; F. Bollery en K. Hartmann, 'A
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stadsvormstudies dienden kennis, instrumenten en modellen te
generen voor de ruimtelijke reorganisatie en uitbreiding van de
eigentijdse Großstadt. Daarmee ontwikkelde zich in Duitsland in de vier
decennia voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog een discursief veld
waarin de vorm van de stad een object van architectonisch onderzoek
en ontwerp begon te vormen.
1.2 Bestaand onderzoeksveld: positiebepaling
Het Duitse stadsvorm-onderzoek is tot nu toe vooral bestudeerd als
onderdeel van de planning- en stedenbouwgeschiedenis. In de
architectuurgeschiedenis is de betekenis van de Duitse stadsvormstudies daarentegen onderbelicht gebleven. Beide onderzoekstradities
hebben zich dan ook relatief autonoom ten opzichte van elkaar
ontwikkeld. In mijn onderzoek maak ik gebruik van kennis en inzichten
uit beide tradities, waardoor een ander perspectief op het Duitse
stadsonderzoek ontwikkelt kan worden.
1.2.1 Planning- en stedenbouwgeschiedenis
De eerste generatie stedenbouwhistorische studies die zich richten op
de industriële stad verschijnt na de Tweede Wereldoorlog en betreft
algemene overzichtswerken. Ze bespreken vooral de stadsontwikkeling
en stedenbouwkundige ontwerpen, maar nauwelijks de theorievorming
die hierbij tevens op gang kwam. Opmerkelijk is tevens de weinige
aandacht voor de Duitse stedenbouw in tegenstelling tot die in
Engeland, Frankrijk en de VS.

23

De eerste na-oorlogse studie exclusief
e

gewijd aan de Duitse stedenbouw in de 19 eeuw is van de hand van de

patriarchal utopia: the garden city and the housing reform in Germany at the turn of the
century', in: Sutcliffe, The Rise of Modern Urban Planning a.w., pp. 135-164.
23
Standaard werken zijn o.a.: P. Lavedan, Histoire de l'urbanisme, dl. 3: Epoque
contemporaine. Parijs 1952; L. Benevolo, L’ origini dell'urbanistica moderna. Bari 1960
(Eng. vert.The Origans of Modern Townplanning. Londen 1967); L. Mumford, The City in
History. Its Origins, its Transformations and its Prospects. New York 1961.
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Duitse historicus Hartog (1962): dit betreft echter vooral een analyse
van de stedenbouwpraktijk zonder een ideeën-geschienis.

24

De theorie van de stedenbouw vormt wel het exclusieve
onderwerp van de destijds hoog geprezen anthologie van de Franse
kunsthistorica Françoise Choay uit 1965: een waardevol tekstdocument
voorzien van een uitgebreide inleiding en kritisch commentaar bij de
teksten.

25

In vervolg op dit standaardwerk publiceerde de auteur in 1980

het lijvige La règle et le modèle; een even diepgravende als
speculatieve studie van stedenbouwtheorieën sinds de Renaissance.
Choay onderscheidt hierin twee ’genres’: de stad besproken vanuit de
optiek van een architectonische vormregulatuur (L.B. Alberti) en de stad
verbeeld als sociaal-utopische model (Th. More).

26

Choay beweert dat in

e

de loop van de 19 eeuw de sociaal-utopische benadering
e

richtinggevend werd in de stedenbouw – in de 20 eeuw uitmondend in
de functionalistische stedenbouw welke het vraagstuk van de stad
reduceerde tot een sociaal-economische probleem -, ten koste van die
van de architectonische regel, welke uiteindelijk zelfs zou zijn
verdwenen. Mijn stelling luidt daarentegen dat de architectonische
regulatuur in het stadsontwerp wel degelijk een rol bleef spelen, en
vanaf ± 1900 via het Duitse stadsonderzoek zelfs een sterke herleving
ondervond. Het verbaast dan ook niet dat Choay in haar boek (net als
overigens in dat uit 1965) het Duitstalig discours van de stad vrijwel
geheel negeert: naast Sitte wordt slechts zijdelings Stübben genoemd,
opgevat als exponent van de sociaal-technisch-wetenschappelijke
benadering.

24

27

e

R. Hartog, Stadterweiterungen im 19 Jahrhundert. Stuttgart, 1962.
F. Choay, L’urbanisme; utopies et réalités, une anthologie. Parijs 1965. De Engelse
vertaling, The Modern City: Planning in the 19th. Century (New York 1969), bevat alleen
de inleiding uit dit werk.
26
F. Choay, La règle et le modèl. Sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme. Parijs
1980. Eng. vert.: The Rule and the Model: On the Theory of Architecture and Urbanism.
Cambridge Mass. 1997.
27
Ibid., p. 233.
25
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e

Meer gedetaillereerde en specifieke studies over de 19 eeuwse
stedenbouw verschijnen in de jaren '80. In zijn publicaties behandelt de
Engelse historicus Anthony Sutcliffe de opkomst en ontwikkeling van de
moderne Westerse stedenbouw vanaf de 19e eeuw vanuit de optiek van
stedelijk beheer. Dit onderzoek bestrijkt Europa en de VS, waarbij de
internationale betekenis en invloed van de Duitse stedenbouw erkend
worden.

28

Het hoofdstuk gewijd aan Duitsland in zijn standaardwerk

Toward the Planned City uit 1981 behoort nog steeds tot een van de
betere compacte overzichten van en inleidingen tot de ontwikkeling van
de Duitse stedenbouw in de laat 19e en vroeg 20e eeuw.
Twee zeer complete en recente studies betreffen de
overzichtswerken van Kieß (1991) en Hall (1997).

29

Kieß presenteert

gedetailleerd en uitvoerig de veelzijdigheid van de stedenbouwkundige
e

problematiek in de 19 eeuw, waarbij naast Engeland en Frankrijk veel
aandacht is voor de ontwikkelingen in Duitsland. Hall geeft een
e

gedetailleerd overzicht van de 19 eeuwse stedenbouw aan de hand
van monografische hoofdstukken gewijd aan 15 hoofdsteden in westEuropa – waaronder Berlijn -, voorafgegaan door een hoofdstuk dat de
e

19 eeuwse stedenbouw in historisch perspectief plaatst. Zeer nuttig is
verder Hall’s becommentarieerde bibliografie in de inleiding van zijn
boek.
Een breed en ambitieus opgezet onderzoeksproject onder
aanvoering van de Duitse stedenbouwhistorici Gerhard Fehl en Juan
Rodrigues-Lores van de TH Aaken vond zijn neerslag in de publicatie
series Politik und Planung en Stadt, Planung und Geschichte . Delen
uit beide reeksen bevatten opstellen van diverse auteurs over
uiteenlopende deelaspecten van de stedenbouw in de periode van het
28

A. Sutcliffe (ed.), The Rise of Modern Urban Planning 1800-1914. Londen 1980; idem,
Towards the Planned City. Germany, Britain, the US and France, 1780-1914. Oxford
1981; idem (ed.), The Pursuit of Urban History. Londen 1983.
29
W. Kieß, Urbanismus im Industriezeitalter: Von der klassizistischen Stadt zur Garden
City. Berlijn 1991. Th. Hall, Planning European Capital Cities: Aspects of Nineteenthcentury Urban Development. Londen etc. 1997.
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midden van de 19e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, waarbij met
name de Duitse ontwikkelingen centraal staan.

30

De studies worden

bepaald door een sociaal-historisch perspectief, en boren vele - vaak
nieuwe - bronnen aan die een verbreding en verdieping van inzichten
oplevert ten aanzien van het Duitse stedenbouw-historisch onderzoek.
In dezelfde onderzoekstraditie staat ook de studie van amerikaan B.
Ladd (1990), die in zijn geheel gewijd is aan de stedenbouw in het
industriële Duitsland vóór de Eerste Wereldoorlog, gebaseerd op
orgineel en gedegen archief onderzoek van enkele Duitse steden.

31

De

sociaal-historische studies openen een breed perspectief op de
samenhang tussen stadsontwikkeling en stedenbouwpraktijk in de
industriële tijd in Duitsland, waarbij ook de stedenbouwtheorie aan de
orde komt: Fehl en Rodriguez-Lores publiceerden deelstudies over het
werk van Baumeister, Sitte en Eberstadt.
Tot exclusief onderwerp van studie wordt het Duitse discours
van de stad in het werk van Albers (1975), Piccinato (1977) en de
Collins (1965/1986).

32

Zowel het boek van Albers als dat van Piccinato
e

betreffen anthologieën van Duitse Städtebau-literatuur uit de laat 19 e

vroeg 20 eeuw, voorzien van een uitgebreide inleiding (in de Duitse
vertaling van Piccinato is alleen de inleiding overgebleven); ze vormen
een welkome en noodzakelijke aanvulling op de anthologie van Choay
30

G. Fehl en J. Rodrigues-Lores (red.), Städtebau um die Jahrhundertwende. Materialien
zur Entstehung der Disziplin Städtebau. Köln 1980; Stadterweiterungen 1800-1875. Von
den Anfängen des modernen Städtebaues in Deutschland. Hamburg 1983;
Städtebaureform 1865-1900. Von Licht, Luft und Ordnung in der Stadt der Gründerzeit.
Hamburg 1985; Die Kleinwohnungsfrage. Zu den Ursprüngen des sozialen
Wohnungsbaus in Europa. Hamburg 1987; Sozialer Wohnungsbau in Europa. Die
Ursprünge bis 1918. Ideen, Programme, Gesetze. Basel 1994; Stadt-Umbau: die
planmäßige Erneuerung europäischer Großstädte zwischen Wiener Kongreß und
Weimarer Republik. Basel 1995.
31
B. Ladd, Urban Planning and Civic Order in Germany, 1860-1914. Cambridge,
Mass./London 1990.
32
G. Albers, Entwicklungslinien im Städtebau. Ideen, Thesen, Aussagen 1875-1945:Texte
und Interpretationen. Düsseldorf 1975; G. Piccinato, La costruzione dell'urbanistica,
Germania 1871-1914. Rome 1977; Duitse vert. Städtebau in Deutschland 1871-1914
Genese einer wissenschaftlicher Disziplin Braunschweig/Wiesbaden 1983; G.R. en C.
Collins, Camillo Sitte: The Birth of Modern City Planning. Montreal 1965; uitgebreidde en
herziene editie New York 1986.
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(1965). Piccinato richt zich primair op de genese van de stedenbouw in
Duitsland als discipline en beperkt zich hiertoe tot de handboekmatige
werken van civiel-ingenieurs Baumeister en Stübben en econoom
Eberstadt en gaat nauwelijks in op de bijdragen van architecten en
kunsthistorici aan het stadsvormonderzoek in Duitsland. Dit laatste is
wel het geval in de studies van Albers en de Collins: Albers geeft een
chronologisch en thematisch overzicht van de Duitse stedenbouw
theorieën, terwijl de Collins een geschiedenis van het Duitse
stedenbouwdebat en theorievorming opbouwen rondom de figuur van
Camillo Sitte.
Ondanks deze overzichtswerken ontbreekt tot op heden een
integrerende studie die de context van en samenhang tussen de
veelheid aan stadsvorm-studies, in Duitsland tussen 1871 en 1914
verschenen, analyseert en in kaart brengt.
1.2.2 Geschiedenis en theorie van de moderne architectuur
In de geschiedschrijvingen van de moderne architectuur is tot op heden
nauwelijks aandacht besteed aan de betekenis van het Duitse
stadsonderzoek voor de ontwikkeling van de vroeg moderne
architectuur, de genese van de Moderne Beweging rond 1900. In de
standaard overzichtswerken ontbreken de namen van Stübben,
Eberstadt, Brinckmann etc. Slechts Sitte duikt hier en daar op, maar dan
slechts als ideologische tegenhanger van de voorhoede van de
moderne architectuur. Voor zover stedenbouw in
architectuurgeschiedenissen aan de orde is (m.n. bij Benevolo) voorziet
deze aanwezigheid vooral in een noodzakelijk geachte sociaaleconomische context: er wordt echter niet ingegaan op de specifieke
technieken van analyse en ontwerp van deze discipline in relatie tot die
van de architectuur. De afwezigheid van de Duitse stedenbouwtheoretici
in de geschiedenissen van de moderne architectuur is opmerkelijk,
omdat het stadsontwerp immers een centraal aandachtspunt vormt in de
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theorie en praktijk van de Europese architecten tijdens het interbellum:
de CIAM plaatst architectectonische vraagstukken in het kader van de
stedenbouwkundige problematiek van de industriële stad, voormannen
van de Moderne Beweging ontwikkelen theoretische stadsmodellen en
vooraanstaande architecten staan aan het hoofd van stedelijke diensten
in Europese steden.
De architectuurhistorici zoeken de bronnen van het modernisme
dan ook hoofdzakelijk in twee andere richtingen: de ontwikkeling van
nieuwe materialen en (bouw-)technieken enerzijds (glas, staal,
gewapend beton), en de Avantgardes in de beeldende kunsten
anderzijds.

33

Giedion vormt de enige uitzondering binnen deze traditie,

daar waar hij in Space, Time and Architecture (1941) nog een derde
bron voor het modernisme in de architectuur noemt: de stedenbouw.
Toch voert ook hij uiteindelijk de Avantgardes in de kunsten als
dominante factor op.

34

Enkel in de studie over de moderne architectuur

van Benevolo – zowel architectuur- als stedenbouwhistoricus - is de
stedenbouwcomponent sterker vertegenwoordigt.

35

Een eerste poging om het Duitse stadsonderzoek in relatie te
brengen met de geschiedenis van de vroeg-moderne Duitse architectuur
is de studie van Posener over de architectuur van Berlijn (1979): in
afzonderlijke hoofdstukken belicht hij verschillende aspecten van de
architectuur uit het Wilhelminische Duitsland, o.a. over stedenbouw en
33

Door hun enorme aantal is het onmogelijk in dit kader een overzicht te geven van zelfs
maar de belangrijkste historiografieën van de moderne architectuur. Ik beperk me hier tot
het noemen van de auteurs van klassieke overzichtswerken: Pevsner, Hitchcock, Giedion,
Banham, Zevi, Benevolo, Tafuri, Frampton, Curtis. Zie voor een breed overzicht en
kritische bespreking: P. Tournikiotis, The Historiography of Modern Architecture.
Cambridge, Mass./Londen 1999; zie tevens: V.M. Lampugnani, ‘Die Geschichte der
Geschichte der “Moderne Bewegung” in der Architektur 1925-1941: eine kritische
Übersicht’, in: V.M. Lampugnani en R. Schneider (red.), Moderne Architektur in
Deutschland, 1900 bis 1950. Expressionismus und Neue Sachlichkeit. Stuttgart 1994, pp.
273-295.
34
S. Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a New Generation.
3
Cambridge, Mass. 1941, 1954 . Giedion wijst met name op de invloed van het Cubisme,
dat een geheel nieuw ruimtelijk bewustzijn toont: de eenheid van tijd en ruimte en de
bevrijding van het klassieke perspectief.
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woningbouw; ook hier betreft het echter slechts deelstudies binnen een
groter geheel, waardoor een volledig, geïntegreerd beeld uitblijft.

36

De impact van verstedelijking en stedenbouw op de
ontwikkeling van de architectuur en het architectonisch denken van het
modernisme wordt voor het eerst een serieus item in het Italiaanse
architectuurhistorisch en –theoretisch onderzoek vanaf midden jaren
‘60. Hierbij moeten twee scholen worden onderscheiden: enerzijds de
architectuurhistorici van de Venetiaanse school (o.a. Tafuri, Dal Co,
37

Cacciari), verbonden aan de universiteit van Venetië (IUAV) ;
anderzijds de architecten van de Tendenza beweging (Rossi, Aymonino,
Canella, Samonà, Scolari, Semerani, Grassi, Monestiroli e.a.), met als
academische thuisbasis de architectuurfaculteit van de Politecnico van
Milaan.

38

De architectuurhistorici Tafuri en Dal Co starten hun
standaardwerk over de moderne architectuur, Architettura
Contemporanea (1976), met drie hoofdstukken over de opkomst en
e

ontwikkeling van de stedenbouw in Europa en de VS in de late 19 en
e

vroeg 20 eeuw, waarbij op het belang van de Duitse
stedenbouwhandboeken van Baumeister, Stübben, Gurlitt, Hegemann
en Sitte wordt gewezen. In de daarop volgende hoofdstukken worden de
verschillende bewegingen en tendensen in de moderne architectuur
steeds tegen de achtergrond van het proces van verstedelijking en de
opkomst van een grootstedelijke cultuur behandeld. De vroeg-moderne
Duitse architectuur wordt in een zelfstandig hoofdstuk expliciet geplaatst
35

L. Benevolo, Storia dell'architettura moderna. Bari 1960. Eng. vert.: History of Modern
Architecture. Cambridge, Mass.: Routledge & Kegan Paul, 1971.
36
J. Posener, Berlin auf dem Wege zu einer neuen Architektur. Das Zeitalter Wilhelms II.
2
München/New York 1979 , 1995; van belang zijn hier met name de hoofdstukken ‘Der
Städtebau’ en ‘Das Mietshaus wandelt sich’.
37
Zie over de Venetiaanse school van architectuurhistorici: F. Claessens en D. van den
Heuvel (red.), Venetiaanse perspectieven. Themanummer Oase, tijdschrift voor
architectuur, nr. 49 1996.
38
Zie over de architectuurbeweging Tendenza: S.U. Barbieri, H. Engel, F. Claessens,
‘Giorgio Grassi en Tendenza gezien vanuit Nederland’, nabeschouwing in: Grassi, De
logische constructie van de architectuur, a.w., pp. 179-235 en L. Semerani (red.),
Architectural Design Profile nr. 59, 1985.
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in het licht van de confrontatie met de Großstadt.

39

Daarnaast wijden de

Venetianen diepgravende deelstudies aan de architectonische cultuur in
Duitsland rond 1900 in relatie tot de Großstadt. Zowel de
architectuurhistorici Tafuri en Dal Co als filosoof Cacciari trachten een
intellectuele verbinding te leggen tussen enerzijds de Duitse filosofie en
(stads-)sociologie rond 1900 (Simmel, Weber, Sombart, Nietzsche etc)
en anderzijds het Duitse architectonisch denken uit die tijd.

40

In

tegenstelling tot de traditionele architectuurgeschiedenissen, die vooral
een geschiedenis van gebouwen en hun architecten zijn, werken de
Venetiaanse historici een ideeëngeschiedenis van de moderne, en met
name Duitse, architectuur uit.
Hoewel de Venetiaanse historici de opkomst van de industriële
stad, de grootstedelijke samenleving en de moderne stedenbouw als
cruciale ontwikkelingen beschouwen voor de genese van de moderne
architectuur en haar gedachtengoed, zijn het echter de architecten van
Tendenza die in hun architectuurtheoretisch onderzoek wijzen op de
betekenis van de Duitse stadsstudies hierin. Tendenza nuanceert het
heersende dogma dat de geschiedschrijving van de moderne
architectuur sinds haar aanvang domineert, en volgens welke het
modernisme een breuk met de traditie en de geschiedenis
bewerkstelligde. Architecten als Rossi, Grassi en Monestiroli tonen aan
dat de relatie tussen geschiedenis en moderniteit voor althans een deel
van de moderne beweging op zijn minst complex is, en wijzen hiertoe
o.a. op verbindingen tussen de modernen en de klassieke traditie. Het
Milanese onderzoek plaatst de Duitse stadsstudies in de historische lijn

39

M. Tafuri en F. Dal Co, Architettura contemporanea. Milaan1976; Eng. vert.: Modern
Architecture. New York 1979; herdruk in 2 dl: New York 1986, hfdst. VI: ‘The Werkbund:
architecture faces the Metropolis’.
40
M. Tafuri, Ontwerp en utopie. Architectuur en de ontwikkeling van het kapitalisme.
Nijmegen 1978 (oorspr. Rome/Bari 1973), hfdst. 3-5; M. Cacciari, Architecture and
Nihilism: On the Philosophy of Modern Architecture. New Haven/Londen 1993 (een
compilatie en bewerking van eerder gepubliceerd werk), i.h.b. deel I: ‘The Dialectics of the
negative and the Metropolis’; F. Dal Co, Figures of Architecture and Thought, German
Architecture Culture 1880-1920. New York 1990 (oorspr. Bari 1982).
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van wat zij de ‘rationalistische traditie van architectuurtractaten en handboeken’ noemen: een traditie die zich kenmerkt door een bewust
streven naar een rationele ontwikkeling van architectonische kennis. De
Italianen argumenteren dat het Duitse stadsvormonderzoek niet alleen
in functie stond van de stedenbouw rond 1900, maar tevens een
belangrijke rol vervulde in de ontwikkeling van de architectuur van die
tijd. ‘Het probleem van de grote stad wordt immers’ – aldus Grassi – ‘om
verschillende redenen, vooral in Duitsland, in die tijdsspanne het
centrale element van de architectonische ervaring, en rond dit thema
wordt – door middel van een reeks systematische studies, hypothesen
en tekeningen – het theoretisch vertoog van de architectuur in de meest
geavanceerde termen geconstrueerd.’

41

In het theoretisch onderzoek

van Tendenza wordt een historische lijn getrokken van de Renaissance
via de Verlichting naar de Moderne Beweging, die, op basis van
gemeenschappelijke rationalistische uitgangspunten, de theoretische
verhandelingen van architecten als Filarete, Le Muet, Milizia, Boullee,
Loos, Hilberseimer en Tessenow verbindt. De stadsstudies van o.a.
Stübben, Eberstadt, Sitte, Scheffler, Brinckmann en Wolff worden door
Tendenza in het licht van deze traditie gelezen.

41

42

Grassi, De logische constructie van de architectuur, a.w. p. 113.
Het onderzoek van Tendenza naar de rationalistische architectuur vindt zijn weg in de
tijdschriften Casabella en Controspazio en in afzonderlijke publicaties, waaronder
L’architettura della città (1966) van Rossi, La costruzione logica dell’architettura (1967)
van Grassi en L’ architettura della realtà (Milaan 1979) van Monestiroli. Waar Rossi een
herlezing start van de Verlichtingstractaten (Milizia, Violet-le-Duc, Boullee) en Monestiroli
de betekenis van de stad en de geschiedenis voor de rationalistische traditie in de
architectuur onderzoekt, heeft Grassi bijzondere aandacht voor de betekenis van het
Duitse stadsonderzoek van rond 1900. Zie: Grassi, De logische constructie, h.5 en idem:
‘La casa d’habitazione nelle città tedesche’ (1966) en ‘Architettura e razionalismo’ (1970),
in: Scritti scelti, 1965-1999. Milaan 2000, pp. 26-63. Monestiroli bespreekt het Duitse
stadsonderzoek in: L’architettura della realtà, h.2, §4-7, pp. 102-133. Rossi behandelt de
handboektraditie in de architectuur o.a. in: ‘Tipologia, manualistica e architettura’ (1966),
in: A. Rossi, Scritti scelti sull’architettura e la città 1956-1972. Milan, 1975.
42
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1.3 De wending naar de stad: een paradigmawisseling in de
architectuur
Het Duitse stadsvorm-onderzoek is tot op heden overwegend
onderzocht vanuit het licht van de geschiedenis van de Duitse
stedenbouw en de opkomst van de stedenbouwkunde als zelfstandige
discipline (zie §1.2.1). In dit onderzoek behandel ik de Duitse
stadsvorm-studies echter vanuit het perspectief van de architectuur,
voortbouwend op de inzichten en hypothesen zoals ontwikkeld in het
architectuurtheoretisch onderzoek van de Italiaanse Tendenza-groep,
welke ik hier nader onderzoek en uitwerk. Hoewel het materiaal van mijn
onderzoek dus reeds historiografisch is bewerkt, zijn de gekozen
invalshoek en bewerking ervan echter nieuw.
Mijn uitgangshypothese luidt dat de opkomst van het
architectonisch stadsvorm-onderzoek in Duitsland gedurende de
decennia rond 1900 duidt op een paradigmawisseling in het
architectonisch denken waarbij een herdefinitie van architectonisch
object plaats vindt vanuit het perspectief van de stad. Ik duid deze
omslag aan als een ‘wending naar de stad’.

43

Deze paradigmawisseling

manifesteert zich in eerste instantie in de Duitse stadsvormstudies zoals
die in de periode tussen de eenwording van het Duitse Rijk (1871) en
het begin van de Weimar Republiek (1918) tot stand komen. Daarom
vertrekt mijn onderzoek vanuit een analyse van dit discours van de stad.
Alvorens in deze paragraaf de methodische achtergronden van het
paradigma-concept te bespreken ga ik eerst in op de
architectuurhistorische ontwikkeling waarbinnen het ‘discours van de
stad’ hier geplaatst wordt: de traditie van handboeken en tractaten in de
architectuur.

De typering ‘wending naar de stad’ kan hier analoog gelezen worden aan het begrip
‘linguistic turn’ uit de taalfilosofie en –wetenschappen, welke zich aan het begin van de
e
20 -eeuw voltrok (o.a. via het werk van Wittgenstein).
43
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1.3.1 Architectuur en wetenschap: het disciplinair discours
Onderzoek naar de stad als gebouwd en te ontwerpen fysiek-ruimtelijk
object gaat terug op de Renaissance, waar het een integraal onderdeel
vormde van de architectuurtractaten. Choay stelt dat architectuur
e

verhandelingen zich sinds de 15 eeuw niet enkel beperken tot
individuele gebouwen, afzonderlijke architectonische objecten, maar de
gebouwde omgeving in zijn geheel tot onderwerp hebben: hun object
van studie reikt van ‘huis tot stad’.

44

De productie van tractaten speelde

een belangrijke rol in de genese van de architectuur als zelfstandige
discipline tijdens de Renaissance: het vormde de spil in de ontwikkeling
van een eigen disciplinair discours. Foucault definieert het begrip
‘discours’ (vertoog) als de productie van de materiële werkelijkheid van
gesproken of geschreven woorden binnen een discipline. Het speelt een
cruciale rol bij de formering en opbouw van die discipline: via het
discours wordt namelijk een corpus van kennis, theorieën, methoden en
modellen geformaliseerd, waarmee een discipline haar eigen werk- en
kennisgebied afbakent en toe-eigent. Het discours vormt een kader voor
het leren van de disciplinaire canon, en vervult zo een belangrijke rol in
het socialisatieproces van een vakbeoefenaar.

45

Naast deze

disciplinaire functie heeft het architectonisch discours in de Renaissance
ook nog een andere betekenis: via hun tractaten trachtten architecten
hun vak tevens een plek te geven binnen het wetenschapsbegrip van
die tijd: door een mathematisering van hun ‘kunde’ (ontwerpen als
toegepaste meetkunde) en de theoretische explicitering daarvan in
architectuurtractaten hoopte men zich normen van de artes liberalies toe
te eigenen.

46

Met de sterke ontwikkeling en differentiatie van de

wetenschappen in daarop volgende eeuwen en het hierdoor ingrijpend
44

Choay, The Rule and the Model, a.w. p. 4.
M. Foucault, L’orde du discours. Parijs 1971, Ned. vert.: De orde van het vertoog.
2
Meppel 1976, 1982 , pp. 9-10, 26, 36; idem, L’archéologie du savoir. Parijs 1969, Eng.
vert.: The Archeology of Knowledge. New York 1972, pp. 38 en 194.
45
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veranderdende wetenschapsbegrip werd het voor de architectuur echter
steeds moeilijker haar wetenschappelijke pretentie waar te maken. In
Frankrijk werd de discursieve praktijk van de architectuur gedurende de
e

e

17 en 18 eeuw onder de koninklijke vlag van de Académie Royale
geïnstitutionaliseerd, verder uitgebouwd en gesystematiseerd volgens
de ‘mathesis’ van de nieuwe wetenschappen, resulterend in een
veelheid van architectuurverhandelingen.

47

De aard van de discursieve

werken van de architectuur veranderde tijdens de Verlichting vervolgens
drastisch, toen de Vitruviaanse canon als zekere en universele
normatieve basis voor de architectuur in twijfel werd getrokken. Er
dienden zich nieuwe discursieve vormen aan zoals encyclopedieën,
dictionnaires en handboeken die niet langer een theorie van het
ontwerpen uiteen zetten, maar slechts systematische ordening van
architectonische kennis beoogden op basis van rationele methoden van
beschrijving en classificatie. De principes van het vak werden in deze
werken niet langer expliciet geformuleerd, deze werden geacht besloten
te liggen in de keuze van historische, als exemplarisch beschouwde en
te veralgemenen voorbeelden.

48

e

Tot aan de 19 eeuw bleef de stad een

object van architectonische beschouwing, bijvoorbeeld in het leerboek
voor de École Polytechnique van de Franse architect Durand (ca. 1800)
of de Duitse equivalenten ervan: de leerboeken van bijvoorbeeld
e

Schinkel en Weinbrenner uit dezelfde tijd. In de latere 19 eeuw werd de
stad echter meer en meer een object van ‘wetenschap’ dat, onder druk
van industrialisering, bevolkingsexplosie en verstedelijking onder de

46

Binnen de zeven vrije kunsten behoorde de meetkunde tot de sub-groep die betrekking
had op getallen: het quadrium (muziek, geometrie, aritmetica, astrologie). De drie vrije
kunsten van het trivium (retorica, garmmatica, dialectiek) waren gerelateerd aan taal.
47
Zie D. Bilodeau, Precedents in Design Thinking in the Age of Relativization.
Transformations of the Normative Discourse on the Orders of Architecture in France
between 1650 and 1793. Delft 1997; A. Tzonis, ‘De Adadémie Royale en de neergang van
het Ancien Régime’, in: idem, Het architectonisch denken, a.w. pp. 241-248.
48
Grassi, De logische constructie van de architectuur, a.w. pp. 28-29. Zie tevens: S. Lavin,
'Re Raeding the Encyclopedia: Architectural Theory and the Formation of the Public in
Late-Eighteenth-Century France', Journal of the Society of Architectural Historians, Vol.
53, nr. 2, juni 1994, pp. 184-192.
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disciplinerende blik van artsen, economen, sociaalwetenschappers en
ingenieurs kwam te staan. Er ontwikkelde zich hieruit een geheel
nieuwe, specialistische discipline met wetenschappelijke pretenties, de
‘stedenbouw’ (Städtebau in Duitsland, town- of cityplanning in Engeland,
l’urbanisme in Frankrijk) die tevens een eigen discours produceerde: in
Spanje publiceerde ingenieur Ildefonso Cerdà – de vader van de grote
e

19 eeuwse stadsuitleg van Barcelona (1859) – het eerste
stedenbouwkundig handboek in Europa geschoeid op civiel-technische
49

leest: Teoriá general de la urbanización (1867) ; in Duitsland zag het
eerste stedenbouwhandboek het licht in 1876: Stadterweiterungen van
ingenieur Baumeister. Choay beweert nu dat met de opkomst van de
stedenbouwkunde en haar sociaal-technisch wetenschappelijke
handboeken de stad verdwijnt uit het discours van de architectuur: zij
spreekt zelfs van een ‘deconstruction of the architectural treatise’: de
stad als te ontwerpen fysiek-ruimtelijk structuur wordt tot het exclusieve
domein van de ingenieur.

50

Toch beleefde de stad vanaf de late 19

e

eeuw weer een ware opleving in het architectonisch denken, met name
in Duitsland – hetgeen Choay blijkbaar ontgaat: in korte tijd kwam in het
Duitse taalgebied een stroom van publicaties opgang waarin het
vraagstuk van het stadsontwerp weer tot onderwerp van
architectonische beschouwing wordt. Incidenteel verschijnen in deze
periode ook elders in Europa boeken over stadsontwerp, maar nergens
in dergelijk grote aantallen en met zo’n krachtige onderlinge samenhang
en systematiek als in Duitsland. Een mogelijke verklaring hiervoor zou
kunnen zijn het relatief laat maar tevens heftig inzetten van
49

Pas recentelijk verscheen een gedeeltelijke Engelse vertaling van dit lang onbekend
gebleven werk en andere geschriften van Cerdà: The Five Bases of the General Theory
of Urabnisation. Onder red. v. A. Soria y Puig. Barcelona/Madrid, 1999.Zie voor nadere
beschouwingen over Cerdà als stedenbouwer: F. Magrinyà en S. Tarragó (red.), Cerdà:
Urbs i Territori. Planning Beyond the Urban. Barcelona/Madrid 1996.
50
Choay, The Rule and the Model a.w. pp. 214 en 233. De term ‘deconstruction’ lijkt in dit
geval iets te ‘sophisticated’; ‘destruction’ lijkt hier meer op zijn plaats. De opkomst van het
e
‘wetenschappelijk’-discours van de 19 eeuwse stedenbouw bespreekt Choay nader in
hoofdstuk 5 van haar boek. Zie hierover tevens: J. de Graaf, A. Habets, W. Nijenhuis,
Meten en regelen aan de stad. Delft 1979, pp. 30ff.
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industrialisatie en verstedelijking in Duitsland, waardoor men hier kon
profiteren van ervaringen die reeds eerder in o.a. Engeland, Frankrijk en
de VS in de praktijk waren opgedaan met het vraagstuk van
stadsontwerp in de industriële tijd. De opkomst van het stadsvormonderzoek in Duitsland dient naar mijn overtuiging begrepen te worden
vanuit een structurele omslag in het architectonisch denken in de
decennia rond 1900 te typeren als een wending naar de stad, waarbij
architectonische vraagstukken van dan nog slechts vanuit het kader van
de stad benaderd kunnen worden.
1.3.2 Het paradigma en discoursconcept: methode van
onderzoek
De wending naar de stad wordt in mijn onderzoek in methodische zin
opgevat als een ‘paradigmawisseling’ in de architectuur. Het paradigmaconcept werd aan het begin van de jaren ’60 geïntroduceerd door de
wetenschapshistoricus en -filosoof Thomas Kuhn in een poging tot een
sociologisering van de wetenschapsgeschiedenis te komen.

51

Onder

een paradigma verstaat Kuhn ‘de hele constellatie van overtuigingen,
waarden, technieken enz., die de leden van een gegeven[vak-]
gemeenschap gemeen hebben.’

52

Een paradigma structureert het

perspectief op het kennisobject van een discipline, omvat een gedeeld
instrumentarium en oplossingsrichtingen, en bepaalt mede hierdoor de
grenzen en beperkingen van het werk- en probleemveld van de
vakgemeenschap.

53

Daarnaast duidt Kuhn met het begrip ‘paradigma’ ook op
concrete oplossingen die binnen een vakgebied de status van

51

2

Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962, 1970 ; Ned.
4
vert.: De structuur van wetenschappelijke revoluties. Amsterdam, 1972, 1987 .
52
Kuhn, ‘Naschrift 1969’ in: De structuur…, p. 227.
53
Kuhn, De structuur…, p. 148. Kuhn gebruikt hiervoor ook wel de metafoor van het
‘puzzel-oplossen’, waarbij binnen iedere vakgemeenschap slechts een beperkt aantal
puzzels kunnen worden opgelost volgens de binnen het heersende paradigma
gehanteerde methoden, standaard voorbeelden en modellen. Zie Kuhn, De structuur…,
hfdst. 4.
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‘exemplarische voorbeelden’ of ‘modellen’ hebben. Deze exempels
spelen een belangrijke rol in de kennisoverdracht binnen een vakgebied:
de grondbeginselen, wetten en theorieën van een vak worden niet in
abstracto geleerd maar aan de hand van hun concrete toepassingen.
De voorbeelden die in de hand- en leerboeken de theorieën begeleiden
staan er dan ook niet slechts als versiering of illustratie; de studie ervan
is essentiëel voor het leren van het vak.

54

Wat geleerd wordt zijn niet

alleen de regels en hun toepassing, maar vooral het zien van
verwantschappen tussen eerdere problemen en nieuwe. Nieuwe
problemen worden opgelost door ze te modelleren naar vroegere,
bekende oplossingen. Het leren verloopt dus via analogie relaties, en
niet zozeer via wetten of regels, en betreft het opdoen van ‘impliciete
kennis’ die is vastgelegd in gemeenschappelijk aanvaarde standaard
voorbeelden.

55

Een paradigmawisseling treedt op wanneer een discipline
geconfronteerd wordt met vraagstukken en problemen die binnen de
methoden, modellen en overtuigingen van het heersende paradigma
niet kunnen worden opgelost. Er ontstaat dan een crisis binnen het
vakgebied waarbij de bestaande consensus over het paradigma begint
te wankelen, waardoor er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van een
nieuw paradigma. Dit nieuwe paradigma, dat onverenigbaar is met het
oude, kenmerkt zich door een ander perspectief op het kennisobject en
een nieuwe set van (theoretische) begrippen, instrumenten en
modellen.

56

Hoewel Kuhn het paradigma-concept aanvankelijk bespreekt in
relatie tot de ‘echte’ (natuur-)wetenschappen, stelde hij later dat zijn
model wel degelijk ook van toepassing is op de menswetenschappen en
kunstgeschiedenis, reagerend op de positieve onthaal door deze

54
55
56

Kuhn, De structuur ..., pp. 71-73.
Kuhn, ‘Naschrift’, pp. 245-247.
Kuhn, De structuur..., pp. 128-129.
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disciplines.

57

Onderwerpen zoals ‘the role of competing schools and of

incommensurable traditions, of changing standards of value, and of
altered modes of perception’, waren immers reeds lang voordat Kuhn
zijn paradigma-theorie introduceerde gemeengoed in de praktijk van
historici van literatuur, muziek, kunsten en politiek.

58

Zijn eigen theorie

baseert hij in tweede instantie dan ook op de door deze historici
gehanteerde, maar door hen niet nader getheoretiseerde, indeling in
perioden op grond van revolutionaire doorbraken in stijl, smaak en
institutionele structuur.

59

Ondanks de structurele verschillen die er

bestaan tussen de wetenschappen en de kunsten (in het bijzonder wat
betreft doel en middelen)

60

ziet Kuhn daarom wel degelijk een

mogelijkheid om zijn theoretisch model ook op dit kennisveld toe te
passen.
In de geschiedenis van zowel wetenschap als kunst kunnen
enerzijds perioden onderscheiden worden ‘during which practice
conforms to a tradition based upon one or another stable constellation of
values, techniques, and models’, terwijl andere perioden zich
kenmerken door ‘relatively rapid change in which one tradition and one
set of values and models gives way to another.’

61

Daarnaast verloopt

kennisoverdracht in de kunsten, meer nog dan in de wetenschappen,
hoofdzakelijk via voorbeelden, zonder uitbouw van een erg expliciete
theorie. Kunstwerken kunnen volgens Kuhn dan ook beter worden

57

Kuhn, ‘Naschrift 1969’, pp. 265-266 en idem, ‘Comment’ (on the Relations of Science
and Art), in: Comparative Studies in Philosophy and History, XI, 1969, pp. 403-412.
58
Kuhn, ‘Comment’, p. 403.
59
Kuhn, ‘Naschrift’, p. 266.
60
De overeenkomst tussen het werk van de kunstenaar en dat van de wetenschapper ziet
Kuhn vooral in het moeten oplossen van technische puzzels: ‘(…)the artist, too, like the
scientist, faces persistent technical problems which must be resolved in the pursuit of his
craft.’ Het verschil tussen beide is echter voornamelijk gelegen in doel en middelen van
hun arbeid: ‘(...) the artist’s goal is the production of aesthetic objects; technical puzzles
are what he must resolve in order to produce such objects. For the scientist, on the other
hand, the solved technical puzzle is the goal, and the aesthetic is a tool for its attainment.
(...)what are ends for the artist are means for the scientist and vice versa.’ Kuhn,
’Comment’, p. 405.
61
Kuhn, ‘Comment’, p. 409.

39

DE STAD ALS ARCHITECTONISCHE CONSTRUCTIE

beschouwd als modellen van elkaar dan als creaties volgens abstracte
stijlwetten.

62

Ook in de architectuur spelen bij de overdracht van kennis
voorbeelden een belangrijkere rol dan ‘theorieën’. Sinds de
Renaissance kent de architectuur een traditie van het verzamelen,
beschrijven, classificeren en documenteren van (historische)
voorbeelden in de vorm van ‘traktaten’ en ‘handboeken’. Het doel van
de in deze werken gepresenteerde exempels is te komen tot een
leidraad, een model dat het eigentijdse ontwerpen zou kunnen sturen en
als voorbeeld kan dienen. In de traktaten construeert men zo een
‘architectonisch apparaat’ dat zowel een cognitief als een normatief
systeem omvat. De traktaten vervullen de rol van catalogi, waarin
ontwerpen uit het verleden als modellen voor gebouwen van de
toekomst kunnen worden geraadpleegd.

63

1.3.3 Over het modelbegrip in de architectuur
In het proces van architectonisch ontwerpen speelt het gebruik van
historische voorbeelden traditioneel een belangrijke rol. Dergelijke
exempels vervullen een belangrijke functie in de wijze van opbouw,
ontwikkeling en overdracht van architectonische kennis. Deze
modelmatige voorbeelden kunnen zowel betrekking hebben op vormaspecten van gebouwen of steden als op de wijze van hun tot
standkoming. Exempels fungeren in de architectuur als
‘architectonische modellen’.

64

Dit modelbegrip is in het architectonisch

onderzoek in eerste instantie in Frankrijk gedurende de jaren 1970’
ingevoerd. In navolging van de Italiaanse architectuurhistoricus Tafuri
stapten architect-onderzoekers Castex c.s. over van een meer
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Kuhn, De structuur... p. 266 en ‘Comment’, p. 412.
A. Tzonis, Het architectonisch denken. Nijmegen, 1982 (1991), pp. 64 en 72.
Dit ‘architectonisch model’-begrip moet overigens niet verward worden met het ‘sociaalutopisch model’ dat Choay in La règle e le modèl (1980) hanteert (zie §1.2.1). Het
‘architectonisch model’ komt daarentegen meer overeen met haar begrip van de
‘architectonische regel’.
63
64
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traditionele ‘geschiedenis van gebouwen’ naar een die ‘de processen
die deze gebouwen voortbrengen’ onderzoekt. Daarbinnen richt de
aandacht zich vervolgens specifiek op het aandeel van het
architectonische ontwerpen. Voor hun analyse van deze vorm van
intellectuele arbeid introduceerden Castex c.s. het begrip
‘architectonisch model’, dat zij definiëren als ‘een samenstel van
begrippen, verwijzingen en technieken, op basis waarvan het ontwerp
wordt gemaakt.’ Hun onderzoek naar de architectuur bestudeert dan de
wijze van vorming, overdracht en vervorming van dergelijke modellen. 65
Hoewel de methode van Castex c.s. zich productief getoond
heeft als alternatief voor meer traditioneel architectuurhistorisch
onderzoek, is hun definitie van ‘architectonisch model’ nogal mager in
het licht van het paradigmaconcept van Kuhn, zoals hiervoor
uiteengezet, en vraagt om nadere uitwerking. Het modelbegrip zoals dat
in de architectuur functioneert kan binnen het brede scala van
modelbegrippen nog het beste aangeduid worden als een ‘empirisch
analogiemodel’. ‘Empirisch’ omdat het gebruik maakt van concrete
structuren en processen (te onderscheiden van ‘theoretische’
modellen); ‘analogie’ omdat dit model werkt via vergelijking met
bekende situaties: de transplantatie van een bekend en vertrouwd
systeem naar een nieuwe of toekomstige situatie.66 Waar dit
analogiemodel in de wetenschappen in de regel vooral een verklarende
of experimentele functie heeft binnen een onderzoekssituatie, heeft het
in het architectonisch onderzoek vooral een operatief karakter voor het
ontwerpen van gebouwen en steden. Tafuri spreekt in dit verband van
J. Castex c.s., Formes urbaines. Parijs 1977; Ned. vert.: De rationele stad. Nijmegen
4
(SUN) 1984; herziene en uitgebreide druk Amsterdam (SUN) 2003 , pp. 200-2002. De
auteurs onderscheiden in hun werk ‘architectonische’ van ‘culturele’ modellen (pp. 202ff).
Ze verwijzen naar Tafuri, Teorie e storia dell’architettura (Rome 1968), die vanuit een
marxistische analyse een objectmatige geschiedschrijving inruilde voor een die de
architectuur als ‘arbeid’ en ‘productie’, m.a.w. als ‘discipline’, onderzoekt.
66
K. Bertels en D. Nauta, Inleiding tot het modelbegrip. Amsterdam 1974, pp. 123-124 en
133-134. De auteurs onderscheiden in de wetenschap naast het analogiemodel ook
65
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‘operatieve kritiek’ (te onderscheiden van ‘operatieve
geschiedschrijving’): het is een vorm van architectonisch of
stadsonderzoek dat tracht de geschiedenis te actualiseren en om te
zetten in een instrument voor concreet handelen (lees: ontwerpen).
Hiertoe richt deze vorm van architectonisch onderzoek zich op het grote
(historisch) reservoir van concrete ontwerpen (al of niet gerealiseerd)
met als doel uitgangspunten voor ontwerpkeuzen te formuleren
waarvoor architecten zich in hun actuele praktijk gesteld zien.67
Een architectonisch model functioneert in de regel dus via een
analogie met voorbeelden van concrete architectonische vormen of
ontwerpoplossingen die als exemplarische referentievormen gelden.
Sinds de Renaissance betrof dit primair het voorbeeld van de Antieken.
‘De Renaissance is de eerste periode die voor zichzelf een verleden
selecteert. Het verleden is op elk gebied van het weten het essentiële
precedent waarnaar de keuzen van de eigen periode verwijzen: de
vormen van de Oudheid worden opgevat als model.’68 In de Verlichting
wordt de absolute autoriteit van het antieke, vitruviaanse model in twijfel
getrokken en verliest het zijn functie als herhaalbaar model. Vanuit een
opkomend historisch bewustzijn worden de vormen van de Oudheid
vooral geïdentificeerd met de oorsprong van de architectuur, ‘een
vertrekpunt waarvan de eigen vooruitgang gemeten kan worden.’69 Het
e

historisme van de 19 eeuw kiest vervolgens definitief niet meer één
specifieke periode als referentie maar de geschiedenis als zodanig:
architectonische modellen konden in principe ontleend worden aan
schaalmodellen, ideaalmodellen, structurele modellen, mathematische modellen en
abstracte modellen.
67
M. Tafuri, Teorie e storia dell’architettura. Rome/Bari 1968; Eng. vert. Theories and
History of Architecture. Londen etc. 1980, pp. 149-158. Het begrip ‘kritiek’ duidt vooral op
een ‘oordeels moment’ dat in deze vorm van kennisontwikkeling besloten ligt, in
onderscheid met het als ‘objectief’ beschouwde zuiver wetenschappelijk onderzoek.
68
A. Monestiroli, ‘Natura, tecnica, storia: Le forme dell’analogia nel linguaggio
architettonico’, in: idem, L’architettura della realtà. Milaan 1979; Turijn 1999, hfdst. 4; Ned.
vert.: ‘Natuur, techniek, geschiedenis. Vormen van analogie in de architectonische taal’, in;
Oase nr. 62, pp. 97-127 (cursivering van mij, f.c.). Zie tevens: A. Monestiroli, The Metope
and the Triglyph. Nijmegen 2005, hfdst. 1.
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iedere willekeurige periode uit de geschiedenis van de architectuur. En
hoewel de moderne architectuur van na 1900 vaak geïdentificeerd wordt
met een definitieve breuk met de geschiedenis, blijft toch ook hier de
analogie met historische vormen aanwezig. Niet in de vorm van neoe

stijlen zoals in de 19 eeuw, maar juist door de vormen te ontdoen van
hun historisch karakter, vanuit een drang naar boven-historische,
algemene vormen. De aandacht in het architectonisch onderzoek
verschuift in deze periode naar de artistieke vorm als formeel systeem:
de samenhang tussen de enkelvoudige elementen en het geheel.70 Met
de ‘wending naar de stad’ die in het Duitse architectonisch denken rond
1900 werd ingezet wordt het architectonisch object niet langer
gedefinieerd in termen van een individueel, monumentaal bouwwerk,
maar juist door het gebouw als ruimtevormend element binnen het
grotere verband van de stadsvorm. De constructie van architectonische
modellen richtte zich binnen dit veranderd perspectief vervolgens op de
architectonische kenmerken van de stadsvorm en de stedelijke ruimte.
Wanneer we deze paradigmawisseling in het architectonisch denken
willen verklaren dienen we na te gaan hoe en waarom architecten in
deze periode tot een dergelijke (her-)definitie van hun disciplinair object
kwamen. Deze vragen bepalen de opzet van dit boek.
1.4 Opbouw van de studie
Dit onderzoek is chronologische opgebouwd. In zes opeenvolgende
hoofdstukken wordt via een genealogie van het architectonisch discours
van de stad nagegaan hoe de wending naar de stad zich tussen 1871
en 1918 binnen het Duitse architectonische denken voltrok.

Idem.
Het is vooral uit Italiaanse hoek dat op deze vorm van continuering van de analogie van
historische vormen, het verband met het verleden, de traditie, in de moderne architectuur
is gewezen, zie bijvoorbeeld Monestiroli, ‘Natuur, techniek, geschiedenis’ a.w., pp. 110ff,
maar tevens G. Grassi, De logische constructie van de architectuur. Nijmegen 1997, hfdst.
6, waar deze spreekt van ‘formele vereenvoudiging’ in het ontwerpproces van de moderne
architectuur.
69
70
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Hoofdstuk 2 behandelt de opkomst van de Duitse stedenbouw
e

e

in de 2 helft van de 19 eeuw binnen de context van explosieve
bevolkingsgroei en urbanisatie in een zich industrialiserend Duitsland en
de veranderingen die dit mede tot gevolg heeft voor de positie van
architecten binnen het stedelijk bouwbeleid en -proces. Nagegaan wordt
hoe onder druk van sociaal-economische en politiek-bestuurlijke
veranderingen de taken van stedelijk beheer zich uitdifferentiëren en
gebouw- en stadsontwerp tot twee gescheiden terreinen van
gemeentelijke interventie worden, daar waar deze onder het oude
regime van de absolute vorsten nog in één hand lagen. De ontwikkeling
van het specifieke werk- en kennisterrein van de stedenbouw wordt in
dit hoofdstuk geanalyseerd aan de hand van zowel de praktijk van
stadsuitleg in Duitsland na 1850 als aan de hand van het discours van
de nieuwe discipline: de stedenbouwkundige handboeken uit het laatste
e

kwart van de 19 eeuw. De ontwikkelingen die in dit hoofdstuk centraal
staan vormen de eerste aanzet tot een paradigmawisseling inn de
architectuur: het wegvallen van de sociaal-economische en ideologische
protectie-functie van de oude feodale orde enerzijds en de gelijktijdige
afbraak van hun centrale functie binnen het stedelijk bouwbeleid van de
nieuwe burgerlijk-democratische gemeentebesturen anderzijds dwingt
architecten na 1850 hun positie opnieuw te bepalen binnen het veld van
de productie van de steden en hun werkterrein anders af te bakenen en
te definiëren.
De wening naar de stad wordt ingezet in 1889 met een eerste
pleidooi voor een terugkeer van de architectonische component in het
stadsontwerp in een invloedrijk boek de Weense architect Sitte: het
onderwerp van hoofdstuk 3. Vertrekkend vanuit een frontate aanval op
de19e eeuwse ingenieursstedenbouw – die hij verwijt het stadsontwerp
te eenzijdig technisch-utilitair te benaderen - richt Sitte zijn studie, onder
sterke invloed van zowel de gevestigde romantisch-idealitische als
nieuwe psychologische esthetica, op de architectonische articulatie van
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de stedelijke ruimte en het stadsbeeld. Nagegaan wordt hoe binnen dit
‘architectonisch perspectief’ op het stadsontwerp getracht wordt
architectuur en stedenbouw - begrepen als publieke bouwopgaven –
weer deels in samenhang te ontwikkelen en tot een eenheid te brengen:
Sitte beperkt zich in zijn pleidooi namelijk tot de belangrijkste publieke
ruimten in de stad: de hoofdstraten en –pleinen waar zich de
monumentale openbare gebouwen van een stad concentreren. De
invulling van de bouwkundige substantie van het stedenbouwkundigplan
– de woonbebouwing – kan als aangelegenheid van particulier
bouwinitiatief nog niet als object van architectuur worden opgevat.
Daarmee wordt het woningvraagstuk (Wohnungsfrage)– dat zich ook in
Duitsland sinds 1850 steeds sterker opdrong – niet geproblematiseerd
in het stadsesthetisch onderzoek.
In dezelfde tijd dat Sitte zijn boek publiceert verschijnen echter
ook studies die de woningbouw als te onderzoeken en ontwerpen
opgave van architectuur aan de orde stellen. Deze studies vormen het
onderwerp van de volgende twee hoofdstukken. Onderzocht wordt hoe
de volkswoningbouw in Duitsland vanaf 1890 in twee fasen uitgroeit tot
object van architectuur, en daarmee een volgende stap vormen in de
paradigmawisseling van de architectuur. Na een introductie op het
woningvraagstuk in Duitsland vanaf 1850 volgt in hoofdstuk 4 een
analyse van de eerste generatie woningbouwstudies die zich richt op
het ontwikkelen van alternatieve bebouwingstypologieën voor de
e

typische Duitse variant van 19 eeuwse etagewoningbouw: de
huurkazerne (Mietskaserne). Centraal staan in mijn analyse de studies
van stadseconoom Eberstadt en architect Goecke waarin gewezen
wordt op de noodzaak van een nauwe afstemming tussen
stedenbouwkundig plan en bebouwingsvormen van woonblokken door
middel van een gedetailleerd bebouwingsplan: het vraagstuk de
woningbouw dwingt ertoe om gebouw- en stadsontwerp, architectuur en
stedenbouw, in samenhang te ontwikkelen.
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In hoofdstuk 5 komt vervolgens de tweede generatie
woningbouwstudies aan de orde. Vanaf 1908 wordt de
volkswoningbouw ook als architectuur-esthetisch vraagstuk onderzocht.
Uitgangspunt hierbij is dat niet de afzonderlijke woning maar juist de
verzameling van vele woningen binnen grotere eenheden pas een
architectonisch interessante opgave stellen: blok, straat, wijk.
Onderzocht wordt het werk van Brinckmann waarin het stadsbeeld van
nieuw te bouwen woonwijken centraal staat met het woonblok als
architectonisch basiselement van het stadsplan. Brinckmann verbindt de
stadsesthetiek van Sitte met de opgave van de stedelijke woningbouw,
gebruik makend van inzichten uit de nieuwe formalistische esthetica en
kunstwetenschap. Daarmee word de stedelijke structuur als geheel tot
object van architectonische voorstelling: de stad opgevat als een
architectonische constructie. De architectonische uitwerking van het
woonblok vormt het onderwerp van studies van Behrendt en Scheffler,
die zowel vanuit stadsesthetische als productietechnische overwegingen
pleiten voor ‘uniforme bouwblokfaçades’. Nagegaan wordt hoe dit
pleidooi onderdeel vormt van het actuele architectuurdebat van dat
moment over ‘zakelijkheid’ en het gebruik van typen in de architectuur.
Met zowel zijn typologische als esthetische uitwerking is de
volkswoningbouw rond 1910 definitief uitgegroeid tot volwaardige
opgave van architectuur. Tevens wordt door deze incorporatie de
paradigmawisseling in de architectuur voltooid: de acceptatie van de
opgave van de woningbouw vormt de beslissende schakel in de
wending naar de stad in het architectonisch denken.
In hoofdstuk 6 behandel ik de ontwikkeling van architectonische
stadsmodellen als structureel onderdeel van het nieuwe paradigma. Het
Duitse stadsvormonderzoek bestudeert vooral de barok-stad als model
voor het integrale, architectonische stadsontwerp. Naast de formele
kenmerken van dit stadmodel – nadruk op vormgeving van stedelijke
ruimten en uniformiteit en eenheid in stijl van bebouwing - wordt in de
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stadsstudies ook nadrukkelijk het organisatorisch instrumentarium
geanalyseerd dat aan een dergelijke stadsbouwkunst ten grondslag ligt:
een gecentraliseerde bouwpolitiek met naast bouwtechnische ook
strenge architectonische voorschriften en integratie van gebouw- en
stadsontwerp onder centrale regie voor een stadsarchitect.
In hoofdstuk 7 en 8 wordt ter afsluiting achtereenvolgens
concluderend teruggeblikt op de voorafgaande hoofdstukken en worden
in vogelvlucht de lotgevallen van het paradigma van een stedelijke
architectuur tijdens en na het interbellum geschetst, met als doel vragen
voor vervolgonderzoek uit te zetten. Zo worden lijnen doorgetrokken van
het Duitse stadsvormonderzoek naar de CIAM-studies in de jaren ’20’30 en naar de jongste generatie architectonisch stadsonderzoek uit de
e

late 20 eeuw, en wordt tenslotte de vraag opgeworpen over de
relevantie en houdbaarheid van het inmiddels 100 jaar oude paradigma
van een stedelijke architectuur.
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HOOFDSTUK 2
PRAKTIJK EN DISCOURS VAN DE 19E EEUWSE
INGENIEURS STEDENBOUW (1850-1890)

Inleiding
Met de opkomst van de industriële Großstadt rond het midden
e

van de 19 eeuw ontwikkelde zich tevens een breuk in de
e

praktijk van stadsontwikkeling zoals die sinds de 17 -eeuw in de
Duitse landen gangbaar was. Waar in de pre-industriële stad
stadsplan en bebouwing als samenhangend geheel werden
ontwikkeld onder centrale regie van een stads- of hofarchitect,
e

werden deze activiteiten in de 19 -eeuw uit elkaar getrokken als
twee gescheiden taken van stadsontwikkeling. Deze splitsing
had tot gevolg dat de architect zijn centrale positie in de
stedelijke planontwikkeling kwijt raakte, en dat er zich tevens
een nieuwe discipline ontwikkelde die zich specifiek toelegde op
het ontwerp en de uitvoering van stadsplannen, welke het
domein werd van ingenieurs en landmeters: de Städtebau.
In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van de
e

ingenieurstedenbouw in Duitsland gedurende de 19 -eeuw
centraal: wat waren de oorzaken en achtergronden van het
ontstaan van deze praktijk en discipline, hoe kenmerkte deze
zich en waarin onderscheidde hij zich van de pre-industriële
wijze van stadsontwikkeling? De ontwikkeling van de
ingenieurstedenbouw werd vooral geforceerd door de opkomst
van de industriële Großstadt. Daarom zal eerst het proces van
verstedelijking en industrialisatie geanalyseerd worden (§2.1).
Drie hoofdelementen zijn hierbij van belang: de explosieve
demografische ontwikkeling en groei van de steden; de politiek-
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bestuurlijke hervormingen van de Duitse landen en hun steden;
het proces van privatisering van stedelijke grond en
eigendommen. Deze drie factoren leidden ertoe dat de
traditionele wijze van stadsontwikkeling niet langer gehandhaafd
kon blijven. Vervolgens is de praktijk van de stedenbouw aan de
orde (§2.2). Om na te gaan op welke wijze de
ingenieurstedenbouw zich onderscheidt van de pre-industriële
stadsontwikkeling wordt in deze paragraaf een uitstapje
gemaakt naar de stedenbouw ten tijde van het Duitse feodaale

absolutisme, om vervolgens de ontwikkeling van de 19 -eeuwse
ingenieurstedenbouw hier scherp tegen te kunnen afzetten. In
het laatste deel van dit hoofdstuk staat tenslotte de ontwikkeling
van het disciplinair discours van de stedenbouw centraal (§2.3).
Het stedenbouwkundig vertoog dat door de ingenieurs werd
e

opgezet kreeg vanaf het laatste kwart van de 19 -eeuw
materiële vorm in de stedenbouwhandboeken. De handboeken
van ingenieurs als Baumeister en Stübben hebben een
systematisering van kennis en methoden op het oog op basis
van een analyse van de bestaande praxis. Dergelijke
handboeken zijn sterk gericht op een praktische toepasbaarheid
van de erin verzamelde kennis. Centraal staat in dit deel de
vraag hoe in deze eerste generatie stadsstudies de idee van
formele eenheid van de stad geformuleerd werd. Welke
specifieke methoden en technieken worden in de
ingenieurhandboeken gepresenteerd om de stad als fysiekmaterieel object te analyseren, en op welke wijze is hierbij de
verhouding stad en haar bebouwing aan de orde?
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2.1 Genese van de Großstadt en modernisering van
stedelijk beleid
De opkomst van de stedenbouw in Duitsland als specifiek
werkveld en zelfstandige discipline is onlosmakelijk verbonden
met het verstedelijkingsproces dat vanaf het midden van de 19

e

eeuw pas echt op gang kwam. De vaak negatieve sociale,
gezondheids en fysiek-ruimtelijke effecten die van het ongekend
snelle en heftige proces van urbanisering uitgingen op structuur
van steden dwong tot een intensievere en meer geavanceerde
vorm van stedelijk beleid. Stedenbouw ontwikkelde zich binnen
het uitdijende apparaat van stedelijk beheer als één van de
specialistische poten. In deze paragraaf worden de condities
voor het ontstaan van stedenbouw als sector van stedelijk
beheer in kaart gebracht. Daartoe zal eerst het specifieke
e

proces van verstedelijking in Duitsland tijdens de 19 eeuw
geschetst worden: urbanisering als resultaat van industrialisatie,
bevolkingsgroei en binnenlandse migratie en de sociale en
ruimtelijke gevolgen van deze processen. Vervolgens wordt de
uitbouw en uitsplitsing van stedelijk beleid in Duitse steden
onder de loep genomen, opgevat als door de stedelijke overheid
ontwikkelde vorm van ‘Daseinsvorsorge’ binnen de
overkoepelende ideologie van een ‘interventie staat’.
2.1.1 Moeizaam proces van economische en geopolitieke
eenwording: Duitsland 1800-1871
De relatief late urbanisatie en industrialisatie van Duitsland in de
e

19 eeuw zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan het lange
tijd ontbreken van een geopolitieke en economische eenheid
1

van het land. Sinds het einde van de 30-jarige oorlog (1648)
1

Er bestaat veel synthetiserende overzichtsliteratuur over de sociaale
economische en politieke geschiedenis van Duitsland gedurende de 19 eeuw,
vooral van de hand van Duitse onderzoekers. Recent en tevens omvangrijk zijn:
Th. Nipperdey, Deutsche Geschichte (1866-1918). 2 Bdn. München 1990 en
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kenmerkte het Duitse taalgebied zich door een politieke en
territoriale fragmentatie: gedurende ruim twee eeuwen was
Duitsland een bonte lappendeken van talloze zelfstandige
graafschappen, (groot-)hertogdommen, koninkrijken en een
aantal vrije steden. De eerste aanzet tot een unificatie van
Duitsland werd gemaakt onder Frans-Napoleontische druk rond
1800, maar een definitieve eenwording van het Duitse Rijk zou
pas in 1871 tot stand komen.
De economisch-politieke eenwording van Duitsland
geschiedde stapsgewijs, vooral onder aanvoering van Pruisen,
de grootste en sterkste Duitse staat. Een eerste geopolitieke
herschikking vond plaats met de Reichsdeputationshauptschluß
van 1803 waarbij het aantal soevereine staatjes werd
teruggebracht van ruim 1800 naar ongeveer 600. Het betrof een
binnen-Duitse compensatie en schadeloosstelling van enkele
vorsten na gebiedsverlies op de linker Rijnoever aan de
Fransen met de Vrede van Lunéville (1801). Gevolg van deze
herverkaveling was een sterke gebiedsuitbreiding van de
zuidelijke en de midden-west Duitse staten en Pruisen. Een
volgende grote hergroepering van Duitse staten vond plaats met
het Congres van Wenen (1815) na de val van Napoleon. Hierbij
werd het territorium van Pruisen, Beieren en Oostenrijk sterk
vergroot, terwijl Saksen (het meest economisch-pre-industrieël
gebied) – als Napoleon-vriend - grootte verliezer was. Tevens
werd de Duitse Bond opgericht, een statenbond van 34
onafhankelijke staten met een bondsdag in Frankfurt am Main.
Een eerste aanzet tot economische eenwording werd
echter pas gezet met de oprichting van het algemene Duitse
1992; H-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 2 (1815-1845/49),
München 1987 en Bd. 3 (1849-1914), München 1995. Daarnaast heb ik voor het
e
vraagstuk van urbanisatie in Duitsland in de 19 eeuw gebruik gemaakt van J.
Reulecke, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland. Frankfurt a.M. 1985.
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tolverband (Zollverein) in 1834 tussen 17 staten ter bevordering
van hun handel en industrie. Er ontstond hiermee in één klap
een douaneloze binnenmarkt die 2/3 van het latere keizerrijk
omvatte met 23 miljoen inwoners. Deze economische alliantie –
waarin Oostenrijk niet was opgenomen - werd aangevoerd door
grootmacht Pruisen, waarbij een economische politiek van
protectionisme werd verlaten voor een gematigde vrijhandel.

2

Vrijwel gelijktijdig ontwikkelde zich een andere
belangrijke factor die het proces van eenwording stimuleerde:
het begin van een binnenduits spoorwegnet. Parallel aan
Engeland ontwikkelde de spoorbouw zich ook in Duitsland
aanvankelijk eerst in de mijnbouwgebieden en dienden
uitsluitend goederentransport. Vanaf 1835 reden in Duitsland de
eerste door stoom aangedreven locomotieven, nu ook voor
personenvervoer. De spoorlijnen werden aanvankelijk
onafhankelijk van elkaar aangelegd en geëxploiteerd door zowel
private ondernemingen als individuele Duitse staten. Het Duitse
spoornet expandeerde snel van 3280 km in 1845 tot bijna
20.000 km in 1870. Het nieuwe netwerk van spoorwegen
vereenvoudigde en versnelde het transport van mensen,
goederen en grondstoffen binnen het uitgestrekte Duitse
territorium aanzienlijk.

3

De politieke eenwording van Duitsland kwam ten slotte
in 1871 tot stand na de overwinning van het Duitse coalitieleger
in de Frans-Duitse oorlog, wat tevens de laatste stoot gaf aan
een groeiende nationale beweging. Het Tweede Rijk was een
Bondsstaat van 4 koninkrijken, 6 groothertogdommen, 5
hertogdommen, zeven vorstendommen en drie vrijsteden.
2

Zie over de Zollverein van 1834: Wehler Bd. II, pp. 125-139.
Zie over de samenhang tussen de economische ontwikkeling en de expansie
van het Duitse verkeers- en vervoersnetwerk: Nipperdey Bd. 1, pp. 260-263 en
Reulecke p. 30.
3
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Duitsland was nu eindelijk verenigd, zei het niet ‘van onder af’
volgens de idealen van de liberale vrijheidsbeweging, maar ‘van
boven af’ onder sterke Pruisische leiding, met Bismarck als
Rijkskanselier: de macht bleef daarmee in handen van de
conservatieve landadel (jonkers) en het Pruisische
4

officierskorps. Toch resulteerde de politieke eenwording van
Duitsland niet in een totale politieke hegemonie van Pruisen. Zo
stuitte Bismarck bij zijn streven naar een nationale
spoorwegonderneming op sterke weerstand van de
afzonderlijke Duitse landen, die vreesden voor een te grote
invloed van Pruisen. Wel lukte het hem de talrijke private
Pruisische spoorondernemingen tot staatsbedrijf samen te
voegen, waarmee één van de grootste spoorwegbedrijven van
Europa ontstond.
2.1.2 Demografische ontwikkelingen en mobiliteit (1800-1914)
e

Sinds de aanvang van de 19 eeuw was er in Duitsland sprake
van een gestage bevolkingsgroei. Deze was het resultaat van
verschillende factoren: enerzijds zorgde de agrarische revolutie,
e

die zich in de eerste helft van de 19 eeuw voltrok, voor een
verhoging van de landbouwproductie die weer een verbetering
van de voedselstandaard ten gevolge had. De langzame
agrarische evolutie, die in Duitsland inzette rond 1800, hield een
samengaan in van enerzijds een structurele ombouw van de
landbouweconomie door de rechtshervormingen van 1807/1811
ten tijde van de Napoleontische bezetting (o.a. afschaffing
lijfeigenschap, invoering privaat grondbezit, vrijheid van
bedrijfsvoering) anderzijds modernisering en rationalisering van
landbouwmethodes, welke samen leidden tot een enorme
productiviteitsverhoging van de grond. Deze processen monden
4

Zie: Nipperdey Bd. 2, pp. 85-87.
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uit in een aanhoudende hoogconjunctuur in de agrarische sector
5

tussen 1848 en 1875. Anderzijds was er sprake van een
afname van het sterftecijfer, als gevolg van verbeterde
levensstandaard en vooruitgang op het gebied van hygiëne en
medische wetenschap. Tot aan het laatste kwart van de 19

e

eeuw liepen sterfte- en geboortecijfers in Duitsland min of meer
parallel. Daarna daalden de sterftecijfers en steeg het aantal
geboortes, terwijl tevens de zuigelingensterfte afnam. Dit
samenstel van factoren resulteerde in een continue
e

bevolkingsgroei in de 19 eeuw: vóór de Reichsgründung van
1871 groeide de Duitse bevolking van 24 tot 41 miljoen
inwoners; tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog nam
het aantal inwoners van het Duitse Rijk vervolgens verder toe
tot 65 miljoen.

6

De gestage bevolkingsgroei ging tevens gepaard met
grote binnenlandse migratiestromen. Door de landbouwcrisis
vanaf midden jaren ’70 en de mechanisering in de landbouw
kwam er een grote trek op gang van platteland naar stedelijke
gebieden, waar industrieën behoefte hadden aan een groot
arbeiderspotentieel. Voornamelijk vanuit het nog sterk
agrarische Oost Duitsland - waar goedkope seizoensarbeiders
uit Polen de arbeidsmarkt veroverden - trok de bevolking
massaal naar het industriële, verstedelijkte Westen: Berlijn, het
Ruhrgebied en het Saarland maar ook naar het delfstofrijke
Opper-Silezië in het Oosten. Een belangrijke voorwaarde voor
deze mobiliteit was de aan- en uitleg van het spoorwegstelsel in
Duitsland. Dergelijke bevolkingsbewegingen resulteerden echter
niet direct in een ‘leegloop’ van het platteland, aangezien er
5

Zie: Wehler Bd. 2 pp. 33-53; Bd. 3 pp. 39-58.
e
Zie over de demografische ontwikkeling van Duitsland in de 19 eeuw: Wehler
Bd. 3 pp. 7-10; 493-503; Nipperdey Bd. 1 pp. 9-42; Reulecke pp. 41, 68-69 en p.
202 (tabel 2).
6
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tegelijkertijd sprake was van een immigratiestroom vanuit Polen
naar Oost-Duitsland. Ondanks een gelijktijdige grote
emigratiegolf naar in het bijzonder de VS (zo’n 5 miljoen) werd
Duitsland – op Rusland na – in deze fase het volkrijkste gebied
van Europa.

7

2.1.3 De eigen gedaante van de Industriële Revolutie in
Duitsland
e

Tot aan het midden van de 19 eeuw kende Duitsland een
overwegend agrarische samenleving en economie. Het grootste
deel van het Duitse territorium bestond uit platteland, steden
waren in de minderheid. In vergelijking tot Engeland en andere
West Europese landen maakte Duitsland tot die tijd een
langzame economische en sociale ontwikkeling door, mede als
gevolg van de economische en politieke fragmentatie van het
land. De eerste vorm van industrialisatie werd gevormd door de
e

textielmanufactuur, die zich rond het einde van de 18 eeuw
ontwikkelde (in Silezië en het Ruhrgebied) en kolenmijnen en
8

smelterijen (in Westfalen). Het verdere proces van
industrialisatie voltrok zich in Duitsland relatief laat binnen de
e

Europese context en concentreerde zich in de 2 helft van de
negentiende eeuw, waarbij twee fasen kunnen worden
onderscheiden: de Frühindustrialisierung (1850-1871) die
samenvalt met de eerste industriële revolutie in Duitsland, en de
Hochindustrialisierung (1871-1914) waarin zich tenslotte ook de
tweede industriële revolutie voltrekt.

7

Zie over migratiestromen en bevolkingsmobiliteit in het Duitse Rijk: Wehler Bd.
3 pp. 503-510; 543-545; Reulecke p. 71.
8
Zie over deze ‘aanloop periode’ en het begin van de Duitse
Frühindustrialisierung: Wehler, Bd. 2, pp. 27-53 en 64-94.
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e

De vroege fase van industrialisering (1850-1871): de 1
Industriële Revolutie
De industrialisering kwam pas echt van de grond met de
invoering van stoommachines in de textielproductie (zowel
weven als verven) en de aanleg van spoorwegen. Door de
snelle expansie van het Duitse spoornet vanaf 1835 steeg de
vraag naar staal en kolen snel. Staal en stoom machines
werden in eerste instantie geïmporteerd uit Engeland en België,
maar met de toename van de vraag ging men over tot eigen
productie van kolen en staal, die zich concentreerde in het
Ruhrgebied. Het nieuwe netwerk van spoorwegen, evenals dat
van wegen en kanalen, speelde een essentiële rol in de
9

ontwikkeling van de Duitse industrie en handel. Deze eerste
fase van industrialisering bracht de Duitse economie in een
hoogconjunctuur.
De fase van hoogindustrialisering (1871-1914): de 2e Industriële
Revolutie
De economie van het jonge Duitse Rijk kreeg al direct te maken
met een wereldwijde recessie die in de jaren ’70 inzette. Pas
vanaf 1890 trok de conjunctuur weer aan tot het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog hier voortijdig een halt aan toeriep.

10

De fase van hoogconjunctuur (1895-1914) viel in Duitsland
goeddeels samen met de ‘tweede Industriële Revolutie’:
technische vooruitgang die vanaf nu geboekt werd was primair
het resultaat van de toepassing van nieuwe wetenschappelijke
inzichten op productietechniek, als ook op arbeidshandeling en

9

Zie over de samenhang tussen de ‘spoorwegrevolutie’ en de doorbraak van de
e
1 industriële revolutie in Duitsland: Wehler Bd. 2, pp. 614-636 en Bd. 3, pp. 6681.
10
Zie over de conjunctuurontwikkeling in Duitsland tussen 1871-1914: Wehler
Bd. 3 pp. 100-105, 579-607.

57

DE STAD ALS ARCHITECTONISCHE CONSTRUCTIE

bedrijfsvoering (‘taylorisering’).

11

Een belangrijke voorwaarde

hiervoor was de sterke ontwikkeling in de verschillende ‘Länder’
vanaf 1820 van bètafaculteiten aan de Duitse universiteiten (in
het bijzonder natuurwetenschappen en scheikunde) en hoger
technisch onderwijs. Na Frans voorbeeld werden vanaf de 20’er
e

jaren van de 19 eeuw in Duitse steden de eerste polytechnica
opgericht die het nieuwe leger van ingenieurs opleiden:
Karlsruhe (1825), München (1827) en Stuttgart (1832) en
elders. Mede onder invloed van de in 1856 opgerichte Verein
Deutsche Ingenieure (VDI) ontwikkelden deze polytechnische
scholen zich van middelbaar niveau tot Technische
Hogescholen (1870).

12

Duitsland verwierf door deze nieuwe

kennisinstellingen in Europa een voorsprong op het gebied van
chemie, farmacie, elektrotechniek en machinebouw. De
leidende rol van de klassieke industriële sectoren – staal,
mijnbouw, spoorwegbouw – werd in het laatste kwart van de 19

e

eeuw dan ook overgenomen door nieuwe industrieën, met
namen als Bayer, Siemens, Krupp en AEG. Duitsland groeide in
deze tweede fase van haar industrialisering uit tot
wereldmarktleider in deze nieuwe productiesectoren.

13

Daarnaast groeide ook de tertiaire sector in deze fase
uit tot dominante factor in de Duitse economie: waar het aantal
werkenden in de industriële sector tussen 1871 en 1914 toenam
met 76% steeg dit aandeel in handel, bank- en
verzekeringswezen en overige dienstverlening met maar liefst
120%. Naast een omvangrijke arbeiders populatie ontwikkelde
11

M. Pieterson (red.), Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van
drie industriële revoluties. Amsterdam 1981, pp. 21-22 en 135ff.
12
Hun universitaire status verkregen de Duitse TH’s pas na een felle strijd met
de traditionele universiteiten die in 1899 resulteerde in de toekenning van het
promotierecht. Zie: Pieterson pp.172-175; Nipperdey Bd. 1 p. 230, 568-586;
Wehler Bd. 3 pp. 414-417.
13
Zie over deze tweede industriële revolutie in Duitsland: Wehler Bd. 3 pp. 613618; Nipperdey Bd. 1 pp. 234-240.
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zich hierdoor in de steden tevens een aanzienlijke burgerlijke
middenklasse.

14

Waar enerzijds de industriële sector in Duitsland vanaf
e

het midden van de 19 eeuw sterk groeide, raakte de
traditionele landbouwsector, na een hoogconjunctuur sinds
1848, vanaf 1873 in een diepe crisis. Door de ontwikkeling van
een agrarische wereldmarkt kreeg de landbouw in Duitsland te
kampen met grote concurrentie uit de VS en Rusland. De
toename van import van goedkoop graan leidde tot een
ineenstorten van de landbouwprijzen. Al in de jaren 1880’ had
de industrie de landbouwsector qua omzet geëvenaard, en
vanaf 1895 was het aandeel van de industriële sector aan de
Duitse economie groter dan dat van de landbouw. Met de
tweede fase van de industrialisatie werd de overgang van een
traditioneel agrarische samenleving naar een moderne
industriestaat in Duitsland een feit.

15

2.1.4 Sociale factoren rond urbanisatie en industrialisering
Het nieuwe Keizerrijk zag zich in een periode van toenemende
verstedelijking en industrialisering geconfronteerd met een sterk
opkomend ‘sociaal vraagstuk’. Dit betrof, net als elders in
Europa, de veelal slechte werk-, leef- en woonomstandigheden
van de grote massa arbeiders in de steden. De sociale
misstanden leiden al aan het begin van de industrialisatie tot
sociale onrust en grimmige opstanden die met harde hand
werden neergeslagen; de Silesische weversopstand van 1844
en de revolutionaire gebeurtenissen van 1848/49. Door de
14

Zie over de ontwikkeling van de dienstensector in Duitsland ten tijde van de
fase van hoogindustrialisering: Wehler Bd. 3 pp. 628-632; Nipperdey Bd. 1 pp.
263-268.
15
Zie over de landbouwcrisis in Duitsland vanaf de jaren ’70 en de overgang
van ‘landbouw-’ naar ‘industriestaat’: Nipperdey Bd. 1 pp. 192-225; Wehler Bd.
2 pp. 39-58; Bd. 3 pp. 618-620; Reulecke p. 70.
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opkomende arbeidersorganisaties (vanaf 1865) dreigde de
arbeidersklassen (die steeds grotere delen van de stedelijke
bevolking uitmaakten) ook politiek een belangrijke factor te
worden.

16

Om het revolutionaire ‘gevaar’ tegen te werken

vaardigde Bismarck in 1878 de beruchte ‘socialistenwetten’ uit,
die een verbod inhielden van socialistische verenigingen,
vakbonden en pers. Inziend, dat de negatieve gevolgen van de
Industriële Revolutie niet meer met kerk en caritas oplosbaar
waren, initieerde hij in de jaren ‘80 een Sozialpolitik, die ‘links’
de wind uit de zeilen moest nemen.
Op de sociale kwestie en het politiek belang van een
sociale hervormingspolitiek werd vooral gewezen door de
Verein für Sozialpolitik (opgericht in 1872), een professionele
vereniging van sociale hervormers uit universitaire kringen die
wetenschappelijk onderzoek verrichtten op sociaal-economisch
en politiek gebied.

17

Mede op basis van de inzichten en kennis

van deze experts zette Bismarck vanaf 1882 een sociale politiek
in, die resulteerde in een reeks van sociale verzekeringswetten:
ziekteverzekering (1883), ongevallenverzekering (1884) en
ouderdomsverzekering (1889). Met de komst van de sociaaldemocraten in het parlement - als gevolg van de opheffing van
de socialistenwetten in 1890 na het afdanken van Bismarck en
de hieropvolgende verkiezingen -, werd de Sozialpolitik
voorzichtig verbreed naar terreinen van armoedebestrijding,
arbeidersbescherming (in gevaarlijke beroepen) en

16

Duitsland kende liberale, christelijke en socialistische vakbonden. De
socialistische was veruit de grootste en sterkste: in 1913 telde zij meer dan 2,5
miljoen leden. Zie over de arbeidersbeweging en vakbonden in Duitsland:
Nipperdey Bd. 1 pp. 319-334; Wehler Bd. 3 pp. 153-163, 795.
17
Zie over de Verein für Sozialpolitik: Nipperdey Bd. 1 pp. 336, 370-371, 598599, 666-667.
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arbeidsrecht. Duitsland liep hiermee voorop in Europa en ten
opzichte van de rest van de wereld.

18

De invoering van een nationale woningwet – zoals
bijvoorbeeld in Nederland in 1901 – bleef in Duitsland voorlopig
echter uit; deze zou hier pas onder druk van de gevolgen van
WO I in 1918 in het leven worden geroepen. Dit betekende dat
de woningmarkt in Duitsland lange tijd een aangelegenheid van
private ondernemingen bleef zonder inmenging van de
overheid. Toch ontwikkelde zich bij verschillende
belangengroeperingen een bewustzijn van de dringende
Wohnungsfrage. De eerste pushfactor hierin was van sociaalmedische hygiënische aard (‘licht en lucht’), ingegeven door de
noodzaak tot bestrijding van besmettelijke ziekten zoals tbc die
de stedelijke bevolking teisterden. De aandacht voor deze
problematiek was niet alleen een aangelegenheid van medici
maar ook van ingenieurs en de nieuwe stedenbouwers die
belast werden met technische voorzieningen in steden op het
gebied van openbare hygiëne (schoon water, riolering etc.).

19

Een tweede pushfactor in de bewustwording van het
woningvraagstuk was het ontstaan van huurderverenigingen in
de Duitse steden. Dergelijke verenigingen werden opgericht om
een vuist te kunnen maken tegen huuropdrijvende
woningexploitanten. Desondanks duurde het tot na 1900
alvorens de grote links-sociale groeperingen en partijen
woningnood en woningbouw ‘van staatswege’ op de politieke
agenda zetten.

20

18

Zie over de Duitse Sozialpolitik sinds 1880: Nipperdey Bd.1 pp. 335-367.
Zie over de 19-eeuwse stad als sociaal-medisch en technisch hygiëne
vraagstuk: Fehl, G. en J. Rodrigues-Lores, Städtebaureform 1865-1900. Von
Licht, Luft und Ordnung in der Stadt der Gründerzeit. 2 dl., Hamburg, 1985.
20
Zie over de ontwikkeling van de Duitse woningbouw als sociaal-politiek
fenomeen: Berger-Thimme, D., Wohnungsfrage und Sozialstaat.
Untersuchungen zu den Anfängen staatlichen Wohnungspolitik in Deutschland
(1873-1918). Bern etc., 1976; Bullock, N. en J. Read, The Movement of Housing
19
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2.1.5 Verstedelijking en urbane ontwikkelingsproblematieken
De economische ontwikkelingen, de industrialisatie en
demografische en migratiebewegingen resulteerden in een
urbanisatie die zowel in snelheid als omvang ongekend was.
Bestaande steden liepen vol en groeiden uit tot grote steden of
metropolen, dorpen groeiden uit tot volwaardige steden, en uit
het niets verrezen geheel nieuwe steden, meestal in de vorm
van stedelijke agglomeraties (conurbanisatie), zoals het
Ruhrgebied, Saarland of Opper-Silezië. Deze
verstedelijkingsrevolutie ging gepaard met ingrijpende
wijzigingen in ruimtelijke urbanisatiepatronen. Het was met
name deze laatste factor die tot het werk- en kennisdomein van
de nieuwe discipline stedenbouw uitgroeide.
Urbanisatie
Sinds 1871 hanteerde het bureau voor statistiek van Pruisen
statistische definities voor de begrippen ‘platteland’ (gemeenten
met minder dan 2000 inwoners), ‘stad’ (gemeenten met meer
dan 2000 inwoners) en ‘Großstadt’ (steden groter dan 100.000
inwoners). In 1871 woonde in Duitsland 14,8 miljoen mensen in
een ‘stad’. Dit kwam neer op 36 % van de totale bevolking van
het Duitse Rijk. In de daarop volgende decennia
verzevenvoudigde dit aantal, terwijl het aantal bewoners op het
platteland in de zelfde periode daalde van 64 tot 40%. Ook het
aantal Großstädte nam snel toe. Tot 1840 telden alleen Berlijn
en Hamburg meer dan 100.000 inwoners. Bij de stichting van
het Duitse Rijk waren er hier al zes bijgekomen (München,
Leipzig, Dresden, Köln, Breslau, Konigsberg), terwijl dit aantal in

Reform in Germany and France, 1840-1914. Cambridge, 1985; Zimmermann,
C., Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik. Die Reformbewegung in
Deutschland 1845-1914. Göttingen, 1991.
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1910 was toegenomen tot 40. In dezelfde periode steeg het
aandeel van de totale bevolking in grote steden van 4,8 naar
21,3%. Dat betekende dat 1 op de 5 Duitsers al vóór de Eerste
Wereldoorlog een Großstadt-bewoner was. Het totale aantal
bewoners in middengrote steden (meer dan 5000 inwoners)
steeg zelfs van 9,7 naar 31,7 miljoen mensen, een toename van
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35

63

107

679

Dresden

1750

25

1700

12

1600

Berlijn

1500

1816/1819

21

1800

229%.

5

12

40

52

55

65

97

177

548

Köln

30

40

42

43

42

50

97

129

517

Breslau

25

30

-

55

54

75

111

208

512

Frankfurt

12

18

28

32

35

42

65

91

415

Düsseldorf

2

0

5

-

20

23

27

69

359

Königsberg

8

-

35

60

59

61

73

112

246

a.M.

Tabel 1. Bevolkingsontwikkeling (in duizendtallen) van de tien
grootste Duitse steden (naar Reulecke, p. 203 en
Schilling, p. 11).

21

e

Zie voor de verstedelijking in Duitsland in 19 eeuw: Wehler Bd. 3 pp. 510514; Reulecke pp. 9, 49, 68. en p. 203 (tabel 3); W.R. Krabbe, Die Deutsche
Stadt im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen 1989, pp. 68-78 en H. Schilling, Die
Stadt in die frühen Neuzeit. Serie: Enzyklopädie der deutsche Geschichte Bd.
24, 1993.
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Ruimtelijke ontwikkeling van steden
De demografische ontwikkeling had ingrijpende gevolgen voor
de ruimtelijke ontwikkeling van grote steden. De toeloop op de
steden resulteerde in een sterke ruimtelijke verdichting van de
bevolking binnen het bestaande stadsoppervlak. Woonden in
2

1871 in Duitsland gemiddeld 76 inwoners op één km , 40 jaar
later waren dit er 120.

22

Dit betekende een intensivering van de

bestaande stedelijke grond en tevens een uitdijing van het
stadslichaam voorbij de traditionele stadsgrens, de oude
stadswallen, naar het ommeland. Randgemeenten vingen de
overloop op. In eerste instantie waren het vooral rijkere burgers
die naar de voorsteden verhuisden, om de overvolle stad te
ontvluchten. Een beleid van annexatie van randgemeenten door
steden (Eingemeindungen), dat vanaf het midden van de jaren
1880 op gang kwam, maakte gebiedsuitbreiding, en dus de
uitleg van steden pas echt mogelijk. Tussen 1850 en 1910
verdubbelde het gemiddelde oppervlak van grote steden in
2

Duitsland tot 42 km ; 90% van de toename van het totale
stadsoppervlak was het resultaat was van de inlijving van
randgemeenten. Het aandeel van de bevolkingstoename in
grote steden door annexaties bleef echter beperkt tot 19 %.

23

2.1.6 Differentiatie van stedelijk beleid
Zoals elders in Europa waren ook Duitse steden in het geheel
niet berekend op de snelle en grote toevloed van nieuwe
stadsbewoners, nog op de etree van het spoorwegstelsel, op de
uitbarsting van epidemieën, of op sociaal-politieke onrust.
Bestaande stedelijke voorzieningen waren beperkt en toonden
22

Reulecke p. 69
Reulecke pp. 78-86 en 207 (tabel 6); Krabbe pp. 95-98. Zie over dit
‘Großstadtimperialismus’ ook: B. Ladd, Urban Planning and Civic Order in
Germany, 1860-1914. Cambridge/Mass. 1990, pp. 210ff.
23
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zich vooral kwetsbaar op het gebied van hygiëne (in de 19

e

eeuw: cholera en tbc). Maar ook sociale fricties op het gebied
van arbeidsverhoudingen, woningnood en
woonomstandigheden traden weldra aan het licht. Dit noopte
overheden op zowel nationaal als lokaal niveau een actiever
ruimtelijk en sociaal beleid te ontwikkelen.
Uitbouw van stedelijk beheer- en verzorgingstaken
Vóór de fase van hoog-industrialisering waren de
verzorgingstaken van de traditionele stedelijke overheden in
Duitsland beperkt: politietaken voor orde en veiligheid,
brandweer, aanleg en onderhoud van publieke werken,
bouwtoezicht (Baupolizei), onderhoud en aanleg van straten. Na
1850 werd de urbanisatiedruk echter zo groot dat vooral grotere
gemeenten zich gedwongen zagen om economisch-‘sociaal’ en
openbaar gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Dit was mogelijk
doordat steden sinds de afbraak van het absolutisme in de
Napoleontische fase meer bestuurlijke en politieke autonomie
kregen. De instelling van de Städteordnung in Pruisen in 1808 –
die model zou staan voor vele andere Duitse staten - betekende
het begin van stedelijk zelfbestuur (Selbstverwaltung).

24

Er

bleven in Duitsland echter nog enkele decennia twee typen
gemeenten bestaan: 1. Grotere (stads-) gemeenten met meer
zelfbestuur door burgers en met eigen financiële zeggenschap;
2. Kleine, landelijke gemeenten met overwicht van de staat.
Uniformering van gemeentelijke bestuursvorm trad pas in de
jaren 1870 in met de invoering van een nieuwe gemeentewet.
Stedelijk beleid richtte zich in eerste instantie vooral op
sociaalhygiënische aspecten. De opeenhoping van
24

Reulecke a.w. pp. 16-17; Ladd a.w. pp. 15-18; R. Hartog, Stadterweiterungen
im 19, Jahrhundert. Stuttgart 1962, p. 106.
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mensenmassa’s op een beperkt grondgebied en in te kleine
woningen in combinatie met slechte of ontbrekende water- en
sanitaire voorzieningen gaf de verspreiding van epidemieën als
cholera, tbc en tyfus alle ruimte (cholera epidemieën woedde in
Europa en Duitsland in opeenvolgende fasen tijdens de 19

e

eeuw: 1831, 1848-49, 1866). De hygiënische misstanden in de
steden werden sinds 1873 door de Verein für öffentliche
Gesundheitspflege medisch-wetenschappelijk onderzocht, wat
resulteerde in een reeks van aanbevelingen op het gebied van
woningbouw, stadssanering en stadsaanleg, die aanvankelijk
moeizaam hun ingang vonden in stedelijk beheer.

25

In het laatste kwart van de 19e eeuw breidden de taken
van stedelijk beheer zich dan ook snel uit. Naast traditionele
taken als openbare orde, brandweer en openbare financiën
werden de verzorging- en beleidstaken van steden en
gemeenten (kommunale Daseinsvorsorge) ook uitgebreid tot
sociaal-economische en –hygiënische/gezondheids zorg
(armen, werklozen, zieken, ouderen), cultuur en onderwijs
(musea, bibliotheken, scholen), en technische werken
(Städtetechnik). Deze laatste was het meest omvangrijk (qua
uitgaven) en betrof de aanleg en het onderhoud van
ondergrondse infrastructuur (waterleidingen, riolering, elektra,
gas), binnenstedelijk verkeer- en vervoervoorzieningen
(verkeersdoorbraken, (her-)situering van in- en uitvalsroutes,
spoorlijnen, stations, havens, rivieren, kanalen, viaducten,
bruggen, tunnels), de herbestemming van oude, niet langer in

25

Zie over het stedelijk hygiënevraagstuk: Krabbe pp. 114-116; Hartog pp. 2225. Zie over de rol van de Verein für öffentliche Gesundheitspflege bij de
ontwikkeling van gemeentelijk volksgezondheidsbeleid en ingenieurstechniek: J.
Rodriguez-Lores, ‘Stadthygiene und Städtebau: Zur Dialektik von Ordnung und
Unordnung in den Auseinandersetzungen des Deutschen vereins für öffentliche
gesundheitspflege 1868-1901’, in: Rodriguez-Lores en Fehl (red.),
Städtebaureform 1865-1900, a.w., pp. 19-58.
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hun oorspronkelijke bestemming functionerende stedelijke
terreinen (stadswallen, garnizoensplaatsen, m.n. in Pruisen), en
de bouw van utilitaire voorzieningen (slachthuizen,
begraafplaatsen, badhuizen en andere openbare gebouwen).26
De aanleg en het beheer van energievoorzieningen (gas en
electra) en stedelijk openbaar vervoer (Straßenbahnen)
geschiedde aanvankelijk door particuliere investeerders in
privaat beheer; pas later zouden ook deze stedelijke
voorzieningen door gemeenten zelf ter hand worden genomen.
Professionalisering en specialisatie van stedelijke diensten en
ambtelijk apparaat
Door deze differentiatie van zorg- en beleidsfuncties namen de
stedelijke diensten qua aantal en omvang spectaculair toe,
zoals de uitgaven per hoofd van de bevolking aan stedelijke
dienstverlening laten zien. Terwijl de gemiddelde toename van
de totale publieke uitgaven in Duitsland tussen 1890 en 1914 op
jaarbasis 2,6% bedroegen, stegen de gemeente uitgaven per
jaar met 4,1%, tegenover een toename van Rijksuitgaven van
3,2 en Bondsstaten van slechts 1,7%. Omdat deze toenemende
uitgaven onmogelijk enkel door belastinginkomsten betaald
konden worden, moesten de steden hun taken met geleend geld
financieren; 90% van de uitstaande leningen van steden en
gemeenten werd in 1908 aangewend voor infrastructuur,
publieke werken en gebouwen. Tussen 1891 en 1910
verzesvoudigde de schuld van gemeenten uitgemeten naar
hoofd van de bevolking.

27

26

Reulecke a.w. pp. 56ff, 128, 129; J. Reulecke, ‘Die Mobilisierung der “Kräfte
und Kapitale”: der Wandel der Lebensverhältnisse im Gefolge von
Industrialisierung und Verstädterung’, in: idem (red.), Geschichte des Wohnens.
Bd. 3. Stuttgart, 1997, pp. 104-109. Hartog pp. 25-31.
27
Reulecke, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, pp. 111, 129-130;
Krabbe pp. 112-113.
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Met de uitbreiding van het stedelijk beleid groeide ook
het gemeentelijk bureaucratisch apparaat (Kommunalbürokratie)
tot dan toe ongekende omvang, en speelde een steeds grotere
rol in het leven van burgers. De groei en professionalisering
van de ambtenarij kenmerkte ook andere moderniserende
Westerse industriestaten. Duitsland liep hierin echter voorop,
niet alleen qua omvang maar ook door betere opleiding van
ambtenaren. Rond 1900 kende de Duitse Staat zowel nationaal
als kommunal het meest uitgebreide bureaucratisch apparaat
ter wereld, georganiseerd volgens sterk gerationaliseerde en
hiërarchische principes.

28

Het absolute aantal ambtenaren

(zowel van de staat als gemeenten) nam hierdoor in het laatste
kwart van de 19e eeuw aanzienlijk toe.

29

De differentiatie van overheidstaken in de tweede helft
van de 19e eeuw leidde tot specialisatie binnen het
overheidsapparaat en de opkomst van professionele
specialisten: geschoolde ambtenaren of Fachbeamten.

30

De

Duitse landen kenden al sinds de tijd van het absolutisme een
opmerkelijke verambtelijking van bestuur. Maar waar het
ambtelijk apparaat onder de Duitse landsvorsten vooral had
bestaan uit juristen en militairen, breidde het burgerlijk
bureaucratisch apparaat zich in de tweede helft van de 19e
eeuw uit met economen, artsen, ingenieurs en nieuwe ‘sociale’

28

J. Caplan, 'Profession as Vocation: The German Civil Service', in: Cocks e.a.
(red.), German Professions, 1800-1950. New York/Oxford, 1990, p. 167.
29
Tussen 1875 en 1907 verdriedubbelde het aantal werknemers in
overheidsdienst. In 1907 telde het Duitse Rijk 2,4 miljoen ambtenaren, 4% van
de bevolking: op de 10.000 inwoners telde het Duitse Rijk 126 ambtenaren - in
Frankrijk 176, de VS 113 en Engeland 73. Een zelfde ontwikkeling tekende zich
af bij de locale overheden. Zo nam in Mannheim het aantal
gemeenteambtenaren tussen 1870 en 1906 toe van 48 tot 1127, terwijl de
bevolking slechts verviervoudigde. Caplan a.w. p. 170; Reulecke, Geschichte
der Urbanisierung, a.w. p. 130.
30
Reulecke, ‘Die Mobilisierung der “Kräfte und Kapitale”’, a.w. p. 101; Piccinato
a.w. p. 45.
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wetenschappers.

31

De vooraanstaande rol en macht van het

ambtenarenapparaat binnen de moderne westerse staat werd
reeds rond 1900 onderkend en onderzocht door Max Weber e

een socioloog uit de 2 generatie van de Verein für Sozial Politik
- die in 1910 zelfs een ‘Diktatur des Beamten’ voorspelde.

32

2.2 Stedenbouw als taak van stedelijk beleid
Het budget voor stedelijk beheer werd sinds de ontwikkeling van
e

de 19 -eeuwse industriële stad voor een aanzienlijk deel
opgeslorpt door publieke werken: openbare gebouwen voor de
huisvesting van nieuwe stedelijke instellingen (scholen, musea,
bibliotheken, gemeentelijke diensten, zieken- en
verzorgingshuizen, stations, postkantoren, slachthuizen,
markthallen, badhuizen), infrastructurele werken (wegen,
bruggen, viaducten, stadsspoor of tram, kanalen, havens) maar
ook stadsuitleg en stadssanering. Met het ontwerp en de
uitvoering van deze bouwopgaven was een speciale stedelijke
dienst belast: de Baudeputation (Dienst Publieke Werken).
Hiertoe werd de al voor dit doel bestaande stedelijke dienst flink
uitgebouwd en drastisch gereorganiseerd. Duitse steden
kenden namelijk van oudsher een Bauamt (bouwbureau) dat de
publieke bouwopgaven in een stad onder zijn hoede had. De
organisatie van deze stedelijke bouwbureau’s stamde uit de 17

e

eeuw, en was afgestemd op het bouwbeleid van stedelijke
e

heersers of vorsten. Met hun herinrichting in de 2 helft van de

31

J. Röhl, 'Beamtenpolitik im Wilhelminischen Deutschland', in: M. Stürmer
(red.), Das Kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft, 1870-1918.
2
Kronberg, 1970, 1977 , p. 291; zie over de competentiestrijd tussen de
traditionele ‘juristen’ ambtenaren en de nieuwe ingenieurs, E. Bolenz, Vom
Baubeamten zum freiberuflichen Architekten. Technische Berufe im Bauwesen.
(Preußen-Deutschland 1799-1931). Frankfurt a.M. 1991.
32
Zie over Weber’s analyse van de moderne bureaucratie: P. Dassen, De
onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in
Duitsland 1890-1920. Amsterdam 1999, pp. 165-168, 268-269.
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e

19 eeuw veranderde taak- en doelstelling, alsmede werkwijze
van de traditionele bouwbureau’s ingrijpend. Een belangrijk
verschil betrof de culturele component in het stedelijk
bouwbeleid; de landsvorsten hadden vanuit representatieve
overwegingen een stimulerend beleid gevoerd ten aanzien van
architectuur en stadsschoon. Maar deze doelstelling werd in het
e

burgerlijk-liberale bouwbeleid van de 19 -eeuwse stads- en
gemeente besturen grotendeels naar de marge geschoven door
zich in de explosief groeiende industriële stad opdringende
maatschappelijke problemen (openbare hygiëne, verkeer, orde
en veiligheid). Deze verschuiving kreeg grote gevolgen voor het
positieve aandeel van architectuur en architecten in de
stedelijke ontwikkeling. Waar architecten tot in het begin van de
e

19 eeuw leidinggevende posities bekleedden binnen de
stedelijke bouwbureau’s en zowel verantwoordelijk waren voor
gebouw- als stadsontwerp, werd hun centrale positie binnen een
zich uitdifferentiërende dienst publieke werken drastisch
ingeperkt. Cruciaal in dit proces was vooral de differentiatie van
het stadsontwerp in deelaspecten. Een belangrijk deel kwam nu
in handen van nieuwe professionals: ingenieurs. Deze nieuwe
subtak van stedelijk beheer ontwikkelde zich in het laatste kwart
e

van de 19 eeuw uiteindelijk tot een zelfstandige discipline:
stedenbouw (Städtebau). Om de ingrijpend veranderende rol
van architect en architectuur in het stedelijk beheer en
e

stadsontwikkeling van de laat 19 -eeuwse industriële stad in
Duitsland inzichtelijk te maken, is het illustratief eerst in grote lijn
de situatie in de periode die eraan vooraf ging te bezien.

70

2. INGENIEURS STEDENBOUW

2.2.1 Stadsontwerp in Duitse landen tijdens de preindustriële fase (1650-1800)
Sinds het einde van de 30-jarige oorlog (1648) kenmerkte het
Duitse gebied zich door een politieke en territoriale
fragmentatie, die eerst onder druk van napoleon maar pas in
1871 met de eenwording van het Duitse Rijk zou worden
opgeheven. Gedurende deze twee eeuwen was Duitsland een
bonte lappendeken van talloze zelfstandige graafschappen,
(groot-)hertogdommen, koninkrijken en een aantal vrije steden.
e

Gedurende de 17 eeuw ontwikkelde een aantal Duitse hoven
zich, net als elders in Europa, tot politieke en culturele centra,
en hoefde deze functie niet langer te delen met de kerk of met
stadsbesturen, zoals in de middeleeuwen. Menig Duits vorst
richtte zich naar het voorbeeld van het absolutisme in Frankrijk:
de vorst als absoluut heerser, strakke en centrale organisatie
van de staat en staatsfinanciën, een uitgebreide ambtenarij en
een eigen leger. Naast een samenleving van burgers
ontwikkelde zich, los daarvan, een hofsamenleving met een
eigen gecodificeerd sociaal leven.

33

Centrum van de hofcultuur vormde het residentieel
paleis. Dat moest niet alleen de vorst en zijn hof passende
huisvesting bieden, maar ook de regering van het land. Oude
residenties voldeden in veel gevallen niet meer aan de eisen
van de nieuwe tijd. Laat-middeleeuwse burchten werden
ongeschikt geacht voor de huisvesting van de hofhouding met
haar nadruk op representatie. Die dijde uit tot autonome
hofkolonies, die vanwege hun omvang vaak niet meer binnen de
wallen pasten en daarom buiten de bestaande stad werden
aangelegd of soms zelfs los daarvan, in het open landschap.

33

Zie over de ontwikkeling van de Europese hofcultuur: N. Elias, Die höfische
Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen
Aristokratie. Darmstadt/Neuwied, 1969; Frankfurt a.M., 1983.
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Voorbeelden van volgens een ontwerp aan- en uitgelegde
e

e

Duitse hofsteden gedurende de 17 en 18 eeuw zijn: Berlijn
(o.a. Friedrichstadt), Bonn, Braunschweig, Darmstadt, Dresden,
Erlangen, Düsseldorf, Karlsruhe, Kassel, Ludwigsburg,
Mannheim, Neuwied, Potsdam, Würzburg.

34

Naast het vorstelijk

paleis en behuizing voor regering en leger bood een residentie
onderkomen aan de hofadel die hier in de directe nabijheid van
de vorst participeerden in het publieke hofleven. Onafhankelijke
burgerij speelde in de meeste hofsteden een ondergeschikte
rol.

35

Architectonische representatie van een dergelijk
centrum van ‘absolutistische’ macht vormde een belangrijk
onderdeel in het bouwbeleid van de vorst. Het bouwprogramma
van een hofstad betrof niet alleen aanleg en onderhoud van
adellijke stadspaleizen en monumentale openbare bouwwerken,
maar ook de open(-bare) ruimten in de stad: (slot-)parken en
tuinen, pleinen, lanen, straten en allees met een ceremoniële
functie binnen de ‘representatieve openbaarheid’ van een
hofcultuur.

36

Waar nog in de Renaissance de verschillende

bouwprojecten in steden als afzonderlijke opdrachten werden
ontworpen, streefde het absolutistische regime naar een
samenhangend ruimtelijk systeem van bouwwerken in een
uniforme stijl. Om die samenhang te bereiken had de vorst een
hofarchitect in dienst, leider van zowel ontwerp en uitvoering
34

Zie: M. Maaß en K. Berger (red.), Klar und lichtvoll wie ein Regel'. Planstädte
der Neuzeit, vom 16. bis 18. Jahrhundert. Karlsruhe, 1990.
35
Zie voor de sociaal-culturele achtergronden bij de aanleg en het functioneren
van Duitse barokke hofsteden: B. Heuken, ‘Zur Soziologie barocker
Städteplanung in Süddeutschland. Mannheim, Erlangen, Ludwigsburg,
Karlsruhe’, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeinen Kunstwissenschaft, nr.
13/2, 1968, pp. 146-177.
36
Habermas onderscheid een ‘representatieve openbaarheid’, kenmerkend voor
een hofcultuur, van een ‘burgerlijke openbaarheid’ behorend bij een burgerlijke
samenleving. J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen
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van gebouwen als van stadsuitbreiding. De hofbouwmeester
beschikte hiertoe over een ambtelijk bouwbureau, dat alle
werken coördineerde en ook het ontwerp ervan verzorgde. Met
zowel gebouw- als stadsontwerp in één hand kon een nauwe
afstemming geregeld worden tussen beide planniveau’s.
De taken van de hofarchitect strekten van gebouw- en
stadsontwerp tot landinrichting. De omvang van dit takenveld
maakte een centraal en hiërarchisch georganiseerde ambtelijke
organisatie mogelijk. Een Oberlandbauamt fungeerde als
instrument van de centralistische wil van de vorst; het stuurde
meerdere locale Bauamten aan en coördineerde hen. Vanuit het
hoofdbouwbureau werd van bovenaf een bouwprogramma voor
het hele vorstendom opgesteld, waarvan de regels en
voorschriften zowel betrekking hadden op publieke
bouwwerken, als op de private huizenbouw.

37
e

Toen het ambt van hofbouwmeester zich in de 17 e

vroege 18 -eeuw aldus uitkristalliseerde, kon ook de
architectuur als zelfstandige discipline vorm krijgen. De functie
e

van architect was daarmee in Duitsland tot in de 19 eeuw een
publiek ambt. Als discipline bestond architectuur in deze periode
in feite alleen maar binnen dit publiek-institutioneel verband.
e

Nog tot in de eerste helft van de 19 eeuw waren
vooraanstaande architecten in Duitsland, zoals Karl Friedrich
Schinkel in Berlijn, Friedrich Weinbrenner in Karlsruhe, Gottfried
Semper in Dresden (tot 1849) of Karl Von Fischer in München
hoge regeringsbeambten met titels als Oberbaudirektor,
Oberlandesbaudirektor of geheimer Oberbaurat.

38

Mogelijkheid

zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Darmstadt/Neuwied, 1962;
4
Frankfurt a.M., 1990 , 1995, pp. 58-69.
37
H. Ricken, Der Architekt. Geschichte eines Berufs. Berlijn, 1977, pp. 65, 66,
82, 83.
38
Ibid, p. 95.
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tot een beroep van particulier, zelfstandig architect kreeg in
Duitsland pas vorm met de ontwikkeling van de burgerlijke
samenleving en het industriële handelskapitalisme in de 19

e

eeuw.
2.2.2 Genese van de Duitse ingenieursstedenbouw in de
e
19 -eeuw
De teloorgang rond 1800 van de Napoleontische greep op de
politiek verbrokkelde, feodaal-absolutistische Duitse landen
betekende ook het einde van de centralistische bouwpolitiek van
de landsvorsten in Duitsland. Een nieuwe periode brak aan
waarin meer burgerlijke waarden en particularisme de
boventoon voerden. Waar industrialisatie opkwam en voor een
kapitalistisch liberalisme ruimte werd gemaakt zette ook de
privatisering van de stad in; stedelijke grond werd in rap tempo
geprivatiseerd en samen met gebouwen tot handelswaar en
object van speculatie gemaakt. Een meer liberale houding bij de
nieuwe (semi-democratische) stads- en gemeentebesturen
leidde tot een decentralisering van het stedelijk bouwbeleid, dat
door privatisering van grond en onroerende zaken zijn
belangrijkste instrumenten verloor. De stads- en gemeente
besturen ontbrak het daarom aan de ambitie en ook aan geld en
ambtelijke instrumenten om het op representatie gerichte
bouwbeleid van hun vorstelijke voorgangers voort te zetten. Het
architectonisch beleid van de steden schrompelde in dit opzicht
ineen tot het ontwikkelen van incidentele monumentale
bouwprojecten. De grote stedelijke opgaven van het industriële
tijdperk werden het domein van nieuwe specialisten: civielingenieurs.
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Instrumenten van de stedenbouw: bebouwingsplan en
bouwverordening
Binnen het gemeentelijke bouwbeleid van de in rap tempo
expanderende steden werd de functie van het
stedenbouwkundig plan teruggebracht tot een algemeen
juridisch kader dat mogelijkheden voor private bouwinitiatieven
moest scheppen. Stedenbouwkundigplan en bouwverordening
vormden nu de grondslag voor de privatisering van de stad.
Doel van het plan was het mogelijk maken van private
toeëigening en exploitatie van stedelijke grond.

39

Recht op

privé-bezit (ook dat van grond en van bouwwerken) en
bouwvrijheid werden in Pruisen in 1794 onder invloed van de
revolutionaire gebeurtenissen in Frankrijk geregeld in het
Allgemeine Landrecht (ALR). Stedelijke grond kon hierdoor na
1800 in snel tempo worden geprivatiseerd.

40

Naast het

verkavelen van stedelijke grond in verhandelbare, private
eenheden – blokken en kavels - reserveerde het
stedenbouwkundig plan grond voor openbare bestemming –
straten, pleinen, publieke gebouwen.

41

Het plan legde een

algemeen juridisch kader voor bebouwing vast, waarbinnen de
individuele burger-grondeigenaar zijn recht op bouwvrijheid een nieuw verworven fundamenteel grondrecht - kon
uitoefenen. De gemeentelijke interventies stopten bij de grenzen
van het kavel. De bouwvrijheid van de individuele bouwer werd

39

G. Piccinato, Städtebau in Deutschland 1871-1914: Genese einer
wissenschaftlichen Disziplin. Braunschweig/Wiesbaden, 1983 (Oorspr.: Rome,
1977), pp. 13, 16, 118.
40
Reulecke, Geschichte der Urbanisierung, a.w. p. 29; Hartog,
Stadterweiterungen im 19. Jahrhundert a.w., pp. 105-106; J. Rodriguez-Lores,
'Die Grundfrage der Grundrente: Stadtplanung von Ildefonso Cerdá für
Barcelona und James Hobrecht für Berlin', in: Stadtbauwelt nr. 65, 1980, p.
29/443. Het proces van privatisering van stedelijke grond en zijn hiermee
samengaande fragmentering vormt het exclusieve onderwerp van de kritische
studie van Hans Bernoulli, Die Stadt und ihr Boden. Zürich, 1946.
41
Piccinato, a.w., p. 118.
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vervolgens slechts ingeperkt door voorschriften en bepalingen
zoals vastgelegd in de bouwverordening.

42

Deze regelde wat te

doen bij eventuele hinder tussen kavels onderling en tussen
kavel en aangrenzende openbare ruimte (bijvoorbeeld in zake
hygiëne, brand- of constructieve veiligheid). De regels en
voorschriften van de verordening werden hoofdzakelijk
uitgedrukt in de vorm van kwantitatieve eisen zoals
gebouwhoogte, gebouwafstand, bouwvolume,
bebouwingspercentage en afmetingen van hofruimten. In de
woningbouw hadden deze eisen tot doel een minimale
hoeveelheid van licht en lucht voor alle woningen te
geranderen.

43

Over deze specifieke, en voor de ontwikkeling

van de architectuur rond 1900 zeer belangrijke bouwopgave,
kom ik in hoofdstuk vier nog uitgebreid te spreken.
Reorganisatie van het Bauamt: uitsplitsing van gebouw- en
stads-ontwerp
Door de privatisering van de stedelijke grond sneed men de
relatie tussen grondplan en bebouwing in ontwerp en uitvoering
e

van nieuwe stadswijken los. De 19 -eeuwse gemeentelijke
uitbreidingsplannen beperkten zich tot het aangeven van
rooilijnen en stratentracés; de feitelijke invulling van het plan
werd overgelaten aan particulieren, die naar eigen inzicht en
onafhankelijk van elkaar hun kavels konden bebouwen.
Hierdoor waren ontwerp van stadsplattegrond en dat van
gebouwen sterk gescheiden praktijken, en konden nauwelijks
met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Er bestond
slechts een minimale onderlinge afstemming via de
bouwverordening.
42

Piccinato, a.w., pp. 103, 118.
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De scheiding van beide planniveau’s vertaalde zich ook
naar de organisatie van de Baudeputation. De bestaande
stedelijke diensten werden gereorganiseerd en opgesplitst in
een Hoch- en Tiefbauwesen. De Hochbau-afdeling werd
bemand door architecten en bouwkundigen die verantwoordelijk
waren voor ontwerp en uitvoering van openbare gebouwen; de
Tiefbau-afdeling was in handen van civiel-ingenieurs en
landmeters, welke weg- en waterbouwkundige werken,
stadsuitbreiding en -sanering onder hun hoede hadden.

44

De architect verloor de coördinerende en controlerende
greep op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad, die
hij in de pre-industriële tijd als protégé van de landsvorst nog zo
nadrukkelijk had gehad. Door de opkomst van openbare
aanbesteding en van prijsvragen ontbrandde tevens een felle
strijd tussen ambtelijke architecten en hun particuliere collega’s
om opdrachten voor openbare gebouwen.

45

De dominerende

positie van architecten binnen stedelijke diensten raakte
definitief ingeperkt tot een administratieve en regulerende
functie.
Paradigmatisch voor de praktijk van de Duitse
e

ingenieursstedenbouw van de 19 -eeuw is het grote
uitbreidingsplan voor metropool-in-opkomst Berlijn (1859-1862)
van ingenieur Hobrecht. Het was het eerste van zijn soort en
omvang en werd toen ook breeduit besproken in de Duitse
architectuur- en bouwvakbladen.

46

43

Piccinato a.w. p. 109; Zie ook Gruner, ‘Die Baupolizei’, in: R. Wuttke (red.),
Die deutschen Städte. Geschildert nach den Ergebnissen der ersten deutschen
Städteausstellung zu Dresden 1903. Leipzig, 1904, Bd. I, pp. 70-83.
44
Zie: Klette, 'Tiefbau', in: Wuttke, Die deutsche Städte, a.w., pp. 370-419.
45
Ricken a.w., p. 95.
46
De belangrijkste besprekingen van het plan-Hobrecht uit die tijd zijn: een
kritische artikelen serie van de Berlijnse statisticus Ernst Bruch, 'Berlins bauliche
Zukunft und der Bebauungsplan', in: Deutsche Bauzeitung, jrg. 4, Berlijn 1870,
H. 9 p. 69 en H 25, p. 201, en een verdediging van het plan door de Berlijnse
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e

2.2.3 Berlijn: de 19 -eeuwse stadsuitleg
Berlijn kende als residentiestad een lange traditie van
ontworpen stadsaan- en uitleg. De oorspronkelijke laatmiddeleeuwse kern Berlin-Köln werd na de 30-jarige oorlog
getransformeerd tot een representatieve hof- en garnizoenstad.
Het burgerlijke stadsbestuur verdween en de keurvorst werd
alleenheerser in een stadje van 12.000 inwoners, met paleizen
e

in Charlottenburg en in het 18 -eeuwse Potsdam. Ten tijde van
de Barok werden onder het bewind van keurvorst Friedrich
Wilhelm en zijn opvolger, de latere koning Friedrich I,
verschillende zelfstandige uitbreidingen aan de stad
toegevoegd, waarvan vooral Dorotheenstadt (1673) en
Friedrichstadt (1688) volgens een regelmatig rasterpatroon
werden aangelegd. Ook werden enkele koningspleinen vanuit
representatieve doeleinden aangelegd, en de 1,5 km lange en
66 m brede mars- en exercitielaan Unter den Linden. Naast
stadspaleizen en publieke bouwprojecten stonden ook de
particuliere woongebouwen in de Pruisische regeringsstad
onder vorstelijke bouwcontrole. Door middel van een strenge
reglementering werd zo een grote mate van eenheid
afgedwongen in het architectonische stadsbeeld. De Pruisische
e

e

vorsten bouwden gedurende de 17 en 18 eeuw driftig aan hun
residentiestad om een blijvend monument voor zichzelf na te
laten.

47

architect Gustav Assmann, ‘Der Bebauungsplan von Berlin’, in: Zeitschrift für
Bauwesen, jrg. 21, Berlijn 1871, pp. 85-106. Hobrecht zelf verdedigde zijn plan
in het artikel artikel ‘Über die öffentliche Gesundheitsfplege’, 1868. Zie voor
eenbespreking van de kritieken op het Hobrecht-plan: W. Hegemann, Das
4
steinere Berlin. Berlijn, 1930; Braunschweig/Wiesbaden, 1988 , pp. 221-233.
47
Zie voor de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van Berlijn
ten tijde van de barok en het classicisme o.a.: W. Braunfels, Abendländische
Stadtbaukunst. Keulen, 1976, pp. 185-193; A. Jakob, ‘Eine Stadt als Denkmal.
Berlin und Erlangen als Beispiele für den fürstlichen Städtebau im
Absolutismus’, in: Das neue Erlangen nr. 70/71, 1986, pp. 50-62; W. Hegemann,
4
Das steinere Berlin. Berlijn, 1930; Braunschweig/Wiesbaden, 1988 , hfdst. 6-19.
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e

Stedelijke groei in de 19 eeuw en eerste plannen voor
stadsuitbreiding
Lange tijd kon Berlijn de niet al te snelle bevolkingsgroei binnen
haar bestaande stadskernen opvangen, zodat stadsuitbreiding
e

tot in de 19 -eeuw niet noodzakelijk was. Hieraan kwam echter
een einde toen met de toenemende bevolkingsgroei,
industrialisatie en migratiebewegingen een ongekend
verstedelijkingsproces en zelfs metropoolvorming op gang
kwam. De hoofdstad groeide in meerdere opzichten: als
landelijke regeringsstad na 1871; door autonome
bevolkingsgroei van het Stadt Mitte; via immigratie
(Einwanderung); door annexatie van randgemeenten; expansie
van industrie en andere sectoren van de economie. De
bevolking van Berlijn vertienvoudigde als gevolg hiervan binnen
een eeuw van 170.000 inwoners in 1800 en 250.000 in 1850 tot
1.900.000 in 1900, en was daarmee ‘vanuit het niets’ in grootte
de derde stad in Europa. De explosieve groei van het
inwonerstal en de voortgaande spontane verstedelijking buiten
de bestaande stadsgrenzen noopte de Pruisische regering
reeds in 1830 tot het opstellen van een ‘Bebauungsplan für die
Umgebungen Berlins’.

48

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van
stedenbouwplannen lag in de meeste Duitse steden in de
nadagen van de autocratische traditie nog tot in de tweede helft
e

van de 19 -eeuw bij de afzonderlijke staten en staatjes en niet
bij de gemeenten. In Pruisen had de Baupolizei – een locaal
staatsorgaan - sinds de invoering van het Allgemeines
Landrecht (ALR, 1794) onder meer de taak om Fluchtlinien

48

Th. Hall, Planning Europe’s Capital Cities. Aspects of Nineteenth Century
Urban Development. Londen etc., 1997, p. 190, 192; J.F. Geist en K. Kürvers,
Das Berliner Mietshaus, 1740-1862. München 1980, pp. 466 en 473-475.
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2.1
2.1 Plattegrond van Berlijn en de directe omgeving, situatie 1802.
Rond 1800 bestaat het stadsoppervlak nog uit de middeleeuwse kern en de 17e eeuwse
planmatige uitbreidingen zoals de rastervormige uitleg van Friedrichstadt (1688) aan de
westkant van de oude stad en de Spree.
2.2 De 19e eeuwse uitleg van Berlijn: het Hobrechtplan (1864)
Het definitieve uitbreidingsplan voor Berlijn van ingenieur J. Hobrecht uit 1864
verdubbelde in één klap het stedelijk areaal bouwgrond door in een aaneengesloten ring
rond de bestaande stad 14 districten (Abteilungen) te projecteren. Ten opzichte van de
situatie van 1800 (afb. 2.2.1) is duidelijk de groei van de stad te zien (het donkere
gedeelte op de kaart).
2.3 Plankaart voor ‘Abteilung IX’ uit het Hobrecht plan
Elk van de 14 districten uit het uitbreidingsplan van 1864 bestaat uit een
verkeersstructuur van monumentale, breede hoofdverkeersstraten die de stedelijke grond
opdeelt in zeer grote blokken, waarbij het bestaande agragische en landelijke
verkavelingspatroon zoveel als mogelijk werd gevolgd. De blokken zijn niet nader
opgesplitst in kleinere eenheden of kavels. In elk district is tevens ten minste één groot
plein voorzien voor de positionering van openbare gebouwen.
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2.2

2.3
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(bouw- of rooilijnen) vast te stellen, die de grens tussen
openbare straat en private bouwgrond bepalen. Toen Pruisische
steden met de Städteordnung in 1808 grotere autonomie
verkregen – en Berlijn eindelijk weer na 300 jaar hof-entourage
een eigen gemeente - en de Baupolizei onder gemeentelijk
gezag kwam te staan, werd het stedenbouwplan een
verantwoordelijkheid van de stedelijke overheid. In Berlijn
bleven evenwel zowel politie als stedenbouwplan tot de
invoering van de Fluchtliniengesetz in 1875 onder gezag van de
staat.

49

Het stedelijk uitbreidingsplan van Berlijn van 1830,
opgesteld door Oberbaurat J. Schmid van de königlichen
Oberbaudeputation, was een typisch ‘ingenieursplan’ waarin
primair de hoofdlijnen van infrastructuur en
bouwgrondverkaveling uitgetekend waren zonder verdere
representatieve of esthetische intenties kent. Vooral vanwege
dit laatste wees kroonprins Friedrich Wilhelm het plan af, en
wenste meer aandacht voor de architectonische invulling.
Hiertoe gaf hij opdracht aan zijn Gartendirektor, tuinarchitect
Joseph Lenné, om een alternatief ontwerp te maken. Dit werd
Projectirte Schmuck und Grenzzüge von Berlin mit nächster
Umgegend (1840), het laatste architectonische stadsplan in de
stedenbouwkundige traditie van de Pruisische residentiestad.

50

Al aan het begin van de 1850er jaren bleken deze plannen
reeds achterhaald. De aanleg van spoorwegen en kanalisatie
van de Spree, de sterke toename van het aantal inwoners van
de stad – gemiddeld 10.000 per jaar - en de ongecontroleerde
uitgroei van de stad buiten de gemeentelijke grenzen maakte
een revisie van de vroegere uitbreidingsplannen noodzakelijk.
49
50

Hartog a.w., pp. 105-109; Krabbe a.w., pp. 79-80, Hall a.w., p. 191.
Hall, a.w., p. 192; Geist en Kürvers a.w.
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Sinds de cholera-epidemie van 1831 waren tevens
stadshygiënische overwegingen een belangrijk punt van
aandacht geworden in het stedelijk beleid. In 1852 startte het
Polizeipräsidium dan ook voorbereidingen voor een herziening
van de bestaande uitbreidingsplannen.

51

De definitieve uitleg: Plan Hobrecht (1859-1862)
In 1859 werd een bijzondere commissie ingesteld voor de
uitwerking van een ‘Bebauungsplan für die Umgebung Berlins’,
met aan het hoofd de jonge civielingenieur James Hobrecht,
aangesteld in de rang van Regierungsbaumeister. Hobrecht
(1825-1902), in 1856 in de weg- en waterbouwkunde
afgestudeerd aan de Bauakademie in Berlijn, had enige jaren in
de spoorwegbouw gewerkt. Naast een uitbreidingsplan diende
ook een plan te worden opgesteld voor de water- en
rioleringsvoorzieningen van de nieuwe uitbreidingsgebieden.
Hiertoe maakte Hobrecht in 1860 een studiereis naar o.a.
Londen, Parijs en Hamburg, waar men al eerder ervaring had
opgedaan met grootschalige aanleg van water- en
rioleringsvoorzieningen. Zo werd bij de wederopbouw van de
binnenstad van Hamburg, na de grote brand van 1843, tevens
een riolerings- en watersystemen aangelegd. Hamburg was
hiermee de eerste stad in Duitsland.

52

Het nieuwe uitbreidingsplan voor de stad aan de Spree
betrof een aanzienlijk groter gebied dan het plan van 1830. Het
uitbreidingsgebied, qua oppervlakte 5,5 maal groter dan het
gebied binnen de stadsmuur, kon 1,5 miljoen inwoners
herbergen. Uitgaande van de verdriedubbeling van de Berlijnse
bevolking in de voorafgaande 50 jaar, diende het plan, bij
51

W. Kieß, Urbanismus im Industriezeitalter. Von der klassizistischen Stadt zur
Garden City. Berlin 1991, p. 227; Geist en Kürvers a.w., pp. 465-466.
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gelijkblijvende groei, een halve eeuw mee te kunnen. Het
uitbreidingsgebied, opgedeeld in 14 wijken – 9 meer dan in het
oude plan – werd geprojecteerd op het territorium van de
meeste randgemeenten rond de stad.

53

De levensvatbaarheid

van dit uitbreidingsplan stond of viel echter met de mogelijkheid
tot annexatie van randgemeenten. De Pruisische regering
maakte hiertoe gebruik van de Städteordnung van 1853 die het
de Staat mogelijk maakte op eigen gezag gemeentegrenzen te
wijzigen mits daarmee een publiek belang gediend was. Begin
1860 werd een Eingemeindung van kracht die in één klap een
gebiedsuitbreiding van de stad met ca. 69% grotendeels
onbebouwd areaal realiseerde. Het stedelijk territorium nam
hierdoor met 2412 hectare tot totaal 5923 toe, terwijl de
bevolkingsomvang door deze annexatie bescheiden toenam
met 35.457 tot ruim een half miljoen inwoners. Met deze
gemeentlijke uitbreiding leken de ruimtelijke en administratieve
voorwaarden geschapen voor de uitvoering van het
bebouwingsplan van Hobrecht.

54

In 1862 waren de definitieve plannen aan het
gemeentebestuur voorgelegd en verkregen na koninklijke
goedkeuring rechtsgeldigheid. Vervolgens werden plankaart en
toelichting gedrukt en uitgegeven, waarmee ze als openbaar
toegankelijk golden.

55

Het uitbreidingsplan zoals dat op de

plankaart is weergegeven, behelst in feite niets meer dan een
straten- of rooilijnenplan, dat primair de hoofdverkeerstructuur
52

Geist en Kürvers a.w., p. 468; Hartog a.w., p. 24.
Aldus de ‘Allgemeine Erläuterung des Bebauungsplanes’, juli 1862, in: GeistKürvers a.w., p. 501; Kieß a.w., pp. 230 en 233. Zie voor de tot standkoming
van het plan Hobrecht: Hegemann, a.w., pp. 207-220. De 14 Abteilungen van
het Bebauungsplan betroffen de volgende gebieden: I. Rixsdorf; II. Hasenheide;
III. Schöneberg; IV. Zoologischer Garten; V en VI. Charlottenburg; VII en VIII.
Alt- en Neumoabit; IX-XI. Wedding en Luisenbrunnen; XII en XIII. Weißensee en
Lichtenberg; XIV. Friedrichberg en Boxhagen.
54
Kieß a.w., p. 234.
53
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aangeeft zonder aanduiding van toekomstige bebouwing.

56

De

structuur van het uitbreidingsplan bestaat uit een grote
ringboulevard – naar Parijs en Weens voorbeeld - van 55 meter
breed, en radiale uitvalswegen (Chausseen, 35-45 meter
breed), die het plan opdelen in verschillende districten
(Abschnitte). Deze districten zijn weer onderverdeeld in wijken
(Quartiere) van 50.000 m2, binnen de radialen onderling
gescheiden door ringvormige straten. Elke wijk heeft een groot
plein als centrum, dat dienst doet als verkeersknooppunt en
groengebied. Tevens is hier ruimte voorzien voor de situering
van de openbare gebouwen van de wijk. De wijken zijn tenslotte
door nevenstraten (19 meter breed) opgedeeld in rechthoekige
bouwblokken met afmetingen van 200x300 à 400 meter.
Hobrecht was ervan uitgegaan, dat deze grote blokken door
particuliere grondeigenaren door middel van privé-straten verder
opgedeeld zouden worden in blokken van 75x150 –
e

overeenkomstig de blokmaat van de 17 -eeuwse Berlijnse
Friedrichstadt. Een nogal naïeve gedachte, omdat er voor
grond- en bouwspeculanten geen enkele plicht daartoe gold, en
dit hen vanwege de aanleg van straten en het verlies van
bouwgrond slechts op extra kosten zou jagen.

57

Het uitbreidingsplan voor Berlijn van Hobrecht is
exemplarisch voor de praktijk van de burgerlijk – quasi - liberale
e

ingenieursstedenbouw, die na het midden van de 19 eeuw in
Duitsland zijn beslag kreeg. Hoewel de geprojecteerde
hoofdstraten breed en monumentaal van opzet waren, naar het
tot de verbeelding sprekende voorbeeld van Parijs, wijkt het
plan van Hobrecht in belangrijke opzichten af van wat zijn
collega Haussmann voor Parijs ontwikkelde. Het plan voor de
55
56

Geist en Kürvers a.w., p. 468; Kieß a.w., p. 230.
Hartog a.w., p. 32.
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Franse hoofdstad, tussen 1853 en 1882 geconcipieerd en
uitgevoerd, betrof een herstructurering van de oude binnenstad
tot een modern stadscentrum met veel groen, terwijl het plan
voor Berlijn de aanleg van geheel nieuwe stadsdelen op het oog
had. Haussmann had naast verkeerstechnische en hygiënische
overwegingen ook een representatief programma op het oog,
iets dat bij Hobrecht geheel ontbrak. De monumentale
historische binnenstad van Berlijn voldeed immers reeds
ruimschoots aan de representatieve eisen, die aan een
moderne hoofd- en regeringsstad gesteld mochten worden,
terwijl zijn nieuwe uitbreidingsgebieden voornamelijk een
woonfunctie voor de stedelijke massa’s hadden. Haussmann
legde daarentegen niet alleen een nieuw stratenpatroon vast,
maar ook de bebouwingstypologie van de nieuw op te richten
woongebouwen, terwijl Hobrecht slechts globale
ontwikkelingslijnen aangaf voor de toekomstige uitbreiding van
de stad waarbij de bouwkundige invulling geheel werd
overgelaten aan het private bouwinitiatief.

58

2.3 Discours van de ingenieursstedenbouw
In laatste kwart 19e eeuw komt in Duitsland een specialistische
literatuur over stedenbouw op gang. Het betreft een poging van
ingenieurs uit de stedenbouwkundige praktijk om hun nieuwe
werkterrein in kaart te brengen en de opgedane kennis te
systematiseren. Tevens werd zo een nieuwe discipline
afgebakend en gedefinieerd met een eigen werk- en
kennisdomein: der Städtebau.

57

Geist en Kürvers a.w., pp. 501, 504, 505; Kieß a.w., pp. 231-233.
e
Hall a.w., pp. 194-195. Zie over de 19 eeuwse herstructureringsplannen van
Parijs van Haussmann: Castex, De rationele stad a.w., hfdst. 1.
58
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2.3.1 Handboeken stedenbouw: Baumeister en Stübben
e

De discipline ‘stedenbouw’ is als product van de 19 -eeuwse
industrieël-stedelijke samenleving een recente ‘uitvinding’. Zij
komt voort uit een verstrengeling van zeer uiteenlopende
kennisgebieden (hygiëne, civiele- en bouwtechniek,
verkeerskunde, bouwrecht) en wilde vooral een ‘toegepaste
wetenschap’ zijn. In zijn handboek stedenbouwkunde uit 1890
definieert de Duitse ingenieur en stedenbouw-pionier Josef
Stübben de taken van het nieuwe vak als volgt:
Der Städtebau bereitet also in der That den allgemeinen
Boden vor, auf welchem sich die bauliche
Einzelthätigkeit entfaltet; er schafft die örtlichen
Vorbedingungen, welche für das bürgerliche Wohnen,
den städtischen Verkehr, die Besorgung der öffentlichen
Angelegenheiten vorhanden sein müssen; er stellt den
Rahmen auf, welcher die mit einander wetteiferenden
und sich bekämpfenden Einzelbestrebungen umfasst,
das programm, nach welchem die private und
öffentliche Bauthätigkeit, so wie der große und kleine
59
Verkehr sich einrichten sollen.
De eerste generatie Duitse stedenbouwliteratuur (1775-1890)
heeft zowel een praktische als didactische doelstelling, en geeft
een systematisch overzicht van taken, technieken en
instrumenten van de stedenbouw zoals die op dat moment in de
Duitse praktijk fungeerden. Er werd niet zozeer nieuw inzicht of
kennis ontwikkeld, alswel een overzicht geboden van de stand
van zaken, de ‘state of the art’, in het vakgebied. In de zin van
Kuhn dus zuivere leer- of handboeken, die niet meer deden dan
het op dat moment geldige paradigma van de ingenieurs
stedenbouw bevestigen.

59

J. Stübben, Der Städtebau. Darmstadt, 1890; herdruk
Braunschweig/Wiesbaden, 1980, p. 3.
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Twee toonaangevende werken die de eerste
systematische uiteenzetting met het vraagstuk van de
stedenbouw gaven waren: Stadterweiterungen (1876) van
Reinhard Baumeister en Der Städtebau (1890) van Josef
Stübben.

60

Beiden fungeerden zowel als leerboek binnen het

technisch hoger onderwijs als als handboek en naslagwerk
binnen stedelijke diensten en ontwerpbureau’s. Ze behandelen
de gangbare bouw-, verkeers- en civieltechnische alsmede de
juridische en hygiënische aspecten van de stadssanering en
stadsuitleg van hun tijd.
Baumeister en Stübben waren beiden opgeleid als
civielingenieur; hun eerste praktische ervaring deden zij op bij
de spoorwegen. Baumeister (1838-1917) was na zijn studie
weg- en waterbouw aan de TH Karlsruhe enige jaren bij de
overheid van Baden werkzaam in de spoorwegbouw voordat hij
in 1862 een positie als hoogleraar weg- en waterbouw aan de
TH Karlsruhe verkreeg. Vanaf de jaren ’70 legde hij zich in die
functie toe op het onderzoek van städtische Tiefbau (weg- en
waterbouw, onder- en bovengrondse infrastructuur) en
stadsuitbreidingsvraagstukken. Hij voerde in 1887 het vak
‘Städtebau’ in aan zijn TH, dat daarmee die eerste opleiding
daarin in Duitsland vormde. Daarnaast was Baumeister actief
betrokken bij en vooraanstaand lid van het Verband der
deutschen Architekten- und Ingenieur Vereine en de Verein für
öffentlichen Gesundsheitspflege.

61

Baumeister schreef zijn boek

Stadt-Erweiterungen (1876) in zijn functie als hoogleraar als

60

R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und
wirtschaftlicher Beziehung. Berlijn, 1876; J. Stübben, Der Städtebau.
e
Darmstadt, 1890; 2e druk Stuttgart, 1907; 3 druk Leipzig 1924.
61
K.H. Höffler, Reinhard Baumeister (1833-1917). Begründer der Wissenschaft
von Städtebau. Karlsruhe,1976, pp. 1-4.
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leerboek voor het onderwijs aan de TH maar óók bedoeld als
handboek voor de praktijk.
Bijna 15 jaar daarna verscheen het lijvige boek Der
Städtebau (1890) van Stübben. In tegenstelling tot Baumeister
was Stübben (1845-1936) zijn gehele professionele carrière
vooral een praktijkman.

62

Na zijn studie aan de Bauakademie in

Berlijn en enkele jaren als spoorwegingenieur werkzaam te zijn
geweest, trad hij in 1876 aan als Stadtbaumeister van de stad
Aken. In die functie ontwikkelde hij plannen voor de uitbreiding
en stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad. Daarnaast
nam hij succesvol deel aan prijsvragen voor stadsuitbreidingen
elders in Duitsland. In 1880 won hij de prijsvraag voor de
stadsuitbreiding van Keulen, op basis waarvan hij een jaar later
een aanstelling als Stadtbaumeister van deze stad kreeg. In de
jaren dat hij deze functie vervulde werkte Stübben niet alleen
aan de uitwerking en uitvoering van de stadsuitleg van Keulen,
maar schreef hij ook zijn lijvige boek Der Städtebau, dat een
onderdeel vormde van de grote en ambitieuze serie Handbuch
der Architektur.

63

Der Städtebau was na Baumeister het eerste boek dat
een samenhangende uiteenzetting gaf van het vraagstuk van de
stedenbouw, met goeddeels eenzelfde benadering van
62

Voor een uitgebreide biografie van Stübben, zie O. Karnau, Hermann Josef
Stübben. Städtebau 1876-1936. Braunschweig/Wiesbaden, 1996, pp. 23-66.
63
Het Handbuch der Architektur verscheen onder redactie van Josef Durm e.a.
(Darmstadt/Leipzig 1881-1931). Deze serie is waarschijnlijk de laatste poging
geweest binnen het Duitse taalgebied om het vak- en kennisgebied van de
architectuur op systematische wijze samen te brengen in de traditie van de
Franse encyclopedisten, zoals de Dictionnaire historique de l’Architecture van
Quatremère de Quincy (1832) en de Dictionnaire raisonné de l’architecture van
Violet-le-Duc (1876-1877). Het Handbuch bevat bijdragen van Duitse experts uit
verschillende disciplines, en is dan ook een goed voorbeeld van de specialisatie
die in de tweede helft van de 19e eeuw in de vak- en wetenschapsgebieden
optrad; zie G. Grassi, De logische constructie van de architectuur, p. 80. Het
Handbuch der Architektur is onderverdeeld in vier afdelingen: 1. Allgemeine
Hochbaukunde, 2. Baustile, 3. Hochbau Constructionen, 4. Entwerfen, Anlage
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nagenoeg dezelfde vraagstukken. De snelle
stedenbouwkundige ontwikkelingen na 1876 maakten het echter
mogelijk de nieuwste inzichten te verwerken en bovendien
talloze nieuwere voorbeelden op te nemen. Het boek van
Stübben bevat aanzienlijk meer illustraties en tabellen dan dat
van Baumeister.

64

Tegenover diens 17 illustraties telt dat van

Stübben er meer dan 850, voornamelijk stadsplattegronden,
situatietekeningen van stadsdelen, straten en pleinen en een
grote hoeveelheid straatprofielen en technische details. Alle
tekeningen zijn speciaal voor het boek vervaardigd en op
uniforme wijze getekend. Daarmee werd een grote verzameling
van materiaal bij elkaar gebracht, op eenvoudige wijze leesbaar
en vergelijkbaar. Een ander belangrijk verschil met Baumeister
is dat Stübben nadrukkelijk ook stadsesthetische aspecten
behandelt, wat bij zijn voorganger geheel ontbreekt. Stübben
tracht zijn ingenieursbenadering te nuanceren door inzichten en
voorbeelden over te nemen uit het succesvolle en vooral
populaire boek dat de Weense architect Sitte een jaar eerder
publiceerde over de ‘artistieke grondbeginselen van de
stedenbouw’ (in het volgende hoofdstuk kom ik hier uitgebreid
op terug).

65

Dat het boek van Stübben ook internationaal tot de

standaardwerken ging behoren, blijkt wel uit de vertalingen die
ervan verschenen: Engels, Frans, Italiaans en Russisch.

66

und Einrichting der Gebäude. Der Städtebau van Stübben verscheen als 9e
Halbband van de vierde afdeling.
64
Karnau a.w. p. 74.
65
Stübben behandelt stadsesthetische aspecten in zijn boek vooral in relatie tot
de vormgeving van pleinen en groenruimten: Stübben pp. 161-185 (over
‘Architekturplätze’), 189-209 (over ‘Die Öffentlichen Plätze in künstlerischer
Beziehung’), 439ff (over ‘Städtischen Pflanzungen’).
66
Karnau a.w., pp. 73 en 74.
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2.3.2 Opbouw en elementen van het stedenbouwkundig plan
De handboeken van Baumeister en Stübben bieden beiden een
opsomming van thema’s, die als stedenbouwkundige
deelproblemen behandeld worden: verkeer en infrastructuur,
groenvoorzieningen, openbare en private bouwwerken, ontwerp
en uitvoering van het stedenbouwkundig plan, juridisch
instrumentarium. Samenhang krijgen deze onderdelen vanuit
een bepaald idee van de stad als compositorisch geheel. De
analyse van de stad mondt in beide werken uit in een
(theoretisch-) stedelijk ordeningsmodel, met een eigen logica en
doel en gericht op een directe toepasbaarheid.

67

Uitgangspunt

van hun visie op ‘de stad’ is de stellingname dat de ‘gesloten
stad’ van weleer nu een achterhaalde stadsvorm was, die niet
langer overeenkwam met de realiteit van een door
industrialisatie gekenmerkte stad. De dynamiek van de
stedelijke groei – zowel qua bevolkingsbeweging als qua
omvang van het stadslichaam – dwong af dat men bij
stadsuitbreidingsplannen niet langer kon uitgaan van een
gesloten of afgeronde stadsvorm:
Die Grenze zwischen Stadt und Land ist überhaupt an
offenen, in starker Erweiterung begriffenen Städten
unbestimmt. (…)Die Stadt dehnt sich aufs Land aus,
68
das Land wird zur Stadt (…).
Voor de moderne stad moest ‘unbegrenzte
Erweiterungsfähigkeit’ dan ook het uitgangspunt vormen.

69

Dat de moderne stad geen gesloten eindvorm kan
krijgen betekent echter niet, dat in een stadsplan samenhang en
eenheid daarom maar niet nagestreefd hoeven te worden.

67
68
69

Piccinato a.w., pp. 35, 50.
Baumeister a.w., p. 11.
Baumeister p. 184.
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Baumeister spreekt van een noodzakelijke ‘organischen
Zusammenhang des Ganzen’, die ‘einheitlich entworfen’ moet
worden, en van de noodzaak om middels een plan ‘Einheit in
der Mannichfaltigkeit’ te brengen.

70

De stad als geheel wordt

daarbij opgevat als samengesteld uit ‘Einzelelementen’, met
een samenstel van openbare ruimten – straten en pleinen – als
dragers van het plan.

71

De compositie van de boeken van

Baumeister en Stübben is afgeleid van dit model van de stad als
samengestelde constructie. Op basis van beschrijvingen en
analyses van concrete voorbeelden worden in de handboeken
classificaties opgesteld van stedelijke elementen en hun
combinatieregels, en wordt een systematiek voor het ontwerpen
van een stadsuitbreidingsplan ontwikkeld.

72

Alvorens begonnen kan worden met het opstellen van
een uitbreidingsplan, dienen – zo menen beide auteurs - eerst
statistische gegevens verzameld te worden over
bevolkingssamenstelling en ontwikkeling, economische
activiteiten van handel, nijverheid en industrie, woningbestand
en verkeer. Daarbij is niet alleen de actuele stand van zaken
van belang, maar vooral die van de toekomst. Een
uitbreidingsplan moet immers enkele decennia mee kunnen.

73

Vervolgens wordt de hoofdstructuur van het gehele
uitbreidingsplan vastgesteld: verkeersstraten, spoorwegen,
kanalen. Deze hoofdstructuur biedt het kader waarbinnen
private bouwinitiatieven en deeluitbreidingen plaats kunnen
vinden. De nadere invulling van de hoofdstructuur is geen taak
van de overheid, maar wordt overgelaten aan het private
bouwinitiatief. Doel van het plan is, conform een liberale
70

Baumeister pp. 89 en 97.
Höffler a.w., pp. 55-56.
72
Piccinato a.w., pp. 35, 36.
73
Baumeister pp. 54ff; Stübben p. 46.
71
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ideologie, een samenhangend kader te bieden voor de vele
toekomstige private bouwinitiatieven, ‘um bei prizipiell
unbeschränkter Baufreiheit in der ganzen Umgebung der Stadt
im allseitigen Interesse Ordnung zu erhalten.’

74

De

hoofdstructuur regelt slechts de belangrijkste infrastructurele
voorzieningen, en garandeert dat de afzonderlijke toekomstige
bouwinitiatieven in de loop van de tijd een onderlinge
samenhang kunnen krijgen. De stad is immers geen statische
constructie, maar constant in ontwikkeling en kan dan ook niet
in een gesloten totaalvorm opgesloten worden.

75

Tot zover volgt de theoretische constructie van het
stedenbouwkundigplan de weg van de praktijk. Baumeister
bepleit in zijn boek echter ook een nadere differentiatie van dit
globale structuurplan; hij wil naast de hoofdstructuur ook
verschillende delen of gebieden aanwijzen met een eigen
functie of bestemming: de zgn. ‘Zonung’ (zonering),
onderscheiden in drie zones of stadsdelen: industrie-, handelsen woongebieden. Het doel van zonering is een nadere
differentiatie in grondgebruik, waarmee zowel hinder (lawaai,
stank) en hygiëne-problemen geregeld worden als een efficiënte
situering van bepaalde functies en bestemmingen aan
infrastructurele voorzieningen.

76

74

Baumeister p. 87.
Baumeister pp. 87, 89; Stübben pp. 46-47. Dit ‘Zwei Stufen’ plan – waarbij
eerst een globale hoofstructuur wordt ontworpen, en de nadere invulling in de
tijd geregeld wordt – werd reeds in 1874 voorgesteld in een besluit van het
Verbandes deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine over de systematiek
voor stadsuitbreidingsopgaven: ‘Grundzügen für Stadterweiterungen nach
technischen, wirtschaftlichen und polizeilichen Beziehungen’. Baumeister was
een van de initiatiefnemers en ondertekenaars van dit besluit, dat de basis
vormde van zijn boek Stadterweiterungen dat twee jaar later gepubliceerd werd.
Het besluit van de vereniging, dat in totaal 7 punten bevatte, is gepubliceerd in:
Deutsche Bauzeitung 1874, pp. 337 ff., en tevens als bijlage opgenomen in
Stübben, Der Städtebau, pp. 553-554.
76
Baumeister pp. 80ff; Stübben pp. 51-54.
75
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Volgens Baumeister dient het gemeentelijk uitbreidingsplan
beperkt te blijven tot het aangeven van de hoofdstructuur en tot
het vastleggen van zonering. Opdeling van de afzonderlijke
stadswijken in blokken - door hem wel besproken - beschouwt
hij niet als taak van de overheid maar van particuliere
grondeigenaren en speculanten.

77

Stübben bespreekt

daarentegen uitgebreid de verschillen in maatvoering van
blokken en kavels per zone of wijk omdat – zo stelt hij verschillende functies immers een ander ruimtegebruik vergen.
Gebouwen voor industrie vereisen bijvoorbeeld grotere
bouwblokken en andere verkavelingtypen of oriëntatie dan
woongebouwen, en moeten gesitueerd zijn in de directe
omgeving van hoofd aan- en afvoerwegen. Stübben pleit er
daarom voor om de verschillende bestemmingen in een
plangebied vast te leggen via de verkavelingvorm. Voor iedere
zone of stadsdeel wordt op basis van zijn primaire functie en de
bijbehorende bebouwingsvorm een verkavelingtype bepaald. Zo
kan dus via de verkaveling de dominante gebruiksvorm van een
wijk of gebied worden vastgelegd, waarmee typologie een
instrument van zonering is.

78

2.3.3 Classificatie en distributie van stedelijke bouwwerken
Het belangrijkste verschil tussen enerzijds de praktijk van de
stedenbouw à la Hobrecht en anderzijds de

77

Baumeister, pp. 89, 121ff.
Stübben pp. 54ff; idem, ‘Vom Zusammenhang zwischen Bebauungsplan und
Bauordnung’, in: Städtebauliche Vorträge, Bd. II, Heft 4. Berlijn 1909, p. 7. Zie
tevens Piccinato a.w., pp. 94, 97. Zonering is gebaseerd op een idee van
functionele scheiding, wat leidt tot specialisatie en homogenisering van wijken.
Zo konden sinds de scheiding van wonen en arbeid en de ontwikkeling van
openbaar vervoer wijken ontwikkeld worden met uitsluitend een woon- of
werkfunctie. Deze praktijk vormde tenslotte het uitgangspunt van het
functionalistische gedachtengoed van de CIAM in de jaren ‘20-’30, welke een
strikte scheiding van wonen-werken-verkeer en recreatie propageerde.
78
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stedenbouwhandboeken van Baumeister en Stübben is dat de
laatsten de relatie tussen stedenbouwkundigplan en bebouwing
wel degelijk aan de orde stellen. Stübben onderzoekt expliciet
de relatie tussen verkavelingtype en bebouwingsvorm. Hij stelt
daartoe allereerst een classificatie van stedelijke gebouwen op,
gebaseerd op het onderscheid tussen gebouwen voor industrie,
handel, openbare instituties en wonen. Bij de categorie
woongebouwen worden daarbij nog eens verschillende
subklassen onderscheiden. Deze ‘taxonomie’ van
gebouwsoorten vormt ook het uitgangspunt voor hun distributie
binnen het stedenbouwkundigplan.

79

In de nieuwe uitbreidingsplannen namen
woongebouwen qua aantal en grondgebruik de voornaamste
plaats in. Deze gebouwcategorie en zijn distributie- en
verkavelingwijzen worden in de stedenbouwhandboeken dan
ook uitgebreid belicht. Zo luiden de eerste zinnen van
Baumeisters stedenbouw traktaat:
Zwei Aufgaben liegen bei einer Stadterweiterung vor:
neue W o h n u n g e n zu schaffen und den V e r k e h r zu
erleichtern. Jede derselben muß sowohl innerhalb als
außerhalb der bereits bebaueten Fläche erwogen
werden. Die Herstellung neuer Wohnungen macht
gewöhnlich den Anfang im äußeren Gebiet, erfordert
aber bei zunehmender Anzahl bald auch neue Straßen
80
behufs Zugänglichkeit.
Van belang is hier te constateren dat de ingenieurs bij het
opstellen van een typologie van stedelijke woonvormen, als
grondslag voor stedenbouwkundige- en verkavelingplannen,
uitgaan van bestaande, conventionele bebouwingstypen.
Daarmee blijft hun bijdrage louter beschrijvend en wordt er wat
betreft bestaande woonvormen niets geproblematiseerd, wat
79

Stübben, pp. 38-40.
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toch vreemd genoemd mag worden gezien de urgente en wijd
bediscussieerde ‘Wohnungsfrage’ van die tijd: de problematiek
van de Mietskaserne wordt bijvoorbeeld door geen van de
auteurs aangesneden! Woningbouw- en ontwerp zijn echter
binnen de stedenbouwopvatting van de ingenieurs een
particuliere aangelegenheid van private bouwers en als zodanig
geen kwestie van het bij uitstek publieke domein van het
stedenbouwkundig ambt. resultaat van deze traditionele, quasi
liberale denkwijze is dan ook de ontwikkeling van
verkavelingsplannen - wel degelijk een publieke taak - op basis
van de kennis van conventionele woningtypen, welke hierdoor in
stand werden gehouden.
Zowel Baumeister als Stübben maken een classificatie
van woongebouwen op basis van twee criteria:
bebouwingsvorm en woningtype. Binnen bebouwingsvormen
worden ‘open’ en ‘gesloten’ varianten onderscheiden: een open
bebouwingsvorm bestaat uit vrijstaande eengezinswoningen
met tuin op een kavel; gesloten bebouwing is rij-bebouwing van
eengezinswoningen dan wel etagewoningbouw in de vorm van
gesloten bouwblokken. Daarnaast zijn ook mengvormen
mogelijk – een half-open bebouwing.

81

Vanuit ‘zedelijk’,

hygiënisch, sociaal en esthetisch oogpunt hebben woonwijken
met een open bebouwingsvorm en lage dichtheid de
voorkeur.

82

Ook kan bij deze bebouwingsvorm het private groen

rondom de vrije bebouwing tendele het tekort aan openbare
groenvoorzieningen in een wijk of stad compenseren. Maar
hoewel Stübbens voorkeur in het algemeen uitgaat naar
stadswijken met een lage dichtheid erkent hij: ‘Es wäre also
Thorheit, wollte man in einer Stadt die offenen Bauweise zur
80
81

Baumeister p. 1.
Baumeister pp. 121-123; Stübben pp. 5-14.
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allgemeinen Regel machen.’

83

Bovendien spelen ook sociaal-

economische overwegingen een belangrijke rol bij de keuze van
de bebouwingsvorm. Uit economisch oogpunt is gesloten
bebouwing daarentegen vanwege economischer grondgebruik
voordeliger.

84

Etagehuurwoningen worden dan ook gezien als

onvermijdelijke en noodzakelijke vorm van huisvesting voor de
laagste inkomensgroepen in de Großstadt.

85

Door dergelijke verkavelingvormen in het
stedenbouwkundigplan vast te leggen kan de sociale
samenstelling van een stad of wijk gestuurd worden, de maat
van een kavel bepaald immers de keuze van het woningtype, en
die is inkomensafhankelijk.

86

Ein umfassender Plan allein ermöglicht auch, die
Wohnungsbedürfnisse aller Schichten der bevölkerung
in das richtige Verhältniss zu bringen, Gruppen zu
bilden, welche sich einzeln ausbauen können, ohne sich
87
gegenseitig zu stören.
Bij de sociale geleding van een uitbreidingsgebied zijn twee
opties mogelijk: scheiden of mengen. Zowel Baumeister als
Stübben erkennen de voordelen van een gemengde
bevolkingsopbouw per stadsdeel, vanuit economisch oogpunt
(intensiever grondgebruik) en ook vanuit sociaal-politiek
oogpunt (het vermijden van een opeenhoping van arbeiders en
haarden van sociale onrust).

88

De systematiek van de opbouw van het
stedenbouwkundigplan, zoals in de handboeken uiteengezet,
82

Stübben p. 17.
Stübben pp. 8-9.
84
Stübben pp. 9 en 16.
85
Stübben p. 17.
86
Piccinato a.w., p. 97.
87
Baumeister p. 79.
88
Baumeister pp. 79-80, 82, Stübben pp. 30 en 52.
83
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werd door Stübben in een artikel uit 1909 nog eens kernachtig
samengevat:
Die Einheit des Städtebaues ist der Bauplatz des
einzelnen Hauses. Aus der Vereinigung der Bauplätze
entsteht der Block, aus der Zusammenstellung und
Gruppierung der bebauten Blöcke mittels eines im
Verkehrs- und Kunstsinne wohldurchdachten
Straßennetzes nebst den erforderlichen Freiflächen
entsteht die Stadt. Und doch muß die Planung in
umgekehrter Reihenfolge geschehen. Zuerst die
Hauptstraßenzüge und die größeren Freiflächen, dann
die Blockeinteilung und die kleineren Freifläche,
89
schließlich die Parzellierung in Baustellen.
Stübben vat hier het stedenbouwkundig plan op als het resultaat
van een samenstel van delen. Daarbij onderscheidt hij een
geleding van het plan in twee niveau’s: de stad als geheel,
samengesteld uit delen (bouwblokken), welke op hun beurt weer
zijn opgebouwd uit elementen (kavels). De bouwblokken zijn de
kleinste ruimtelijke eenheden van de stad, welke in onderlinge
combinatie het systeem van openbare ruimten vormen, de
straten en de pleinen.

90

Naast vergelijkende overzichten van

stadsplannen, bouwblokken en kavels bevat het handboek van
Stübben dan ook een systematische ordening van typen
openbare ruimten: straten, lanen, boulevards, avenues,
passages, parken etc. en de verschillende technische eisen
(t.a.v. bestrating, beplanting, afwatering, constructies) die aan
dergelijke ruimtes gesteld dienen te worden.

91

Waar bij

Baumeister de stedelijke ruimte het ‘kwantitatieve’ resultaat is
89

J. Stübben, ‘Vom Zusammenhang zwischen Bebauungsplan und
Bauordnung', in: Städtebauliche Vorträge. Bd. II, heft 4. Berlin 1909, p. 25.
90
H. Engel, ‘Hybride interventies’, in: L. van Duin en H. van Wegen (red.),
Hybrides. Stedelijke architectuur tussen centrum en periferie. Delft, 1999, p.18.
91
Stübben, dl II, hfdst. 4-9 (over straten, pleinen en andere typen openbare
stedelijke ruimten); dl. IV, hfdst. 1, 2, 4 (over de technische uitvoering van
openbare ruimten),
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van meetkundige verhoudingen tussen straatbreedte en
gebouwhoogte, afgeleid van louter verkeerstechnische en
hygiënische eisen, spelen bij Stübben inmiddels ook esthetische
kwaliteiten een rol bij de vormgeving en inrichting van de
openbare ruimte. De architectonische verschijningsvorm van de
stad en haar gebouwen blijft echter onbesproken: ook voor
Stübben is de toen inmiddels disciplinaire scheiding tussen
stedenbouw en architectuur een vanzelfsprekendheid.
Conclusie
e

In de tweede helft van de 19 eeuw veranderde de traditionele
positie van de architect binnen de stadsontwikkeling en stedelijk
bouwbeleid ingrijpend onder aanhoudende druk van
industrialisatie en ongekende stedelijke groei. Doelstellingen en
instrumenten van stedelijk ontwikkelingsbeleid wijzigden
ingrijpend door de drastisch veranderde sociaal-economische
en politiek-bestuurlijke verhoudingen in de steden. Waar onder
het autocratische gezag van de Duitse landvorsten
representatieve uitgangspunten nog een bindende factor waren
in een centraal gestuurd stadsontwikkelingsproces, kende het
liberale stedelijk bouwbeleid van de nieuwe burgerlijk (semie

)democratische, stadsbesturen van de 19 -eeuw vooral utilitaire
doelstellingen: de beheersing van sociale en economische
belangenconflicten, de hygiënisering van de stad, de duidelijke
afgrenzing van publiek en privaat domein en de privatisering
van stedelijke grond. In de praktijk van stadsuitleg resulteerde
deze plandoelstellingen in een strikte scheiding tussen het
opstellen van ‘platte’ stedenbouwplannen (een juridisch
ontwikkelingskader) en de bouwkundige invulling ervan. Deze
scheiding kwam ook tot uitdrukking in de splitsing van taken en
bevoegdheden binnen de verantwoordelijke stedelijke diensten:
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de ingenieurs van de Tiefbau-afdeling enerzijds en de
architecten van de Hochbau-afdeling anderzijds. Er bestonden
nauwelijks instrumenten om beide planniveau’s nu nog op
fatsoenlijke wijze op elkaar af te stemmen.
De eerste generatie stadsstudies verscheen in
e

Duitsland in het laatste kwart van de 19 eeuw als
systematisering van de bestaande stedenbouwkundige praktijk
van ingenieurs en landmeters. Deze stedenbouw handboeken
hadden tot doel een systematiek voor het ontwerpen van
stadsuitbreidingsplannen op te stellen, en waren sterk gericht op
praktische toepassing. De handboeken van ingenieurs als
Baumeister en Stübben analyseerden daartoe de vorm van de
stedelijke plattegrond, door haar structuur te ontleden en
samenstellende elementen te benoemen en classificeren. Deze
kennis vormde vervolgens de basis voor het samenstellen van
een stedenbouwkundigplan. Een stadsuitbreidingsplan diende
niet alleen de toekomstige groei en verandering van de stad
mogelijk maken, maar diende tevens eenheid te brengen in de
veelheid aan publiek en private bouwinitiatieven. Maar bovenal
diende het plan de bouwvrijheid van de individuele burger
mogelijk te maken en te waarborgen.
Tot zover komen de theoretische uitgangspunten van
Baumeister en Stübben grotendeels overeen met de
doelstellingen van de stadsuitbreidingspraktijk à la Hobrecht.
Toch ontwikkelden beide ingenieurs in hun handboeken een
systematiek voor het ontwerpen van uitbreidingsplannen die op
sommige punten veel verder ging dan tot dan toe in de praktijk
het geval was. Waar de stedenbouwkundige plannen uit de
ingenieurspraktijk niet meer om het lijf hadden dan een stratenen rooilijnplan, werd in de stedenbouwhandboeken een nadere
differentiatie van grondgebruik voorgesteld door middel van een
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zgn. ‘zonering’. Door per stadsdeel of wijk bouwblokmaten en
verkavelingtypologieën vast te stellen konden in het plan
verschillende bestemmingen worden vastgelegd (industrie,
handel, wonen). Met het planinstrument van zonering werd
tevens op indirecte wijze de bebouwingstypologie gereguleerd,
en kon uiteindelijk een nadere afstemming tussen het stedelijk
plan en zijn bebouwing bereikt worden. De studies die aan de
stedenbouwhandboeken ten grondslag lagen gaven daarmee
een eerste aanzet tot meer nauwkeurig en nader onderzoek
naar de samenhang tussen stedelijke plattegrond en
gebouwtype. Overigens bleef de gebouwtypologie in de visie
van de ingenieurs een conventioneel, statisch gegeven, dat niet
manipuleerbaar was. Veranderingen in de stedelijke vorm waren
dus slechts mogelijk door aanpassing van stedelijke structuur en
ruimtelijk-functionele organisatie. Desondanks vormen de
stedenbouwhandboeken van de Duitse ingenieurs niet alleen de
weerslag van de formatie van de stedenbouwkunde als nieuwe
discipline, maar tonen tevens een eerste aanzet tot een
systematisch stadsvormonderzoek.
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HOOFDSTUK 3
DE ARCHITECTONISCHE ARTICULATIE VAN DE
STEDELIJKE RUIMTE: CAMILLO SITTE EN DE
ARCHITECTUUR ALS PUBLIEKE TAAK

Inleiding
e

In de praktijk en het discours van de 19 -eeuwse
ingenieursstedenbouw bleef de architectuur-esthetische
component nadrukkelijk buiten beschouwing. De
architectonische uitwerking van stedelijke bebouwing werd
beschouwd als een particuliere aangelegenheid en esthetische
voorschriften een aantasting van de bouwvrijheid van de
individuele burger. Toch ontwikkelde zich tegen het einde van
e

de 19 eeuw onder met name het Duitse Bildungsbürgertum
steeds meer aandacht voor het vraagstuk van de architectuur
van de stad en het ‘stadsschoon’. Er heerste bezorgdheid om
het lot van historische bouwwerken en het karakteritiek
historisch stadsgezicht in de binnensteden, dat door de
nietsontziende vernieuwings- en saneringsdrang bedreigd werd.
Tevens was er een groeiende onvrede over de ‘zielloosheid’
van de nieuwe stadsuitbreidingen, die elke architectonische
aandacht ontbeerden.
In 1889 verscheen een Duitstalig boek dat voor het
eerst zulke vraagstukken van de architectuur van de stad
exclusief aan de orde stelde: Der Städtebau nach seinem
künstlerischen Grundsätzen van de Weense architect en
directeur van de School voor Toegepaste Kunsten aldaar,
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1

Camillo Sitte. In dit boek bekritiseerde de auteur de eenzijdig
‘technocratische’ benadering van de stedenbouw door de
gemeentelijke ingenieursbeamten en het totaal ontbreken van
architectonische en stadsesthetische overwegingen in het
stedelijk bouwbeleid. Sitte anticipeerde op een revival van
stedenbouw als architectonische, artistieke (künstlerische)
opgave. Architectuur diende weer een intrinsiek aandachtspunt
in de stedenbouwkundige planontwikkeling worden zoals ten
tijde van de Renaissance en de Barok, toen stedenbouw nog
stadsbouwkunst was.
Tegenover de technocratische aanpak van de
ingenieurs stelt Sitte in zijn studie van de stad een
culturalistische benadering. Waar in stedenbouwhandboeken
van de ingenieurs het ontwerp van de stedelijke (hoofd-)
structuur en de zonering van stedelijke functies centraal
stonden, richt Sitte de aandacht in zijn studie op de
architectonische articulatie van deze stedelijke structuur: de
groepering van openbare gebouwen in de stad en de ruimtes
die daarmee gevormd worden. Het zijn volgens Sitte juist deze
plekken in de stad waar de stedelijke openbaarheid op
representatieve wijze tot uitdrukking kan worden gebracht in het
stadsbeeld. Sitte analyseert in zijn boek concrete voorbeelden
op deze beeldende vermogens en tracht hieruit principes voor
een eigentijdse stadsesthetiek af te leiden.
Het boek van Sitte werkte als katalysator in het debat
e

over stedenbouw eind 19 eeuw. Het vestigde de aandacht op
aspecten, die al decennia geen deel meer hadden uitgemaakt
van het denken over stedelijke vraagstukken, en trok op
pregnante wijze culturele en artistieke overwegingen binnen het
1

C. Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Ein Beitrag
zur Lösung moderner Fragen der Architektur und monumentalen Plastik unter
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gezichtsveld van de stedenbouw. Een belangrijke nieuwe taak
werd daarbij toebedeeld aan de stedelijke overheid, die volgens
Sitte de culturele en publieke verantwoordelijkheid voor de
architectuur van de stad weer op zich diende te nemen.
Sitte’s ideeën over de ‘de stad als kunstwerk’ waren in
belangrijke mate bepaald door ideologische motieven over
‘Volkserziehung’ en ‘Bildung’ door kunst, ontleend aan de 19eeeuwse romantisch-idealistische filosofie en esthetica. Vooral
daarom is hij door veel latere critici als ‘conservatief’ en
2

‘reactionair’ afgedaan. Anderen wijzen er echter op dat Sitte’s
denken niet zozeer archaïsch of reactionair was, maar vanuit
een esthetische sensibiliteit reageerde op de modernisering en
3

haar effecten. Vanuit mijn optiek dient Der Städtebau van Sitte
niet enkel te worden gelezen als ideologisch manifest, maar
vooral als empirische analyse van de stad met een specifiek

besonderer Beziehung auf Wien. Wenen, 1889.
2
De belangrijkste voorbeelden van deze opvatting zijn te vinden bij: C.
Schorske, ‘The Ringstrasse, It’s Critics, and the Birth of Urban Modernism’, in;
idem, Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture. New York, 1981, hfdst. 2; G.
Fehl, 'Stadtbaukunst contra Stadtplanung. Zur Auseinandersetzung Camillo
Sittes mit Reinhard Baumeister', in: Stadtbauwelt nr. 65, jrg. 71, 1980, pp. 451461; idem, 'Camillo Sitte als "Volkserzieher" - Anmerkungen zum
deterministischen Denken in der Stadtbaukunst des 19. Jahrhunderts', in: G.
Fehl en J. Rodrigues-Lores (red.), Städtebau um die Jahrhundertwende.
Materialien zur Entstehung der Disziplin Städtebau. Köln etc., 1980, pp. 172-221
(beide laatsen in gewijzigde vorm opgenomen in G. Fehl, Kleinstadt, Steildach,
Volksgemeinschaft. Zum ‘reaktionären Modernismus’ in Bau- und
Stadtbaukunst. Braunschweig/Wiesbaden, 1995). Met name Fehl heeft in zijn
bijdragen Sitte’s gedachtengoed als ‘reactionair’ bestempeld en zelfs een
directe lijn geconstrueerd naar de ideologie van het nazisme.
3
Een meer genuanceerd oordeel over Sitte’s denken is te vinden in: G. R. en C.
Collins, Camillo Sitte: The Birth of Modern City Planning. Londen, 1965; New
2
York, herziene ed. 1986 ; D. Wieczorek, Camillo Sitte et les débuts de
l'urbanisme moderne. Brussel/Luik, z.j. [1983]. Een overzicht van de meest
recente stand van zaken in de Sitte-receptie is te vinden in: G. Zucconi (red.),
Camillo Sitte e i suoi interpreti. Milaan, 1992 – een bundeling van bijdragen van
diverse hedendaagse critici aan een congres dat in 1990 plaats vond aan de
architectuur afdeling van de universiteit van Venetië (IUAV) over de betekenis
van het stedenbouwkundig gedachtengoed van Sitte. Ook de Nederlandse
kunsthistoricus Van der Woud bedeelt Sitte’s boek een meer positieve plek toe
in de geschiedenis van de moderne architectuur: A. van der Woud, ‘De kunst
van het stedenbouwen’, in: C. Sitte, De stedebouw volgens zijn artistieke
grondbeginselen. Rotterdam, 1991, pp. 195-221.
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kennisdoel: een op praktische toepassing gerichtte verhandeling
over esthetische principes van de stadsbouwkunst - een
‘praktische esthetica’ voor architecten en stadsontwerpers. Zijn
boek werd daarmee een hefboom in het architectonisch denken
over de stad vanaf 1889. Het was toen de eerste studie die
vanuit een architectonisch perspectief de stad analyseerde en
vormde als zodanig een cruciale schakel in de paradigmatische
‘wending naar de stad’ die zich in de Duitse architectuur van de
e

late 19 eeuw begon te voltrekken.
3.1 Sitte en de revival van de Stadtbaukunst
Vanuit Sitte’s professionele achtergrond lijkt er nauwelijks een
reden of aanleiding te zijn geweest zich met het onderwerp van
de stedenbouw bezig te houden. Sitte (1843-1903) was zoon
van een beeldendkunstenaar en architect. Na zijn studie
architectuur aan de TH en kunstgeschiedenis en archeologie
aan de universiteit in Wenen, vestigde Sitte zich in 1873 als
zelfstandig architect. Hij verruilde deze loopbaan twee jaar later
reeds voor een positie als directeur van de Staats
Kunstgewerbe Schule (Rijksschool voor toegepaste kunsten),
eerst in Salzburg en vanaf 1883 in Wenen. In zijn
professionele loopbaan had hij niets van doen met
stedenbouwkundige vraagstukken. Toch was het in deze jaren
dat hij zijn eerste artikelen schreef over stedenbouwkundige
4

kwesties van zijn tijd. De aanleiding hiertoe lijkt vooral een
groeidende onvrede onder het bredere publiek als in de
vakwereld te zijn geweest over ruimtelijke ingrepen in
bestaande steden en nieuwe stadsuitbreidingen.

4

Voor Sitte’s biografie zie Collins, pp. 21-34.
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3.1.1 Van de oude en de nieuwe stad
De publicatie van Sitte’s Der Städtebau zag het licht tegen de
achtergrond van een groeiende onvrede over het aanzicht van
hun steden onder zowel het bredere publiek, architecten als
kunsthistorici. Dit misnoegen bleek volgens Sitte uit tal van
artikelen die hierover verschenen in zowel de dag- als
5

vakbladen van zijn tijd. De kritiek betrof niet alleen de nieuwe
wijken, die sinds het midden van de negentiende eeuw
schijnbaar willekeurig aan de randen van de steden verrezen,
maar ook de nietsontziende sanering van de historische
binnensteden.
Historisch stadsgezicht als object van monumentenzorg
Het onstuitbare cityvormingsproces met zijn grote
saneringsoperaties en stadsdoorbraken dat met de
e

industrialisatie en verstedelijking van de 19 eeuw gepaard ging
bedreigde vele historische bouwwerken en het karakteristieke
stadsgezicht van historische binnensteden. Het kritische
Bildungsbürgertum -academisch geschoolde lieden uit de
burgerij die vooral in de publieke opinie van zich deed spreken
over zaken als kunst, literatuur en cultuur - stelde dat men zich
bij ingrepen in oude stadscentra niet uitsluitend kon laten leiden
door verkeerstechnische, hygiënische en economische
overwegingen: om tot keuzes te komen over wat te behouden
en wat niet verdienden ook cultuur- en kunsthistorische
waarden meegewogen te worden.

6

Sensibiliteit voor de historische waarde van de oude
stad was vooral aanwezig bij vertegenwoordigers van de Kunsten Denkmalpflege of –schutz beweging. Lieden uit het
5

4

Sitte, Der Städtebau. Wenen, 1909 , reprint: Braunschweig/Wiesbaden, 1983,
p. 94.
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Bildungsbürgertum zetten zich in verenigingsverband in voor
bescherming, behoud, beheer en herstel van het culturele en
kunsthistorische erfgoed. De beweging, die rond 1800 was
opgekomen, spande zich aanvankelijk vooral in voor
kunstwerken en kunstverzamelingen. In de loop van de 19

e

eeuw werden geleidelijk aan ook gebouwen en stadsgezicht tot
7

het cultuurhistorisch erfgoed gerekend. Clubs en verenigingen
van kunsthistorici, archeologen en architecten organiseerden
zich, aanvankelijk lokaal georiënteerd, rond 1900 ook landelijk
in de vorm van periodieke bijeenkomsten: de
Denkmalpflegetage. Van de discussies die hier gevoerd werden
werd verslag gedaan in een eigen vaktijdschrift: Die
Denkmalpflege (vanaf 1899). Kunst- en monumentenzorg
bestond in Duitsland echter niet alleen in verenigingsverband,
maar organiseerde zich ook op institutioneel niveau. In Pruisen
was in 1843 het landelijk ambt van conservator ingesteld, in
1892 ook op provinciaal niveau. In 1909 werd de bescherming
van kunsthistorisch waardevolle stadsgezichten en bouwwerken
wettelijk geregeld in de ‘Gesetz gegen Verunstaltung von Stadt
und Land’.

8

Sitte – die naast zijn opleiding tot architect ook
kunstgeschiedenis en archeologie studeerde – had een grote
interesse voor monumentenzorg, in het bijzonder het lot van
kerkgebouwen, waaraan hij verschillende artikelen wijdde. Een
e

actueel vraagstuk in het laatste kwart van de 19 eeuw was
bijvoorbeeld het al of niet ‘vrijleggen’ van historische
monumentale gebouwen van de hun omringende bebouwing: in
6

Sitte, p. 115.
Zie over de ontwikkeling van ‘beschermd stadsgezicht’ als afgeleide vorm van
e
mounmentenzorg in de tweede helft van de 19 eeuw: F. Choay, ‘The Invention
of an Urban Heritage’, in: idem, The Invention of the Historic Monument. New
York/Cambridge 2001, pp. 117-137.
8
Collins, pp. 41, 346; Der Große Brockhaus. Leipzig, 1929, Bd. 4, pp. 509-510.
7
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9

Sitte’s boek een belangrijk onderwerp. Der Städtebau had
deels tot doel te wijzen op het cultureel- en kunsthistorisch
belang van historische binnensteden en via analyses in de
nodige kennis te voorzien voor hun conservering en
restauratie.

10

e

Kritiek van de 19 -eeuwse stadsuitleg
Behalve het pleidooi voor behoud van monumentale gebouwen
en historisch stadsgezicht vormde vooral de kritiek op nieuwe
stadsuitbreidingen een belangrijke aanleiding voor Sitte’s studie.
De uitbreidingsplannen van gemeentelijke ingenieursafdelingen
werden gedicteerd door technische en utilitaire principes, en
overwegingen van verkeer, volksgezondheid en economisch
grondgebruik. Deze ‘technocratische’ benadering werd volgens
Sitte zichtbaar in het geometrische systeem dat ingenieurs
toepasten bij de stadsuitleg: het Blockrastrum, een uniform,
orthogonaal grid dat iedere esthetische kwaliteit ontbeerde.

11

Um den Stadtbau als Kunstwerk kümmert sich eben
heute fast niemand mehr, sondern nur als technisches
Problem. (...)Moderne Systeme! - Jawohl! streng
systematisch alles anzufassen und nicht um
Haaresbreite von der einmal aufgestellten Schablone
abzuweichen, bis der Genius totgequält und alle
lebensfreudige Empfindung im System erstickt ist, das
12
ist das Zeichen unserer Zeit.
Het was overigens allerminst zo, dat Sitte technische, sociale en
economische aspecten van de stedenbouw van weinig belang
achtte of negeerde.

13

Voor deze zaken bestond echter reeds

9

Sitte, pp. 35 en 37, zie Collins, p. 376.
Zie Collins, p. 41.
Schorske, p. 63.
12
Sitte, pp. 94 en 101.
13
Sitte had een vervolg gepland op zijn boek uit 1889: Der Städtebau nach
seinen wirtschaflichen und sozialen Grundsätzen. Door zijn vroegtijdig overlijden
10
11
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genoeg aandacht in de bestaande stedenbouwpraktijk, en hij
wilde met zijn boek de stadsesthetiek als zelfstandig vraagstuk
aan de orde stellen en onderzoeken.
Sitte polemiseerde in zijn boek openlijk met de
grondlegger van de Duitse stedenbouw, civiel ingenieur
Baumeister. Herhaaldelijk richtte hij zijn pijlen op diens
handboek Stadt-Erweiterungen uit 1876, dat tot aan de
verschijning van Sitte’s boek het enige gezaghebbende werk
over stedenbouw was. Hoewel Sitte de prestaties van de
negentiende eeuwse stedenbouw op het gebied van verkeer,
volksgezondheid en economisch grondgebruik erkende en
14

waardeerde , veroordeelde hij de effecten die dit had op
artistieke kwaliteiten van de stad: ‘in technischer Beziehung
wurde tatsächlich viel, in künstlerischer aber fast nichts
geleistet’.

15

In de ontwerpen van nieuwe stadswijken was de relatie
tussen grondplan en bebouwing losgesneden, constateerde hij.
De gemeentelijke bebouwingsplannen beperkten zich tot het
aangeven van rooilijnen en stratentracés, terwijl de invulling van
het plan werd overgelaten aan particulieren, die naar eigen
inzicht en onafhankelijk van elkaar hun kavels konden
bebouwen. Hierdoor waren ontwerp van stadsplattegrond en en
die van gebouwen radicaal gescheiden praktijken, en werden
stadsplan en bebouwing niet meer op elkaar betrokken.
Afstemming van beide planniveau’s gebeurde slechts door
middel van de bouwverordening. Het resultaat van deze vorm
(1903) werd dit werk echter noch voltooid, noch gepubliceerd; zie Collins, p. 28.
Deze ambitie voor een gelijktijdig technisch- en esthetische benadering van de
stedenbouw klonk ook door in de ondertitel van het tijdschrift Der Städtebau dat
Sitte samen met Theodor Goecke in 1903 oprichtte: Monatschrift für
künstlerische Ausgestaltung der Städte nach ihren wirtschaflichen und sozialen
Grundsätzen.
14
Sitte, pp. 121-122.
15
Sitte, voorwoord, p. VII.
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van stadsuitleg was een samenhangloze verzameling van
gebouwen en een kakafonie van architectonische stijlen.
Een belangrijk punt van Sitte’s kritiek op de nieuwe
stadsuitbreidingen was de verwaarlozing van de stedelijke
ruimte. Straten en pleinen werden in de stedenbouwplannen
van de gemeenteingenieurs slechts als verkeersruimte gezien,
als onbebouwde restruimte tussen de bouwblokken.
(...)nicht einmal der leere Raum zwischen den
“Baublöcken” wird ihm [dem Städterbauer] freigegeben
zur künstlerischen Formierung, denn selbst die
kostenfreie Luft gehört bereits einem anderen, dem
16
Straßeningenieur, dem Hygieniker.
In de nieuwe stadsdelen ontbrak het vooral aan een
zorgvuldige vormgeving van de ruimte tussen de gebouwen. De
moderne stadsuitleg kenmerkte zich door een ‘aan stukken
snijden’ (Zerschneiden)van de stedelijke bebouwing tot
geïsoleerde blokken, waardoor gesloten straat- en pleinwanden
ontbraken om stedelijke ruimten te kunnen vormen. Het geheel
‘verbrokkelde’ zodat geen ‘samenvattend effect’ tot stand kon
komen.

17

Deze ‘versplintering’ van de stedelijke ruimte was

uiteindelijk terug te voeren op de privatisering van de stad, de
parcellering van de stedelijke bouwgrond in individuele kavels.
De architectonische en stadsesthetische regulering die Sitte
bepleitte kan men zien als laatste poging om de visuele effecten
van deze versplintering van de stad tegen te gaan.

18

e

In de Duitse praktijk van de 19 eeuwse burgerlijkliberale stedenbouw speelden esthetische overwegingen een
marginale rol. Het Pruisische Allgemeine Landrecht van 1794
16

Sitte, pp. 93 en 101.
Sitte, pp. 96 en 97.
18
G. Piccinato, Städtebau in Deutschland 1871-1914.
Braunschweig/Wiesbaden, 1983, p. 119.
17
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kende nog een bepaling die beperkingen oplegde in het geval
een bouwwerk inbreuk deed ten opzichte van de ‘Verunstaltung’
van de stad en de openbare ruimte.

19

In de loop van de 19

e

eeuw werden voorschriften voor de verschijningsvorm van
gebouwen echter meer en meer in strijd geacht met de liberale
ideologie van bouwvrijheid. In 1874 stelde het Verband
Deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine zich bijvoorbeeld
nadrukkelijk op het standpunt dat de bouwverordening alleen
betrekking diende te hebben op zaken als brandveiligheid,
gezondheid en verkeer, en dat esthetische voorschriften
verwerpelijk waren.

20

Ook Baumeister stelde in zijn

gezaghebbende handboek dat esthetische overwegingen niet in
de bouwverordening thuis horen omdat ze geen algemeen
publiek belang dienen en slechts de bouwvrijheid van
particulieren onnodig beperken. Esthetiek noemde hij een
persoonlijke aangelegenheid overeenkomstig de smaak en
voorkeur van de individuele burger.

21

Ook Sitte beaamde dat de vrijheid van de particuliere
bouwer zo min mogelijk beperkt diende te worden, zeker niet
door esthetische voorschriften. Desondanks was hij van mening
dat de schoonheid van de stad wel degelijk het individuele
belang oversteeg. Stadsesthetiek was een publieke
aangelegenheid en behoorde daarom een taak van de overheid
te zijn. Hij zag zich dan ook genoodzaakt een compromis te
sluiten tussen artistieke ambities enerzijds en de praktische en
economische eisen van de moderne grote stad anderzijds.
Stadsesthetische ingrepen dienden beperkt te blijven tot het
19

R. Hartog, Stadterweiterungen im 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1962, p. 106.
Verband deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine, ‘Grundzüge für
Stadterweiterungen nach technischen, wirtschaftlichen und polizeilichen
Beziehungen’, in: Deutsche Bauzeitung 1874, Berlijn, 1874, ook in: J. Stübben,
Der Städtebau. Darmstadt, 1890; herdruk Braunschweig/Wiesbaden, 1980, p.
554.
20
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publieke domein: de vormgeving van openbare gebouwen en
van hoofdpleinen en -straten.
(...)der Künstler braucht für seine Zwecke nur wenige
Hauptstraßen und Plätze, alles Übrige mag er gerne
dem Verkehr und den täglichen materiellen
Bedürfnissen preisgeben. Die breite Masse der
Wohnstätten sei der Arbeit gewidmet und hier mag die
Stadt im Werktagskleide erscheinen, die wenigen
Hauptplätze und Hauptstraßen sollten aber im
22
Sonntagskleide erscheinen können.
De substantie van de stedelijke bebouwing, de ‘uitgestrekte
massa woonwijken’, viel buiten het bereik van de
stadsesthetiek. Woningbouw was een particuliere
aangelegenheid van private grondeigenaren en
bouwondernemers en behoorde tot het systeem van de
kapitalistische grondexploitatie. Sitte zag geen mogelijkeid of
noodzaak om binnen dit systeem de bouwvrijheid van
particulieren enkel om esthetische redenen aan banden te
leggen. Karl Henrici - de belangrijkste Sitte-leerling - schreef
nog in 1891: ‘Das Wohnen ist Privatsache, das geht den
Städtebauer - welcher nur für das öffentliche Wohl zu sorgen
hat - nichts an!’

23

Sitte richtte zijn stadsesthetische studies dan

ook primair op stadspleinen en hun publieke gebouwen.
3.1.2 Een praktische esthetica
Een belangrijke doelstelling van Sitte’s boek was kennis van
e

stadsesthetische principes – die in de 19 eeuw door
desinteresse verloren was gegaan - te verzamelen en
21

R. Baumeister, Stadterweiterungen. Berlijn, 1876, p. 265.
Sitte, p. 102; zie ook idem, p. 150.
23
K. Henrici, ‘Die künstlerischen Aufgaben im Städtebau’ (lezing 1891), in: K.
Henrici, Beiträge zur praktischen Ästhetik im Städtebau. München, z.j. [1904], p.
23.
22
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presenteren, zodat deze opnieuw overgedragen kon worden.
Niet alleen in de stedenbouw was de draad met de artistieke
traditie afgebroken, ook in de kunstgeschiedenis was
e

stadsesthetiek sinds de 19 eeuw geen onderwerp meer,
constateerde hij:
Nicht einmal in der jeden kleinsten Kram behandelnden
modernen Kunstgeschichte wurde dem Städtebau ein
24
bescheidenes Plätzchen eingeräumt (...).
En met de interesse was ook de kennis verdwenen. Met zijn
studie wilde Sitte algemene grondbeginselen van een
stadsesthetiek formuleren door via een studie van oude steden
de principes en wetmatigheden van hun esthetisch effect af te
leiden.
Da schien es denn angezeigt, einmal den Versuch zu
wagen, eine Menge schöner alter Platz- und überhaupt
Stadtanlagen auf die Ursachen der schönen Wirkung
hin zu untersuchen, weil die Ursachen, richtig erkannt,
dann eine Summe von Regeln darstellen würden, bei
deren Befolgung dann ähnliche treffliche Wirkungen
erziehlt werden müßten. (...)es sollen alte und neue
Städte rein künsttechnisch analysiert werden, um die
Motive der Komposition bloßzulegen, auf denen (...)
Harmonie und sinnberückende Wirkung (...) beruhen
25
(...).
Het was niet zijn bedoeling oude stadsplannen en pleinen
‘gedachtenloos te kopiëren’ maar om te onderzoeken, waarin
het essentiële (Wesentliche) dat wil zeggen het algemene
kenmerk of principe van de esthetische werking ervan schuilde,
zodat deze op een moderne situatie toepasbaar is.

24
25
26

Sitte, p. 94.
Sitte, pp. VII en 2.
Sitte, 124.
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Sitte ruim aandacht besteedt aan historische steden, zegt hij dat
het boek nadrukkelijk niet bedoeld is als een geschiedenis van
de stedenbouw maar veeleer als een ‘praktische esthetica’: het
moest het ‘Material samt theoretischen Ableitungen für den
Praktiker’ bieden.

27

Daarmee ging Sitte overigens lijnrecht in

tegen de opvatting van Baumeister, volgens wie het schier
onmogelijk was stadsesthetische effecten in algemene principes
te vangen.

28

Het opnieuw formuleren van esthetische regels was
volgens Sitte noodzakelijk geworden omdat deze in de moderne
tijd niet meer algemeen gedeeld werden. In vroegere tijden
konden kunstenaars bogen op een ‘natuurlijk, onbewust
kunstgevoel’ dat collectief door een cultuur gedeeld werd.

29

Sitte

gebruikt hier een opvatting die in de kunsttheorie en
kunstgeschiedenis van de late negentiende eeuw opgang had
gemaakt en door kunsthistoricus Aloïs Riegl rond 1900 met de
term Kunstwollen werd aangeduid: een algemene ‘wil’, collectief
binnen een cultuur gedragen, een wereldbeschouwing of
tijdgeest op basis waarvan alle cultuurproductie van een volk
binnen een bepaald tijdperk tot stand komt. Met het historisch
bewustzijn dat in de negentiende eeuw ontstond door de
toegenomen kennis van verschillende stijlen, werden architect
en kunstenaar de mogelijkheid tot onbewuste stilitische
creativiteit ontnomen.

30

Es müssen unbedingt die Forderungen der Kunst positiv
formuliert werden, denn auf das Allgemeingefühl kann
man sich heute nicht mehr verlassen, wo ein solches in
Angelegenheiten der Kunst nicht mehr vorhanden ist; es
27

Sitte, p. VII.
R. Baumeister, Stadt-Erweiterungen. Berlijn, 1876, p. 97; Sitte, p. 93.
29
Sitte, pp. 24-25 en 137.
30
D. Olsen, The City as Work of Art. London, Paris, Vienna. New
Haven/Londen, 1986, p. 299.
28
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müssen unbedingt die Werke der Vergangenheit
studiert und an Stelle der verlorenen Kunstüberlieferung
die theoretische Erkenntnis der Gründe gesetzt werden,
weshalb die Anlagen der Alten so vortrefflich wirken.
Diese Ursachen der guten Wirkung müssen als positive
Forderungen, als Regeln des Städtebaues hingestellt
werden, nur das kann uns tatsächlich vorwärtshelfen,
31
wenn es überhaupt noch möglich sein sollte.
Omdat men zich in de moderne tijd niet meer kon verlaten op
een dergelijk ‘natuurlijk gevoel’, moesten de voorwaarden van
esthetische effecten afgeleid worden uit concrete voorbeelden
en vervolgens in regels en voorschriften gevat, zodat zij op een
bewuste wijze konden worden toegepast.

32

3.2 Invloed en achtergronden van de 19e-eeuwse Duitse
esthetica
In zijn stadsesthetische opvattingen liet Sitte zich leiden door
ideeën van twee dominante en elkaar bestrijdende stromingen
in de 19e-eeuwse Duitse esthetica en kunsttheorie: romantischidealisme en empirische psychologie.
3.2.1 Vorm en inhoud: romantisch-idealisme
In de Duitse Hoog-romantische esthetica van rond 1800 stond
de eenheid van vorm en inhoud in de kunst centraal. Er wordt
daarom ook wel gesproken van een ‘inhouds-esthetica’. Het
schone werd opgevat als verschijningswijze van een hoger
ideaal. Het materiële kunstwerk is secundair en heeft slechts tot
doel een ideëele inhoud over te brengen, te verbeelden of
symboliseren. Hegel - de belangrijkste vertegenwoordiger van
het Duitse idealisme - beschreef de esthetische ervaring van
een kunstwerk als volgt:
31
32

Sitte, p. 139.
Sitte, pp. 24-25.
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Bei einem Kunstwerke fangen wir bei dem an, was sich
uns unmittelbar präsentiert, und fragen dann erst, was
daran die Bedeutung oder Inhalt sei. Jenes Äußerliche
gilt uns nicht unmittelbar, sondern wir nehmen dahinter
noch ein Inneres, eine Bedeutung an, durch welche die
Außenerscheinung begeistet wird. Auf diese seine
Seele deutet das Äußerliche hin. Denn eine
Erscheinung, die etwas bedeutet, stellt nicht sich selber
und das, was sie als äußere ist, vor, sondern ein
33
anderes(...).
In de romantisch-idealistische filosofie stond kunst vooral in het
teken van een ‘esthetische-utopie’; er werd een sociaalverenigende rol aan toegekend. Kunst diende de aan kracht
inboetende functie van religie te vervangen om zo als
‘eenheidsstichtende mythe’ de maatschappelijke desintegratie
te herstellen. Esthetica nam in de filosofische systemen van het
Duitse idealisme dan ook een centrale plaats in.

34

F.Th. Vischer
Fehl heeft gewezen op de invloed van idealitische esthetica van
Friedrich Theodor Vischer (1807-1887) - in het denken van
35

Sitte. Vischer – filosoof, filoloog en theoloog – werkte
aanvankelijk in de hegeliaanse traditie van een metafysica van
het schone. Rond 1850 maakte hij echter een belangrijke
wending naar een empirisch-psychologische opvatting van
schoonheid. Sitte oriënteerde zich aanvankelijk op de ‘vroegere’
Vischer. In zijn driedelige Ästhetik oder Wissenschaft des
33

G.F.W. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik. (1835) 3 Bdn. Frankfurt a.M,
1986, Bd. I, p. 36.
34
Habermas wijst in het bijzonder op het vroeg-romantisch manifest Das älteste
Systemprogramm uit 1796/97van de studievrienden Hegel, Hölderlin en
Schelling, en op Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des menschen
uit 1875. J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt a.M.,
1988, pp. 43-44, 59-64, 110-115. Zie verder M. Frank, Vorlesungen über die
neue Mythologie. 2 dln. Frankfurt a.M., 1982 en 1988.
35
G. Fehl, ‘Camillo Sitte als Volkserzieher’, a.w., pp. 186, 189-190, 205-6; idem,
‘Stadtbaukunst contra Stadtplanung’, a.w., p. 455.
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Schönen (1846-57) plaatste Vischer de esthetica in het teken
van een ‘Volkserziehung durch Kunst’. Kunst moest de kloof
tussen de ‘gebildeten Ständen’ en arbeidersklasse, die met de
revolutionaire gebeurtenissen van 1848 pijnlijk aan het licht was
gekomen, overbruggen, en het ‘verval’ van de cultuur in het
algemeen tegengaan.

36

Een belangrijke rol was hierbij

weggelegd voor de bouwkunst, in het bijzonder de openbare,
institutionele bouwwerken. Maar bovenal de stedenbouw kon
volgens Vischer ruimtelijk vormgeven aan een vernieuwing van
het openbare leven. Om het openbare leven te vernieuwen
moesten naar klassiek ideaal middelpunten in de stad
gecreeërd worden, waar gebouwen met publieke functies zich
verenigen rond een open ruimte. Het uitgangspunt van de
romantisch-idealistische filosofie was een humanistische
‘Bildung’ door bestudering van de klassieken. Via de bouwkunst
en stedenbouw konden de ideeën en idealen van de Grieken en
Romeinen op de ‘gebildete’ beschouwer worden
overgedragen.

37

Zulke ideeën over stedenbouw als

‘Volkserziehung’ en vernieuwing van de functie van de
openbare ruimte vormen centrale thema’s in het boek van Sitte.
De stad is het kunstwerk bij uitstek van waar een ‘bildende’
werking op de massa kan uitgaan. In tegenstelling tot andere
kunstvormen, die slechts toegankelijk zijn voor bemiddelde
klassen, kan kunst via de stedenbouw aan iedereen, dagelijks
en ieder uur worden toegediend en kan een verheffing van het
dagelijks leven optreden.

36

38

F.Th. Vischer, Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen (1846-57). 3 dln.,
Hrsg. v. R. Vischer. München, 1922, dl. II, p. 346.
37
Vischer, idem, dl. III, pp. 76, 82-83, 305, 308.
38
Sitte, p. 124
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R. Wagner
Een andere belangrijke bron voor de romantische motieven van
Sitte was de Duitse componist Richard Wagner. Ook voor
Wagner stond de kunst in het teken van een verenigende kracht
en hij stelde zich tot taak opnieuw via een ‘totaal kunstwerk’
(Gesamtkunstwerk) een nieuwe religie voor de toekomst te
herwinnen.

39

Het Gesamtkunstwerk van Wagner voorzag in een

model dat de sociale en artistieke fragmentatie kon overwinnen.
Sitte hevelde Wagners visioen voor de toekomst over van de
opera naar de stad. Hij omschreef de rol van de stedenbouwer
zoals Wagner die van de componist: een regenerator van de
cultuur.

40

Stedenbouw kon niet worden overgelaten aan

ambtenaren, maar moest voorbehouden zijn aan de kunstenaar,
zo meende Sitte. De vormgeving van de stad was niet slechts
een technisch en economisch vraagstuk, het was bovenal een
culturele opgave. Ze geeft ruimtelijk vorm aan de stedelijke
samenleving en is een uitdrukking van stedelijke trots.

41

3.2.2 Vorm en waarneming: empirische psychologie
Naast het Duitse idealisme speelde ook een meer recente
stroming in de Duitse esthetica een belangrijke rol in Sitte’s
stadsesthetische opvattingen: de empirische psychologie. Deze
esthetica-stroming liet de preoccupatie van het idealisme met
de ‘vorm-inhoud’ problematiek los en richtte zich op de relatie
tussen het empirisch object en het waarnemend subject.

42

Zij

39

M. Bernauer, Ästhetik der Masse. Bazel, 1990, pp. 174-180; zie ook M. Frank,
a.w. dl. I, 1982.
40
Sitte besprak de sociale functie van de kunst in relatie tot het werk van
Wagner in een lezing voor de Weense Wagnervereniging in 1875, gepubliceerd
onder de titel: Richard Wagner und die deutsche Kunst. Wenen, 1875. Zie ook:
C.E. Schorske, Fin-de-Siècle Vienna.a.w. pp. 68-72.
41
C. Sitte, ‘Großstadtgrün’, a.w., p. 210; C. Sitte [postuum] en Th. Goecke, ‘An
unsere Leser’, in: Der Städtebau. Bd. 1, Heft 1, 1904, p.1.
42
Zie: M. Van Mechelen, Vorm en betekening. Nijmegen, 1993, pp. 28-39; H.F.
Mallgrave en E. Ikonomou, Empathy, Form and Space. Problems in German
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behelsde een onderzoek naar de voorwaarden waaronder de
esthetische waarneming en ervaring tot stand komen. Van grote
invloed hierbij waren nieuwe ontwikkelingen in de
zintuigfysiologie en waarnemeningspsychologie. De
psychologische esthetica onderzocht de objectieve aspecten
van de waarneming, ontdaan van subjectieve neven
verschijnselen zoals oordelen, emoties en gevoelens. Hiertoe
moesten alle door subject en situatie bepaalde toevalligheden
worden weggezuiverd.
Voor Sitte was vooral het werk van psycholoog, filosoof
en natuurkundige Theodor Fechner van belang.

43

Fechner

kreeg vooral bekendheid door zijn a-metafysische leer van
functionele afhankelijkheids relaties tussen lichaam en geest,
welke hij in exacte, mathematische verhoudingen trachtte uit te
drukken.

44

Hij trok de inzichten en methoden van zijn

experimenteel psychofysisch onderzoek door naar de
esthetica. In zijn Vorschule der Ästhetik (1876) onderzocht
Fechner niet alleen de mogelijkheidsvoorwaarden waaronder
een esthetische waarneming tot stand komt, maar trachtte hij
ook, op basis van empirisch onderzoek, algemene regels en
principes te formuleren die de esthetische ervaring bepalen.
Hiertoe moesten uit bijzondere gevallen algemene
wetmatigheden afgeleid worden die vervolgens in regels konden
worden geformuleerd, welke op hun beurt weer een praktische
toepassing in de kunsten konden vinden.

45

Fechners deductief-

Aesthetics 1873-1893. Santa Monica, 1994, pp. 10-29; Ch. G. Allesch,
Geschichte der psychologischen Ästhetik. Untersuchungen zur historischen
Entwicklung eines psychologischen Verständnisses ästhetischer Phänomene.
Göttingen etc., 1987, pp. 254-57, 303-314.
43
Fehl, ‘Camillo Sitte als Volkserzieher’, a.w. pp. 187 en 191.
44
G. Th. Fechner, Elemente der Psychophysik. Leipzig 1860.
45
Th. Fechner, Vorschule der Ästhetik. Leipzig, 1876; zie Fehl, ‘Camillo Sitte als
Volkserzieher’ a.w., p. 187 en Allesch, Geschichte der psychologischen
Ästhetik, a.w. pp. 303-314.
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analytische methode is terug te vinden in Sitte’s doelstelling om
via een studie van bestaande steden regels voor de
stadsesthetiek af te leiden en zo een ‘praktische esthetica’ op te
stellen.
3.3 Stedenbouw als ruimtekunst
De esthetische kwaliteiten van de stad werden volgens Sitte niet
bepaald door de schoonheid van de afzonderlijke gebouwen in
een stad, maar hadden daarentegen betrekking op de ruimte
die door gebouwen ingesloten wordt: de straten en pleinen.
Kellmann merkt terecht op dat Sitte ‘das Problem des Raumes
als den "eigentlichen Kern der Sache", d.h. als die eigentlich
ästhetische Dimension im Städtebau erkannt [hat]’.

46

Sitte was

de eerste architect die de ‘stedelijke ruimte’ als esthetisch
vraagstuk aan de orde stelde. Belangrijke esthetische
verhandelingen over ‘ruimte’ en ‘ruimtelijke waarneming’ – zoals
die van Hildebrand en Schmarsow - werden pas na het boek
van Sitte gepubliceerd en deze kan dan ook met recht een
pionier van de ‘esthetiek van de ruimte’ genoemd worden.

47

46

T. Kellmann, Architektur und Anschauung. Münster/Hamburg, 1992, p. 34
Adolf Hildebrand bestudeerde het fenomeen ruimte in relatie tot de
waarneming van een kunstwerk weliswaar al vanaf 1876, maar zijn invloedrijke
opstel Das Problem der Form in der Bildenden Kunst publiceerde hij pas, na
vele bewerkingen en briefwisselingen met filsooof Konrad Fiedler, in 1893.
August Schmarsow stelde de ruimte als architectonisch vraagstuk aan de orde
in zijn inaugurele rede in 1893 onder de titel Das Wesen der architektonischen
Schöpfung. Zie verder hoofdstuk 5.
47
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3.1

Camillo Sitte: de vorm van de
stedelijke ruimte
3.1 De Agora van Athene: prototype van
publieke open ruimte in de stad volgens
Sitte. (Sittes bron: J. von Falke, Hellas
und Rome. Stuttgart 1878-80)
3.2 C. Sitte, Der Städtebau (1889):
titelblad.
3.3 C. Sitte, vergelijkend overzicht
plattegronden van Europese stadspleinen
op dezelfde schaal weergegeven
(overzicht naar: Hegemann en Peets,
The American Vitruvius, 1922).. Via een
reductionistische tekenwijze bestudeerde
Sitte de ‘vorm’ van de stedelijke ruimte:
de verhouding tussen gebouwmassa
(grijs) en openruimte (wit) en de
positionering van openbare gebouwen
(zwart) aan de pleinruimten.

3.2
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3.3
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3.3.1 De vorm van de stedelijke ruimte
Het prototype van een open ruimte in de stad was volgens Sitte
het antieke forum of de Agora; hier speelde zich in de klassieke
oudheid een groot deel van het openbare leven af. Het forum
kenmerkte zich door een centrale open ruimte, omringd door
gebouwen. Dit hoftype werd ook toegepast in openbare
gebouwen: een ommegang van verschillende zalen en kamers
rond een binnenhof, aan de bovenzijde open. In beide gevallen
gaat het om een architectonisch gearticuleerde open ruimte
onder de blote hemel die als collectieve verzamelplaats dienst
doet. Deze typologische overeenkomst tussen forum en
openbare gebouwen vond Sitte bevestigd bij Vitruvius, die het
forum niet behandelde in het deel over pleinen, straten en
stadsplannen, maar in dat over basilica’s, theaters, palaestre,
circussen en termen, kortom de openbare bouwwerken van de
stad.

48

Het forum werd omsloten door een doorlopende dubbel
hoge zuilenhal met een galerij op de verdieping. Deze zuilenhal
trok de verschillende gebouwen die het plein omsloten samen
en creëerde zo de visuele eenheid en geslotenheid van de
ruimte. De architectonische articulatie van de ruimte werd
verder bepaald door de stenen of marmeren zuilen en
architraven en schilderingen en beelden. In de ‘nieuwste’ tijd
kwam het forum nog het meest overeen met een theater of
concertzaal: een grote zaalachtige ruimte met galerij.

49

Het

forum is niet alleen het middelpunt van het sociale leven in een
stad, het is bovenal de plek waar het culturele leven zich
presenteert. Het is de ruimtelijke belichaming van de culturele

48

Sitte, pp. 4 en 6; Vitruvius, De architectura, Ned. vert.: Handboek bouwkunde.
Amsterdam, 1997, bk. V: ‘Openbare gebouwen’, §§1.1, 1.2 en 1.3.
49
Sitte, pp. 8 en 10.
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idealen van een gemeenschap, de plaats waar de stad zich
openbaart als kunstwerk:
Das erhabenste Dichten und Denken hat hier an
geweihter Stätte seine räumliche Verkörperung
gefunden. Das ist in Wahrheit der Mittelpunkt einer
bedeutenden Stadt, die Versinnlichung der
Weltanschauung eines großen Volkes. Das ist nicht
mehr bloß ein teil einer Stadtanlage im gewöhnlichem
Sinne, sondern ein zum reinen Kunstwerk
50
herangereiftes Werk von Jahrhunderten.
e

In de 19 eeuw waren de functie en betekenis van de stedelijke
openbare ruimte echter ingrijpend veranderd, grotendeels
verdwenen of vervangen door andere ‘media’. Het openbare
debat vond niet meer plaats op het plein maar in de dagbladen.
Een groot deel van het openbare leven speelde zich niet meer
buiten, in de open lucht af, maar had zich verplaatst naar
gesloten binnenruimtes - café’s, theaters, musea, warenhuizen
etc.

51

Het marktverkeer trok zich terug van marktpleinen in

markthallen; kunstwerken verdwenen van straten en pleinen en
werden opgesloten in musea; het dagelijks leven nam steeds
verder afstand van de openbare pleinen, waardoor een cruciaal
deel van vroegere functie daarvan en de betekenis verloren
waren gegaan.

52

Net als Vischer meende Sitte dat de stedenbouw in de
moderne tijd het antieke forum als ideaal van de representatieve
50

Sitte, p. 12.
Olsen bespreekt de sociale functie van het café als openbare ruimte in de
Weense cultuur van de 19e-eeuw: ‘The Ringstrasse cafés were as important
monuments of Viennese culture as the museums and theaters and educational
esttablishments. No longer the centers of ideological discussion they had been
before 1848, cafés acquired social rather than political functions.’ Olsen, The
City as Work of Art, a.w., p. 243. Zie verder over het belang van deze nieuwe
stedelijke functies en instellingen voor de ontwikkeling van de burgerlijke
openbaarheid: J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Darmstadt/Neuwied, 1962; Frankfurt a.M., 1990, pp. 90-107.
52
Sitte, pp. 4 en 116-117.
51
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stedelijke ruimte en expressie van sociale collectiviteit voor
ogen moest staan.

53

Het vormde de sleutel tot het terugwinnen

van de stad van ‘unserem mathematischen Jahrhundert’, het
architectonisch model voor de transformatie van de grenzeloze,
onbepaalde ruimte van de moderne stedenbouw tot een
begrensde en bepaalde ruimte.

54

Het plein diende weer een

comfortabele omsloten ruimte worden, een menselijk toneel dat
dienst doet als theater van het alledaagse leven.

55

Het primaat van de stadsesthetiek diende volgens Sitte
dan ook te liggen bij de vormgeving van de stedelijke ruimte.
Deze moest worden opgevat als een zelfstandig esthetisch
‘object’ met eigen vorm, maten en verhoudingen. Een dergelijke
opvatting had ook ingrijpende consequenties voor de
architectonische vormgeving van stedelijke bouwwerken.
Gevels van de gebouwen worden niet langer opgevat als het
grensvlak van het gebouwde object, maar als elementen van de
gesloten straat- en pleinwanden. Bock beschrijft deze omkering
in het denken over de stad als een omslag van een 'streven
naar geïsoleerde monumentaliteit’ naar een denken in
’ruimtelijke werkingen’: ‘Sitte wandelte wahrnehmungsästhetisch
die Außenwände der einen Platz umringenden Gebäude um zu
Innenwänden des Platzraumes.’

56

Deze herijkte opvatting van de stedelijke ruimte komt
ook duidelijk tot uiting in de tekenwijze die Sitte in zijn studie
hanteerde. Het boek bevat een veelheid van plattegrondstudies
van Europese stadspleinen. De tekenwijze die hij hiertoe
toepaste reduceert het object van studie - de vorm van de stad 53

Sitte, p. 12.
Schorske a.w. pp. 64-65.
J. De Heer, 'Siegfried maken!', in: A. Graafland en H. Tilman (red.), Ontwerp &
theorie. Een seminar. Delft, 1981, p. 246.
56
M. Bock, Anfänge einer neuen Architektur. ‘s-Gravenhage/Wiesbaden, 1983,
p. 119.
54
55
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tot een dialektiek van massa en ruimte, bebouwd-onbebouwd,
privé-openbaar. Het bebouwde is in de tekening gearceerd
weergegeven, het onbebouwde is wit gelaten. De openbare
ruimte is als het ware uitgehold gedacht uit de bouwmassa; de
bebouwing vormt de contramal van de open ruimte. Deze
reductionistisch-analytische tekenwijze kent een sterke
overeenkomst met de beroemde kaart die G. B. Nolli in de
achttiende eeuw van Rome tekende waarin niet zoals
gebruikelijk de gebouwen zijn gearticuleerd, maar juist de
openbare ruimten – straten en pleinen alsmede de interieurs
van de belangrijkste openbare gebouwen.

57

Sitte bracht in zijn

plattegronden echter nog een nadere nuancering aan door
binnen de bouwmassa een onderscheid te maken tussen
particuliere bouw (grijs) en openbare gebouwen (zwart). De
monumentale gebouwen zijn de belangrijkste elementen aan de
openbare ruimte, terwijl de particuliere bouwmassa hier de
achtergrond, de coulisse bij vormt.
3.3.2 De enscenering van het picturale stadsbeeld
Het grootste deel van Der Städtebau is gewijd aan de
compositorische technieken van het stadsbeeld aan de hand
van een analyse van een reeks historische Europese
stadspleinen. Daarbij spelen twee methodes een belangrijke rol:
het lineaire perspectief en de picturale compositie.
Het lineair perspectief in het stadsontwerp
Sitte was gefascineerd door de theorie en de toepassing van
het lineaire perspectief. De Collins hebben gewezen op zijn
opleiding als kunstschilder en zijn vroegere studies van de
57

Zie over de kaart van Nolli: G. Aurigemma, ‘Giovan Battista Nolli’, in:
Architectural Design, vol. 49, nr. 3-4, 1979, pp. 27-29.
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geschiedenis van het perspectief.

58

In Der Städtebau wijdt Sitte

enkele passages aan de ontwikkeling en toepassing van het
lineaire perspectief in de de kunst van de Renaissance en de
Barok. Tijdens de Renaissance beperkten de studie en
toepassing van perspectivische effecten in de bouwkunst zich
tot de architecturale achtergronden van schilderijen en
indrukwekkende theaterdecors. Met name deze toepassingen
hebben een belangrijke rol hebben gespeeld bij de introductie
van de methode van het lineaire perspectief in de stedenbouw
gedurende de Barok.

59

Het eerste resultaat hiervan waren de

grote voorpleinen bij kerken en paleizen. Sitte omschrijft ze als
‘decorachtige’ ruimten: aan drie zijden gesloten en aan de
vierde zijde (die van de beschouwer) open. Deze
architectonische buitenruimten groeiden uit tot een basismotief
in de paleis- en slotbouw van de Barok.

60

Bij het ontwerpen van stadspleinen achtte Sitte kennis
van de perspectiefmethode onontbeerlijk. Aan elk plein moet
een belangrijk openbaar gebouw liggen - kerk, theater, raadhuis
– dat als centrum van de beeldcompositie dient. Om de visuele
aandacht op dit gebouw te concentreren moet het niet vrij op
het plein geplaatst te worden, maar juist ‘ingebouwd’ in de
wanden van het plein. Perspectivische werking vereist namelijk
ruimte om afstand te kunnen nemen, net als op het toneel bij de
schouwburg: de façade die bekeken moet worden hoort op de

58

Collins pp. 65, 375 (nt. 163) en 337 (nt. 8).
Sitte, p. 84; zie over de betekenis tijdens de Renaissance van
driedemensionale theaterdecors en toneelvoorstellingen op pleinen in Italiaanse
steden voor de ontwikkeling van een bewustzijn van de ruimtelijke kwaliteiten
van de stad en een ‘stadsbeeld’, S. Lang, ‘The ideal City: From Plato to
Howard’, in: The Architectural Review nr. 112, 1952, p. 92.
60
Als vroege voorbeelden hiervan noemt Sitte het voorplein bij het Palazzo Pitti
in Florence en het volgens de plannen van Michelangelo gemoderniseerde
Piazza del Campidoglio in Rome. Als voorbeelden uit de Barok noemt hij het
slot van Koblenz, de residentie van Würzburg, het Zwinger in Dresden en slot
Schönbrun in Wenen. Sitte, pp. 84, 87, 88.
59
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achtergrond te staan.

61

Daartoe diende bij het monumentale

gebouw een voorruimte gecreëerd worden, en moesten de
gevels van de gebouwen die deze pleinruimte omsluiten zoveel
mogelijk aan een stuk doorlopen, met zo min mogelijk visuele
openingen. Hierdoor kon in de belangrijkste blikrichting - naar
het monumentale gebouw toe - een gesloten beeld gecreërd
worden. Dit ‘heel houden van het beeld’ (Zusammenhalten des
Bildes) werd noodzakelijk geacht om vanaf het plein niet ‘naar
buiten’ te kunnen kijken, zodat de aandacht zich kon
concentreren op het belangrijkste gebouw aan het plein.

62

Picturale compositie
Naast het lineaire perspectief was ook de methode van picturale
compositie essentieel in Sitte’s stadsesthetiek. Zelf wijst hij op
de invloed van de stadsgezichten van de 18e-eeuwse
Venetiaanse vedute-schilders, zoals Canaletto en Guardi.

63

Het

‘schilderachtige’ (das malerische) vormt een sleutelbegrip in Der
Städtebau. Sitte gebruikt het vooral in de oorspronkelijke
Italiaanse betekenis van het begrip pittoresco, dat zoveel
betekent als ‘op de manier van schilders’. Het schilderachtige
duidt dan op de methode of werkwijze van de ontwerper; deze
ontwerpt of componeert het ‘beeld’ dat de waarnemer ziet, zoals
de schilder een stadsgezicht schildert. In een stadsontwerp gaat
het echter niet om de compositie van één ruimtebeeld, maar om
een reeks van beelden. Terlouw heeft terecht gewezen op de
verwantschap tussen Sitte’s picturale opvatting van de stad en
de traditie van de pittoreske landschapstuin.

64

61

Sitte, pp. 29 en 33.
Sitte, pp. 38-39.
63
Sitte, p. 120; zie Collins, p. 357.
64
E. Terlouw, ‘Teken-horizon: Opkomst van de Architecture Parlante’, in: Oase
nr. 30, 1991, p. 46.
62
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In Engeland ontwikkelde zich in de tweede helft van de
e

18 eeuw een nieuw type tuinarchitectuur dat werd aangeduid
met het begrip ‘picturesque’. Deze steunde op de
sensualistische esthetica van Locke en Hume, welke gericht
was op het produceren van effecten en sensaties en het
oproepen van associaties bij de beschouwer.

65

Als esthetische

theorie vormde de ‘picturesque’ een categorie tussen de twee
polen die in 1757 door Britse filosoof Edmund Burke waren
uitgezet: het Schone en het Sublieme, maar daarover later meer
(§3.4.1). Het ontwerp van een Engelse landschapstuin werd
ontwikkeld vanuit een reeks van landschapsschilderingen, een
opeenvolging van beelden. Ieder uitzicht of prospect in de tuin
werd als een schilderij ontworpen in de stijl van een bepaalde
schilder. Tuinarchitecten raadden hun opdrachtgevers aan om
ook daadwerkelijk een aantal schilderijen te laten maken om zo
vooraf het effect te kunnen beoordelen. Het schilderij diende als
het ware als ontwerptekening.

66

In de pittoreske landschapstuin

werd de ruimte versneden tot een reeks van picturale beelden
of taferelen die werden ontworpen of gecomponeerd vanuit
verschillende gezichtspunten (points of view), die de
toeschouwer tijdens een wandeling door de tuin in neemt. De
tuin is uiteengelegd in een reeks van gevarieerde scènes met
elk een eigen architectonisch object of folie als blikvanger,
terwijl de blik wordt gekadreerd door bosschages, waterpartijen
en de hemel; via kronkelende paden wordt de beschouwer van

65

C. Van Eck, '"To move, to melt and elevate the mind": het schilderachtige en
de retorica', in: Van Eck e.a. (red.), Het schilderachtige. Studies over het
schilderachtige in de Nederlandse kunsttheorie en architectuur, 1650-1900.
Amsterdam, 1994, pp. 45-53; S. Ross, ‘Picturesque’, in: M. Kelly (red.),
Encyclopedia of Aesthetics. New York/Oxford 1998, Vol.3 pp. 511-515. Zie
nader over de Engelse landschapstuin: C. Steenbergen en W. Reh, architectuur
en landschap. Het ontwerpexperiment van de klasieke Europese tuinen en
landschappen. Bussum 2003, deel 3: ‘Het picturale landschap’, pp. 223ff.
66
Terlouw a.w., pp. 32-35.
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scène naar scène geleid. Een belangrijk aspect in de Engelse
landschapstuin is dan ook de notie van ‘beweging’: zowel
beweging binnen het beeld –de compositie verandert telkens als
de toeschouwer van plaats wisselt - als beweging tussen de
beelden, welke de opeenvolging van de scènes mogelijk
maakt.

67

In het verlengde van de landschapstuin werd de
e

picturale compositiemethode vanaf het begin van de 19 eeuw
ook toegepast in het ontwerp van suburbane woonwijken, zoals
bijvoorbeeld in het ontwerp van John Nash voor Regence Park
in Londen uit 1811. Hier vormden de verschillende villa’s
waaruit het plan was opgebouwd een lange reeks van
afzonderlijke scènes, elk in een eigen ‘decor’. Iedere villa werd
gepresenteerd in een schilderachtig landschap, een in zichzelf
besloten picturale compositie, onderscheiden van de andere
villa’s. De kronkelende weg door het park fungeerde niet alleen
als ontsluitingsweg van de afzonderlijke huizen, maar bovenal
als een route die de verschillende pictorale taferelen met elkaar
verbond.

68

Sitte koos eind 19e eeuw de picturale methode als
uitgangspunt voor zowel zijn analyse van historische steden als
het ontwerp van stedelijke uitbreidingen. Hij beschouwde de
stad als uiteengelegd in een serie van pleinen die ieder volgens
een eigen picturaal, stedelijk beeld gecomponeerd zijn, een
opeenvolging van ‘afzonderlijke scènes met hun gefixeerde
plaats van handeling en overzichtelijke locatie’.

69

Zijn boek

concentreert zich op de analyse en het ontwerp van deze
stedelijke taferelen. Het centrale punt van de beeldcompositie,
het focuspunt, is nu echter niet een vrijstaande folie of villa in
67
68

Ibid., pp. 42-43.
Ibid., p. 30.
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een landschappelijke omgeving, maar een monumentaal
gebouw aan een stadsplein, ingebouwd in de omringende
stedelijke bebouwing. De blik wordt niet gekadreerd door
luchtpartijen en bosschages, maar door de gesloten wanden
van het plein zoals in een theater. Door de geslotenheid van dit
stadsbeeld die door deze picturale methode wordt bereikt kan
dit locale stedelijke tafereel relatief onafhankelijk bestaan ten
opzichte van de overige stedelijke omgeving.

70

Hoe denkt Sitte nu in een stedelijk uitbreidingsplan de
ruimte tussen deze zelfstandige beelden in te vullen? In de
pittoreske tuin en in de suburbane woonwijken werd deze nietontworpen ruimte - het ‘gat’ tussen de beelden - toegedekt door
de natuur (gras, bomen, bossages, waterpartijen, een
slingerend pad). In dit hiaat, in de ontbrekende, weggesneden
context ligt juist aldus Terlouw de werking van het beeld. Hier
kan de stroom van vrije associaties op gang komen, kan de blik
dromerig afdwalen en vult de verbeelding de ruimte tussen de
scènes op met een imaginaire werkelijkheid.

71

In het ontwerp

van de stedelijke omgevingen die Sitte op het oog had, krijgt
evenwel het ‘tussen’ van de stadsbeelden een heel andere
functie. Hier zijn de pleinen geschakeld door een netwerk van
straten dat is opgevuld met voornamelijk woonbebouwing. Deze
vormt de materiële, fysieke substantie tussen afzonderlijke
pleinscènes. Het netwerk en de woongebieden zijn volgens
Sitte echter voor stadsesthetische doeleinden helemaal niet van
belang, omdat in artistiek opzicht immers alleen dat telt wat door
de beschouwer vanuit zijn standpunt te overzien is, dus één
straat of één plein.
69

72

Esthetische effecten kunnen - concludeert

De Heer, ‘Siegfried maken!’, a.w. p. 247
Idem.
71
Terlouw, pp. 46 en 48.
72
Sitte, p. 101.
70
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Sitte - dan ook met ieder willekeurig stratenpatroon samengaan,
zelfs met het bij verkeerstechnici en grond- en
woningexploitanten zo geliefde orthogonale rastersysteem. Voor
esthetische doeleinden zijn uiteindelijk maar een paar
hoofdstraten en pleinen nodig; de minder belangrijke delen van
de stad kunnen prijs gegeven worden aan de materiële eisen
van het moderne leven, aan het systeem van de kapitalistische
grondexploitatie.

73

Juist hier wordt de instrumentele en strategische
waarde van de picturale methode van Sitte duidelijk. De ruimte
‘tussen-de-beelden’ is bij hem niet, zoals in de pittoreske tuin,
het domein van verbeelding en fantasie, maar van de harde,
materiële, grootstedelijke werkelijkheid. De ruimtelijke
fragmentatie van de stad – die het gevolg was van de
privatisering van de stedelijke grond, haar kapitalistische
exploitatie en het liberale stadsbeheer - sloot een
samenhangend architectonische ordening voor een geheel
stadsuitbreidingsplan uit. Binnen een architectonisch ordening
van de ruimte wordt namelijk gebruik gemaakt van objectieve,
ordenende wetmatigheden, een ‘tektoniek’. Deze tektonische
wetmatigheden ordenen de delen van het ontwerp tot een
samenhangende structuur en brengen hen in een onderling
harmonisch verband. De picturale ontwerpmethode ‘bevrijdde’
daarentegen het grondvlak, de plattegrond van de stad, van een
dergelijke formele, architectonische ordening. In een picturale
compositiewijze desintegreert het ontwerp tot een reeks van
beelden, waarmee de samenbindende structuur verdwijnt. Dat
wil niet zeggen dat het picturale ontwerp geen structuur kent,

73

Sitte, pp. 101-102 en 150.
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het is alleen geen architectonische structuur.

74

De

kunsthistoricus Wöllflin had in 1888 het ‘schilderachtige’ (das
Malerische) reeds geïdentificeerd als een niet-tektonische stijl
die gebaseerd was op vrije compositie, waarin regelmaat en
metrische en ritmische ordening zijn opgelost. De delen van een
ontwerp zijn principieel niet geordend volgens een
architectonisch schema of formele wetmatigheden.

75

De

toepassing van de picturale methode door Sitte op de stad, het
ontwerpen van afzonderlijke beeldfragmenten zonder onderling
ruimtelijke samenhang, moet men dan ook vooral uitleggen als
een daad van opportunisme binnen een stadsontwikkeling, die
zich kenmerkt door privatisering en fragmentatie.
3.4 Architectuur als het decor van de Großstadt
Stadsesthetiek dient zich volgens Sitte te richten op de
architectonische vormgeving van de stedelijke ruimte, de
compositie van het stadsbeeld. Maar wat was nu een passend,
adequaat decor voor dit stadsbeeld, voor de wijze waarop de
hedendaagse grote stad zich presenteert in haar opstand? Hier
raakte Sitte’s stadsesthetisch onderzoek aan een vraagstuk dat
de architectuur van zijn tijd in zijn greep hield: stijl.
3.4.1 Het schilderachtige en monumentale stadsbeeld
In zijn behandeling van het architectonisch stadsbeeld
onderscheidt Sitte twee varianten: het schilderachtige en het
monumentale.
74

Terlouw a.w., pp. 31, 35-6, 47, 49. Volgens Hans Sedlmayr werd de ‘aanval’
op de architectonische ordening en structuur van de ruimte niet toevallig aan het
e
einde van de 18 eeuw ingezet met door de pittoreske landschapsarchitectuur,
als reactie op de traditie van de formele tuin. H. Sedlmayr, Verlust der Mitte. Die
bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Sympton und Symbol der Zeit.
Salzburg, 1948, hoofdstuk 4.
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Het schilderachtige stadsbeeld
Sitte had grote bewondering en waardering voor het
schilderachtige stadsbeeld, dat de historische binnensteden
kenmerkte en dat het geliefde onderwerp was van vele
stadsgezichten in de prenten- en schilderkunst. Het
‘schilderachtige’ (the picturesque) duidde dan ook niet alleen op
een manier of methode van ontwerpen (§2.3.2), maar was
tevens een esthetische categorie met kenmerkende
eigenschappen zoals ruwheid, afwisseling, onregelmatigheid,
variatie, complexiteit en een combinatie van stijlelementen.
Daarbij ging het vooral om het effect dat deze visuele
eigenschappen teweeg brachten bij de beschouwer, de
associaties die ze opriepen.

76

Een deel van Sitte’s studie behandelt de schilderachtige
motieven in de stad, de middelen die pittoreske effecten
oproepen: de geprononceerde risalieten, onderbrekingen van
de rooilijn, gebroken en gebogen straattracés, ongelijke
straatbreedtes, variërende bouwhoogten, bordessen, loggias,
erkers, topgevels.

77

Deze kenmerken van middeleeuwse,

gotische stadsbeeld. In de moderne tijd waren deze motieven
echter allengs verdwenen uit het stadsbeeld. Bij zijn keuze voor
het gepaste decor voor de moderne stad stuitte Sitte dan ook op
het probleem van de onverenigbaarheid van het schilderachtige
stadsbeeld enerzijds en de praktische eisen van de moderne tijd
anderzijds. De werking van schilderachtige details berustte op
het onvolledige en ruïneuze karakter ervan. En hoewel dit voor
een toeristisch bezoek aan bijvoorbeeld een oud kasteel
75

H. Wöllfin, Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und

Entstehung des Barockstils in Italien. München, 1888, 19083, pp. 18-19.
76
Van Eck a.w., p. 45; Ross a.w..
77
Sitte, p. 121.
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e

effectief kon zijn, gaf men midden 19 eeuw in de alledaagse
werkelijkheid toch de voorkeur aan een modern gebouw dat van
alle gemakken en comfort was voorzien.

78

Om in een nieuw

stadsdeel een schilderachtig stadsgezicht te kunnen creëren
zouden er op kunstmatige wijze allerlei krommingen, knikken en
onregelmatigheden in de plattegrond moeten worden
geprojecteerd: ‘gedwongen ongedwongenheden’, ‘bedoelde
onbedoeldheden’, toevalligheden die normaal gesproken het
resultaat waren van eeuwenlange ontwikkeling. Niemand zou
echter genoegen nemen met een dergelijke ‘kunstmatige
natuurlijkheid’, aldus Sitte. Het moderne leven en de moderne
bouwtechnieken stonden het nabootsen van oude stadsvormen
eenvoudigweg niet meer toe.

79

Bij moderne stadsuitbreidingen kon men zich niet meer
laten leiden door sentimentele gevoelens over schilderachtige
details. Schilderachtige ontwerpen konden geen blijvend effect
hebben wanneer ze niet in overeenstemming waren met de
omstandigheden van het moderne leven.

80

Het bestuderen van

schilderachtige motieven van oude steden had dan ook niet tot
doel ze opnieuw toe te passen in de moderne stedenbouw,
maar in de eerste plaats om na te gaan wat er nog van oude
stadsdelen gered kan worden en als erfgoed bewaard kon
blijven. Hun bestudering diende kortom uitsluitend de
monumentenzorg.

81

Een belangrijke reden voor het in onbruik geraken van
schilderachtige motieven in moderne stadsuitbreidingen was de
e

schaalvergroting die de stad in de 19 eeuw had ondergaan.
Door de gigantische dimensies van de Großstadt was het kader
78

Sitte, pp. 120-121.
Sitte, p. 123.
80
Sitte, p. 112.
81
Sitte, p. 18.
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van de oude architectuur en stadsbouwkunst opgeblazen.
Pleinen en straten werden almaar breder en groter, gebouwen
steeds omvangrijker en hoger. Door hun afmetingen, vele
verdiepingen en ‘onafzienbare rijen vensters’ was het nauwelijks
meer mogelijk een bouwwerk te ontwerpen op basis van
traditionele esthetische middelen. De ‘hardheid’ van ongelede
bouwvolumes, de uniforme bouwhoogtes die leidden tot
doorlopende horizontale daklijnen, de eindeloze rijen van
vensters van gelijk formaat en vormgeving, de staalkaart van
fabrieksmatig geproduceerde decoratieve elementen als
kroonlijsten, pilasters en krullen: de mateloze uitdijing van de
grote stad, haar gebouwen, straten en pleinen, en ‘de eeuwige
herhaling van steeds dezelfde motieven’ – dit alles noopte
stedenbouwer en architect voor de moderne miljoenenstad een
eigen, nieuwe esthetische maatstaf te formuleren.

82

Sitte constateerde dat de traditionele architectonische
middelen in de Großstadt op hun grenzen waren gestuit,
uitgeput geraakt als zij waren door structurele veranderingen in
schaal en produktiewijze - standaardisering en seriële (woning-)
bouw. Hoewel hij deze kenmerken nog niet wist om te buigen
tot positieve esthetische eigenschappen, meende hij wel al van
dat in de moderne stedenbouw artistieke kwaliteiten gebaseerd
dienden te zijn op’ bescheidenheid’; niet zozeer om
economische redenen, maar ‘aus inneren, rein sachlichen
Gründen.’

83

Daarmee wees Sitte vooruit naar de ontwikkeling

van de ‘Zakelijkheid’. Hij richtte zich dan ook naar een andere
stadsbouwkunstige traditie die wel in overeenstemming was te
brengen met moderne eisen van de grote stad en waarin

82
83

Sitte, pp. 100 en 117.
Sitte, p. 123.
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grootschaligheid, planmatigheid en kunstzinnige motieven prima
waren samengegaan: de Barok.
Het monumentale stadsbeeld
Tegenover het schilderachtige stadsbeeld plaatste Sitte het
monumentale stadsbeeld dat zijn beste voorbeelden kende in
de traditie van de Barok. Barokke ensembles waren, net als in
de moderne tijd, in één keer (aus einem Guß) aan de tekentafel
ontworpen. Stadsaanleg volgens een van te voren opgesteld
ontwerp en esthetische motieven hoefden dus niet per se met
elkaar in tegenspraak te zijn.

84

Als vroeg voorbeeld noemt hij

het barokke Rome, een stad met grootstedelijke pretenties en
afmetingen, waar ruimtelijke ensembles werden gecreëerd die
enorme mensenmassa’s moesten aan kunnen: het St.
Pietersplein, het Piazza Navona en het Piazza del Popolo. Er
waren ook meer recente voorbeelden van stedelijke ensembles
die ondanks de beperkingen van de moderne tijd, toch mooie en
betekenisvolle effecten hadden opgeleverd en die wortelen in
de traditie van de Barok. Het minst van de Barok verwijderd was
in Sitte’s ogen de recente stadssanering van Parijs. Maar ook in
het Weense Ringstrasse-project kon men reminiscenties van de
barokke traditie terug vinden.

85

De beste recente voorbeelden

van stedelijke ensembles in de traditie van de Barok trof Sitte
echter aan in de de ontwerpen van architect Gottfried Semper
voor de nieuwe vleugels van de Hofburg en de Hofmusea in
Wenen en de verbouwing van het Zwinger in Dresden (1837).
Dit laatste voorbeeld betrof een ensemble van grote openbare
gebouwen - theater, orangerie en museum - rond een centrale
open ruimte (een ‘forum-achtig’ plein) waarvan de hoofdas
84
85

Sitte, p. 90 en 95.
Sitte, pp. 125-128 en 160.
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eindigde bij de Elbe in aanlegplaats met grote trappartijen, zoals
het San Marcoplein.

86

De Barok-receptie speelde niet alleen

een centrale rol in het werk van Sitte, maar in het gehele Duitse
stadsvorm-onderzoek; in hoofdstuk zes kom ik hier uitgebreid
op terug.
3.4.2 Stad en stijl
Net als veel van zijn tijdgenoten was Sitte gepreoccupeerd met
het vraagstuk van stijl, met de oorsprong van verschillende
stijlen en de oorzaak van stijlwisselingen. Hij toonde zich in alles
nog een eclecticus, merkt Schorske terecht op, voor wie het
gebruik van historische stijlen geheel vanzelfsprekend was. Hij
bestreed dan ook niet zozeer het historisme van zijn tijd, maar
de contextloze benadering van monumentale gebouwen in de
stad. Dat de architectuur in de negentiende eeuw Griekse,
Romeinse en Gotische bouwstijlen imiteerde, daar kon hij nog
volledig achter staan, ‘aber wo bleiben die zugehörigen Plätze?
Die Agora, das Forum, der Marktplatz, die Akropolis? - Daran
dachte niemand.’

87

Sitte trachtte de aandacht te verschuiven

van het gebouw als geïsoleerd object in een ongedefinieerde
ruimte, naar de groepering van gebouwen in de stad tot een
groter samenhangend geheel, een ensemble. Van daar uit
stelde hij het stijlprobleem aan de orde; hij deed dit in zijn boek
aan de hand van het voorbeeld dat hij zelf van nabij kende, de
Ringstraße in Wenen.

86

Sitte, pp. 128-132; zie Collins pp. 55-6. Sitte schreef verschillende artikelen
over Semper, waaronder een dat gewijd was aan diens stedenbouwkundige
ideeën: C. Sitte, ‘Gottfried Sempers Ideen über Städteanlagen’, in: Neues
Wiener Tagblatt, 22 januari, 1885. Dit artikel vormde de kern van de passages
die hij in zijn boek wijdde aan Sempers stedenbouwkundige plannen. Zie Collins
pp. 27 en 339 (nt. 15).
87
Sitte, p. 92, Schorske, a.w. p. 63.
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Sitte’s voorstellen voor
herinrichting van de Weense
Ringstrasse
Sitte formuleerde in Der Städtebau
(1889) een scherpe kritiek op de
contextloze, objectmatige plaatsing
van openbare gebouwen aan de
Weense Ring. In het afsluitende
hoofdstuk van zijn boek presenteert
hij voorstellen voor herinrichting van
onderdelen van de Ring, waarmee
hij tevens de toepassing van de in
de voorafgaande hoofdstukken
ontwikkelde ‘regels’ voor
stadsesthetiek illustreert.

3.6

3.4 De Weense Ringstraße, in 1865
officieel in gebruik genomen: een
6,5 km lange en 57 m brede
boulevard rond de oude binnenstad.
De uitbreiding van de stad die
hiermee werd gerealiseerd bevatte
een groot aantal nieuwe openbare
en institutionele gebouwen in een
veelheid van historistische neostijlen (tekening naar: J. Stübben,
Der Städtebau, 1890).
3.5 Weense Ringstraße, foto rond
1890. Van links naar rechts:
parlement, raadhuis, Votiv kerk,
universiteit. Op de rechter
voorgrond: Volksgarten.
3.6 C. Sitte, herinrichtingvoorstellen
voor de Ringstraße. Door het
bijplaatsten van nieuwe
bouwmassa’s streefde hij een
tweeledige doel na: het creëren van
omsloten (voor-) pleinwanden bij
openbare gebouwen en het
doorvoeren van stijleenheid binnen
de afzonderlijke gebouwgroepen of
pleinensembles.
a) scheikundig laboratorium; b)
Votivkirche; e) raadhuis; f)
burgtheater; l) paleis voor justitie; g,
k, m, x) nieuwe gebouwen; III)
nieuw kerkplein; VI) nieuw
raadhuisplein; VII) nieuw groot
theaterplein; VIII) nieuw klein
theaterplein; IX) nieuw
parlementsplein
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e

De uitbreiding van Wenen, die na het midden van de 19 eeuw
plaats vond, bestond naast woningbouw voor de hogere
middenklasse uit tal van gebouwen voor institutionele, culturele
en onderwijsinstellingen. Deze waren in het plan als losse
objecten aan een ruime ringboullevard geplaatst. De
objectmatigheid van de monumentale bouwwerken werd nog
eens versterkt door de variatie aan historische stijlen waarin zij
waren uitgevoerd. Ieder gebouw kreeg gestalte in de historische
stijl die het meest ‘gepast’ werd geacht voor zijn functie en
representatieve doeleinden; de Gotiek van de Votivkirche riep
de vroomheid tijdens de bloei van de middeleeuwen op; de
Griekse stijl van het parlementsgebouw refereerde aan de
Atheense democratie; de noord-gotische stijl van het Rathhaus
verwees naar de onafhankelijkheid van de vrije commune in de
middeleeuwen en het heden; de Renaissance van de
universiteit was de gepaste stijl voor het ‘vrije’ onderwijs en de
wetenschappen.

88

Hoewel Sitte de monumentale gebouwen op zich
geslaagd vond, ontbrak het vooral aan een ruimtelijke
samenhang tussen de gebouwen onderling. Hij doet daarom in
zijn boek een aantal voorstellen om hier verbetering in te
brengen, met gebruik van de stadsesthetische principes die hij
vooraf uiteen had gezet.

89

De voorstellen betroffen het gebied

tussen de Votivkirche en de Hofmusea en berustten op
driedoelstellingen: 1. het oplossen van de stijlconflicten tussen
de afzonderlijke gebouwen; 2. het versterken van de
perspectivische werking van grote monumentale gebouwen; 3.
het formeren van een groep karakteristieke pleinen. Bij iedere
88

Schorske, a.w. pp. 27-46; Olsen, The City as Work of Art, a.w. pp. 58-81 en
283.
89
Sitte, hoofdstuk 12: ‘Beispiel einer Stadtregulierung nach künstlerischen
Grundsätzen’.
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monumentaal gebouw hoorde een eigen plein, waarbij de
hoofdfaçade de blikrichting bepaalde. Dit voorplein maakte het
nemen van afstand mogelijk zodat de perspectiefwerking
intensiveerde. Om een gesloten plein te kunnen vormen diende
echter bouwmassa toegevoegd. In deze extra bouwmassa
konden ook de onregelmatigheden van het bouwterrein worden
opgelost, zodat de pleinruimte zelf een regelmatige vorm kreeg.
Het stijlconflict tussen de monumentale gebouwen
onderling kon evenzeer door deze toevoeging van
bouwvolumes worden opgelost. Aan de pleinzijde konden de
gevels van de nieuwe bouwlichamen worden afgestemd op de
façade van het monumentale bouwwerk, zodat hier een
‘stilistische eenheid’ ontstond, terwijl de gevelvlakken aan de
andere zijden van de bouwmassa’s moesten worden afgestemd
op de omliggende bebouwing aldaar, meestal woongebouwen.
Ook hier gold als bepalend datgene dat door de beschouwer in
één blik te overzien viel. Binnen de afzonderlijke ‘beelden’
diende stijl-eenheid te heersen, wat daar buiten viel, het tussen
de beelden, was niet relevant.

90

De toevoeging van bouwvolumes kon volgens Sitte
worden gefinancieerd door de verkoop van de bouwgrond aan
particulieren. Om te voorkomen dat de kavels allemaal op een
andere wijze zouden worden ingevuld en architecten elkaar met
hun gevels wilden overtroeven, diende elke kavel volgens een
vooraf vastgelegd ontwerp bebouwd te worden.

91

Om bij deze

pleinen een harmonieuze samenhang te bereiken was het
namelijk niet voldoende particuliere bouwers enkel een aantal
schriftelijke regels mee te geven.

90
91

Sitte, p. 168.
Sitte, pp. 183-184.
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Heute, wo in allen Stilarten und Geschmacksrichtungen
gebaut wird und sich mit Vorliebe niemand um seinen
Nachbar kümmert, ist es ja nicht mehr so, wie in guter
alter Zeit, als man die Stilfrage noch nicht kannte und
ganz von selbst alle Gebäude so ausfielen, daß sie
92
unter sich und zum Ganzen paßten.
Hoewel Sitte, net als Baumeister, esthetische regulering en
voorschriften in de stad in het algemeen ongewenst achtte
vanwege onnodige beperking van de bouwvrijheid van
particuliere bouwers, vond hij dit wel geoorloofd en zelfs
noodzakelijk, daar waar de stad zich tot kunstwerk verhief en
haar representatieve karakter toonde: de grote open ruimtes
van de stad.
3.5 Sitte’s invloed
Der Städtebau was direct na verschijnen een groot succes in
het Duitstalige architectuur- en stedenbouwdebat: de eerste
druk van mei 1889 was binnen een paar weken uitverkocht. De
tweede druk verscheen eind juni van hetzelfde jaar. De
populariteit van het boek maakte duidelijk dat het een thematiek
aan de orde stelde die, zoals Sitte het succes van zijn boek zelf
duidde, als het ware al ‘in de lucht hing’ - iemand moest het
alleen nog opschrijven.

93

De reacties waren zeer positief, en

kwamen niet alleen uit de hoek van architecten en
kunsthistorici. Ingenieur Stübben schreef, verrassend, een zeer
lovende recensie, en deelde Sitte’s kritiek op het gebrek aan
artistieke motieven in de ingenieurs stedenbouwpraktijk.

94

Opmerkelijk is verder dat Stübben in zijn eigen handboek Der
Städtebau, dat een jaar na dat van Sitte verscheen, veel
aandacht inruimt voor stadsesthetische kwesties, daarbij ruim
92
93

Sitte, p. 185.
Sitte, voorwoord bij de derde druk, 1900.
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puttend uit zowel tekst als illustraties uit Sitte’s boek. Mét Sitte
was Stübben van mening dat stadsesthetiek een integraal
onderdeel van de stedenbouw behoorde te zijn, maar dan wel
beperkt tot het openbare domein van de stad; de
representatieve pleinen en straten met hun openbare
gebouwen.

95

Blijkbaar was Sitte’s pleidooi dermate overtuigend,

dat binnen een jaar na publicatie de gevestigde orde in de
stedenbouw zijn ideeën overnam en incorporeerde in het
métier.

96

Waar in het handboek van Baumeister stadsesthetiek

nog nauwelijks een noemenswaardig plaats had, is het 15 jaar
later bij Stübben tot een volwaardig onderdeel van het
stedenbouwvraagstuk uitgegroeid.
De positieve ontvangst van Sittes gedachtegoed door
de gevestigde ingenieursstedenbouwers noopte menig
ingenieursafdeling van gemeentelijke diensten hun plannen
voor nieuwe stadsdelen opnieuw tegen het licht te houden. Een
Leipziger recensent constateerde reeds in 1890, dat enkele
Duitse steden hun bestaande uitbreidingsplannen volledig
hadden gereviseerd op basis van de ideeën van Sitte.

97

Naast

ingenieurs ‘herontdekten’ vooral architecten na lezing van
Sitte’s boek de stad als ontwerpopgave. Sitte zelf nam het
voortouw door ontwerpen voor stadsuitbreidingen te maken en
publiceren. Hij nam hiertoe deel aan prijsvragen, en kreeg ook
van verschillende gemeentes rechtstreeks opdrachten. Zijn

94

J. Stübben, bespreking van Sitte’s Der Städtebau in: Zeitschrift für Architektur
und Ingenieurwesen, XXXV, 1889, pp. 617-619.
95
Stübben, Der Städtebau, dl. 2, hfdst. 8: ‘Die öffentlichen Plätze nach ihrer
Bedeutung im Stadtplane’, i.h.b. ‘Gartenplätze’ en Architekturplätze’ en hfdst. 9:
‘Die öffentlichen Plätze in künstlerischer Beziehung’. Zie verder over de invloed
van Sitte op het werk van Stübben: O. Karnau, ‘Sitte e Stübben: arte versus
tecnica?’, in: G. Zucconi (red.), Camillo Sitte e i suoi interpreti, a.w., pp. 91-98.
96
Collins, p. 91.
97
Necker, Kunstchronik I, 1890, pp. 425-431; zie Collins pp. 91.
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roem beperkte zich dus niet enkel tot vakgenoten, maar had ook
de aandacht van stadsbestuurders getrokken.

98

Onder architecten groeide zijn aanhang snel en er was
zelfs sprake van heuse schoolvorming. Tot de belangrijkste en
meest invloedrijke Sitte-leerlingen rekent men Karl Henrici en
Theodor Fischer, beide praktiserend architect en leerstoelen
architectuur bekledend in respectievelijk Aken, Stuttgart en
München.

99

Via onderwijs en geschriften konden zij nieuwe

ideeën over stadsbouwkunst overdragen en onder de jonge
generatie architecten verspreiden. Zij richtten zich in colleges,
lezingen en publicaties op het vraagstuk van stadsesthetiek,
waarin zij sitteaanse thema’s aan de orde stelden.

100

Henrici

nam tevens succesvol deel aan prijsvragen voor
stadsuitbreidingen voor ondermeer Dessau (1890) en München
(1893).

101

Ook de daaropvolgende benoeming van Fischer als

hoofd van het Stadterweiterungsburo van München is een
indicatie dat architecten na 1890 binnen de stedenbouw terrein
heroverden op ingenieurs.

98

102

Sitte ontwierp bebouwingsplannen voor o.a. Hannover, Olmütz, Teplitz,
Marienberg, Odenfurt-Privoz, Brün en Linz.
99
Over de verhouding Sitte-Henrici zie: G. Fehl, ‘Sitte ed Henrici: il principio
dell’individualità’, in: G. Zucconi (red.), Camillo Sitte e i suoi interpreti, a.w., pp.
73-83. Over de verhouding Sitte-Fischer zie: S. Fisch, ‘Sitte e Fischer: teoria e
prassi della pianificazione’, in Zucconi a.w., pp. 84-90.
100
De belangrijkste voordrachten en opstellen van Henrici werden verzameld
uitgegeven in: K. Henrici, Beiträge zur praktischen Ästhetik im Städtebau. Eine
sammlung von Vorträgen und Aufsätzen. München, 1904. Van Fischers hand
verschenen: F. Fischer, Stadterweiterungsfragen. Mit besonderer Rücksicht auf
Stuttgart, ein Vortrag. Stuttgart, 1903 en Sechs Vorträge über Stadtbaukunst.
München/Berlijn, 1920.
101
Henrici publiceerde zijn winnende prijsvraaginzending voor München met
uitgebreide toelichting, plantekeningen en illustraties in: K. Henrici,
Preisgekrönter Konkurrenz-Entwurf zu der Stadterweiterung Münchens.
München, 1893. Zie over het stedenbouwkundig werk van Henrici: G. Curdes en
R. Oehmichen, (red.), Künstlerischer Städtebau um die Jahrhundertwende. Der
Beitrag von Karl Henrici. Köln/Stuttgart, 1981.
102
Zie over Fischers stedenbouwkundige werk: W. Nerdinger, Theodor Fischer.
Architekt und Städtebauer. Berlijn, 1988 en S. Fisch, Stadtplanung im 19.
Jahrhundert. Das Beispiel München bis zur Ära Theodor Fischer. München,
1988.
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Henrici en Fischer legden in hun werk en geschriften de
nadruk op schilderachtige aspecten en voorbeelden van
middeleeuwse stadsgezichten. Vooral deze eenzijdige uitleg
van Sitte’s denken heeft bijgedragen aan de vertekening van
het Sitte-beeld na diens voortijdig overlijden in 1903 en de latere
uitsluiting van zijn gedachtengoed van de Moderne Beweging
door haar ideologen. Desondanks vormde Sitte’s
stadsesthetische studies een belangrijk beginpunt in het Duitse
stadsonderzoek en daarmee van de paradigmawisseling in de
architectuur.
Conclusie
De wending naar de stad in de Duitse architectuur werd ingezet
door de Weense architect Camillo Sitte die in zijn boek
Städtebau uit 1889 een pleidooi hield voor een terugkeer van de
architectonische component in het stadsontwerp. Het betrof een
stadsesthetisch onderzoek dat een reactie vormde op de als te
eenzijdig beschouwde technische-bureaucratische
stedenbouwpraktijk van dat moment. De desastreuze gevolgen
van de nietsontziende saneringsoperaties in oude stadskernen
en het ontbreken van elk artistiek motief in de nieuwe
stadswijken stimuleerde tot verzet en provoceerde vooral bij
architecten en kunsthistorici een revival van de traditie van de
stadsbouwkunst. In dit groeiend klimaat van ongenoegen was
de studie van Sitte een schot in de roos.
Der Städtebau van Sitte pretendeerde een praktische
esthetica te zijn, waar uit analyses van historische voorbeelden
algemene regels en principes van een stadsesthetiek werden
afgeleid. Uitgangspunt van Sittes stadsonderzoek vormden de
constructie, perceptie en werking van het stadsbeeld, waarbij
e

recente theorieën uit de 19 -eeuwse psychofysica en
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psychologische esthetica van grote invloed waren. Daarnaast
e

vormden ook romantische idealen uit de 19 -eeuwse
idealistische filosofie een stimulans achter dit werk: van de stad
als kunstwerk zou een ‘opvoedende’ kracht uit kunnen gaan op
de stedelijke massa’s. Het doel van Sitte’s stadsesthetiek was
eenheid en samenhang te brengen in het bestaande stadsbeeld
om zo de visuele effecten van de fragmentatie van de stad,
gevolg van haar privatisering, op te heffen. De mate van
esthetische interventie in de stad beperkte zich daarbij evenwel
tot slechts een aantal bijzondere momenten in het stadsplan: de
belangrijkste representatieve pleinen in de stad en hun
openbare gebouwen. Vanuit de op zintuigfysiologie stoelende
esthetica heette immers slechts dat van belang wat door de
waarnemer in één blik kon worden gezien: een straat of een
plein. Vooral monumentale stedelijke ensembles uit de Barok
voerde Sitte als voorbeeld op. Want hoewel hij ook de
schilderachtige motieven van het middeleeuwse stadsbeeld
bestudeerde, was hij er zich terdege van bewust dat kennis
hiervan in de moderne Großstadt slechts van nut was voor
behoud en reconstructie van het historisch stadsbeeld. Voor de
grootschaligheid en massaliteit van de nieuwe stadswijken
boden motieven van de barokke stadsbouwkunst een adequater
model. In de latere receptie van Sitte’s werk is met name zijn
voorkeur voor barokke exempels onderdrukt, en is het
eenzijdige beeld gecreëerd van ‘Sitte de medieavalist’.
Desondanks was het zijn verdienste het historisme – dat tot dan
toe slechts in de architectuur weelderig tierde – naar de
stedenbouw over te zetten.
De bebouwingssubstantie van de stad – de
woonbebouwing en woongebieden – vormde in Sittes
stadsonderzoek echter geen object van studie. Met zijn
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opponent ingenieur Baumeister was Sitte van mening dat
inperking van de particuliere bouwvrijheid louter om esthetische
redenen ongewenst was. Ingrepen van stadsesthetische aard
dienden zich dan ook te beperken tot het openbare domein van
de stad: openbare gebouwen en hun groepering rond openbare,
stedelijke ruimten. Daarmee bleef de stedelijke woonbebouwing
buiten het blikveld van het architectonisch stadsonderzoek: net
als de ingenieurs hield ook de vroege stadsesthetiek het
woningvraagstuk van zijn tijd (Wohnungsfrage) buiten de deur.
Toch werd in dezelfde tijd duidelijk dat deze problematiek ook
door de ontwerpende disciplines niet langer genegeerd kon
worden: naast stadsesthetische studies werden in de Duitse
architectuur in de jaren 1890 dan ook de eerste woningbouw
studies van de grond getild.
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HOOFDSTUK 4
HET ARCHITECTONISCH ONDERZOEK NAAR DE
TYPOLOGIE VAN HET STEDELIJK BOUWBLOK
Inleiding
In de stadsstudies van zowel ingenieurs als die uit de hoek van
architecten stond tot ca. 1890 vooral het ontwerp en de
vormgeving van het publieke domein van de stad centraal: het
netwerk van openbare (verkeers-)ruimten, straten en pleinen en
de distributie en vormgeving van openbare gebouwen binnen dit
netwerk. Het overgrote deel van de stedelijke bebouwing –
particuliere woongebouwen – bleef in deze studies echter buiten
beschouwing. Toch waren in Duitsland reeds vanaf het midden
e

van de 19 eeuw incidentele studies verschenen die zich wijden
aan de ontwerptechnische aspecten van stedelijke woningbouw,
in het bijzonder woongebouwen voor de arbeidersklasse:
Arbeiterwohnungs of –Mietshausbau. Vooral architecten
initieerden dergelijk onderzoek vanuit hervormingsgezinde
overwegingen, reagerend op het dringende woningvraagstuk
(Wohunungsfrage) dat zich in Duitsland met de doorbrekende
industrialisering, urbanisering en bevolkinsgsexplosie vanaf
e

midden 19 eeuw aandiende: architecten voegden zich daarmee
in het bonte gezelschap van allerhande specialisten en
belangenpartijen die zich voor woninghervorming inzetten:
sociale wetenschappers (Verein für Sozial Politik), artsen
(Verein für Öffentliche Gesundheitspflege), huurderverenigingen, woning-corporaties, zelfhulporganisaties. Vooral de
alliantie met de nog jonge woningcorporaties betrekt architecten
e

in Duitsland vanaf eind 19 eeuw structureel bij de productie van
de volkswoningbouw. De incorporering van deze ‘nieuwe’
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ontwerp- en onderzoeksopgave in het corpus van de
architectonische discipline voltrok zich in twee fasen: in de
eerste fase van de woningbouwstudies (1850-1908) richt de
aandacht zich vooral op de onderlinge samenhang tussen
typologische vraagstukken van woningplattegrond, verkaveling
en bouwblok (hoofdstuk 4); in de tweede fase (1909-1918)
verschuift de aandacht vervolgens naar de
architectuuresthetische aspecten van de massawoningbouw in
relatie tot het stadsbeeld (hoofdstuk 5). In beiden vormt de
onlosmakelijke samenhang tussen woning- en stadsontwerp
echter het centrale vertrekpunt van onderzoek, waardoor deze
studies zich tevens ook tot stadsstudies ontwikkelden.
4.1 Massificatie van de woningbouw
Het overgrote deel van de Duitse bouwproductie in de tweede
e

helft van de 19 eeuw betrof woningbouw. Door de
aanhoudende bevolkingsdruk op de grote steden en een
toenemende vraag naar woonruimte, groeide woningbouw uit
tot een lucratief object van investering voor particuliere
investeerders, bouwondernemingen en speculanten. De
bevolkingsgroei leidde in eerste instantie tot een intensivering
van het ruimtegebruik in grote steden: de bouwdichtheid nam
toe evenals de woningbezetting. Berlijn telde in 1841 40
bewoners per grondstuk; in 1861 waren dit er 48 en in 1871
1

reeds 57. De bestaande woningvoorraad kon al snel niet meer
voldoen aan de grote vraag. Ten tijde van de Reichsgründung
telde de hoofdstad 826.815 inwoners en slechts 166.144
woningen. In de analyse van de volkstellingen van 1861 en
1864 werd de woningnood in Berlijn statistisch onderbouwd. Het
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dringende woningtekort leidde tot een spiraal van sociaaleconomische problemen: huurstijging, onderhuur, volbouwen
van open binnenterreinen, overbewoning, hygiënische
wantoestanden, sociale onrust.

2

4.1.1 Woningbouw als speculatieve onderneming
Het Berlijnse uitbreidingsplan van Hobrecht dat in 1862 tot
uitvoer kwam maakte een overschakeling naar grootschalige
woningproductie mogelijk: het markeerde het begin van de
massificatie van de woningbouw. Grond- en bouwspeculanten
speelden handig in op deze nieuwe ‘markt’. Er ontspon zich een
handel en woeker in bouwgrond en huurwoningen met als inzet
3

een zo groot mogelijke winst. Terraingesellschaften
(grondbedrijven) kochten grote stukken grond rond de stad aan,
speculerend op een forse waardevermeerdering die optrad bij
de herbestemming van agrarische grond tot stedelijke
bouwgrond. Vervolgens verkavelden zij de terreinen en
verkochten of verpachten de percelen op de markt aan
Baugesellschaften. Deze particuliere bouwondernemingen
bebouwden de grond, meestal met geleend geld, met het doel
winst te maken door verhuur of verkoop van de woningen. Het
ideale object voor deze speculatiedoeleinden werd de
etagehuurwoning, de dominante woningcategorie op de Duitse
woningmarkt sinds het midden van de 19e eeuw, met de
‘huurkazerne’ (Mietskaserne) als beruchte variant (zie verder:
4.1.2).

4

1

W. Kieß, Urbanismus im Industriezeitalter. Von der klassizistischen Stadt zur
Garden City. Berlin, 1991, p. 235; A. Schinz, 'Das mehrgeschossige Mietshaus
von 1896 bis 1945', in: Berlin und seine Bauten. dl. 4, Bd. B. Berlijn, 1974, p. 1.
2
Kieß a.w., p. 236; A. Dörre, 'Entwicklung und Ergebnisse des sozialen
Wohnungsbaues', in: Berlin und seine Bauten. dl. 4, Bd. A. Berlijn, 1970 p. 25.
3
Kieß a.w., pp. 238 en 240-41.
4
R. Hartog, Stadterweiterungen im 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1962, p. 56.
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Een noodzakelijke schakel in deze vorm van
woningbouwproductie vormde de ontwikkeling van
financieringsvormen. De investeringen van de grond- en
bouwbedrijven werden vooral met geleend geld gepleegd. In het
bankwezen ontstond hierdoor een nieuwe markt voor
hypotheken en kredieten, die al op grote schaal waren beproefd
bij de stedelijke sanering van Parijs onder Haussmann. Waar dit
in het etatistische Frankrijk een gemengde vorm van publieke
en private investeringen betrof, bleef de woningbouw in
conservatief-liberaal Duitsland in de 19e eeuw beperkt tot
particuliere investeringen.

5

De grote vraag naar woningen en de hoge
winstverwachtingen van de speculanten dreven de prijs van de
nieuwe bouwgrond hoog op. Hierdoor schoten ook de huren van
de nieuwe huurcomplexen omhoog. Besteedde de Berlijnse
arbeider in 1870 gemiddeld 1/6 van zijn loon aan huur, twee en
een half jaar later was dit reeds 1/3.

6

4.1.2 De ontwikkeling van het grootstedelijk woningtype: de
etagewoningbouw
e
Het etagehuurhuis ontwikkelde zich in de 19 eeuw in de grote
Europese en Amerikaanse steden tot dominante stedelijk
7

woonvorm. Het ontstaan van dit woningtype werd bepaald door
een veranderende sociale praktijk van het wonen sinds de
aanvang van de industrialisatie. De industriële productiewijze
bracht een definitieve scheiding van wonen en werken met zich
mee, die tot twee zelfstandige momenten van het dagelijks

5

Hartog a.w., p. 57.
Kieß a.w., p. 240.
J.F. Geist en K. Kürvers, Das Berliner Mietshaus 1862-1945. Dl. II. München,
1984, pp. 266-268. Zie voor de ontwikkeling van het etagewoonhuis in Parijs en
Wenen: D. J. Olsen, The City as Work of Art. London, Paris, Vienna. New
Haven/Londen, 1986, pp. 89-100 en 114-131.
6
7
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leven werden. Het (hhur-)wonen ontwikkelde zich tot een
'autonome' sociale activiteit met een zelfstandig ruimtebeslag.

8

Het etagehuurhuis is een woongebouw dat bestaat uit
meerdere zelfstandige appartementen die samen een entree,
hal en trappenhuis delen, die de individuele woningen intern
ontsluiten. De hoge grondprijs en de risico's van de
investeringen dwongen de bouwspeculanten tot bouwen in
hoge dichtheden. Om de beschikbare dure grond zo rendabel
mogelijk te benutten werden de kavels zowel in de hoogte als in
de diepte uitgenut. Het specifieke bebouwingstype dat hierbij in
Duitsland gangbaar werd onder de naam Mietskaserne, is
afgeleid van het stedelijk woonhuis van de adel uit de tijd van
het absolutisme: de Herrschaftswohung. Deze bestond uit een
Vorderhaus (voorhuis) - het hoofdwoongebouw - met
Seitenflügel (zijvleugel) en Quergebäude (achterbouw), waarin
stallen en onderkomens voor personeel zijn opgenomen. Deze
bouwdelen telden 3 à 4 verdiepingen en lagen in een u-vorm
9

gegroepeerd rond een binnenhof of -tuin. Een eerste aanzet tot
systematisering van deze bebouwinsgsvorm was al in de jaren
1820 gegeven door de Pruisische Oberbaudirektor Karl
Friedrich Schinkel. Hij ontwikkelde een serie
modelplattegronden voor stedelijke huurwoningen, met als doel
een optimale bebouwing van kavels met verschillende
afmetingen.

10
e

Vanaf het midden van de 19 eeuw onderging dit oude
type het stedelijk woonhuis een transformatie waarbij

8

4

J. Castex cs., De rationele stad. Nijmegen, 1984, 2003 , pp. 187-193; C.
Wischermann, ‘Die “Erfindung” der modernen Mietwohnung’, in: J. Reulecke
(red.), Geschichte des Wohnens. Bd. 3. Stuttgart, 1997, pp. 353-361.
9
Hartog a.w., p. 36; Kieß a.w., p. 244; Schinz a.w., p. 2.
10
M. Hecker, ‘Die Berliner Mietskaserne’, in: L. Grote (red.), Die deutsche Stadt
im 19. Jahrhundert. Stadtplanung und Baugestaltung im industriellen Zeitalter.
München, 1974., pp. 274-276.
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4.1
4.1 De ‘Herschaftswohnung’: typologische oorsprong van de 19e eeuwse
Berlijnse huurkazerne. Een stedelijk woonhuis voor de adel, opgebouwd uit
een hoofdgebouw aan de straatkant (voorhuis), 1 of 2 zijvleugels en
achterbouw, gegroepeerd rond een binnenhof. Twee ontwerpen van K.F.
Schinkel (1826), gepubliceerd in diens: Grundlage der Praktischen Baukunst
(Berlijn 1830), een leer- en handboek voor studenten aan de Berlijnse
Bauakademie.
4.2 De Berlijnse huurkazerne: meergezins etagewoongebouw dat het
oppervlak van het kavel en toegestane bouwhoogte uitnut. Het woongebouw
bestaat uit meerdere bouwdelen (voor-, zij- en achterhuis) die elke meerdere
kleinere (veelal 1 of 2 kamer-)woningen per etage bevatten. Elk bouwdeel
wordt ontsloten door en trappenhuis gelegen aan de hofzijde. Een inpandige
corridor verschaft toegang tot de afzonderlijke woningen. De maat van de
binnenhoven is verkleind tot slechts een lucht- en lichtschagt, het wettelijk
toegestane minimum. Weergegeven drie varianten: a) type met voor- en
achterhuis, b) type met voor, zij en achterhuis, c) type met meerdere achter
elkaar gelegen achterhuizen verbonden door smalle zijgebouwen.
4.3 Zicht in een reeks binnenhoven van een Berlijnse huurkazerne (foto late
19e eeuw). Door hoge huren en woningtekort werd de beschikbare
hofruimten vaak door bewoners zelf bebouwd, met ‘verkrotting’ als gevolg.
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4.2 a,b,c

4.3
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verdichting plaats vond door verhoging van de gebouwen tot 5 à
6 verdiepingen en reductie van de binnenhof tot licht- en
luchtschacht met minimale maten, zoals voorgeschreven in de
bouwverordening.

11

De typische u-vormige bebouwingsvorm,

met voorhuis, zijvleugel en achterhuis, bleef hierbij behouden.
De maatvoering van deze gebouwdelen wordt bepaald door hun
constructiewijze. Het voor- en achterhuis bestaan uit dragende
buitenwanden met een dragende binnenmuur. Op de wanden
rust een houten balkenvloer, met een maximale overspanning
van 6 m. Deze maat bepaalt de diepte van de bouwdelen (12
m) en kamers (6 m). De breedte van de kamers is variabel, en
afhankelijk van de onderlinge balk- en raamafstanden
(respectievelijk 1 en 2-2,5 m h.o.h.). Ieder gebouwdeel wordt
zelfstandig ontsloten door een eigen trappenhuis, dat aan de
hofzijde gelegen is. De trappenhuizen zijn onderling verbonden
door een inpandige corridor van 1,2 m breed. Dit gehele
systeem levert een flexibele structuur op waarbinnen diverse
woningtypen opgenomen kunnen worden. Per verdieping kan
het aantal variëren van 2 grote tot 12 kleine woningen.

12

Dit type Mietshaus stond Hobrecht voor ogen bij zijn
uitbreidingsplan voor Berlijn. De verscheidenheid aan
woningtypen die dit woongebouw toeliet maakte volgens
Hobrecht een sociale differentiatie mogelijk, wat het ontstaan
van arbeiderswijken - zoals in de Engelse industriesteden:
‘broeinesten van sociale wanorde’ - kon voorkomen:
Wenn wir uns vor Arbeitervierteln hüten wollen so
müssen wir bei unserem Princip (dem Miethaus mit
verschiedene Wohnungstypen) stehen bleiben, es nicht
verwerfen sondern verbessern. (...) Nicht
“Abschließung”, sondern “Durchdringung” scheint mir
11

Zie voor de verschillende stappen in het transformatieproces van
Herrschaftshaus tot Mietskaserne: Hecker, pp. 276-283.
12
Geist en Kürvers, Dl. II, a.w, pp. 266-269.
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aus sittlichen und darum aus staatlichen Rücksichten
13
das Gebotene zu sein.
In de praktijk pakte dit nobele voornemen van de Berlijnse
Stadtbaurat echter anders uit. Het aantal ruime woningen in
deze huurcomplexen bleef beperkt, het was immers lucratiever
meer kleine woningen te exploiteren. Daarbij kwam dat wijken
met uitsluitend etagewoningbouw geen grote
aantrekkingskracht uitoefenden op beter gesitueerden. Zo
ontstonden alsnog wijken met uitsluitend arbeiderswoningen.

14

Omdat huurcomplexen het meest rendabel waren
wanneer ze zoveel mogelijk woningen bevatten - hoe groter het
aantal wooneenheden, des te hoger de totale huuropbrengst per
pand - en de meeste gezinnen zich slechts een beperkte huur
konden veroorloven, vormden één- en tweekamerwoningen het
zwaartepunt van het woningaanbod. De voorzieningen in de
woning waren schaars en van lage kwaliteit. In 1871 beschikte
meer dan de helft van de woningen in Berlijn over niet meer dan
één verwarmbare ruimte, meestal de keuken. De meeste
woningen hadden geen eigen toilet of watervoorziening: deze
was gemeenschappelijk, en bevond zich in de hal of op de
binnenhof. In 1900 was nog ruim 90% van de Berlijnse
woningvoorraad verstoken van eigen wasgelegenheid en bijna
50% moest het toilet delen met anderen. Slechts 12 % van de
woningen had een gaskookinstallatie, 16% werd verlicht door
gasverlichting, terwijl rond de eeuwwisseling nog niet 1 % van

13

J. Hobrecht, ‘ Über die öffentliche Gesundheitspflege’, (1868), gec. in: R.
Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage. Jena
1909, pp. 217-21 en W. Hegemann, Das steinere Berlin. Geschichte der
Grössten Mietkasernenstadt der Welt. Berlin, 1930; Braunschweig/Wiesbaden,
4
1988 , p. 232.
14
Schinz a.w., p. 2.
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de woningen in de hoofdstad beschikte over electriciteit voor
verlichting en verwarming.

15

De slechte wooncondities leverden dergelijke
huurcomplexen al snel de naam Mietskaserne (huurkazerne)
op. Deze term, die oorspronkelijk betrekking had op
woongebouwen die Friedrich II van Pruisen in Berlijn liet
bouwen voor families van onderofficieren, werd vanaf midden
e

jaren ’60 van de 19 eeuw voor het eerst in negatieve zin
gebruikt door sociale hervormers om de etagehuurcomplexen in
de grote steden mee aan te duiden. Men sprak ook wel van
‘caserneartige Gebäude’ of ‘Casernen-System’.

16

De

huurkazerne werd met het plan van Hobrecht een algemeen
toegepast type, in de snel uitdijende metropool en veranderde
de hoofdstad in korte tijd tot wat Hegemann ‘das steinere Berlin’
heeft genoemd: de grootste huurkazerne-stad van de wereld.
e

Deze typische 19 eeuwse grootstedelijke huisvestingsvorm
beperkte zich echter niet tot Berlijn, maar verbreidde zich al snel
naar andere Duitste steden.

17

4.1.3 Modelplattegronden: De voorbeeldboeken van
Hoffmann en Assmann
Initiatieven tot hervorming van de woonomstandigheden van de
laagste klassen in de grote steden waren reeds vanaf de jaren
e

veertig van de 19 eeuw genomen. Een Pruisische Baubeamte,
C.W. Hoffmann, was de stuwende kracht achter de oprichting
van de ‘Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft’ in 1846, een
coöperatieve zelfhulporganisatie die als doel had de ‘Erbauung
von Wohunungen für sogenannte kleine Leute’. De ideologische
15

Schinz a.w., p. 1; Dörre a.w., p. 25.
Brockhaus Encyklopedie, ed. 1974, lemma ‘Mietskaserne’; Geist en Kürvers,
dl. II., a.w., p. 220.
17
Hegemann, Das steinere Berlin. Geschichte der Grössten Mietkasernenstadt
der Welt. a.w.; Hartog a.w., p. 35 en 36.
16

162

4. TYPOLOGIE VAN HET BOUWBLOK

basis van deze vereniging leverde de conservatief-liberale
sociaalhervormer Victor Aimé Huber in diens boek: Die
Selbsthülfe der arbeitenden Klassen durch Wirtschaftsvereine
und innere Ansiedlung (1848). Huber ontwikkelde het concept
van ‘Innere Colonisation’, dat uitging van de formatie van het
kerngezin als sociale basis eenheid van de samenleving, met
als thuisbasis de gezinswoning. De arbeiderswoning was in zijn
opvatting een instrument van zedelijke disciplinering en politieke
vorming.

18

Binnen deze burgerlijke ‘gezinsideologie’ gold de
woning als plaats van rust, als garantie voor een stabiel
gezinsleven. In grote steden was veelal het tegendeel het geval:
door woningtekort en relatief hoge huren werden kleine
arbeiderswoningen door meerdere gezinnen gedeeld. Deze
vorm van bewoning vormde een bron voor sociale, hygiënische
en zedelijke wantoestanden die enkel konden worden opgelost
door gezinnen van elkaar te scheiden. Om enerzijds de formatie
van het kerngezin mogelijk te maken en anderzijds zedelijkheid
en gezondheid te waarborgen dienden individuele gezinnen en
huishoudens zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te worden.
Binnen de afzonderlijke woningen dienden ongecontroleerde
menging van en contacten tussen individuen en families zoveel
mogelijk vermeden te worden. Hiertoe waren andere
woningtypen dan tot dan toe gebruikelijk (één- en twee
kamerwoningen) nodig waren. Om het gezin als kern van de
samenleving te laten functioneren diende een strikte scheiding
tussen openbaar en privé-leven, tussen stad (‘buiten’) en

18

Geist en Kürvers, Das Berliner Mietshaus, 1740-1862. Dl. I. München, 1980,
pp. 425-437 en 440; Kieß a.w., p. 236; N. Bullock en J. Read, The Movement of
Housing Reform in Germany and France, 1840-1914. Cambridge, 1985. dl. I,
hfdst. 1.1; Hegemann a.w., pp. 200-206.
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woning (‘binnen’) ingesteld te worden.

19

De individuele wooncel

diende zich naar buiten toe te manifesteren als een
ondoordringbare ‘burcht’, waar enkel de familie heerst: het
gezinsleven moest zich kunnen terugtrekken in de afgesloten
privé-sfeer van de woning.

20

Het ideaal van hervormers als Huber was het Engelse
‘cottage systeem’: Wohnsiedlungen aan de rand van de stad,
met kleine eengezinswoningen met eigen tuin. Hier hoefden de
nadelen van hygiëne, zedelijkheid en huisvrede die de
woonkazernes in de grote stad kenmerkten, zich niet voor te
doen. Met eengezinswoningen konden gezinnen onderling
namelijk duidelijk van elkaar worden gescheiden. Door het
ontbreken van gemeenschappelijke gebruiksruimten zoals in de
etagewoningbouw - gangen, bordessen, trappenhuis, hof konden contacten binnen de sfeer van het wonen tussen
gezinnen onderling zoveel mogelijk worden vermeden.
Waar Huber het ‘cottagesysteem’ bepleitte, zocht
Hoffmann uit pragmatische en opportunistische overwegingen
naar andere alternatieven vormen van etagewoningbouw binnen
de grote stad. In zijn boek Die Wohnungen der Arbeiter und
Armen (1852) ontwikkelde hij voorstellen tot het verbeteren van
woningplattegronden in de etagewoningbouw.

21

Doel was om

gezinnen zoveel mogelijk gescheiden te houden en collectieve
contacten te beperken door afgesloten, zelfstandige woningen
te creëren. Dit resulteerde in een catalogus van
modelplattegronden voor etagewoningbouw. Geist en Kürvers

19

G. Teyssot , Die Krankheit des Domizils. Wohnen und Wohnungbau, 18001930. Braunschweig/Wiesbaden, 1989, p. 28; B. Ladd, Urban Planning and
Civic Order in Germany, 1860-1914. Cambridge, Mass./London, 1990, pp. 144145.
20
G. Barbey, Wohnhaft. Essay über die innere Geschichte der
Massenwohnung. Braunsweig/Wiesbaden, 1989, pp. 89-92.
21
C.W. Hoffmann, Die Wohnungen der Arbeiter und Armen. Berlijn, 1852.
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hebben gewezen op de opmerkelijke overeenkomst tussen de
modelplattegronden van Hoffmann en de Berlijnse
e

kolonistenhuizen uit de 18 eeuw. Deze waren destijds
ontworpen door Oberbaudirktor K.S. Schmidt in opdracht van
koning Friedrich II als huisvesting voor buitenlandse arbeiders.
In deze nederzettingen ontwikkelde de eenvoudige vrijstaande
twee-onder-één-kap woning zich in nog geen halve eeuw tot
aaneengesloten etagewoningbouw van vier verdiepingen,
waarbij per verdieping twee woningen via een portiek werden
ontsloten.

22

Dit tweespanner type vormde ook het uitgangspunt voor
de modelplattegronden van Hoffmann: reductie van het aantal
bewoners per portiek – bij vier verdiepingen acht gezinnen per
portiek, twee gezinnen per verdieping - waarmee een radicale
en consistente scheiding tussen gemeenschappelijke
ontsluitingsruimten en individuele woningen kon worden
verwezenlijkt.

23

De 'ideologie van de scheiding' beperkte zich

echter niet tot het niveau van het woongebouw, maar zette zich
door tot in de woning. Als gevolg van de splitsing van het
dagelijkse privé-leven van het gezin in afzonderlijke,
zelfstandige momenten vond een herinrichting van de sociale
ruimte plaats in even zovele ruimtelijke compartimenten. Zo
werd de algemene term ‘vertrek’ of ‘kamer’ vervangen door
meer specifieke aanduidingen als ‘eetkamer’, ‘woonkamer’,
‘slaapkamer’ en ‘keuken’.

24

Ook de ontwikkeling van het besef

van privacy en intimiteit droeg bij aan de opsplitsing van de
woning in afzonderlijke functieruimten; in de woning moesten
individuen zich kunnen terug te trekken in een privé-vertrek voor

22
23
24

Geist en Kürvers dl. I, pp. 442, 42 en 55-56.
Idem, p. 442.
Castex cs a.w., pp. 189 en 192.
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afzondering en rust.

25

In het verlengde van deze tendens

creëerde Hoffmann in zijn modelplattegronden een heldere
scheiding tussen vertrekken voor wonen, slapen en koken. Om
een dergelijke functiescheiding in de woning mogelijk te maken
werd een kleine hal in de plattegronden opgenomen waarop alle
ruimten zijn aangesloten zodat ze onafhankelijk van elkaar te
bereiken zijn.

26

De modelplattegronden van Huber werden toegepast in
de wooncomplexen die zijn vereniging in Berlijn tussen 1849 en
1852 realiseerde; gebouwen van vier verdiepingen met
portieketagewoningen. Er is uitsluitend aan de randen van het
blok gebouwd, zodat alle woningen aan de straat liggen en
hofwoningen vermeden zijn. Alle woonruimten zijn
verwarmbaar en de keuken is uitgerust met een kooktoestel. De
woningen beschikten echter niet over een eigen water- en
toiletvoorziening, omdat de technische voorzieningen hiervoor in
Berlijn op dat moment nog ontbraken.

27

Tien jaar na het boek van Hoffmann publiceerde een andere
Pruisische Baubeamte, architect Gustav Assmann, een tweede
boek met modelplattegronden, onder de titel Grundrisse für
städtische Wohngebäude (1862), nu exclusief gewijd aan het
etage woongebouw, toegespitst op de situatie in Berlijn.

28

Niet

geheel toevallig publiceerde Assmann zijn boek in 1862 – het
jaar dat ook het bebouwingsplan voor Berlijn gereed kwam en in
25

Barbey a.w., pp. 89-92; Teyssot a.w., p. 105.
Evans heeft dit proces van ruimtelijke differentiatie van de arbeiderswoning in
de 19e eeuw geplaatst in een historische transformatie van het burgerlijk
woonhuis sinds de 16e eeuw, en gewezen op het belang van de ontwikkeling
van een intern verkeerscirquit in de woning; 'Figures, doors and passages', in:
Architectural Design nr. 4, 1978, pp. 267-278; Ned. vert.: 'Mensen, deuren &
gangen', in: O nr.5, 1983, pp. 2-16.
27
Geist en Kürvers, dl. I, pp. 451-454 en 442.
26
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werking trad: hij was sinds 1858 in dienst van het Berlijnse
Polizeipräsidium, waar hij onder Hobrecht meewerkte aan het
uitbreidingsplan van de hoofdstad.

29

Waar het plan van

Hobrecht de globale structuur voor de nieuwe stadsdelen
leverde, verschafte het boek van Assmann de ingrediënten, de
bouwelementen van de substantie van het bebouwingsplan: de
bebouwingsvormen en woningtypen van het etagewoongebouw.
Net als Hoffmann’s boek uit 1852 was ook dit werk bedoeld als
handboek voor bouwondernemers gericht op directe toepassing
in de praktijk. Het functioneerde als voorbeeldboek of catalogus
e

in de traditie van vroeg 19 eeuwse leerboeken van
bouwmeesters als Schinkel en Gilly, die tot doel hadden het
handwerk en artistieke niveau van het bouwvak in Pruisen op
een hoger plan te brengen.

30

Assmann behandelt achtereenvolgens de relatie tussen de
afmetingen van het kavel en de bebouwingsvorm; de externe
ontsluiting van het woongebouw; de interne ontsluiting van de
afzonderlijke woningen; de maatsystematiek en constructie van
het woongebouw; de typologie van de afzonderlijke
woningplattegronden; de voorzieningen en uitrusting van de
woningen. Hij documenteert een reeks modelwoningtypen die
gebaseerd zijn op een studie van een grote hoeveelheid
concrete voorbeelden uit de Berlijnse woningbouwpraktijk. Hij
verzamelde, beschreef en documenteerde hiertoe systematisch
woningplattegronden van Berlijnse etagewoongebouwen; alle
plattegronden op dezelfde schaal en tekenwijze weergegeven
en onderling goed vergelijkbaar naar type geordend en

28

G. Assmann, Grundrisse für städtische Wohngebäude, mit Rücksicht auf die
für Berlin geltende Bauordnung. Berlijn, 1862.
29
Geist en Kürvers, dl. II, p. 147.
30
Geist en Kürvers, dl. II, pp. 220-221.
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4.4 a, b, c
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4.5

4.4 G. Assmann, Grundrisse für städtische Wohngebäude (1862):overzichten van
typen woningplattegronden voor etagewoongebouwen op basis van een studie van
Berlijnse voorbeelden: huurkazernes. De voorbeelden zijn gegroepeerd naar
kavelafmeting en bijbehorende bebouwings mogelijkheden. Het overzicht diende als
voorbeeldboek voor bouwers en ontwikkelaars binnen een snel groeiende markt van
huurkazernebouw in de Duitse hoofdstad. Het boek vormde als zodanig de
bouwkundige aanvulling op het uitbreidingsplan van Hobrecht, dat in hetzelfde jaar
dateert, en waarin geen aanduiding van typen bebouwing was aangegeven.
4.5 J. Hoffmann, modelwoning voor arbeiders, uit: Wohnungen der Arbeiter und Armen
(1852). Geen inpandige corridors, zoals in de huurkazernes, maar portieken die per
verdieping twee woningen ontsluiten (twee-spanner-type). Elke woning telt
afzonderlijke vertrekken voor specifieke gebruik: keuken, slaapkamer, woonkamer,
toilet. Verschillende woonactiviteiten worden hierdoor gescheiden en niet gemengd,
zoals in 1- of 2 kamer woningen in de huurkazernes. Iedere woning is zowel aan de
straat als aan de hofzijde georienteerd waardoor hofwoningen vermeden zijn.
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gerangschikt. Zijn classificatie van gebouwtypen is gebaseerd
op de mogelijke combinaties van de eerder genoemde
basiselementen van het etagewoonhuis - voorgebouw,
zijvleugel, achterbouw. Daarbij worden vijf typen en één
bijzondere categorie onderscheiden: een voorhuis met
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vrijstaande achterbouw;
één zijvleugel;
twee zijvleugels;
één zijvleugel en achterbouw;
twee zijvleugels en achterbouw; en tenslotte;
31
oplossingen voor hoekkavels.

Waar Hoffmann met zijn boek nog een duidelijke
hervormingsdoelstelling had, gebaseerd op een ideologische
overtuiging, ging het Assmann vooral om een systematisering
en rationalisering van bestaande kennis van stedelijke
woningbouw, zoals die in de praktijk reeds jaren werd
toegepast. Door de schaalvergroting en snelle kwantitatieve
toename van de woningproductie ontstond er in de bouwpraktijk
steeds meer behoefte aan een systematisch kennisoverzicht –
hetgeen tot dan toe volledig ontbrak. Het boek van Assmann
vulde deze leemte. Hoffmann en Assmann waren daarmee
tevens de eerste architecten die systematische studies maakten
van volkswoningbouw, een bouwopgave die tot dan toe buiten
het aandachtsveld van architecten was gebleven.
4.2 De problematiek van het gesloten bouwblok
De studies van Hoffmann en Assmann beperkten zich tot het
individuele woongebouw en de organisatie van individuele
woningen en aanvaarden daarbij de bestaande
stedenbouwkundige situatie als gegeven. Vanaf de jaren 1890
verschenen er echter studies van twee Berlijnse auteurs die zich
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richtten op de hervorming van stedelijke woningbouw door de
relatie tussen bebouwingsvorm en bebouwingsplan te
onderzoeken. Econoom Rudolf Eberstadt en architect Theodor
Goecke ontwikkelden ieder vanuit zijn eigen disciplinaire
achtergrond –later ook in samenwerking –
hervormingsvoorstellen, die een ingrijpende wijziging van het
gangbare stadsontwerp inhielden: van een schematisch stratenen rooilijnplan naar een gedetailleerd bebouwingsplan.
4.2.1 Handboek woningbouw: Rudolf Eberstadt
Volgens econoom Rudolf Eberstadt lag de kern van het
woningvraagstuk van zijn tijd in de inrichting, gebruik en beheer
van stedelijke bouwgrond. Het woningprobleem was primair een
grondprobleem. Toch onderscheidt zijn invalshoek zich
nadrukkelijk van die van menig collega uit de hoek van
Bodenreformer en Sozialpolitiker van die tijd: zijn onderzoek
beperkte het woningvraagstuk namelijk niet tot een louter
kwantitatief, statistische analyse, maar richtte zich juist op de
samenhang tussen stedelijke plattegrond, verkavelingvormen en
woningtypen; inzicht verkrijgen in de onderlinge beïnvloeding
van juridische, bestuurlijke en economische aspecten op de
wijze van verkavelen, stratenaanleg en bouwpraktijk werd het
kennisdoel. Zijn talrijke publicaties over dit onderwerp sinds
1892 vormden de basis voor zijn magnum opus Handbuch des
Wohnungswesens und der Wohnungsfrage uit 1909, een
invloedrijke studie die verschillende herdrukken kreeg.

32

31

Geist en Kürvers, dl. II, pp. 220-221.
R. Eberstadt, 'Berliner Communalreform', in: Preußische Jahrbücher, Bd. 70,
Berlijn 1892, pp. 577-610; 'Die Ziele der neuen Bauordnung für die Vororte von
Berlin', in: Preußische Jahrbücher, Bd. 71, Berlijn 1893, pp. 162-168; Städtische
Bodenfragen. Vier Abhandlungen. Berlijn 1894; ‘Schematische Bauweise und
hoher Bodenpreis’, in: Centralbaltt der Bauverwaltung 1902, pp. 290-292;
Rheinische Wohnverhältnisse und ihre Bedeutung für das Wohnunswesen in
Deutschland. Jena 1903; 'Die Bedeutung der Bodenparzellierung für das
32
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Eberstadt (1856-1922) studeerde economie in Berlijn en
Zürich waar hij aanvankelijk interesse ontwikkelde voor
economische geschiedenis: hij publiceerde o.a over de
oorsprong van het gildesysteem in Frankrijk en Duitsland en
deed onderzoek naar de kapitaalmarkt in Duitsland. Als
hoogleraar economie aan de Universiteit van Berlijn betrof zijn
belangrijkste onderzoeksveld echter de woningbouw van zijn
tijd, die hij vanuit stadseconomisch perspectief analyseerde. Hij
schreef niet alleen talloze publicaties over dit onderwerp, maar
trachtte zijn verworven kennis en inzichten ook te vertalen naar
praktijksituaties: Eberstadt werkte met diverse architecten
(waaronder Möhring, Goecke en Muthesius) samen aan
bebouwingsplannen voor woonwijken in en rond Berlijn.
In zijn handboek uit 1909 behandelt Eberstadt
achtereenvolgens de historische ontwikkeling van
verstedelijking en stedenbouwpraktijk, de sociale statistiek van
de woningbouw en de grond- en bouweconomische aspecten
van woning- en stedenbouw. Centraal in deze studie staat
echter het deel dat gewijd is aan de praktijk van de
stedenbouw.

33

Hoewel Eberstadt in zijn boek net als ingenieurs

Baumeister en Stübben een systematiek voor
bebouwingsplannen ontwikkelt, is zijn aanpak daarentegen

Bauwesen', in: Der Städtebau jrg. 2, 1905, nr. 2, pp. 18-22; Die städtische
Bodenparzellierung in England und ihre Vergleichung mit deutschen
Einrichtungen. Berlijn 1908; Bauordnung und Volkswirtschaft (=Städtebauliche
Vorträge Bd. 2, Heft VII) Berlijn 1909; Bodenparzellierung und Wohnstraßen.
(=Städtebauliche Vorträge, Bd. 4, Heft VII) Berlijn 1911; Handbuch des
Wohnungswesens und der Wohnungsfrage. Jena 1909 (er verschenen naast de
2
3
4
eerste editie van dit Handbuch nog drie drukken (1910 ; 1913 ; 1920 ), waarbij
de laatste een vermeerderde editie betrof). Zie verder voor de ontwikkeling van
onderzoek en publicaties van Eberstadt sinds 1892: G. Fehl en J. RodriguezLores, ‘Die “gemischte Bauweise”. Zur Reform von Bebauungsplan und
Bodenaufteilung zwischen 1892-1914’, in: Stadtbauwelt nr. 71, 1981, pp. 273284.
33
Deel IV van het Handbuch - ‘Die Praxis des Städtebaues’ – vormt qua
omvang het belangrijkste deel. In de editie van 1920 is dit deel nog eens fors
uitgebreid met ruim 1/3.
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vooral analytisch en kritisch en minder descriptief.

34

Waar de

beide civielingenieurs de bestaande praktijk vooral een
theoretische bevestiging gaven, streefde Eberstadt nadrukkelijk
een hervorming na, met als doel een verbetering van woningen
en woonomstandigheden in de stad. De praktijk van
huurkazernebouw wees hij zonder meer van de hand. De
aanzet van Baumeister en Stübben tot onderzoek naar de
relatie tussen stedelijke plattegrond en bebouwing – door middel
van zonering en classificatie van bouwblok- en kavelmaten,
bebouwingsvormen en woningtypen – werd door Eberstadt
verheven tot centrum van onderzoek, om zo de determinanten
van de huurkazerne bloot te leggen en alternatieve
bebouwingsvormen te kunnen formuleren.
e

De bestaande stedenbouwpraktijk in de late 19 eeuw
beschikte slechts over een ‘zacht’ instrument - de
bouwverordening - om bebouwingsvormen te reguleren. De
voorschriften uit de Duitse bouwverordeningen beperkten zich
tot het verlagen van bouwhoogten, vergroten van binnenhoven
en verbreden van interne portieken, en wel vanuit hygiënische,
bouwtechnische en brandveiligheidsoverwegingen.

35

Deze

voorschriften hadden volgens Eberstadt als belangrijk nadelig
bijeffect dat ze tot een oneconomisch gebruik van dure
bouwgrond noopten en dus verhoging van huurprijzen in de
hand werkten. Zijn conclusie luidde derhalve dat een
verbetering van stedelijke woonomstandigheden alleen mogelijk
was door het systeem van de huurkazernebouw als zodanig aan
te pakken. Dit vroeg zowel om een nauwkeurig onderzoek naar
34

G. Piccinato, Städtebau in Deutschland, 1871-1914.
Braunschweig/Wiesbaden, 1983, p. 49.
35
Zie voor de invloed van de Berlijnse bouwverordening op de ontwikkeling van
de woningbouw: F. Monke, 'Einflüsse der Baugesetze und Bauordnungen auf
das Wohnhaus', in: Berlin und seine Bauten, dl. IV, Bd. A. Berlijn, 1970, pp. 5863.
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economische mechanismen van grond- en woningmarkt in de
stad als naar de samenhang tussen woningtypologie en
combinatoriek van afzonderlijke woningen binnen een
woonblok.

36

4.2.2 Economische analyse: mechanismen van grond- en
woningmarkt
Vertrekpunt van Eberstadts onderzoek is een analyse van de
grondrentesituatie in de industriële stad, in het bijzonder de
grondspeculatie.

37

Het doorgronden van deze mechanismen

zou de mogelijkheid scheppen om het meest ‘beruchte’ product
ervan – de Mietskaserne – uit te bannen. Eberstadt’s diagnose
luidt dat de dominantie van het huurkazernesysteem in de grote
Duitse steden het gevolg is van een combinatie van negatieve
factoren: het monopolie van speculanten op bouwgrond en
huurwoningen in de stad; de onbedoelde gevolgen van de
bouwverordening; de schematiek van het bebouwingsplan.
Hoewel grond en gebouwen sinds het begin van de 19

e

eeuw in rap tempo geprivatiseerd werden, maakte het principe
van echte vrije markt en handel in grond en onroerend goed al
snel plaats voor monopolievorming, zo constateerde Eberstadt.
Het merendeel van de Duitse stadsbevolking is daardoor
uitgesloten van eigen grondbezit; stedelijke bouwgrond is voor
een groot deel in handen gekomen van speculanten, de
grondbedrijven. De werkelijke grondbezitters zijn echter de
hypotheekbanken, die immers de handel van deze
grondbedrijven financieren.

38

De monopolievorming op grond

zorgt voor een ‘onnatuurlijke’ ontwikkeling van de grondprijs.
Eberstadts analyse is erop gericht de ‘natuurlijke’

36
37
38

Eberstadt, Handbuch ed. 1909, pp. 196-197 en 200-201.
Eberstadt, Handbuch, dl. II: ‘Die Preisbildung der städtischen Bodenwerte’.
Eberstadt, Handbuch ed. 1909, p. 62.
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grondrenteontwikkelingen te herstellen.

39

Hoewel een radicaal

tegenstander van grondspeculatie door monopolistische banken grondbedrijven, hield hij als links-liberaal dus nadrukkelijk
vast aan het uitgangspunt van privaat grondbezit: hij nam
expliciet afstand van meer radicale hervormingsvoorstellen uit
de hoek van socialistische Bodenreformer die onteigening en
collectivisering van de grond propageerden, zoals bijvoorbeeld
de burgermeester van Frankfurt a.M, Franz Adickes: ‘wir haben
uns nur mit solchen Reformprogrammen zu beschäftigen, die
den privaten Erwerb und Besitz im allgemeinen festhalten’.

40

De natuurlijke ontwikkeling van stedelijke grondwaarde
is gebaseerd op twee soorten rente. De eerste betreft de
‘bouwgrondrente’: de waardevermeerdering die grond krijgt
wanneer deze een herbestemming krijgt van agrarische gebruik
naar woonbestemming. Bovenop deze rente komt een tweede
rentevorm, de ‘differentiaalrente’; deze is afhankelijk van de
locatie van de grond t.o.v. de bestaande stad; hoe dichter bij het
centrum, hoe hoger de rente.

41

Bovenop deze twee natuurlijke

rentevormen wordt de waarde van de grond nog eens verhoogd
door een kunstmatige rentevorm: de ‘kazernerente’. Deze rente
is onafhankelijk van de locatie, en ontwikkelt zich vanuit het
specifieke systeem van de huurkazernebouw.

42

Het is precies

39

H. Oostveen, “Wolf; Taut; Eberstadt; Städtebau’, in: S. Spiekerman van
Weezelenburg en S. van der Gaag (red.), Raderwerk. Delft, 1981, p. 367.
40
Eberstadt, Städtische Bodenfragen. Berlijn 1894, pp. 55; zie Fehl en
Rodriguez-Lores, ‘Die “gemischte Bauweise”’ a.w., p. 274.
41
Eberstadt, Handbuch ed. 1909, pp. 71-73. Op basis van de differentiaalrente
kunnen de uitbreidingsgebieden rond de stad opgedeeld worden in
verschillende zones, waarbij de rente van binnen naar buiten van hoog naar
laag beweegt. Eberstadt onderscheidt vijf van deze zones, die radiaals gewijs
van binnen naar buiten gelegen zijn: 1. beste Geschäftslage; 2. gute
Geschäftslage; 3. beste Wohnlage; 4. mittlere Wohnlage; 5. außerste
Wohnlage.
42
Eberstadt, Handbuch ed. 1909, pp. 73-74.
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4.7

4.6

4.8

Eberstadt: Ontwikkeling van het Berlijnse bouwblok
4.6 R. Eberstadt, Handbuch des Wohnungwesens und der Wohnungsfrage (1909):
titelblad.
4.7 Bouwblok langs de Potsdammerstraße, toestand rond 1830: vrijwel onbebouwd,
de landelijke landelijke verkaveling is nog in duidelijk zichtbaar, en eerste aanzetten tot
verkaveling en bebouwing langs Potsdammerstraße.
4.8 Zelfde blok, toestand rond 1900: de landelijke verkaveling is verder opgedeeld in
kleinere kavels die ieder bebouwd zijn met huurkazernes. Naast de randen is nu ook
het binnenterrein uitgenut met bebouwing, zodat woningen ontstaan die uitsluitend aan
een kleine binnenhof geörienteerd zijn.
(beiden uit: Eberstadt, Handbuch 1909).
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4.9

4.11

4.10
De schaalvergroting van het bouwblok in de 19e eeuw
4.9 Een traditioneel Berlijnse bouwblok in stadsdeel Friedrichstadt, toestand rond 1900.
Blokmaat van 75x120m stamt uit de 17e eeuw, de oorsrponkelijke bebouwing is rond
1900 vervangen door huurkazernes.
4.10 Luchtfoto van bouwblokken in Friedrichstadt. Duidelijk zichtbaar het regelmatige
blokraster uit de 17e eeuw en de 19e eeuwse invulling met huurkazernebouw en kleine
binnenhoven.
4.11 19e eeuwse bouwblok in uitbreidingsplan Hobrecht: aanzienlijk grotere afmetingen
(300x130m), waardoor diepe kavels ontstaan die bij uitnutting hofbebouwing opleveren.
Door de brede straten rondom het blok (20-30 m.) mocht men tot 7 lagen hoog
bouwen, waardoor de woningen aan de krappe hoven nauwelijks daglicht hadden
(allen uit: Eberstadt, Handbuch, 1909).
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deze factor die tot een ‘onnatuurlijk’ hoge prijsontwikkeling van
grond in stadsuitbreidinggebieden leidde. Om dit tegen te gaan
was het volgens Eberstadt niet nodig het speculatiebeginsel als
zodanig uit te bannen - dit is immers een ‘natuurlijk’ fenomeen
binnen het kapitalistisch systeem van de vrije markt - slechts de
‘kazernerente’ diende uitgeschakeld te worden.
Om dit te bereiken moest de algemeen geldende
opvatting van dat moment – huurkazernes zijn het product van
dure bouwgrond – worden omgedraaid: juist de
‘vanzelfsprekendheid’ dat in stadsuitbreidinggebieden
huurkazernes gebouwd gaan worden, drijft de grondprijs
omhoog. Bij een natuurlijke ontwikkeling van de grondrente
neemt de grondwaarde in de stad van binnen naar buiten toe af.
Dit zou logischerwijs tot een zogenaamde staffel-Bauweise
leiden: In gebieden dicht rond het centrum ontwikkelt zich
etagewoningbouw in hoge dichtheden, terwijl naar buiten toe de
bebouwing steeds lager en opener wordt. In de Duitse
e

Großstadt bleek vanaf de tweede helft van de 19 eeuw echter
precies het omgekeerde plaats te vinden. Gestapelde
woningbouw van vijf tot zes lagen trof men juist aan in de
nieuwe uitbreidingsgebieden aan de randen van de steden.
Bouwen in hoge dichtheden vond dus niet plaats in gebieden
waar grond schaars en duur was, d.w.z. in de nabijheid van het
centrum, maar juist daar waar grond ruim voorradig en de prijs
oorspronkelijk laag was, namelijk in de periferie. Hoe deze
‘onnatuurlijke’ ontwikkeling te verklaren? De ‘normale’ praktijk
van grondspeculatie berust op het systematisch aankopen van
grote stukken landbouw grond rond de stad, speculatief
anticiperend op een toekomstige herbestemming tot bouwgrond.
De inschatting dat zulke grond bebouwd zou gaan worden
methuurkazernes deed de waarde van ervan op voorhand nog
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eens extra stijgen. Daarmee werd de prijsvorming volgens een
vrije markt van vraag en aanbod onmogelijk.

43

Een belangrijke

oorzaak van de ‘onnatuurlijke’ grondwaarde ontwikkeling in de
grote stad is volgens Eberstadt dus het als vanzelfsprekend
geaccepteerde systeem van huurkazernebouw. De oorzaak van
dit systeem zelf moest echter gezocht worden op het niveau van
de stedenbouw, om preciezer te zijn: in het bebouwingsplan.
Het schematische karakter van de door de gemeenten
opgestelde straten- en rooilijnplannen liet immers geen andere
bebouwingsvorm dan huurkazernes toe. Om dit duidelijk te
maken stapte Eberstadt vervolgens in zijn boek over van een
economische analyse van de grondwaardeontwikkeling naar
een morfologische analyse van de structuur en opbouw van de
stedelijke plattegrond.

44

4.2.3 Morfologische analyse: bebouwingsplan, verkaveling,
woningtype
In het vierde deel van zijn handboek gaat Eberstadt uitgebreid in
op de systematiek van het bebouwingsplan: de relatie tussen
het netwerk van straten, bouwblokmaten, verkavelingtypen en
bebouwingsvormen.

45

De belangrijkste functie van het

bebouwingsplan is het op- en indelen van stedelijke grond in
kleinere eenheden voor ofwel private dan wel publieke
bestemming. Openbaar is de grond voor straten, pleinen en
publieke gebouwen; privaat is de grond voor o.a. woningbouw.
In het bebouwingsplan worden aantal en plaats van straten en
pleinen vastgelegd, en tevens de maat van de
bebouwingsvlakken. Of de grondwaarde zich natuurlijk dan wel
kunstmatig zal gaan ontwikkelen wordt volgens Eberstadt sterk

43
44
45

Ibid., pp. 75-78 en 108-110.
Zie: Fehl en Rodriguez-Lores a.w. p. 276.
Eberstadt, Handbuch ed. 1909, dl. IV.: ‘Die Praxis des Städtebaues’.
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bepaald door de formele kenmerken van het bebouwingsplan:
de breedte van straten en de afmetingen van bouwblokken
leggen namelijk de bebouwingsvorm vast, die op zijn beurt weer
van invloed is op de grondprijs. Een belangrijke conclusie,
tegelijk hoofdstelling, die Eberstadt hieruit trok, luidt:
Die Bearbeitung des städtischen Bebauungsplanes ist
zu betrachten als eine Aufgabe der Bodenparzellierung.
(…) Die Aufmerksamkeit ist hierbei zu richten auf zwei
gebiete, die in engsten Zusammenhang stehen: die
46
Straßenführung und die Hausform.
Eberstadt constateerde een nauwe samenhang tussen het
netwerk van straten die de stedelijke (hoofd-)structuur bepalen
en de bebouwingstypologie, met als hoofdfactoren: de
bouwblokafmeting en de straatbreedte. De maaswijdte van het
netwerk van straten bepaalt de afmetingen van de
bouwblokken; het bouwblok is immers niets anders dan een
stuk grond dat aan vier zijden begrensd en omsloten is door
straten. De diepte van een bouwblok determineert vervolgens
de bebouwingsvorm; diepe bouwblokken noodzaken
bijvoorbeeld tot hofbebouwing, terwijl ondiepe blokken meer
geschikt zijn voor rijbebouwing.
Behalve de diepte van het bouwblok is ook de
straatbreedte bepalend voor de bebouwingsvorm. De
toenmalige Pruisische bouwverordening relateerde de
toegestane bouwhoogte aan de straatbreedte: de bouwhoogte
mocht de breedte van de straat niet overschrijden. De gangbare
bebouwingsplannen van die tijd gingen uit van brede straten van
zo’n 20-30 meter, wat impliceerde dat de hoogte van de
aanliggende bebouwing kon oplopen tot vijf of zes bouwlagen.

46

Ibid, p. 174.
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Deze ruimte werd in de praktijk ook vaak benut, omdat de
kosten van de stratenaanleg werden verhaald op de
aanliggende kavels en dus een prijsverhogend effect op de
‘kale’ bouwgrond hadden.

47

De aanleg van brede, en dus dure straten, werd in
Duitse steden oorspronkelijk – in navolging van de plannen van
Haussmann in Parijs - toegepast bij de sanering van
binnensteden om de benodigde doorbraken voor het verkeer te
forceren. Deze ‘Kultus der Straße’ werd vervolgens ook het
uitgangspunt voor stadsuitbreidingen. ‘Von der Straße aus und
für die Straße wurden die Städte gebaut’:aldus opgevat hield
stedenbouw niet meer in dan stratenbouw.

48

Eberstadt

concludeerde dat de specifieke bebouwingsvorm ‘huurkazerne’
vooral bepaald werd door de condities van een dergelijk
bebouwingsplan: brede, luxe - dus dure - straten en diepe
bouwblokken. In het bebouwingsplan van Berlijn uit 1862 werd
bijvoorbeeld uitgegaan van bouwblokken met zeer grote
afmetingen: 200 tot 400 meter lang en 150 tot 250 meter breed
(vier tot acht maal zo groot als tot dan toe gebruikelijk).

49

Om de

grond van het blok optimaal te benutten moest de gehele diepte
van het kavel bebouwd worden. Hierdoor ontstond de
kenmerkende bebouwingsvorm van de huurkazerne: een
voorhuis langs de straatzijde met zijvleugels en een
achterbouw. Deze woongebouwen bestonden grotendeels uit
‘hofwoningen’: woningen die niet aan een straat georiënteerd
zijn, maar uitsluitend aan een, vaak kleine, hofruimte in het blok.
47

Ibid, pp. 174-175. Zie: Fehl en Rodriguez-Lores a.w. p. 276.
Eberstadt, Handbuch ed. 1920, p. 84. Zie over de ‘Kultus der Straße’ in de
Duitse stedenbouw: B. Ladd, Urban Planning and Civic Order in Germany,
1860-1914. Cambridge Mass./Londen, 1990, pp. 104ff.
49
Eberstadt wijst ter vergelijking op de blokmaten in planmatige stadsaanleg in
Duitse steden tijdens het absolutisme (17e en 18e eeuw): in Mannheim was dit
55 bij 85 meter, in Friedrichstadt-Berlin 120-150 bij 75 meter. Eberstadt,
Handbuch ed. 1909, pp. 58-59.
48
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In het bebouwingsplan van Hobrecht is bewust uitgegaan van
deze bebouwingstypologie: de maatvoering van de
bouwblokken in het plan is volgens Eberstadt afgestemd op de
50

bouw van huurkazernes. Om het systeem van
huurkazernebouw uit te schakelen diende volgens hem de aard
van het gangbare bebouwingsplan ingrijpend te worden
gewijzigd.
4.3 Naar een gedetailleerd bebouwingsplan
De bebouwingsplannen die de Duitse stads- en
e

gemeentebesturen sinds het midden van de 19 eeuw lieten
opstellen, behelsden niet meer dan starten- en rooilijnplannen:
ze legden slechts de hoofdstructuur van de stadsuitbreiding vast
en stelden door middel van rooilijnen een bouwverbod in voor
grond, gereserveerd voor straten en pleinen. Over de invulling
van het bebouwingsplan werden geen uitspraken gedaan; dit
werd overgelaten aan het private bouwinitiatief. Eberstadt stelde
echter dat aangezien 85% van de woningvoorraad in nieuwe
wijken zou gaan bestaan uit Kleinwohnungen, deze categorie
het uitgangspunt van het bebouwingsplan diende te vormen:
‘Die Kleinwohnung müßte heute eigentlich dem Städtebau das
Gepräge geben’.

51

Het model dat hij hiertoe ontwikkelde gaat uit

van een omzetting van het reguliere schematisch
uitbreidingsplan in een gedetailleerd bebouwingsplan. Dit model
zou hij laten uitwerken door de Berlijnse architect Goecke tot
een concreet ruimtelijk ontwerp.

50

Ibid. pp. 60-2 en 217-221. Eberstadt baseert zich hier op een publicatie van
Hobrecht uit 1868, getiteld ‘Über öffentliche Gesundheitspflege’, waarin deze het
systeem van huurkazernebouw als uitgangspunt voor zijn bebouwingsplan van
Berlijn bepleit (zie ook 4.1.2).
51
Ibid, p. 168.
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4.3.1 Structuur en geleding van het bebouwingsplan:
differentiatie van verkeers- en woonstraten
Om tot andere bebouwingsvormen voor woongebouwen te
komen dienden volgens Eberstadt bouwblokmaat - en dus de
maaswijdte van het netwerk van straten - en straatbreedte in
bebouwingsplannen voor nieuwe woonwijken te worden
aangepast. Toch kon men met name de straatbreedte gezien de
eigentijdse verkeerstechnische eisen niet zonder meer
reduceren. Daarom stelde Eberstadt reeds in 1892 een
differentiatie van de stedelijke verkeersstructuur voor door een
onderscheid te (her-)introduceren tussen verkeers- en
woonstraten.

52

Verkeers- of hoofdstraten functioneren primair

verkeerstechnisch op het niveau van de stad als geheel: ze
leiden grote stromen verkeer de stad in en uit. Meestal
ontwikkelen ze zich door hun prominente aanwezigheid en
goede bereikbaarheid tot Geschäftsstraßen, doordat er zich
winkels en bedrijven langs vestigen. Verkeersstraten zijn
daarom breed en vereisen een kwalitatief hoogwaardige aanleg.
De hoge kosten die dit met zich meebrengt worden afgewenteld
op de aanliggende percelen, die hoofdzakelijk bebouwd zijn met
winkel- en bedrijfsgebouwen of duurdere
appartementencomplexen.
Woon- of secundaire straten hebben daarentegen
uitsluitend een functie voor bestemmingsverkeer: ze ontsluiten
slechts de woningen op het niveau van een wijk, buurt of straat.
Omdat ze geen doorgaandverkeer hoeven te verwerken kunnen
woonstraten aanmerkelijk smaller zijn dan verkeersstraten, en
kan de kwaliteit van de bestrating en inrichting beperkt blijven.

52

R. Eberstadt, ‘Berliner Kommunalreform’, in: Preußische Jahrbücher, Bd. 70,
Heft 5, 1892, pp. 577-610, later opgenomen in: Eberstadt, Städtische
Bodenfragen. Berlijn, 1894.
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De grondprijs van de aanliggende percelen wordt dus niet
noemenswaardig belast, met uiteindelijk een gunstig effect op
de huurprijzen van de woningen.

53

Het onderscheid tussen verkeers- en woonstraten was
overigens niets nieuws. Het is al terug te vinden in de
middeleeuwse stad, zoals Eberstadt laat zien; verkeers- of
e

e

hoofdstraten waren in de 13 -16 eeuw meestal openbaar en
met publieke middelen gefinancieërd, woonstraten daarentegen
veelal privaat en door de eigenaar van de bouwgrond
aangelegd en beheerd.

54

Sinds de stadsuitleg sinds 1850 was

dit onderscheid echter verdwenen, het bebouwingsplan kende
nu slechts een hoofdstructuur van verkeersstraten. Een nadere
differentiatie van de verkeersstructuur - en daarmee een meer
gedetailleerde in- en opdeling van de stedelijke grond - bleef
hierdoor achterwege.
De (her-)introductie van het expliciete onderscheid
tussen verkeers- en woonstraten in het bebouwingsplan schiep
de mogelijkheid voor andere bebouwingsvormen en
e

woningtypen dan de in de late 19 eeuw gangbare
huurkazernebouw. Een dergelijk ‘gedifferentieerd
bebouwingsplan’ diende er volgens Eberstadt als volgt uit te
zien: verkeers- of hoofdstraten vormen een wijdmazige (hoofd)structuur die zeer grote bouwblokken – superblokken omsluiten, groter zelfs dan tot dan toe gebruikelijk. Langs deze
brede hoofdstraten, en dus langs de randen van de
superblokken, kunnen bedrijfs- en kantoorruimten en gestapelde
woningbouw tot vijf lagen hoog worden ontwikkeld. Vervolgens
wordt het superblok ontsloten en opgedeeld door een systeem
van secundaire- of woonstraten. Wat was hiervan de winst?
53
54

Eberstadt, Handbuch ed. 1909, pp. 176-177, en ed. 1920 pp. 259ff.
Eberstadt, Handbuch ed. 1909, pp. 29-30.
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Deze structuur is fijnmaziger, zodat er kleinere bouwblokken en
dus ondiepere kavels ontstaan. Dit nu sluit kazernebouw uit.
Door de woonstraten relatief smal en sober te houden, zou de
grondprijs niet kunstmatig worden opgedreven en kon de
bouwhoogte beperkt blijven.

55

4.3.2 Gemengde bebouwingsvorm: samenwerking van
Eberstadt en Goecke
Na publicatie in 1892 van zijn voorstel tot een differentiatie van
verkeers- en woonstraten, gekoppeld aan een gemengde
bebouwingsvorm, benaderde Eberstadt de Berlijnse architect
Theodor Goecke met het verzoek dit theoretisch schema uit te
werken in de vorm van een ruimtelijk ontwerp.

56

Goecke (1850-

1919) studeerde architectuur aan de TH in Berlijn en Aken en
vestigde zich in 1891 hij als zelfstandig architect in Duisberg. Hij
was een tevens een invloedrijk publicist op het snijvlak van
architectuur en stedenbouw: hij doceerde tussen 1902-1919
stedenbouw aan de TH van Berlijn en was samen met Camillo
Sitte in 1903 medeoprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift
Der Städtebau (Sitte overleed datzelfde jaar). In 1890 was
Goecke een van de belangrijkste initiatiefnemers van een reeks
debatten binnen de Berlijnse Architectenvereniging over
arbeidershuisvesting.

57

Hij nam als een van de eerste Berlijnse

architecten woningbouw als ontwerpopgave serieus, en ging
55

Eberstadt, Handbuch ed. 1920, pp. 242-243.
Fehl en Rodriguez-Lores a.w., p. 276.
57
De bijdragen van Goecke aan het woningbouwdebat binnen de Berlijnse
Architectenvereniging aan het begin van de jaren ’90 werden afzonderlijk
gepubliceerd: 'Das Berliner Arbeiter-Mietshaus', in: Deutsche Bauzeitung nr. 83,
1890, pp. 501-503, 508-510, 522-523; 'Arbeiter-Wohnungen in Berlin Schlußvortrag', in: Deutsche Bauzeitung jrg. 25,1891, nr. 40, pp. 241-243; 'Über
die bisherigen Versuche und Vorschläge zur Beschaffung kleiner Wohnungen',
in: Vereinigung Berliner Architekten (Hersg.), Verhandlungen über die Frage der
Arbeiter Wohnungen in Berlin. Berlijn, 1891, pp. 5ff; 'Schon wieder die ArbeiterWohnungsfrage', in: Deutsche Bauzeitung jrg. 26, 1892, nr. 43 pp. 253-254; nr.
45 265-268; 'Nachlese zur Berliner Arbeiter-Wohnfrage', in: Deutsche
Bauzeitung, jrg. 27, 1893, nr. 11 pp. 65-66; nr. 12 70-72.
56
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4.12
Naar een alternatieve bebouwingsvorm voor de huurkazerne
4.12 Th. Goecke, model voor gemengde bebouwingswijze (1893). Door
differentiatie in straatbreedten (van verkeersstraten van 22m tot
woonstraten van 9m breed) en blokdiepten kon een mix van
bebouwingstypen gemaakt worden: van gestapelde portiek-etagebouw tot
eengezins rijwoningen met tuin.
4.13 R. Eberstadt, B. Möhring, Peetersen, ontwerp voor ‘blokeenheid’ met
gemengde bebouwingswijze in Berlijn (1910): plattegrond (l) en
vogelvluchtperspectief (r). Architectonische uitwerking van het model van
Goecke (1893) bestaande uit ‘superblokken’ van 200x400m die elk een
‘buurteenheid’ vormen, opgebouwd uit etagewoningbouw aan de randen
en eengezinsrijwoningen met tuinen binnen het blok. Tevens zijn binnen
het blok collectieve voorzieningen opgenomen zoals een kerk en school.
4.14 Eberstadt cs., vergelijking tussen eigen ontwerp voor ‘blokeenheid’
uit 1910 (r) met een gemeentelijk bebouwingsplan van Berlijn-Wittenau uit
1907 (l). Het gemeentelijk plan bestaat uit ondiepe, lange blokken van 1
bebouwingstype met nauwe binnenhoven en relatief veel straatoppervlak.
Het voorstel van Eberstadt c.s. maakt een gemengde, meer ‘wijdruimige’
bebouwingsopzet mogelijk bij een reductie van straatoppervlak door
toepassing van smallere woonstraten.
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4.13

4.14
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dan ook zonder aarzeling in op het verzoek van Eberstadt om
een ontwerp voor gemengde bebouwingswijze te maken. Een
jaar later (1893) publiceerde Goecke het resultaat onder de titel
‘Verkehrsstraße und Wohnstraße’.

58

Net als Eberstadt ging Goecke in dit voorstel uit van een
groot bouwblok, omsloten door verkeersstraten. Langs de
randen van het blok liggen grote kavels en gebouwen in vijf
lagen bestemd voor winkels en bedrijven met er boven
woningen. Naar het midden van het blok toe worden de kavels
kleiner en neemt de bebouwing ‘Stufenweise’ in hoogte af. Dit
wordt bereikt door de straten smaller en de kavels kleiner te
maken. Naast hoofdverkeersstraten van 22 meter breed rondom
het blok, is het blok intern geleed door secundaire- of
woonstraten van respectievelijk 15, 11 en 9 meter breed.

59

Door

de straatbreedte te variëren werd een differentiatie van
bebouwingsvormen mogelijk, uitgaande van de regel in de
bouwverordening: bouwhoogte volgt straatbreedte. In plaats van
bebouwingsvormen per type te zoneren, zoals Baumeister en
Stübben voorstonden met behulp van zoneringplannen (zie
hfdst. 1), ging Goecke in dit model uit van een menging van
verschillende bebouwingsvormen per blokeenheid: een
‘Gemischte Bauweise’. In het model worden vijf verschillende
woningtypen onderscheiden, variërend van gestapelde bouw in
vijf lagen tot kleine eengezinsrijwoningen van 5 meter breed op
kavels van 12 meter diep.

60

De hervorming die Eberstadt en Goecke met hun model
voorstonden richtte zich op het overbodig maken van

58 Th. Goecke, ‘Verkehrsstraße und Wohnstraße’, in: Preußische Jahrbücher,
Bd. 73, Heft 1, Berlijn 1893, pp. 85-104. Zie ook Fehl en Rodriguez-Lores a.w.,
pp. 276-277.
59
Goecke, ‘Verkehrsstraße und Wohnstraße’, a.w., pp. 95-96.
60
Goecke, idem pp. 99 en 101.
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huurkazernebouw in de Großstadt door het gangbare
schematische bebouwingsplan te vervangen door een
gedetailleerd bebouwingsplan waarin straatbreedten, blok- en
kavelmaten zo nauw op elkaar zijn afgestemd, dat zich een
gewenste differentiatie van woningtypen kan ontwikkelen. Deze
werkwijze is gebaseerd op de aanname dat de kavelmaat
bepalend is voor de bebouwingsvorm en de straatbreedte de
bouwhoogte bepaald.
In de volgende jaren werkte Eberstadt aan deelstudies
van o.a. de typologie van de portieketagewoning (zie verder
4.3.3) en voltooide zijn Handbuch. Een jaar na de publicatie
daarvan (1910) maakte Eberstadt, in samenwerking met
architect Bruno Möhring en verkeerskundige Richard Petersen,
een architectonische uitwerking van het ruimtelijk model van
Goecke voor een concrete situatie. Het betrof een voorstel dat
onderdeel was van hun inzending voor de prijsvraag van GroßBerlin.

61

Het deelplan omvatte een uitgewerkt voorstel voor een

‘Blockeinheit’ met ‘gemischte Bauweise’ in de Berlijnse wijk
Wittenau In de nieuwe bouwverordening van 1907 was deze
woonwijk bestemd voor de zogenaamde ‘Hochbau Klasse I’. Dit
hield in dat het bebouwingsplan uitging van ondiepe
bouwblokken van 45 meter, ter vermijding van
achtervleugelbouw, om zo een meer ‘wijdruimige’ bouwwijze
mogelijk te maken; de bebouwing mocht maximaal 4 lagen hoog
zijn. Deze planopzet had echter als nadeel het
verhoudingsgewijs grote, en dus kostbare straatoppervlak, en
61

De prijsvraaginzending van R. Eberstadt, B. Möhring, R. Petersen is
gepubliceerd onder de titel Groß-Berlin – Ein Programm für die Plaung der
neuzeitlichen Großstadt (Berlijn, 1910). Zie ook Fehl en Rodriguez-Lores, ‘Die
“gemischte” Bauweise’, a.w., pp. 281-282. De inzending van Eberstadt cs.
betreft een plan voor de verstedelijking van de Berlijnse regio, met de nadruk op
de rol van verkeer en groengebieden als structurerende elementen van het
plangebied. Daarnaast werd, conform de prijsvraagopgave, een uitwerking
gemaakt voor een woongebied, dit onderdeel bespreek ik hier.
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tegelijk het samendringen van bevolking op kleinere
grondstukken.

62

Het voorstel van Eberstadt, Möhring en

Petersen bood voor deze gemeentelijke planopzet een
alternatief.
Uitgangspunt van het voorstel van het Eberstadt-team
was een een wijdmazig hoofdverkeersnet dat de
uitbreidingsgebieden verdeelt in woonwijken; deze worden
verder opgedeeld door grote ‘Blockeinheiten’ van ruim 400 bij
200 meter, die volgens een ‘gemischte Bauweise’ zijn ingevuld.
Aan de rand van de blokeenheid, omsloten door hoofdstraten,
wordt de bebouwing in de vorm van hoogbouw van vijf lagen
verdicht, terwijl het binnenterrein bestemd is voor een
wijdruimige bebouwingsvorm van eengezins laagbouwwoningen
langs smalle woonstraten. Door het blok loopt een centrale
ontsluitingsstraat waaraan collectieve voorzieningen gekoppeld
zijn, zoals tuinen, speelplaatsen en openbare gebouwen.

63

De

blokeenheid vormt zo een zelfstandige woonbuurt.
In afwijking van het schema van Goecke uit 1893 zijn de
voorziene vijf woningtypen in het voorstel van het team van
Eberstadt teruggebracht tot twee: etagebouw in vijf lagen langs
de rand van het blok en eengezinswoningen in twee lagen langs
een woonstraat van 8 meter breed binnen het blok.

64

Om de

haalbaarheid van hun model aan te tonen rekenden de auteurs
hun voorstel door op grondgebruik en kosten, en vergeleken dit
met de smalle bouwblokken in hoogbouwklasse I van de
gemeente. Door smallere en in totaal kortere woonstraten werd
het bebouwbare grondoppervlak met 30% verhoogd; door een
reductie van het totale straatoppervlak werden de kosten voor
ontsluiting met bijna 1/3 teruggebracht; door een betere
62
63

Eberstadt cs., Groß-Berlin a.w., pp. 9 en 71-72.
Ibid., pp. 9 en 73.
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benutting van het grondoppervlak werd het woonoppervlak in
totaal met 5% verhoogd.

65

Hiermee bewees het ontwerpteam

van Eberstadt dat hun gemengde bebouwingsvormvoorstel een
serieus en levensvatbaar alternatief was voor de bestaande
gemeentelijke bebouwingsplannen.
4.3.3 Een alternatieve vorm van etagewoningbouw: de
portieketagewoning
Hoewel de hervormingsmodellen van Eberstadt en Goecke tot
doel hadden de huurkazernebouw uit te bannen, bleef
etagewoningbouw uit economische overwegingen een
noodzakelijke vorm van huisvesting in de grote stad. Daarom
zochten beiden naar alternatieve bebouwingsvormen en
woningtypen voor dit type woongebouw. Volgens Goecke
konden er op basis van de ontsluitingstypologie twee basistypen
worden onderscheiden in de meergezins etagewoningbouw: de
Mietskaserne en het Mietshaus. In de huurkazerne worden de
afzonderlijke woningen horizontaal aan elkaar geregen door een
lange, gemeenschappelijke gang of corridor; in het
etagehuurhuis groeperen de woningen zich daarentegen
verticaal rondom een gemeenschappelijk trappenhuis. De
huurkazerne was vooral geschikt voor logementen en
hotelbouw, terwijl het etagehuurhuis zich meer leende voor de
huisvesting van gezinnen.

66

Op aandringen van Goecke maakte

Eberstadt een studie van woningbouw in steden in het Rijnland,
waaronder Düsseldorf en Keulen, waar het etagehuurhuis zich
e

als woningtype tot in de 19 eeuw had door ontwikkeld. De
resultaten van deze studie, door Eberstadt in 1903 in boekvorm
64

Fehl en Rodriguez-Lores a.w., p. 282.
Eberstadt cs, Groß-Berlin a.w., pp. 74-76.
66
Th. Goecke, 'Über die bisherigen Versuche und Vorschläge zur beschaffung
kleiner Wohnungen' a.w., aangehaald in Geist en Kürvers, Das Berliner
Mietshaus. Dl. II. Berlijn, 1984, p. 220.
65
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4.15 a, b, c
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4.16 a, b, c

Ontwikkeling van de portiek etagewoning
volgens Eberstadt, Rheinische
Wohnverhältnisse (1903)
Studie van een bijzonder woningtype in het
Rijnland (o.a. Keulen en Düsseldorf), opgevat
als alternatief voor de huurkazernebouw. Dit
type kent door relatief smalle en ondiepe
kavels geen zij of achtervleugelbouw,
waardoor hofwoningen en corridors vermeden
worden. Iedere woning heeft een twee-zijdige
oriëntatie.
4.15
a. De oorsprong: het ‘drei Fenster Haus’.
Eengezinshuis van 2 verdiepingen, vrijstaand
danwel geschakeld (2 of meer in een rij). Dit
type is met 5m relatief small en bestaat uit een
brede beuk met woonvertrekken en een
smalle beuk met entree en trap. het type
ontleent zijn naam aan het aantal vensters op
een rij: 2 voor de brede beuk, 1 voor de
smalle.
b. Doorontwikkeling tot een
meergezinshuis. Verbreeding van het huis tot
8 à 10 m bij gelijkblijvende diepte; 2 tot 4
woningen per huis, gestapeld; 1 woning per
verdieping. De trap en hal zijn tot
gemeenschappelijk trappenhuis geworden die
de afzonderlijke woningen verticaal ontsluiten.
Iedere woning kent met 3 vertrekken een 2zijdige oriëntatie; 2 aan de voorzijde, 1 aan de
achterzijde. De gevel telt nog steeds ‘drei
Fenster’ op een rij.
c. Meergezinshuis met voor- en
achterwoningen. Variant met 2 woningen per
etage, ontsloten via een inpandige corridor
dwars op het trappenhuis. Hierdoor ontstaan
woningen die 1-zijdig georienteerd zijn: ofwel
aan de voor- danwel aan de hofzijde. Door de
interne corridor en hofwoningen werd dit type
niet als ideal beschouwd.
4.16
a. Het tweespanner type
Het woongebouw verbreedt zich tot 12 à 14 m,
de traphal komt centraal te liggen en ontsluit
per verdieping aan weerszijde 1 woning:
‘Zweispänner-typ’. De woningen hebben een
2-zijdige oriëntatie: kamers zowel aan de voorals achterzijde. Entree via de straatkant. De
gemeenschappelijke hal verschaft tevens
toegang tot de achtertuin. Door de
toegenomen breedte wordt het ‘drei fenster’
een ‘fünf Fenster’ huis.
b.Variant op de tweespanner. Identiek als
hiervoor, maar dan met de entrée en portiek
aan tuinzijde. Toegang tot de hof wordt
verschaft via poorten of onderdoorgangen
elders in het blok.
4.3.6 R. Eberstadt, Rheinische
Wohnverhältnisse (1903): titelblad
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gepubliceerd en tevens verwerkt in zijn Handbuch van 1909,
werden als alternatief gepresenteerd voor huurkazernebouw in
de grote Duitse steden.

67

De voorbeelden van etagehuurhuizen die Eberstadt in
zijn studie onderzocht kenmerken zich door een
verkavelingwijze die essentieel afwijkt van die in steden waar de
huurkazerne dominant is: smalle, ondiepe kavels die slechts
randbebouwing toelaten en geen achter- of zijvleugelbouw.

68

Dit

type bebouwingsvorm ontwikkelde zich uit een traditionele
bebouwing- en verkavelingwijze die terugging op de
middeleeuwse stad. Het betrof een van oorsprong ‘burgerlijk’
woningtype voor handwerkers en kleine burgers, in de 12e
eeuw ontstaan bij de opkomst van de steden in Noord-West
Europa. Het type manifesteerde zich vooral in de vorm van
rijbebouwing: een seriële schakeling van afzonderlijke huizen op
relatief smalle kavels met een breedte van ± 5 meter en een
diepte van ± 18 meter. De plattegrond van dit woningtype
kenmerkt zich door twee beuken: een brede beuk voor
hoofdwoonvertrekken en een smalle beuk met daarin achter
elkaar gegroepeerd entree, hal, trap en keuken. Dit
eengezinshuis ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot een
meergezinsetagehuis: het huis werd verticaal opgedeeld in
zelfstandige woonverdiepingen.

69

Deze transformatie van ‘huis

tot woning’ was mogelijk door de relatief zelfstandige
verkeersruimte van het type: ingang, trap en bordessen

67

Eberstadt, Rheinische Wohnverhältnisse und ihre Bedeutung für das
Wohnungswesen in Deutschland. Jena, 1903; idem, Handbuch ed. 1909, dl IV,
§ 32: ‘Die Hausformen’, pp. 194-120.
68
Eberstadt, Rheinische Wohnverhältnisse a.w., p. 8.
69
Ibid. pp. 10, 11, 13-15; Handbuch ed. 1909, pp. 39-40, 195.
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zijnimmers ondergebracht in een afzonderlijke, smalle beuk en
vormen zo een aaneengesloten, zelfstandig ontsluitingscircuit.

70

De breedte van dit meergezinsetagehuis bedraagt 8 à 10 meter
en de bouwhoogte varieert van twee tot vier etages plus een
eventuele dakopbouw. De basisvorm van dit type gaat uit van
één zelfstandige woning per etage, waardoor iedere woning
zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het huis
georiënteerd is en goed geventileerd en van daglicht voorzien:
het principe van ‘Querluftung’. In de loop van de tijd ontwikkelde
zich uit dit basistype een variant met twee woningen per etage:
één aan de voorzijde en één aan de achterzijde van het huis.
Deze worden ontsloten door een inpandige corridor die dwars
geplaatst is op de smalle beuk met hal en trappenhuis.
Eberstadt beoordeelt deze variant als ongunstig omdat hierdoor
aan de achterzijde een hofwoning ontstaat met slechte licht- en
luchttoetreding, en dus het principe van ‘Querluftung’ onmogelijk
maakt. Bovendien ontbeert de inpandige corridor geheel
daglicht en ventilatie. Dit type vertoont dus dezelfde nadelen als
de huurkazerne.

71

Tijdens het laatste stadium van de ontwikkeling van dit
type meergezinshuis verschoof de smalle beuk met trap en hal
van de zijkant naar het midden van het huis, en ontstonden aan
weerszijden twee woonbeuken. Met deze centraal gelegen
portiek werden nu per verdieping twee woningen ontsloten: een
zogenaamde Zweispänner (tweespanner). In feite is er, aldus
Eberstadt, sprake van een verdubbeling van het oude
eengezinshuis, waarbij de breedte van het woongebouw
toeneemt tot 12 à 14 meter.

72

Dit type meergezins

70

Zie H. Engel, ‘Van huis tot woning. Een typologische analyse van enkele
woningbouwontwerpen van J.J.P. Oud', in: Plan, nr. 9, 1981, pp. 34-39.
71
Eberstadt, Rheinische Wohnverhältnisse a.w., pp. 16-22.
72
Ibid. pp. 49-53, 79-82; Handbuch ed. 1909, pp. 194-196, 208-210
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etagewoonhuis met een centrale portiek die twee woningen per
verdieping ontsluit, behoort volgens Eberstadt ‘zu dem Besten,
was die private Bautätigkeit auf dem Gebiete der gedrängten
Bauweise neuerdings geleistet hat.’

73

Door de toepassing van

dit type zou het aantal trappenhuizen in het woongebouw
weliswaar toenemen, maar kon tevens de lange, inpandige
corridor uit de huurkazerne met al zijn nadelen vermeden
worden. En omdat iedere portiek per verdieping slechts twee
woningen ontsluit kon ook de druk op de collectieve
verkeersruimten in het complex aanzienlijk worden
teruggebracht.

74

In Berlijn werd met dit type etagewoningbouw

reeds vanaf het begin van de jaren ’90 door architecten
geëxperimenteerd in projecten voor woningbouwverenigingen.
4.4 Berlijnse experimenten met het stedelijk bouwblok
Parallel aan de woningbouwstudies werden in Duitse steden
vanaf de jaren 1890 ook in de bouwpraktijk voorzichtig
alternatieve bebouwingsvormen en woningtypen ontwikkeld. Het
betrof samenwerkingsverbanden tussen de nieuw opgerichte
woningcorporaties en vrij gevestigde architecten. Door deze
alliantie raakten architecten structureel betrokken bij de
productie van arbeiderswoningen in de grote steden, daar waar
deze bouwopgave voorheen als niet ‘architectuurwaardig’
beschouwd werd. Vooral door de aanzienlijk grotere omvang
van de nieuw ontwikkelde wooncomplexen – een heel bouwblok
in plaats van één kavel – groeide de opgave van de
volkswoningbouw uit tot dé verbindende schakel tussen stadsen gebouwontwerp, stedenbouw en architectuur.

73
74

Eberstadt, Rheinische Wohnverhältnisse a.w., p. 53.
Bullock en Read a.w., pp. 125-130.
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4.4.1

Het bouwblok als eenheid van beheer en ontwerp:
woningcorporaties en architecten
De sterke opkomst van Baugenossenschaften
(woningbouwverenigingen- en corporaties) in Duitse steden
vanaf de jaren 1890 creëerde een belangrijk alternatief voor de
productie en het beheer van woningen door particuliere
ondernemingen. Hoewel de eerste woningbouwverenigingen in
Duitsland reeds rond het midden van de 19e eeuw waren
opgericht bleef hun invloed en aandeel in de woningmarkt de
eerste decennia van hun bestaan beperkt of bijna nihil.
Belangrijke oorzaak hiervan was een gebrek aan kapitaal.
Hierin kwam mede verandering na de invoering van de
landelijke Sozialpolitik, ingezet onder Bismarck vanaf 1880,
waardoor fondsen beschikbaar kwamen (ziekte-, ongevallen- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, pensioenfondsen). Met
de verdere opheffing van de belemmeringen voor socialisten na
het vertrek van Bismarck in 1890 nam ook de politieke invloed
van de socialistische vakbonden en sociaal-democraten weer
toe en kon de sociale politiek verder worden uitgebouwd (zie
2.1.5). Van belang voor de levensvatbaarheid van
woningbouwverenigingen was verder een wijziging van
landelijke wetgeving, die het lidmaatschap van verenigingen
vergemakkelijkte. Een daadwerkelijke ‘woningpolitiek’ werd
aanvankelijk alleen op gemeentelijk niveau ontwikkeld. Deze
bestond uit verschillende maatregelen om de woningbouw,
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, te bevorderen: het
opzetten van gemeentelijke Woningdiensten en bureaus voor
woningstatistiek; verstrekking van kredieten aan corporaties
tegen gunstige rentes; het vrijblijvend of tegen een lage prijs ter
beschikking stellen van grond; oprichting van gemeentelijke
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hypotheekbanken en -instellingen.

75

Dergelijke woningpolitiek

maakte dat het aantal woningbouwverenigingen in Duitsland na
1890 snel toenam: telde het Duitse Rijk in 1888 slechts 28
Baugenossenschaften, rond 1900 was hun aantal reeds
toegenomen tot 361.

76

Door hun fundamenteel andere doelstellingen waren
woningbouwverenigingen in staat een serieus alternatief te
bieden voor de woningproductie door private
bouwondernemers. Onder afzien van winstoogmerk en het
streven naar goede, gezonde en betaalbare woningen
ontwikkelden woningbouwverenigingen een geheel andere wijze
en samenhang van financiering, productie en beheer van
volkswoningbouw. De sociaal geëngageerde politicus Friedrich
Naumann bekritiseerde rond 1900 het overheersen van
kleinbedrijven in de particuliere bouw, en bepleitte een fusering
van woningproducenten, zoals die ook in andere
productiesectoren wel had plaatsgevonden:
Fast nie wird ein ganzer Block zwischen vier Straßen
von einer Firma übernommen und nach einheitlichem
Plan erbaut. Zehn, zwölf, fünfzehn Bauunternehmer
teilen sich in den Fetzen Land. Jeder baut für sich
Häuser, obgleich diese Häuser völlig unpersönlich sind
und sich nur in gleichgültigen Dingen unterscheiden. [...]
Die Bauunternehmung für Eisenbahnen, Kanäle,
Straßen, Brücken, Fabriken, Ausstellungen ist
75

Ch. Bernhardt, ‘Die Anfänge de Kommunalen Wohungspolitik und die
Wohnungsmarktschwankungen in Gross-Berlin vor 1914’, in: W. Hofmann en G.
Kuhn (red.), Wohnungspolitik und Städtebau 1900-1930. Berlijn 1993, pp. 1748.
76
F. Neumeyer, ‘Bauträger und Baustil: Baugenossenschaften und
Werkwohnungsbau in Berlin um 1900’, in: E. Mai e.a. (red.), Kunstpolitik und
Kunstförderung im Kaiserreich. Kunst im Wandel der Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte. Berlijn, 1982, p. 310. Bullock en Read a.w., pp. 230ff. Zie
verder D. Berger-Thimme, Wohnungsfrage und Sozialstaat. Untersuchungen zu
den Anfängen staatlichen Wohnungspolitik in Deutschland (1873-1918). Bern
etc., 1976; C. Zimmermann, Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik. Die
Reformbewegung in Deutschland 1845-1914. Göttingen, 1991.
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großzügig geworden, aber der Wohnungsbau steht
77
talentlos und organisationslos vor unseren Augen.
In tegenstelling tot de kleine private bouwondernemers, die
kavelgewijs woningpanden bouwden, kochten
woningbouwverenigingen meerdere kavels of zelfs gehele
bouwblokken aan om deze vervolgens als een samenhangend
complex te ontwikkelen, bebouwen en beheren. Hierdoor werd
het mogelijk alternatieve bebouwingsvormen te ontwikkelen en
tegelijk de dure bouwgrond efficiënt te benutten. Voor het
ontwerp van deze woningcomplexen werden opdrachten
verstrekt aan architecten of werden deze soms zelfs in vaste
dienst aangesteld.
In de praktijk van woningproductie door particuliere
bouwondernemingen hadden tot dan toe architecten nauwelijks
of geen aandeel: bouwondernemers bleken immers prima in
staat woningen te bouwen zonder de tussenkomst van een
architect; 80 tot 95 % van de ‘Kleinwohnungen’ werd getekend
en gebouwd door traditionele Baumeister – leidinggevende
bouwhandwerkers die veelal als zelfstandig bouwondernemer
opereerden . Winst was hun enige oogmerk, voor innovatieve
oplossingen voor woningplattegronden en woongebouwen
hadden zij geen interesse. Er werd gebruik gemaakt van
standaard toepassingen zoals die in voorbeeldboeken en
vaktijdschriften gepubliceerd werden.

78

Dat architecten zich toch gingen toeleggen op
volkswoningbouw als ontwerpopgave was derhalve allesbehalve
vanzelfsprekend. Tot dan toe hadden zij zich afzijdig gehouden
77

F. Naumann, Neudeutsche Wirtschaftspolitik. (Berlin 1901/1902), in: Werke.
Bd. 3, Berlijn 1966, pp. 151-52.
78
C. Zimmermann, ‘Wohnen als sozialpolitische herausforderung. Reformisches
Engagement und öffentliche Aufgaben’, in: J. Reulecke (red.), Geschichte des
Wohnens. Dl. 3. 1800-1918: Das bürgerliche Zeitalter. Stuttgart, 1997, p. 541.
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van het woningdebat en oproepen vanuit
hervormingsbewegingen om alternatieven te ontwikkelen
genegeerd. In 1841 had bijvoorbeeld de Berlijnse
Architectenvereniging het verzoek van architect C.W. Hoffmann
om een prijsvraag voor arbeiderswoningen onder haar leden uit
te schrijven naast zich neergelegd met de verklaring dat een
dergelijke opgave architectonisch weinig interessant was.

79

Nog

in 1874 kon het Verband Deutscher Architekten und Ingenieur
Vereine verklaren dat het ontwerpen van arbeiderswoningen
niet tot de werkzaamheden van architecten behoorde. Zelfs
Theodor Goecke – een van de eerste architecten die de
volkswoningbouw als ontwerpvraagstuk serieus nam – schreef
in 1891 nog dat het een ‘wenig verlockende Aufgabe’ betrof, die
‘kaum künstlerischen Reiz, noch sonderliche technische
Schwierigkeiten’ om het lijf had.

80

Dat in deze desinteresse onder architecten voor het
vraagstuk van de volkswoningbouw rond 1890 evenwel een
ommezwaai volgde uit drie samenhangende ontwikkelingen:
structurele veranderingen in het architectenberoep, de opkomst
van nieuwe bouwopgaven en de politieke ‘verkleuring’ in de
grote steden. Sinds het laatste kwart van de 19e eeuw begon in
Duitsland het vrije beroep van architect zich te ontwikkelen.
Voor die tijd bekleedden architecten vooral functies als
Baubeamten in staats –of stedelijke overheidsdienst. In deze
functie waren ze belast met ontwerp, bouw en toezicht van
openbare bouwwerken. Privaat burgerlijke bouwopgaven grotendeels woningbouw - waren in handen van een lagere
beroepsgroep, de Baumeister, zelfstandige bouwondernemers.
79

W. Hegemann, Das steinere Berlin. Berlijn, 1930; Braunschweig/Wiesbaden,
1988, p. 206.
80
Neumeyer, ‘Bauträger und Baustil’ a.w., p. 309; Th. Goecke, ‘ArbeiterWohnungen in Berlin’, in: Deutsche Bauzeitung jrg. 25, nr. 40, 1891, pp. 241-43.
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Door de toename van bouwproductie en de groeiende diversiteit
van bouwopgaven en opdrachtgevers sinds de aanvang van de
industrialisatie, kozen architecten er niet meer vanzelfsprekend
voor om in overheidsdienst te treden, maar begonnen een
zelfstandige eigen praktijk. Zij richtten zich voornamelijk op het
toenemend aantal privaatburgerlijke bouwopdrachten. Maar
steeds vaker werden ook opdrachten voor openbare gebouwen
werden steeds vaker vrij aanbesteed via prijsvragen. Daarmee
kwam het architectenberoep in een marktsituatie terecht van
vraag en aanbod.

81

Binnen deze veranderende situatie moet ook de
geleidelijke acceptatie van de volkswoningbouw als een opgave
van architectuur begrepen worden. Niet alleen bood zij een
enorm potentieel aan opdrachten, ook gaf zij architecten – in
een tijd van toenemend sociaal bewustzijn en sociaaldemocratisch gedachtegoed - de mogelijkheid hun
maatschappelijke status beter te profileren: van een elitaire
professie in dienst van een kleine heersende bovenlaag tot
sociaal geëngageerd technisch en cultureel hervormer van de
burgerlijke maatschappij in brede zin.

82

4.4.2 Transformatie van het gesloten bouwblok: woonhof en
woonstraat
Niet toevallig werd Berlijn, de metropool in wording waar de
woningproblematiek zich het meest exemplarisch
manifesteerde, het toneel van de eerste experimenten met de
81

V. Clark, ‘A struggle for existence: the professionalization of German
architects’, in: G. Cocks en K. Jarausch (red.), German Professions, 1800-1950.
New York/Oxford, 1990, pp. 143-160; V. Clark, ‘Entstehung und
professionalisierung der Architektenberufe in Engeland und Deutschland im 19.
Und 20. Jahrhundert’, in: W. Conze en J. Kocka (red.), Bildungsbürgertum im
19. Jahrhundert. Dl. 1. Stuttgart, 1985, pp. 529-542; H. Ricken, Der Architekt.
Geschichte eines Berufs. Berlijn, 1977, pp. 88-93.
82
E. Konter, ‘”Architekten-Ausbildung” im Deutschen Reich’, in: E. Mai e.a.
(red.), Kunstpolitik und Kunstförderung im Kaiserreich. Berlijn, 1982, p. 300.
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4.17

Experimenten met het stedelijk bouwblok
Vanaf 1890 werden in Berlijn door architecten en woningcorporaties alternatieve
bebouwingsvormen voor de huurkazerne ontworpen en gebouwd. men stapte over van
een kavelsgewijze ontwikkeling naar de ontwikkeling van een samenhangend
bouwblok, waarbij de beschikbare openruimte wordt samengevoegd tot een open
binnenterrein. De bebouwing ligt aaneengesloten rond de hof langs de rand van het
blok. Woningen worden ontsloten via portieken van het tweespanner-type met
vertrekken aan zowel de hof- als straatzijde.
4.17 Th. Goecke, ontwerp voor dubbele woonhof (1890). Hofmaat 19,5x19,5 m, 6
woonlagen plus dakopbouw, portieken aan de hofzijde. Plattegrond bg (l);
dwarsdoorsnede over de hof (r-boven); 5 bebouwingsvarianten (r- onder).
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4.18/4.19

4.18 A. Messel, ontwerp voor woonhof aan de Weisenbachstraße te Berlijn in
opdracht van de Verein zur Verbesserung kleinen Wohnungen (1890). Hofmaat
± 80x80 m, 5 woonlagen plus dakopbouw, portieken aan straatzijde, bgwoningen met prive tuin aan de hof en collectief binnenterrein met tuin,
speelplaats en bad. Plattegrond bg (l); dwarsdoorsnede over de hof (r-boven),
details van hoekoplossingen (r-onder).
4.19 A. Messel, ontwerp voor een woonhof aan de Sickingenstraße in BerlijnMoabit voor de Berliner Spar- und Bauverein (1893; gerealiseerd in 1895).
Hofmaat 23x38 meter, portieken aan hofzijde, collectief groen binnenterrein.
Plattegrond begane grond (l); zicht in de groene hof (r).
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transformatie van de huurkazernebebouwing. Gretig maakte
men gebruik van twee beproefde bebouwingsmodellen uit het
verleden: de woonhof en woonstraat. Eberstadt had beide
modellen uit de geschiedenis van de Europese stad uitvoerig
bestudeerd.

83

In zijn artikel over het ‘Berliner Arbeiter-Mietshaus’ uit
1890 onderzocht Theodor Goecke vanuit een sociaal- en
bouwtechnische analyse de mogelijkheden van alternatieve
bebouwingsvormen voor huurkazernebebouwing.

84

Dit

resulteerde in een specifiek ontwerp voor een woonhof, waarin
Goecke liet zien hoe een aantal belangrijke nadelen van
bestaande bloktypen te vermijden. Door de kleine licht- en
luchthoven van de afzonderlijke woongebouwen in de oude
bebouwingsvorm samen te voegen en de bebouwing te
concentreren langs de randen van het blok konden zijvleugelen achterbouw vermeden worden, zodat een grote open
binnenhof ontstond. Deze nu ruime hof kon alle omliggende
woningen van voldoende licht en lucht voorzien, en tevens
worden ingericht als groen- en speelterrein. Hierdoor kreeg de
hof een collectief karakter en kon voor meerdere doeleinden en
door alle bewoners benut worden. Voor de woningen in de
randbebouwing ging Goecke uit van portieketagewoningen
volgens het zogenaamde ‘twee-spanner’ type, waar Eberstadt
enkele jaren later een gehele studie aan zou wijden (zie
85

§4.3.3). In navolging van dit gepubliceerde voorbeeld van
Goecke werden tussen 1890 en 1914 in Berlijn in opdracht van
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Voorbeelden van de ‘woonstraat’ bespreekt Eberstadt in: Handbuch ed. 1909,
pp. 186-19. De ‘woonhof’ behandelt hij in: Neue Studien über Städtebau und
Wohnungswesen. dl.1. Jena 1912, pp. 9-19, dl. 2 pp. 87-93; hiervan zijn tevens
elementen opgenomen in: Handbuch ed. 1920 pp. 249-251.
84
Th. Goecke, ‘Das Berliner Arbeiter-Mietshaus. Eine bautechnisch-soziale
Studie’, in: Deutsche Bauzeitung, jrg. XXIV, nr. 83, okt. 1890, pp. 501ff.
85
Bullock en Read a.w., pp. 125-130.
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Baugesellschaften en –Genossenschaften verschillende van
dergelijke woonhofcomplexen ontworpen door architecten én
gebouwd. In hetzelfde jaar dat Goecke zijn plan voor
hofbebouwing publiceerde, ontwierp de Berlijnse architect Alfred
Messel een woningbouwcomplex in de Weissbachstraße voor
de Verein zur Verbesserung kleiner Wohnungen. Messel
experimenteerde in dit ontwerp met een randbebouwing rond
een voor die tijd ongekende grote binnenhof. Het definitieve
ontwerp werd uiteindelijk tussen 1899 en 1905 gerealiseerd. Het
complex beslaat een geheel bouwblok en is het eerste in Berlijn
met uitsluitend randbebouwing. Het blok is opgebouwd volgens
het portieketagesysteem op basis van het tweespanner-principe
en bevat doorzontypen, zodat elke woning zowel aan de straatals aan de hofzijde grenst. Hierdoor zijn hofwoningen
vermeden.

86

Messel (1853-1909) was na zijn na zijn studie
bouwkunst aan de kunstacademie in Kassel en aan de
bouwacademie in Berlijn aanvankelijk werkzaam in dienst van
de Pruisische overheid maar vestigde zich in 1886 als
zelfstandig architect in Berlijn. In die functie ontwierp en bouwde
hij voor private opdrachtgevers in Berlijn een aantal
warenhuizen en bank- en kantoorgebouwen voor, alsmede
verschillende villa’s en stadshuizen voor rijke particulieren. Zijn
samenwerking met woningcorporaties dateert uit de tijd dat hij
reeds zijn naam als architect heeft gevestigd met het Wertheimwarenhuis aan de Leipziger Platz en zich een hoogleraarschap
had verworven aan de Kunstgewerbeschule. Zijn interesse voor
het woningbouwvraagstuk deed hij eerder op in zijn jaren als
Pruisisch bouwambtenaar: hier was hij betrokken bij onderzoek
naar oorzaken en gevolgen van de slechte wooncondities in
86

Bullock en Read, pp. 131-133.
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4.20/4.21

Variaties op het hoftype
Bij grotere bouwblokken werden veelal meerdere hoven gecombineerd om het
bouwoppervlak zo economisch mogelijk te benutten. Naast gesloten binnenhoven
paste men hier ook aan 1 zijde geopende hoven toe.
4.20 P. Mebes, ontwerp voor een superwoonblok in Berlijn-Schönenberg voor de
Beamten-Wohungs-Verein (1906): plattegrond. Het blok is samengesteld uit 4
gesloten binnenhoven en 3 open voorhoven. De portieken liggen aan de
binnenhoven
4.21 P. Mebes, ontwerp voor een woonblok aan de Horstweg in BerlijnCharlottenburg voor de Beambten Wohnungs-Verein (1907). De bebouwingsvorm
kent alternerend open voor- en achterhoven. Bebouwingsplan (onder); detail
plattegronden (r-boven); zicht op een open voorhof (l-boven).
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4.22

4.22 P. Mebes, ontwerp voor een woonstraat, Fritschweg, Berlijn-Stegelitz
voor de Beamten-Wohnungs-Verein (1907). Het grote blok wordt
‘opengelegd’ door de introductie van een woonstraat met een locale functie,
alleen toegankelijk voor voetgangers. Axonometrie van bebouwingsplan (rboven) en plattegrond situatie in bouwblok (l-boven); plattegrond woningen
langs woonstraat (onder).
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steden. Zijn betrokkenheid bij deze bouwopgave was blijvend: in
1888 werd hij lid van de Vereins zur Verbesserung der kleinen
Wohnungen in Berlin. Het is hier dat hij zijn contacten met
woningcorporaties kon leggen. Messel behoorde tot de eerste
generatie Duitse architecten met een zelfstandige praktijk die
zich niet alleen toelegde op monumentale bouwopgaven maar
ook de overstap maakte naar de volkswoningbouw.

87

Het eerste ontwerp voor een hofbebouwing van zijn hand dat
werd gerealiseerd betrof een woningbouwcomplex aan de
Sickingenstraße in de Berlijnse wijk Moabit in opdracht van de
Berliner Spar- und Bauverein. Het ontwerp kwam tot stand
tussen 1893-94 en werd gerealiseerd in 1895. De centrale hof
van dit complex, met een maat van 23 m bij 38 m, is ingericht
als een collectieve groene tuin en bevat een speelplaats voor
kinderen. Tussen 1897 en 1899 ontwikkelde Messel voor
dezelfde opdrachtgever een aanmerkelijk grotere woonhof aan
de Proskauerstraße. Naast woningen en een grote binnenhof
realiseerde de woningbouwvereniging in dit complex ook een
aantal collectieve voorzieningen: een bibliotheek, winkelruimte,
een café, was- en badruimten en een collectieve ruimte voor
bijeenkomsten van bewoners.

88

Hierdoor werd het het

wooncomplex niet alleen in beheer- en ontwerptechnische zin
een eenheid, maar werd ook de sociale samenhang bevorderd
door te investeren in collectieve voorzieningen.

87

Zie voor biografica over Messel: B. Jacob, ‘Alfred Messel’, in: W. Ribbe en W.
Schäche (red.), Baumeister, Architekten, Stadtplaner. Biographien zur bauliche
Entwicklung Berlins. Berlijn 1987 pp. 301-319.Het belang van Messel voor de
Duitse architectuur rond 1900 blijkt wel uit de publicatie van twee monografiëen
over zijn werk direct na zijn overlijden: F. Stahl, Alfred Messel. 2 dln. Berlijn,
1910 en W.C. Behrendt, Alfred Messel. (Ingeleid door Karl Scheffler) Berlijn,
1911.
88
Bullock en Read, a.w., pp. 133-136; Zimmermann, ‘Wohnen als
sozialpolitische Herausforderung’, a.w. p. 611; J. Posener, Berlin auf dem
Wege zu einer neuen Architektur. Das Zeitalter Wilhelms II. München/New York,
2
1979 , 1995, pp. 343-346.
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Behalve met de woonhof als alternatieve
bebouwingsvorm voor het Berlijnse bouwblok werd ook
geëxperimenteerd met andere bebouwingstypologieën. Zo
ontwikkelde de Berlijnse architect Paul Mebes tussen 1906 en
1907 in de wijk Schöneberg een woningbouwcomplex voor de
Beamten-Wohnungs-Verein, waarvoor hij sinds 1906 als
architect in dienst was. Alvorens in 1906 als ‘huis-architect’ in
dienst te treden van deze corporatie was Mebes (1872-1938) die architectuur studeerde aan de TH in Braunschweig en
Berlijn – enige jaren als bouwambtenaar werkzaam in
overheidsdienst. In 1912 trad hij toe tot de Werkbund, nadat hij
onder onder architecten vooral bekendheid had gekregen met
zijn boek Um 1800 (1908), waarin hij pleitte voor een sobere
architectuur zoals de burgerlijke bouwkunst uit de periode rond
1800.

89

Voor zijn ontwerp van een wooncomplex in Schöneberg
maakte hij gebruik van twee verschillende hoftypen: om de
grond zo efficiënt mogelijk te benutten en toch ruime hoven te
kunnen maken, wisselden voorhoven, die zich naar de straat toe
openen, en gesloten binnenhoven elkaar af. De open voorhoven
hebben een representatief karakter omdat ze aan de openbare
ruimte liggen, terwijl de gesloten binnenhoven informeler zijn en
vooral een collectieve functie hebben. De portieken liggen zo
veel mogelijk aan de binnenhoven en in de hoeken van de
bebouwing. Mebes paste deze meanderende bebouwingsvorm
ook toe in een woningbouwproject aan de Horstweg in
Charlottenburg (1907-1908): hier liggen de half open hoven om
en om aan de straat dan wel aan de binnenzijde van het blok en
89

P. Mebes, Um 1800. Berlijn 1908. De betekenis van dit boek in het Duitse
architectuurdebat van dat moment bespreek ik in nader in hfdst. 5. Zie verder
over Mebes als woningbouwarchitect: E. Meyer, Paul Mebes. Mietshausbau in
Berlin 1906-1938. Berlijn, 1972.
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ook hier zijn de trappenhuizen zoveel mogelijk in de hoeken van
de bebouwing opgelost.

90

Naast een gecombineerde bebouwingswijze van vooren binnenhoven, experimenteerde Mebes in dezelfde periode
ook met een andere beproefde bebouwingstypologie: de
woonstraat. In het woningbouwcomplex ‘Stegelitz II’ ontwierp hij
een woonstraat van 20 m breed, die het gehele bouwblok van
straat tot straat doorsnijdt: de Fritschweg. De straat heeft een
bajonetvorm, waardoor in het midden een verwijding optreedt
die een groen plein vormt van 45 bij 55 m. De woningen worden
van de woonstraat gescheiden door tuinen, zodat het geheel
een groen karakter heeft. De straat is niet openbaar maar
privaat: zij wordt beheerd door de woningbouwvereniging en is
enkel voor langzaamverkeer toegankelijk. Hierdoor heeft de
woonstraat niet alleen een collectieve functie voor de bewoners,
maar is hij tegelijk onderdeel van een langzaamverkeersroute
op wijkniveau. Een combinatie van open voorhoven en
woonstraat paste Mebes vervolgens toe in het
woningbouwcomplex Niederschönhausen (1908-1909).

91

Hoewel de voorstellen van Eberstadt en Goecke voor
een gedetailleerd bebouwingsplan in de praktijk nog niet werden
overgenomen door gemeentelijke diensten, en hun plannen
voor wijken met gemengde bebouwing dus op zich lieten
wachten, bleek het toch mogelijk om op de bescheiden schaal
van het bouwblok alternatieve bebouwingsvormen voor de
huurkazernecomplexen te ontwikkelen. Voorwaarde was het
bouwblok en niet de kavel als eenheid van ontwerp,
bouwproductie en beheer te nemen. Daarmee groeide de

90
91

Posener, a.w. 350-353ff; Meyer a.w., pp. 25-36.
Posener a.w. pp. 353-357; Meyer a.w. pp. 36-44.
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architectonische ontwerpeenheid van de woningbouw uit tot
stedelijke proporties.
4.4.3 Das deutsche Miethaus: Gessner’s handboek voor het
woningontwerp
De ontwikkelingen die zich sinds 1890 in bijna twee decennia
hadden voltrokken in de Duitse praktijk van de
volkswoningbouw werden in 1909 uiterst scherpzinnig
samengevat door de Berlijnse architect Albert Gessner in diens
boek Das deutsche Miethaus.

92

In zijn opbouw en behandeling

van de problematiek heeft deze studie nog het meest weg van
een handboek voor de woningbouw. In tegenstelling tot het
handboek van Eberstadt, dat in het zelfde jaar verscheen,
documenteert Gessner vooral voorbeelden van ‘geslaagde’
woningbouwprojecten uit de Berlijnse praktijk en de
voorwaarden voor hun succes: naast projecten van o.a. Messel
en Mebes is ook een voorstel van Gessner zelf opgenomen.
Gessner (1868-1953) werkte na zijn studie architectuur
aan de TH van Dresden en Berlijn-Charlottenburg enige tijd bij
het bureau van Alfred Messel, waar hij in aanraking kwam met
volkswoningbouwprojecten. In 1897 vestigde hij zich als
zelfstandig architect in Berlijn. Naast woningbouwprojecten
ontwierp hij enkele villa’s in de omgeving van Berlijn voor
particuliere opdrachtgevers en werkte aan prijsvragen voor
bebouwingsplannen in Berlijn.

93

92

A. Gessner, Das deutsche Miethaus. Ein Beitrag zur Städtekultur der
Gegenwart. München 1909.
93
In de jaren ’20 zou Gessner zich aansluiten bij het ‘Block’: een groep van
traditionalistisch georienteerde architecten waaronder ook Bonatz, SchultzeNaumburg en Schmitthenner, die zich keerden tegen de ‘Zersetzung der
Baukunst’ door modernistische architecten als Mies van der Rohe, Gropius,
Poelzig, Behrens, Mendelsohn, Häring, Scharoun, verenigd onder de naam
‘Ring’. Zie verder over Gessner: C. Kromrei, Albert Gessner. Berlijn 2003
(http://www.historismus.net).
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4.25

Woonblok en stadsbeeld
4.23 In Das deutsche Mietshaus (1909) stelt
Gessner dat het architectonisch ontwerp
van de volkswoningbouw niet alleen de
bebouwingsvcorm van woongebouwen en
de compositie van hun plattegronden
betreft, maar ook de architectonische
verschijningsvorm van deze gebouwen. Als
bepalende elemneten van het ‘stadsbeeld’,
dienen in een straat aan elkaar grenzende
woongebouwen onderling architectonisch
op elkaar te worden afgestemd.
4.24 A. Gessner, bebouwingsplan voor 3
flankerende bouwblokken in de
Düsseldorferstraße in Berlijn-Charlottenburg
(1909).

4.23
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4.25 en 4.26 A. Gessner, ‘Beeldstudies’
voor woonblokken in de Düsseldorferstraße.
Bouwmassa’s en gevelcompositie van de
naast- en overliggende blokken zijn
architectonisch op elkaar afgestemd. Ieder
blok is als architectonische eenheid
vormgegeven (einheitlicher
Blockbearbeitung)
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4.24/4.26
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In zijn boek geeft Gessner, na een algemene bespreking van
het fenomeen ‘huurhuis’ als een zelfstandige woningcategorie in
de stad van het industriële tijdperk een uiteenzetting van het
woningvraagstuk (Wohnungsfrage) van die tijd, waarbij het
aandeel van uiteenlopende betrokken partijen (huurders,
verhuurders, hypotheekbanken, bouwondernemers, architecten,
gemeentelijke overheid) systematisch behandeld wordt.
Vervolgens wordt de onlosmakelijke wisselwerking tussen
stedenbouwkundigplan en het ontwerp van grote stedelijke
woongebouwen aan de orde gesteld, waarbij in navolging van
Eberstadt en Goecke wordt gewezen op de noodzaak van een
gedetailleerd bebouwingsplan.

94

Het laatste deel van de studie

is gericht op de taak van de architect in de woningbouw. Deze
beperkt zich volgens hem niet tot louter het ontwerp van
woongebouwen, maar zou veel omvattender en centraler dienen
te zijn:
‘Die Aufgabe des Architekten liege darin’ - zo vat
Kromrei het betoog van Gessner samen – ‘zwischen
den wirtschaftlichen Bedingungen, den Anforderungen
der Behörden und den Bedürfnissen der Mieter zu
vermitteln. Dass hier ein Spielraum vorhanden ist,
vorausgesetzt der Architekt vermag die
unterschiedlichen Interessen - mit dem Eifer des
Reformers - zu steuern und zusammenzuführen zum
95
Besterreichbaren, zeigte Gessner in seinem Buch auf.’
Duidelijk is dat het architectenberoep inmiddels ideologisch een
drastische omslag heeft gemaakt door zich via acceptatie en
annexatie van de volkswoningbouw tot opgave van architectuur
als sociaal hervormer te presenteren. Aansluitend behandelt
Gessner de ontwerptechnische aspecten van de
94
95

Gessner, Das deutsche Miethaus, a.w., deel 1, 2 en 3, pp. 1-87.
Kromrei a.w.; Gessner pp. 34-40, 55-65.
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massawoningbouw: de verschillende benodigde ruimten van
een huurwoning en hun respectievelijke afmetingen; de
compositie van de woningplattegrond en de noodzaak van zijn
standaardisering; de samenstelling van afzonderlijke woningen
tot één woongebouw en zijn verschillende typen; de
gemeenschappelijke ruimten in woongebouwen (portiek,
trappen, hallen).

96

Gessner besluit zijn boek met een korte beschouwing
van de architectuuresthetische aspecten van de
massawoningbouw. Dit betreft volgens hem het
compositievraagstuk van bouwmassa’s en gevels van
woongebouwen. In de architectonische studies die tot dan toe
over woningbouw waren verschenen vormden deze aspecten
nauwelijks of helemaal geen onderwerp van onderzoek. Studies
van o.a. Eberstadt en Goecke richtten zich hoofdzakelijk op de
typologische problematiek van de volkswoningbouw. Gessner
stelt daarentegen nadrukkelijk wel het vraagstuk van de
architectonische verschijningvorm van woongebouwen als
serieus te nemen vraagstuk van architectuur aan de orde. Zeker
daar waar een ontwerpopgave de omvang aannam van een
geheel bouwblok of een straat groeide de architectonische
verschijningsvorm van woongebouwen uit tot een geheel eigen
vraagstuk. In de afsluitende beschouwing van Das deutsche
Miethaus gaat Gessner in op precies deze ontwerpproblematiek
in de volkswoningbouw.
Volgens Gessner dienen woonblokken zich in
architectonische zin als eenheid en samenhangend geheel te
presenteren in het straatbeeld. Dat wil zeggen dat er een
architectonische afstemming behoort te worden gerealiseerd
tussen de elkaar overliggende gevels en bouwmassa’s van een
96

Gessner, a.w., deel 4, pp. 88-136.
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straat. Bouwblokken moeten zogezegd als eenheid worden
behandeld (einheitlicher Blockbearbeitung).

97

Gessner illustreert

dit principe aan de hand van zijn eigen – overigens niet
gerealiseerde - project voor de Düsseldorfer Straße in BerlijnCharlottenburg, waarvoor hij naast een bebouwingsplan voor
drie flankerende bouwblokken en de nodige plattegronden van
de woongebouwen en hun woningen ook ‘beeldstudies’
(Bildstudien) vervaardigde om het effect van gebouwmassa’s
en gevelcompositie op het straatbeeld te onderzoeken.

98

Hij tilt

hiermee het architectuuresthetisch vraagstuk van de
volkswoningbouw naar het niveau van het stadsbeeld en
verbindt zo het woningbouwonderzoek met dat van de
stadsesthetiek: ‘...Camillo Sitte hatte nicht umsonst
geschrieben...’. Overigens werkte Gessner dit vraagstuk in zijn
boek niet diepgaand uit. Wel liep hij vooruit op een thematiek
die twee jaar later het middelpunt van de architectuurdiscussie
in Duitsland over woningbouw zou bepalen via de studies van
met name Brinckmann en Behrendt: Die einheitliche Blockfront.
Gessner komt echter de eer toe als eerste de volkswoningbouw
als volwaardige en serieuze opgave van architectuur te
behandelen. Zijn boek kan dan ook worden gezien als keerpunt
in het architectonisch denken in Duitsland na 1900: het markeert
het begin van de laatste fase in de paradigmawisseling in de
architectuur.

97

Gessner, pp. 132-136, 139.
Zie voor een kritische bespreking van de architectuur van Gessner’s
woningbouwprojecten: Posener, Berlin auf dem Wege zu einer neuen
Architektur, a.w., pp. 325-328.
98
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Conclusie
In een tijdperk van ongekende bevolkingsgroei en snelle
verstedelijking vormde de huisvesting van de nieuwe stedelijke
massa’s zowel kwantitatief als kwalitatief een steeds dringender
en niet langer te negeren vraagstuk. Waar sinds het midden van
e

de 19 eeuw verschillende belangengroepen en specialisten dit
‘woningvraagstuk’ bediscussieerden, onderzochten en op de
politiek-maatschappelijke agenda plaatsten, leek het voor de
ontwerpende disciplines lange tijd niet te bestaan: in de
stedenbouwkundige handboeken van ingenieurs en het
stadsesthetisch onderzoek van architecten speelt de
volkswoningbouw niet of nauwelijks een rol van betekenis.
De eerste studies vanuit de hoek van architecten gewijd
aan stedelijke woningbouw dateren van net na 1850 en richten
zich op systematisering en hervorming van het dominante
stedelijke woningtype: de etagewoning en haar specifieke
grootstedelijke variant in Duitsland: de huurkazerne. Dergelijke
studies van bouwambtenaren in Pruisische overheidsdienst
resulteerden in voorbeeldboeken die een verzameling van
modelplattegronden bevatten met directe praktische
toepasbaarheid voor de bouwpraktijk. Deze werken leverden het
eerste systematische overzicht op van stedelijke woningtypen:
in een tijd van snel toenemende vraag en massale productie
van stedelijke huurwoningen vervulden ze in een leemte bij de
volgens voorbeelden bouwende bouwbedrijven. De bestaande
stedenbouw- en woningbouwpraktijk volgend gingen deze
studies echter uit van de traditionele kavelsgewijze
woningproductie, waardoor de problematiek van
bebouwingswijze van het stedelijk bouwblok buiten
beschouwing bleef.
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De volgende generatie woningbouwstudies richtte zich
daarentegen nadrukkelijk wel op de ontwikkeling van
alternatieven voor de huurkazernebouw. Studies van Eberstadt
en Goecke onderzochten de samenhang tussen
bebouwingsplan, blokmaten en bebouwingsvorm met als doel te
komen tot een model van gemengde bebouwingswijze of in
ieder geval uitsluitend blokrandbebouwing zonder zij- en
achterbouw die de huurkazernes kenmerkten. Hierdoor konden
hofwoningen vermeden worden en open binnenterreinen
gecreëerd. Deze studies maakten duidelijk dat dergelijke
bebouwingsvormen alleen gerealiseerd kon worden wanneer er
door gemeenten een meer gedetaileerd bebouwingsplan werd
opgesteld, waarin bouwblok- en kavelmaten door een
gedifferentieerd netwerk van straten nauwkeurig werden
vastgelegd.
Dergelijke hervormingsmodellen werden in de praktijk
beproefd in de eerste woningcomplexen die Berlijnse
woningcorporaties vanaf de jaren 1890 realiseerden in nauwe
samenwerking met architecten. Door een veranderend sociaalpolitiek klimaat in Duitsland sinds de jaren ’80 kregen
corporaties de kans een structureel andere wijze van
woningproductie en -beheer te ontwikkelen in de steden. De
vergroting van de productie- en beheereenheid in de
woningbouw die hiervan het gevolg was betekende ook een
substantiële schaalvergroting in het woningbouwontwerp: de
architectonische ontwerpeenheid was niet langer het individuele
woongebouw op een kavel, maar omvatte nu het gehele
bouwblok, dat daarmee tevens tot bebouwingseenheid van het
stedenbouwkundigplan uitgroeide.
Door zijn nieuwe omvang werd het stedelijk woonblok
plots een acceptabele opgave in de opdrachtenportefeuille van
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een toenemend leger van zelfstandige architecten. In een
tijdperk van een snel veranderende sociaal-politieke kleur bood
de volkswoningbouw deze discipline tevens de kans haar
sociale status te herprofileren: niet langer sociaal-economisch
en ideologisch afhankelijk van de oude elite maar
sociaalgeëngageerd hervormer ten dienste van de nieuwe
stedelijke massa’s.
De incorporatie van de woningbouw in de architectuur
vormde een belangrijke schakel in de paradigmawisseling die
zich in de Duitse architectuur voltrok: zij betekende een
volgende stap in de ‘wending naar de stad’ die reeds met het
stadsesthetisch onderzoek (Sitte, h. 3) was ingezet. De
woningbouwstudies en -experimenten uit de praktijk toonden
immers ondubbelzinnig aan dat de het woningvraagstuk primair
een stedelijk vraagstuk was, dat alleen op het niveau van het
stedenbouwkundig plan kon worden opgelost. Daarmee betreed
het de aanname van de ingenieursstedenbouw (h. 2), voor wie
de bebouwingstypologie van de stad een statisch,
conventioneel, en dus niet-manipuleerbaar gegeven was.
Toch was met deze wijziging van perspectief op het
architectonisch object het nieuwe paradigma nog niet volledig
uitgekristalliseerd: de onderzoeks- en ontwerpenergie van
architecten ging in deze fase van hun bemoeienis met de
volkswoningbouw vooral zitten in typologische vraagstukken van
woningplattegronden en bebouwingsvormen van het bouwblok.
Esthetische aspecten van deze ontwerpopgave werden
aanvankelijk van weinig of geen belang geacht en bleven zo
buiten beschouwing in de studies van architecten; de
woningbouw was nog geen volwaardig ‘genre’ in de
architectuur. Pas na 1900 zouden studies opgang komen die de
architectuuresthetische aspecten van het stedelijk woonblok aan
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de orde stelden, en wel als centraal element onderdeel van een
stadsesthetisch vraagstuk. Zo zou de architectuur via de opgave
van de volkswoningbouw uiteindelijk weer worden teruggeleid
naar het (ontwerp-)vraagstuk van de stad, en kon de
paradigmawisseling voltooid worden.
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HOOFDSTUK 5
HET WOONBLOK ALS ARCHITECTONISCHE
COMPONENT VAN DE STADSVORM
Inleiding
Na 1900 kwam in Duitsland een nieuwe generatie stadsstudies van de
grond die zich toelegde op het architectonisch vraagstuk van de
verschijningsvorm van stedelijke woonbebouwing in het stadsbeeld.
Daarmee werd een kortsluiting tot stand gebracht tussen enerzijds het
vroegere stadsesthetisch onderzoek van Sitte (h. 3) en anderzijds het
typologisch bouwblokonderzoek van Eberstadt en Goecke (h. 4). De
centrale vraag in deze nieuwe studies luidde hoe aan de
volkswoningbouw, - tot dan toe immers een onderwerp buiten het
traditionele kader van architectuur als kunstvorm - toch architectonische
betekenis kon worden verleend. In de zoektocht naar het antwoord op
deze vraag speelden recente inzichten uit Duitse formalistische
esthetica en kunsttheorie van rond 1890 een belangrijke rol. De Duitse
Kunstwissenschaft zocht naar algemene, bovenhistorische principes die
ten grondslag zouden liggen aan kunst- en architectuurvormen. De
kunstwetenschapper A.E. Brinckmann nam het voortouw om de
methode van deze nieuwe formalistische kunstleer te transplanteren
naar een onderzoek van de stadsvorm, en volgde daarmee een cruciaal
ingrediënt aan het nieuwe paradigma van een stedelijke architectuur
toe. In zijn studies stonden stadsesthetische aspecten van stedelijke
woongebieden en hun architectonisch grondelement - het woonblok centraal. In het verlengde hiervan wijdden architecten als W.C. Behrendt
en K. Scheffler specifieke studies aan de architectuuresthetische
aspecten van het woonblok en de woonblokfaçade. Het hieruit
resulterende pleidooi voor uniforme bouwblokken stond midden in het
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Duitse architectuurdebat over een architectuur voor de Großstadt, zoals
dat in deze jaren gevoerd werd.
5.1 Plastiek en ruimte: de Duitse formalistische esthetica en
kunstwetenschap vanaf 1885
Tussen 1880 en 1900 stootte de formalistische esthetica in Duitsland
die van het Romantisch-idealisme definitief van zijn troon. Nu trokken
vooral kunsthistorici- en theoretici de lijnen van de psychologische
esthetica van o.a. Fechner en Zimmerman (zie §3.2.2) door naar hun
terrein. De aandacht verschoof definitief naar de concrete vorm en
materialiteit van het kunstwerk, opgevat als zelfstandig visuele entiteit.
Waar Romantiek en idealisme de nadruk legden op de ideële betekenis
en inhoud van het kunstwerk binnen een groter verband van
geschiedenis en cultuur zocht het oprijzend formalisme naar algemene
vormprincipes in kunstwerken. Het richtte zich op abstracte
1

vormcategorieën als plastiek, ruimte, vlak, licht, schaduw en kleur; het
analyseert vooral het ‘hoe’ van een bepaald vormsysteem of stijl, en niet
het ‘waarom’. In de formalistische benadering richt men zich op de
formele structuur van een kunstwerk en zoekt naar bovenhistorische,
formele wetmatigheden, naar algemene vormregels die onafhankelijk
van welk tijdperk ook geldig zijn. In tegenstelling tot het historisme laat
het formalisme de vraag naar de ‘betekenissen’, die een vorm in
1

e

Zie voor de opkomst van de formalistische esthetica in Duitsland eind 19 eeuw en de
invloed van de waarnemingspsychologie uit die tijd: H.F. Mallgrave en E. Ikonomou,
Empathy, Form, and Space. Problems in German Aestetics, 1873-1993. Santa Monica
(CA), 1994. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd de ontwikkeling van de moderne
architectuur in belangrijke mate beïnvloed door de inzichten en methoden van de
formalistische kunstwetenschap, waarin de analyse van de architectonische vorm (stijl en
type) voorop stond. Vanaf de jaren vijftig verschoof de aandacht binnen de
Kunstwissenschaft naar de meer iconologisch georiënteerde kunsthistorici van het
Warburg Instituut zoals Panofsky en Wittkower. Een voor de architectuur belangrijke
catalysator in deze verschuiving vormde de publicatie van Wittkowers Architectural
Principles in the Age of Humanism uit 1949. Zie Henri A. Millon, 'Rudolf Wittkower,
Architectural Principles in the Age of Humanism: Its Influence on the Development and
Interpretation of Modern Architecture', in: Journal of the Society of Architectural Historians
31, 1972, pp. 83-91, Ned. vert. in: Rudolf Wittkower, Grondslagen van de architectuur in
het tijdperk van het humanisme. Nijmegen, 1996, pp. 194-208.
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verschillende historische periodes aanneemt, nadrukkelijk buiten
beschouwing. De formalistische kunsthistorici en theoretici duidden hun
2

vakgebied aan met de term ‘Kunstwissenschaft’. Belangrijkste
grondleggers van deze nieuwe ‘wetenschap’ waren Heinrich Wöllflin en
Aloïs Riegl. Zij ontwikkelden een stijlanalytische methode om tot een
objectieve beschrijving en classificatie van vormstructuren in
kunstwerken en gebouwen te komen.

3

De opvattingen en methoden van de formalistische
kunstwetenschap blijken cruciaal voor de ontwikkeling van Duitse
stadsonderzoek na 1900. Zo extrapoleerde de Duitse kunsthistoricus
A.E. Brinckmann de methoden van het formalisme – in het bijzonder die
van Wölfflin - naar het veld van het stadsonderzoek. Hij trachtte hiermee
het stadsesthetisch onderzoek van Sitte uit het, in zijn ogen, romantischidealistische kader te trekken en hier een op formalistische leest
geschoeide beschouwingswijze van de stadsvorm tegenover te stellen.
Vooral de vormcategorie ‘ruimte’ in relatie tot de factor ‘tijd’ speelde
hierbij een centrale rol. Waar Sitte in 1889 reeds een belangrijke aanzet
had gegeven tot een studie van de stedelijke ruimte als esthetische
vormcategorie (§3.3), bracht de Kunstwissenschaft in de jaren
daaropvolgend het esthetisch onderzoek naar de architectonische en
4

stedelijke ruimte in een stroomversnelling. Gezien de centrale plek die
2

De ontwikkeling van de Kunstwissenschaft behelsde een poging van kunsthistorici in
Duitsland om hun vak als zelfstandige wetenschappelijke discipline erkend te krijgen aan
de universiteiten. Deze institutionalisering ging vergezeld van de oprichting van de
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft in 1908, compleet met eigen tijdschrift en
congressen. Tot een leerstoel voor Kunstwissenschaft is het in Duitsland echter nooit
gekomen. Zie: M. van Mechelen, Vorm en betekening. Nijmegen 1993, pp. 16-17.
3
Voor een bondige introductie tot Wölfflin en Riegl en hun werk raadplege men: E. Fernie
(red.), Art History and its Methods: A Critical Anthology. Londen 1995, pp. 116-151. Zie
voor een uitvoerige beschouwing van het stijl-begrip in de kunsten en de plaats hierbinnen
van de stijl-analytische methode van Riegl en Wölfflin het artikel van de kunsthistoricus en
semioticus M. Shapiro, ‘Style’, in: A.L. Kroeber (red.), Anthropology Today. An
Encyclopedic Inventory. Chicago, 1953, pp. 287-312.
4
Zie over de ontwikkeling van het architectonisch ruimtebegrip in de Duitse architectuur
en stedenbouw vanaf 1890 in de context van de formalistische esthetica: Th. Kellmann,
Architektur und Anschauung. Der Raumbegriff in Architektur und Städtebau der deutschen
und niederländischen Moderne von 1890 bis 1930 im Vergleich. Hamburg/Münster 1992,
alsmede: C. van de Ven, Space in Architecture. The Evolution of a New Idea in the Theory
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het ruimtebegrip in het stadsonderzoek na 1900 zou in gaan nemen, is
het van belang hier eerst kort de thematisering van deze notie in het
kunstwetenschappelijk onderzoek door twee van haar vooraanstaande
vertegenwoordigers aan de orde te stellen: Von Hildebrand en
Schmarsow. Daarnaast is enig inzicht in de betekenis van Wölfflin’s
‘kunsthistorische grondbegrippen’ gewenst om de door Brinckmann
ontwikkelde methode van stadsanalyse te kunnen plaatsen.
5.1.1 Plastische vorm en ruimte: Adolf von Hildebrand
Een voor de kunst- en architectuurtheorie van rond de eeuwwisseling
zeer invloedrijke studie was Das Problem der Form in der bildenden
Kunst (1893) van beeldhouwer, schilder en kunsttheoreticus Adolf von
Hildebrand (1847-1921). Na zijn studie aan de school voor beeldende
kunsten in Nürnberg en München verbleef von Hildebrand enkele jaren
in Rome, waar hij zijn voorliefde voor de antieke en renaissancistische
kunst ontwikkelde. Tevens ontmoette hij hier de Duitse jurist en filosoof
Konrad Fiedler, via wie von Hildebrand zich zou gaan toeleggen op
5

kunsttheorie. Von Hildebrand en Fiedler vertegenwoordigden een
nieuwe stroming in de Duitse beeldende kunst en esthetica die afstand
nam van zowel het Naturalisme als het Idealisme: een kunstwerk is
noch een positivistische Naturnachahmung noch een idealistische Ideen
Darstellung, maar een autonome wereld die zich onderscheidt van de
natuur en waarvan de betekenis slechts besloten ligt in de vorm van het
werk. Of in de woorden van Fiedler: ‘Die Kunst is auf keinem anderen
Wege zu finden als auf ihrem eigenen.’

6

and History of the Modern Movements. Assen 1978, dl. 3: ‘Ideas of space in German
architectural theory, 1850-1930’.
5
Zie voor een uitgebreide biografie: www.adolf-von-hildebrand.de, D. von Erffa (red.),
Hildebrand Stiftung, München.
6
Mallgrave en Ikonomou, a.w. pp. 30 en 37; H. Faensen, Die bildernische Form. Die
Kunstauffassungen Konrad Fiedlers, Adolf von Hildebrands und Hans von Marées. Berlijn
1965, p. 31. Het citaat van Fiedler komt uit: Über die Beurteiling von Werken der bildenden
Kunst (1876), in: Conrad Fiedler: Schriften zur Kunst. 2 dln. Hrsg. v. G. Boehm. München:
2
1971, 1991 , dl. 1 p. 18.

224

5. HET WOONBLOK ALS ARCHITECTONISCHE COMPONENT

In Das Problem der Form ontwikkelt von Hildebrand het
theoretisch fundament voor zijn formalistische kunstopvatting en richt
zich daarbij zowel op de beeldende kunsten als op de architectuur.
Centraal in zijn onderzoek staat de relatie tussen de plastische vorm
van een esthetisch object en de ‘Vorstellung’ ervan, dat wil zeggen de
mentale perceptie door de mens. Cruciaal voor deze plastische
voorstelling van een object is volgens von Hildebrand de gelijktijdige
voorstelling van de ruimte waarin dit object zich bevindt. Ruimte is zowel
tegengesteld als complementair aan dingen, waarmee het begrip ‘vorm’
7

gedefinieerd kan worden als een ‘Begrenzung eines Räumlichen’. In
Das Problem der Form onderzoekt von Hildebrand de consequenties
van deze formele ruimteopvatting voor de beeldhouwkunst en
architectuur.
In zijn boek stelt von Hildebrand de relatie centraal tussen de
plastische vorm van een object en zijn verschijning. Von Hildebrand
onderscheidt hiertoe twee waarnemingsvormen: een statische en een
dynamische (of bewegings) voorstelling. Bij statische waarneming wordt
een voorwerp vanuit een veraf gelegen standpunt waargenomen en
produceert het een Fernbild. De stilstaande beschouwer neemt in deze
situatie een totaalbeeld waar, dat tweedimensionaal is: Gesamtbild. Van
dit tweedimensionale beeld wordt vervolgens door beweging van de
ogen of het innemen van verschillende standpunten mentaal een
driedimensionaal beeld geconstrueerd. Wanneer de beschouwer echter
dicht op het voorwerp staat heeft hij het object niet meer in één blik in
het vizier, er is steeds maar een deel scherp te krijgen: Nahbild. In
plaats van een totaalbeeld treden verschillende enkelvoudige
verschijningen op, die door de beweging van de ogen en verschillende
scherpstellingen onderling verbonden worden.

7

8

3

A. von Hildebrand, Das Problem der Form in der Bildenden Kunst. Straatsburg 1893 ,
1913, p. 166; Th. Kellmann, Architektur und Anschauung, a.w. p. 22.
8
Hildebrand, Das Problem der Form a.w., pp. 5-7.
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Von Hildebrands theorie van het Fernbild, de vlakke twee
dimensionale beeldprojectie van een driedimensionale ruimte-indruk,
betrof primair de schilderkunst. Bij de waarneming van sculpturen en
gebouwen speelt daarentegen vooral het bewegen van de waarnemer
rond het object, de verschillende instellingen van de ogen en de
opeenvolging van visuele indrukken, kortom: de Bewegungsvorstellung
een belangrijke rol. Voor de waarneming van een driedimensionaal
object en de plastische voorstelling ervan is verder ook de voorstelling
van de ruimte waarin het object zich bevindt van belang. De grote,
algemene ruimte wordt volgens von Hildebrand plastisch voorgesteld als
een Hohlraum, een uitgeholde ruimte. De voorstelling van deze
Raumganzen is enkel mogelijk in relatie tot de voorstelling van objecten
binnen deze ruimte. Waar de begrenzing of de vorm van het object
enerzijds duidt op zijn eigen volume, vormt het anderzijds ook de grens
van de hem omgevende ruimte of het luchtvolume. Daarnaast kan ook
door de groepering van verschillende objecten onderling een
voorstelling verkregen worden van de ruimte die zich tussen hen in
bevindt, het luchtvolume dat zij begrenzen of omsluiten.

9

In zijn architectuurbeschouwingen richtte von Hildebrand zich
vooral op de plastische eigenschappen van gebouwen, hun
driedimensionale, kubische verschijning binnen een grote, algemene
ruimte. Zo dient men de Griekse tempel volgens hem conceptueel te
begrijpen als een ‘geschlossene Raummasse’, een ruimtelichaam dat
begrensd en omsloten is door zuilen. De ruimtelijke ervaring van de
binnenruimte van gebouwen kwam in zijn studie dus niet aan de orde,
evenmin het verschil tussen de ervaring van binnen- en buitenruimte.

10

Van belang voor de waarneming van gebouwen is voor von Hildebrand
vooral de ruimte waarin zij zich bevinden: gebouwen in de vrije, open
ruimte of bouwwerken omgeven door andere gebouwen in een
9

Von Hildebrand, p. 30.
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stedelijke ruimte. Het vraagstuk van de stedelijke ruimte was voor von
Hildebrand vooral object van studie in relatie tot de positionering van
sculpturen en fonteinen in de stad en de wijze waarop de gebouwde
omgeving van invloed was op hun waarneming. Als beeldhouwer
spande hij zich herhaaldelijk in om ook de stedelijke ruimte en haar
bebouwing in zijn opdrachten te betrekken en deze zelfs aan te passen
wanneer zijn sculptuur daarom vroeg, zoals bijvoorbeeld in het geval
van zijn Hubertus-Brunnen in München.

11

Het vraagstuk van de stedelijke ruimte was reeds door Sitte in
zijn boek uit 1889 centraal gesteld (zie §3.3). Von Hildebrand
ontwikkelde zijn ideeën over de waarneming van de (stedelijke) ruimte
evenwel zonder kennis van Sitte’s Städtebau. De voorstudies voor Das
Problem der Form waren reeds bij de verschijning van Sitte’s boek ver
gevorderd; von Hildebrand zou het boek van Sitte pas enkele jaren later
lezen.

12

Een belangrijk verschil met Sitte’s ruimteopvatting is echter dat

von Hildebrand vooral het belang van de bewegingsindruk benadrukt bij
de waarneming van plastische objecten, zoals gebouwen in de stad,
terwijl Sitte zijn idee van het picturale stadsbeeld geheel construeerde
uitgaande van een statische waarneming van de beschouwer, analoog
aan de aanschouwing van een toneel decor of tweedimensionaal
geschilderd stadsgezicht (zie §3.3.2). Vooral deze verschuiving van
‘statisch’ naar ‘dynamisch’ ruimteperceptie onderzoek zou een
belangrijke impuls geven aan de verdere ontwikkeling van het Duitse
stadsesthetisch onderzoek na 1900.

10

Von Hildebrand pp. 73 en 74, en D. Sattler, Adolf von Hildebrand und die Architektur.
München, 1932, pp. 30-31.
11
Von Hildebrands geschriften over bouwkunst en stadsbouwkunst zijn opgenomen in:
Adolf von Hildebrand, Gesammelte Schriften zur Kunst. Hrsg. v. H. Bock. Köln en Opladen
2
1969, 1988 .
12
Sattler, Adolf von Hildebrand und die Architektur. a.w. p. 15.
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5.1.2 Architectuur als het vormgeven van ruimte: August
Schmarsow
In hetzelfde jaar dat Hildebrand zijn essay publiceerde (1893),
omschreef August Schmarsow (1853-1936) in zijn inaugurele rede bij de
aanvaarding van de leerstoel kunstgeschiedenis aan de universiteit van
Leipzig (een post waarnaar ook Wölfflin en Robert Vischer tevergeefs
soliciteerden) de essentie van architectuur als het maken van ruimte
13

(Raumgestaltung) . Hoewel opgeleid als kunsthistoricus richtte
Schmarsow zich in Leipzig op een onderzoek naar algemene,
universele principes (Grundbegriffe) van de kunst, zich voegend in de
uitgangspunten van de nieuwe Kunstwissenschaft. Ingegeven door zijn
brede academische vorming (Schmarsow studeerde niet alleen
kunstgeschiedenis, maar volgde ook colleges archeologie,
geschiedenis, filosofie en Duitse letterkunde) streefde hij een
interdisciplinaire benadering na door esthetica en een historische
analyse van kunstwerken te combineren. Daarbij liet Schmarsow zich
tevens in hoge mate leiden door de psychofysische (waarnemings-)
theorieën van Johan Friedrich Herbart, Wilhelm Wundt en Theodor
Lipps.

14

Met zijn theorie van de Raumgestaltung bood Schmarsow een
e

alternatief voor de in de 19 eeuw dominante stilistische en decoratieve
benaderingen van architectuur door het historisme en de art-nouveau,
die haar in zijn opvatting reduceerden tot het decoreren van
oppervlakken.

15

Schmarsow poneerde dat wanden in de architectuur

niet primair dragers van decoraties zijn (‘Trägerin einer
Flachendekoration’) maar in meest wezenlijke zin ruimteomsluitend
(raumabschließende Ebene).
13

16

Wanneer men architectuur definieerde

A. Schmarsow, Das Wesen der architektonischen Schöpfung. Antrittsvorlesung (1893).
Leipzig, 1894.
14
Zie: Mallgrave en Ikonomou a.w. pp. 57-58.
15
R. de Fusco, Segni, storia e progetto dell’architettura. Rome, 1973, p. 93, gec. in M.
Schwarzer, ‘The Emergence of Architectural Space: August Schmarsow’s Theory of
Raumgestaltung’, in: Assemblage nr. 15, 1991, p. 52.
16
Th. Kellman, Architektur und Anschauung, pp. 31-32.
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als een ‘kunst van het bekleden’ (Bekleidungskunst) – zoals Semper
had gedaan

17

- werd de arbeid van de architect letterlijk en figuurlijk

‘oppervlakkig’; een compositie van puur technische en decoratieve aard,
het opplakken van overgeleverde stijlen op een constructief raamwerk.
Architectuurbeschouwing moest zich daarom volgens Schmarsow
verplaatsen van het exterieur naar het interieur van bouwwerken.

18

Of

het nu grotwoningen, tenten, primitieve hutten, tempels of een
monumentaal openbaar gebouw betrof: in meest algemene zin gaat het
in alle gevallen om ruimtelijke constructies (Raumgebilde). De essentie
van architectuur bestond volgens Schmarsow dan ook in het omsluiten
van ruimte (Raumabschließung).

19

Deze definitie ging ook op voor het

groeperen van meerdere gebouwen onderling tot grotere ruimtelijke
ensembles, zoals straten of pleinen, kortom: voor het stadsontwerp.

20

Schmarsow werkte deze theorie van de architectonische ruimte
nader uit in zijn boek Grundbegriffe der Kunstwissenschaft (1905).

21

Het

vertrekpunt van dit werk is de stelling dat alle artistieke creatie
gebaseerd is op lichamelijke ervaringen (Körperempfindung). Ieder vorm
van kunst moet begrepen worden als een afbeelding van lichamelijke
intuïties: Flächengefühl (schilderkunst), Körpergefühl (beeldhouwkunst),
Raumgefühl (architectuur). Hoewel ruimte wel kan worden
gerepresenteerd in een schilderij of plastiek, kan ze alleen concreet
gecreëerd en ervaren worden in de architectuur. Ruimtelijke ervaring –
en daarmee de ervaring van architectuur – komt tot stand door het
bewegen door een ruimte, door de mobiele interactie van het menselijk
lichaam met zijn omgeving. Ruimtelijk bewustzijn is volgens Schmarsow

17

e

Architect G. Semper ontvouwde zijn theorie van de bekleding in het invloedrijke 19
eeuwse architectuurtractaat Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder
praktischen Aesthetik. 2 dl. Frankfurt a.M., 1860 en 1863.
18
Schmarsow, Das Wesen der architektonischen Schöpfung, p. 3.
19
Ibid., pp. 9-10.
20
Ibid., pp. 24-25.
21
A. Schmarsow, Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Am Übergang vom Altertum zum
Mittelalter kritisch erörtert und in systematischem Zusammenhange dargestellt. Leipzig en
Berlijn, 1905.
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zowel psychologisch als fysionomisch bepaald en begint bij het
bewustzijn van de vorm van het eigen lichaam, de menselijke anatomie,
en diens relatie tot zijn omgeving, de ruimte waarin het zich bevindt.
Schmarsow onderscheidde hierbij drie dimensies: hoogte, breedte,
diepte. Hoogte wordt bepaald door de dominante positie van het
lichaam in relatie tot zijn omgeving, de staande figuur (aufrechte
Haltung), die een verticale as markeert. De tweede dimensie is breedte,
ervaren ‘als Ausbreitung von der Mittellinie nach beiden Seiten und als
Abwägung der beiden Hälften gegeneinander’, aangegeven door een
horizontale as. De beweging door de ruimte transformeert de eerste en
tweede dimensie tenslotte in een derde: diepte, welke de opeenvolging,
het na elkaar (Nacheinander) vertegenwoordigt. Deze drie dimensies
vormen volgens Scharsow de natuurlijke oorsprong van de drie
hoofdwetten van alle menselijke creatie: proportie, symmetrie, ritme.
Proportie (eerste dimensie) heeft betrekking op de verhouding van
lichaamsdelen onderling; symmetrie (tweede dimensie) komt overeen
met de paarsgewijze organisatie van ogen, oren, ledematen, handen en
voeten; ritme (derde dimensie) correspondeert met de beweging van het
lichaam.

22

Met zijn theorie van Körperempfindung maakt Schmarsow

een ‘fenomenologische’ wending binnen de Kunstwissenschaft en
neemt hij afstand van een formalistische esthetica op objectief
psychologische basis zoals die van von Hildebrand.

23

Anderzijds

bevestigt Schmarsow met zijn theorie over de derde dimensie von
Hildebrands opvatting over het belang van beweging door de ruimte
voor de ervaring ervan, zei het dat Schmarsow vooral de binnenruimte

22

A. Schmarsow, Grundbegriffe der Kunstwissenschaft, pp. 34, 40 en 41; zie voor een
bespreking van Schmarsows theorie van ‘ruimtelijke intuïtie’: Schwarzer, ‘The Emergence
of Architectural Space’ a.w., pp. 54-56 alsmede: Mallgrave en Ikonomou a.w. pp. 61-63.
23
Schmarsows verwantschap met de fenomenologie wordt expliciet in een artikel uit 1919
waarin hij de fenomenologie van Max Scheler bespreekt: Schmarsow, ‘Kunstwissenschaft
und Kulturphilosophie mit gemeinsamen Grundbegriffen’, in: Zeitschrift für Aesthetik und
allgemeine Kunstwissenschaft nr. 13, 1919. Mallgrave en Ikonomou (a.w. pp. 65-66)
wijzen verder op de verwantschap tussen het denken van Schmarsow en fenomenoloog
Husserl aangaande noties over beweging en ruimte, ‘Leib’ en ‘Körper’.
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van gebouwen op het oog heeft terwijl von Hildebrand zich juist richt op
de buitenruimte die door gebouwen onderling gevormd wordt.
Belangwekkend voor de ontwikkeling van de Duitse stadsesthetiek na
1900 was tenslotte vooral Schmarsows toevoeging van het aspect van
ritmiek in relatie tot de beweging door de (stedelijke) ruimte, zoals we
verderop nog zullen zien in het werk van Brinckmann.
5.1.3

Een systeem van polaire grondbegrippen in de kunst:
H. Wölfflin
Waar von Hildebrand en Schmarsow met hun onderzoek naar het
ruimtebegrip in de kunst en architectuur een alternatief trachten te
e

ontwikkelen voor de 19 eeuwse preoccupatie met historische stijlen,
beoogde de Zwitserse kunsthistoricus Heinrich Wölfflin (1864-1945) een
meer omvattend ‘vormsysteem’ van de kunsten in kaart te brengen.
Wölfflin ontwikkelde een methode om de formele kenmerken van kunst
en architectuur in brede zin objectief te kunnen beschrijven: naast
‘ruimte’ onderscheidde hij ook vormaspecten als ‘plastiek’, ‘vlak’, ‘lijn’,
‘licht’, ‘schaduw’ etc. Zichzelf niet zozeer als kunsthistoricus maar
eerder als kunstwetenschapper opvattend, wilde Wölfflin de
conventionele kunstgeschiedenis, die in zijn ogen slechts een
opsomming was van feiten en namen, uitbreiden met inzichten uit de
(psychologische) esthetica:
Eine Geschichte, der nur immer konstatieren will, was
nacheinander gekommen ist, kann nicht bestehen; sie würde
sich namentlich täuschen, wenn sie glaubte, dadurch “exakt”
geworden zu sein. Man kann erst da exakt arbeiten, wo es
möglich ist, den Strom der Erscheinungen in festen Formen
aufzufangen. Diese festen Formen liefert der Physik zum
beispiel die Mechanik. Die Geisteswissenschaften entbehren
noch dieser Grundlage; sie kann allein in der Psychologie
24
gesucht werden.

24

H. Wölfflin, Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. (Diss.) München 1886,
in: Kleine Schriften. Hrsg. v. Joseph Ganter. Bazel 1946, p. 45.
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Vanuit zijn multidisciplinaire achtergrond (Wölfflin studeerde o.a.
kunstgeschiedenis bij de gerenommeerde Jacob Burckhardt in Bazel,
filosofie bij Wilhelm Dilthey in Berlijn en esthetica bij Johannes Volkelt in
Jena) trachtte Wöllflin verschillende inzichten en methoden uit de
disciplines geschiedenis, filosofie en esthetica samen te brengen om zo
hun individuele tekortkomingen en beperkingen op te heffen: ‘Was die
Kunsthistoriker hierüber sagen ist grundloses Gerede und den
Philosophen fehlt meist die kunsthistorische Bildung’.

25

Wölfflin baseerde zijn kunstwetenschappelijke methode op de
veronderstelling van een polaire ontwikkeling van stijlen door de tijd:
Iedere stijl bezit de tegengestelde formele kenmerken van die van de
voorafgaande periode. Wölfflin onderscheidde hierbij twee
hoofdstromen: ‘klassieke’ en ‘niet-klassieke’ of ‘barokke’ perioden.

26

Iedere afzonderlijke periode in de geschiedenis van de kunsten was tot
een van deze polaire categorieën te herleiden, zodat de geschiedenis
van de kunst opgevat wordt als een continue afwisseling van ‘klassieke’
en ‘barokke’ perioden. Met deze veronderstelling van een polaire
e

stijlontwikkeling brak Wölfflin met de in de 19 -eeuw dominerende
hegeliaanse geschiedopvatting, die uitging van een lineaire dialectische
historische ontwikkeling. Wölfflin volgde daarentegen de cyclische
geschiedopvatting van zijn leermeester Burckhardt, die geconcentreerd
was rond historische parallellen en constanten, het zoeken naar het
algemene, zich herhalende in de geschiedenis.

25

27

De begrippen

Wölfflin, dagboekaantekeningen geciteerd in: J. Gantner (red.), Heinrich Wölfflin, 18641945: Autobiographie, Tagebücher und Briefe. Bazel, 1982, p. 29.
26
Zie voor een kritische bespreking uit de Angel-Saksische hoek van Wölfflins methode
van polaire stijl vergelijking: E.H. Gombrich, ‘Norm and Form: The Stylistic Categories of
Art History and their Origins in Renaissance Ideals’, in: idem, Norm and Form. Studies in
4
the Art of the Renaissance. Oxford 1966, 1985 , pp. 89-98, alsmede M. Podro, The Critical
Historians of Art. New Haven/Londen, 1982, hfdst. 6&7. Zie echter ook: A. Hauser, The
Social History of Art, a.w. pp. 425-433.
27
Zie W. Rehm, ‘Einführung’, in: Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien
2
(1860). Stuttgart, 1960, 1987 , pp. 9-10. Waar de dialectiek van Hegel uitgaat van een
lineaire ontwikkeling van de geschiedenis via een continue proces van opheffing van
tegenstellingen via hun synthese, zijn de polaire grondbegrippen van Wölfflin - klassiek en
barok – juist universele, historische constanten die elkaar in een cyclische beweging
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‘klassiek’ en ‘barok’ verwijzen bij Wölfflin dan ook niet meer naar twee
specifieke perioden in de geschiedenis, maar zijn constanten die elkaar
in een cyclisch proces steeds weer opnieuw afwisselen. Het polariseren
van stijlen impliceert overigens niet dat Wölfflin de Renaissance en
Barok als statische gegevens beschouwt. Zoals de ondertitel van zijn
Renaissance und Barock reeds aangeeft spreekt hij wel degelijk over
het ontstaan, de ontwikkeling en de transformatie van stijlen in de tijd.
Zo is de Barok ingeklemd tussen Renaissance en Classicisme, met hun
respectievelijke overgangsstijlen van ‘laat-Renaissance’ (Wöllfin
gebruikt nog niet de term ‘Maniërisme’) en ‘Rococo’.

28

De

tegenoverstelling van Renaissance en Barok was overigens
conceptueel pas mogelijk geworden door de recente ‘ontdekking’ van de
Barok als zelfstandige stijlcategorie en periode door de Duitse
kunstgeschiedenis, waarover meer in het volgende hoofdstuk (§6.2.1).
In Renaissance und Barock ontwikkelt Wölfflin een vijftal polaire
begrippenparen waarmee de formele kenmerken van elk kunst- en
bouwwerk uit iedere willekeurige periode beschreven kan worden:
lineair-schilderachtig, vlak-diep, veelheid-eenheid, geslotenheidopenheid, helderheid-vaagheid. Deze grondbegrippen, die hij overigens
pas 27 jaar later systematisch zou uitwerken in zijn hoofdwerk
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (1915), belichamen de algemene,
universele formele wetmatigheden die zijns inziens ten grondslag liggen
aan alle kunstproductie. Hoewel hij deze grondbegrippen ook wel
aanduidt als ‘Kategorien der Anschauung’, waarschuwt Wölfflin ervoor
dat ze niet begrepen mogen worden als Kantiaanse a-priori categorieën,
zonder hierbij overigens duidelijk te maken waarom niet.

29

Met zijn

afwisselen. Burckhardts cyclische geschiedsopvatting was overigens ook van grote
invloed op het denken van een andere befaamde anti-Hegeliaan, diens Bazelse collega en
vriend, filosoof Friedrich Nietzsche.
28
H. Wölfflin, Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung
3
des Barockstils in Italien. München, 1888, 1908 , pp. 2-3. ‘Maniërisme’ werd pas rond
1920 een ‘technische’ kunsthistorische term.
29
H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der
neueren Kunst. München, 1915, p. 238.
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systeem van binaire grondbegrippen ondernam Wölfflin een van de
eerste samenhangende pogingen om de formele structuur van een
kunstwerk via het kunstwerk zelf te analyseren. Of, om in het
structuralistisch jargon van Tafuri te spreken: Wölfflins onderzoek
begeeft zich niet op het vlak van ‘betekenissen’ maar op dat van de
formele structuur, dat van de ‘betekenaars’.

30

Het onderscheid tussen Klassiek en Barok komt in eerste
instantie tot uitdrukking in Wölfflins tegenstelling tussen ‘lineaire’ en
‘schilderachtige’ (Malerische) vormkenmerken. De lineaire stijl werkt met
lijnen en vlakken, de schilderachtige met ruimte en massa’s. Het
klassieke kenmerkt zich door helder onderscheiden vormelementen die
een duidelijke zelfstandigheid bezitten en geordend zijn in een plat vlak;
zij hebben heldere, scherpe, lineaire contouren. In de Barok
daarentegen schuiven de delen voor elkaar langs, door elkaar heen,
overlappen elkaar, vloeien in elkaar over, versmelten. De grenzen van
de vorm worden amorfer, de vormen complexer. Het geheel wordt
ruimtelijk gearticuleerd, de delen organiseren zich niet enkel naast of
boven elkaar maar ook in de diepte, ze vormen een reliëf. De klassieke
compositie is star en statisch, die van de Barok is vloeiend en
suggereert beweging. De klassieke stijl is een strenge stijl die zich
kenmerkt door regelmatige, symmetrische ordening, metrische en
ritmische patronen. De Barok kenmerkt zich daarentegen door vrije
compositie, speelt een spel met licht en schaduw, onttrekt zich
ogenschijnlijk aan formele regels, lost alle regelmaat op. Tenslotte wordt
een klassieke vorm gekenmerkt door een harmonische compositie
waarin de samenstellende delen hun zelfstandigheid behouden; ze zijn
duidelijk van elkaar onderscheiden en aan te wijzen. In de barokke vorm
overheerst een grotere, samenvattende eenheid, waarin de

30

M. Tafuri, Theories and History of Architecture. Londen etc. 1980, p. 188.
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zelfstandigheid van de delen is opgelost en onderworpen aan het groter
geheel.

31

Met zulke grondbegrippen bood Wölfflin de nog jonge
kunstwetenschap een praktisch instrument om kunstwerken en
gebouwen uit verschillende perioden op een objectieve wijze te kunnen
beschrijven en classificeren. Wat hij zelf waarschijnlijk niet kon
bevroeden, is dat zijn bovenhistorische vormcategorieën niet alleen op
bestaande werken uit het verleden konden worden toegepast, maar ook
om nieuw te ontwikkelen vormen voor de toekomst te beschrijven.
Vooral deze dubbele potentie van Wölfflins methode bood in een sterk
op de praktijk van de toekomst gerichte architectuur- en stadsanalyse
een uitgelezen instrument voor operatief onderzoek.
5.2 Het woonblok als plastisch materiaal van het stadsplan:
A.E. Brinckmann
De inzichten en methoden van het kunstwetenschappelijk onderzoek
beperkten zich niet alleen tot de studie van beeldende kunst en
architectuur, maar zouden weldra ook hun ingang vinden in het
stadsonderzoek.

32

Deze kunstwetenschappelijke benadering van

stadsvormen luidde daarmee een beslissende fase in het Duitse
stadsonderzoek na 1900 in. De belangrijkste vertegenwoordiger binnen
deze nieuwe generatie stadsstudies was zonder twijfel kunsthistoricus
A.E. Brinckmann.
Albert Erich Brinckmann (1881-1958) promoveerde in 1905 op
vierentwintigjarige leeftijd in Berlijn bij Wölfflin op een studie over
middeleeuwse schilderkunst. In 1908 publiceerde hij Platz und
Monument, zijn Habitationsschrift, waarmee een periode van
stadshistorische studies begon.

33

Deze studie leverde hem uiteindelijk in

31

Wölfflin, Renaissance und Barock, pp. 15-19, 24-25 en 27.
Zie: C. van de Ven, Space in Architecture, p. 110.
33
Naast Platz und Monument zijn de belangrijkste publicaties van Brinckmann tot aan het
Interbellum over de geschiedenis van de stadsbouwkunst: Deutsche Stadtbaukunst in der
Vergangenheit. Frankfurt, 1911; Stadtbaukunst des 18. Jahrhunderts. Berlijn, 1914 (reeks
32
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1912 een hoogleraarschap aan de TH van Karlsruhe. Brinckmann
behoorde tot de eerste generatie kunsthistorici met de specifieke
leeropdracht architectuurgeschiedenis. In die functie legde hij zich als
eerste Duitse kunsthistoricus specifiek toe op de geschiedenis van de
stedenbouw als artistieke uitdrukkingsvorm, waarvoor hij de term
Stadtbaukunst introduceerde. Vanaf 1920 richtte zijn aandacht zich
steeds meer naar de geschiedenis van de architectuur en
kunstgeschiedenis in het algemeen. In Karlsruhe maakte Brinckmann
een begin met een systematische historiografie van de Europese
stadsbouwkunst, gebaseerd op de methode van de Kunstwissenschaft.
Analoog aan het formalistische onderzoek van m.n. zijn leermeester
Wöllflin, von Hildebrand en Schmarsow bestudeerde Brinckmann de
formele structuur van Europese steden en ontwikkelde een classificatie
van hun vormeigenschappen. Brinckmann gold gedurende het eerste
e

kwart van de 20 eeuw zowel nationaal als internationaal als pionier en
gezaghebbend specialist op dit terrein.

34

5.2.1 De architectonische structuur van de stadsvorm
In 1908 publiceerde Brinckmann Platz und Monument - opgedragen aan
zijn voornaamste leermeester, Wölfflin - waarmee een periode van
intensieve studie van de geschiedenis van stadsvormen begon, met
nadruk op architectuuresthetische aspecten: een beschouwingswijze
van de stad die tot dan toe was uitgebleven, aldus Brinckmann in de
openingszinnen van zijn boek: ‘Vorliegende Arbeit wendet sich einem
gebiet zu, das von der kunsthistorischen wie ästhetischen Betrachtung

Städtebauliche Vorträge Bd. 7, Heft 1); ‘Stadtbaukunst’, in: Die Baukunst des 17. und 18.
Jahrhunderts. Dl. 1, Romanische Länder. Berlijn, 1915, pp. 152-183, 300-328 (reeks
Handbuch der Kunstwissenschaft); Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte und
neuzeitliche Ziele. Berlin, 1920 (reeks Handbuch Der Kunstwissenschaft).
34
Zie voor een uitgebreid bio- en bibliografisch overzicht: A.E. Brinckmann, Verzeichniss
der Schriften. Hrsg. v. H. Ladendorf en H. Brinckmann. Köln, 1961. Helaas ontbreekt tot
op heden een monografische studie over leven het werk van deze voor de vroeg moderne
Duitse architectuur en stedenbouw zo belangrijke kunsthistoricus.
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wenig beachtet ist.’

35

Hoewel over sociale en economische aspecten

van stadsontwikkeling reeds de nodige studies verschenen waren, was
met een onderzoek naar de geschiedenis van de vorm van steden
(‘Formgeschichte der Städte’) nog nauwelijks een begin gemaakt, zo
constateert Brinckmann terugblikkend in 1920. Kunsthistorici
bestudeerden wel architectonische vormkenmerken van afzonderlijke
stedelijke bouwwerken – kerken, raadhuizen, paleizen – maar
bekommerden zich niet om de verankering van gebouwen in de
stedelijke structuur.

36

Platz und Monument bouwde in sommige opzichten voort op de
inzichten en methodiek van Sitte: een studie van een veelheid van
historische stadspleinen, die hij analyseerde op hun ruimte-esthetische
kwaliteiten. Tevens maakt Brinckmann in dit boek gebruik van dezelfde
tekentechniek als Sitte (§3.3.1): alle plattegronden van stadspleinen zijn
op een eenduidige schaal en tekenwijze weergegeven, zodat een
vergelijkende studie van de besproken pleinen mogelijk wordt. Deze
reductionistisch-analytische tekenwijze arceert de bebouwing en laat de
open ruimte wit, hetgeen de aandacht vestigt op het contrast tussen
‘bebouwd-onbebouwd’, ‘ruimte-plastiek’. Brinckmann formuleert in dit
boek tegelijk ook kritiek op Sitte, die hij de ‘Romantiker unter den
Stadtbauarchitekten’ noemt. Hij verwijt deze dat hij zich te eenzijdig op
de middeleeuwse stad richtte en zich in zijn studies beriep op een
esthetisch ‘gevoel’ in plaats van een kennis van de ‘architectonische
logica’. Sitte streefde met zijn ‘malerischer Bildwirkung’ slechts een
stedenbouw van ‘effecten’ na.

37

Zoals ik echter in hoofdstuk 3 heb laten

zien viel het met die ‘eenzijdige’ aandacht voor de middeleeuwen bij
Sitte nog al mee (zie §3.4.1). Daar waar Sitte bruikbare voorbeelden
voor de industriële stad zocht wendde hij immers zijn blik juist bewust
35

A.E. Brinckmann, Platz und Monument, a.w., p. V.
Brinckmann, Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche Ziele. Berlijn
1920, p. vii.
37
Brinckmann, Platz und Monument a.w., pp. 165 en 169.
36
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5.1/5.2

Plastiek en ruimte van de stadsvorm
5.2.1 Overzicht van pleinstudies van A.E. Brinckmann. De aan Sitte ontleende
tekenwijze in Platz und Monument en Deutsche Stadtbaukunst is gericht op het in
beeld brengen van het contrast bouwmassa/plastiek – stedelijke ruimte, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen monumentale, publieke bouwerken (donker grijs)
en private (woon-)bebouwing (licht grijs) rond de open pleinruimtes (wit) (vgl. afb.
3.3.3).
5.2.2 A.E. Brinckmann, Platz und Monument (1908) en Deutsche Stadtbaukunst
(1911): titelbladen
5.2.3 Florence, Piazza della Signoria: plattegrond en foto uit Platz und Monument.
Naast plattegronden documenteert Brinckmann zijn pleinstudies ook veelvuldig met
foto’s. Deze complementeren de architectonische ‘logica’ van de plattegroden met een
ruimtelijke impressie van het ‘stadsbeeld’. Hier: zicht vanaf het plein op het palazzo
Vecchio.
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5.3
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van de middeleeuwse stad naar die van de Barok, een punt dat
Brinckmann echter negeert. Het lijkt er dan ook op dat Brinckmann zich
via zijn Sitte-kritiek strategisch probeerde te positioneren binnen het
veld van het Duitse stadsonderzoek, waarmee hij tevens bewust
bijdroeg tot de marginalisering en uiteindelijke excommunicatie van de
Weense grondlegger van de stadsesthetiek. Hoewel de stadsstudies
van Brinckmann dus in sommige opzichten meer voortbouwen op Sitte
dan deze toegaf, is er op tenminste twee belangrijke punten wel degelijk
sprake van innovatie. Zich baserend op de nieuwste inzichten uit de
formalistische kunstwetenschap, verlegde Brinckmann de aandacht van
de picturale kenmerken van het stadsbeeld naar de architectonische,
plastischruimtelijke structuur van de stad. Een tweede belangrijke
amendering op het stadsesthetisch onderzoek van Sitte demonstreerde
Brinckmann door naast pleinen en de groepering van monumentale
gebouwen ook de stedelijke woonbebouwing als principieel element van
de stadsvorm te bestuderen. Deze vormde immers de bouwkundige
substantie van het stadsplan en bepaalde daarmee in hoge mate het
stadsbeeld:
Das Haus bestimmt die Physiognomie der Straße, der Stadt, es
ist das Material der Stadtbaukunst. Städte bauen heißt: mit dem
38
Hausmaterial Raum gestalten!
In deze beroemde slotzinnen van Platz und Monument vat Brickmann
kernachtig de belangrijkste uitgangspunten van zijn stadsvorm
onderzoek samen: de stedelijke woonbebouwing vormt de
basissubstantie van de ruimtelijke opbouw van een stadsplan en is
daarmee het bepalende element van het stadsbeeld. Het zijn deze
uitgangspunten die de basis vormden voor zijn vervolgonderzoek,
waarvan de resultaten kort daarop in de studie Deutsche Stadtbaukunst
(1911) gepubliceerd werden. Waar Platz und Monument vooral een
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historisch overzicht bood van de ontwikkeling van stadsvormen, was het
Brinckmann in dit nieuwe boek vooral te doen om op basis van
historische voorbeelden formele wetmatigheden van stadsvormen en
hun architectuuresthetische kwaliteiten af te leiden en te formuleren.
Auf das Festhalten von Motiven aus alten Städten kann es also
nicht ankommen, wohl abber können - und damit ist die Absicht
dieses Buches angegeben - allgemeine Formgesetze
baukünstlerischen Gestaltens in einer oft verblüffenden
39
Deutlichtkeit abgeleitet werden.
Deze algemene stadsesthetische principes worden vervolgens
systematisch behandeld in de afzonderlijke hoofdstukken van dit boek;
Plastische Großverhältnisse im Stadtbild; Ausbildung des Baublocks;
Rhythmus des Raumes; Straße und Perspektive; Funktion des
Platzraumes; die Stadt als künstlerisch einheitlicher Organismus. Net
als bij Sitte reikte het doel van een dergelijke studie verder dan de wil tot
historische kennis alleen; door de positieve formulering van algemene
vormwetten beoogde Brinckmann uitgangspunten te formuleren voor de
eigentijdse stadsbouwkunst: ‘[die] Grundbegriffe künstlerischer
Stadtgestaltung (...) bilden den Ausgangspunkt geschichtlicher
Untersuchung und gegenwärtigen Gestaltens.’

40

Brinckmann richt zich

met dit boek dan ook niet alleen op kunst- en architectuurhistorici, maar
vooral ook op architecten. Verheugd stelt hij daarom in het voorwoord bij
de tweede druk van Deutsche Stadtbaukunst (1921) vast dat zijn boek
vooral uit de hoek van de laatsten veel aandacht en bijval heeft
gekregen.

41

38

Ibid., p. 170.
A.E. Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit. Frankfurt, 1911,
2
1921 ; reprint Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 1985, a.w., p. 3.
40
Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst, a.w., voorwoord bij de 2e ed. van 1921, p. XVII
(cursivering van mij).
41
Idem.
39
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5.2.2 De compositie van de stedelijke ruimte: ritmiek en sequentie
Terwijl in de stadsesthetica van Sitte het stadsbeeld bepalend was dat
de beschouwer in één blik kon waarnemen, vertrok Brinckmann vanuit
het beeld van de stad als geheel: ‘Bij Sitte wordt het architectonisch
object gevormd door het gesloten beeld van de afzonderlijke ruimten,
zoals pleinen en straten die door gebouwen begrensd worden.
Tegenover dat gesloten beeld met zijn karakteristieke receptiewijze stelt
Brinckmann het “Raumprinzip”, dat het beeld van de stad als geheel
42

mogelijk moet maken’ . Het schilderachtige van Sitte is een
‘beeldmatige opvatting’ van een stedelijk ruimtefragment vanuit een
gefixeerd standpunt. Een architectonische opvatting van de stedelijke
ruimte daarentegen berust op het vermogen afzonderlijke ruimteindrukken mentaal aan elkaar te schakelen en zo een totaalbeeld te
construeren.

43

In tegenstelling tot Sitte, die zijn stadsesthetisch

onderzoek beperkt tot enkele monumentale momenten in de stad,
analyseert Brinckmann de stad dan ook als ‘architektonische
Gesamtkomposition’. Hem is het vooral te doen om ‘wie eine ganze
Stadt architektonische Vorstellung werden kann.’

44

In Brinckmann’s

perspectief wordt de gehele stad tot een ‘architectonisch bouwwerk’
(architektonisches Gebilde). In tegenstelling tot Sitte betrekt Brinckmann
dan ook het voortbewegen door de stad in zijn onderzoek en
introduceert daarmee ook de dimensie ‘tijd’ in de stadsesthetiek. Hij
schakelt zo over van een statisch naar een dynamisch
stadsperceptieonderzoek.

45

Vooral hier worden de invloed van het

ruimtebegrip van von Hildebrand en Schmarsow en ook Wölfflins
vormsysteem van de Barok duidelijk.

42

H. Engel en J. De Heer, 'Stadsbeeld en massawoningbouw', in: O, nr. 7, 1984, p. 11.
Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst, a.w., p. 118.
44
Brinckmann, Die Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts. dl. 1, Romanische Länder.
Berlijn, 1915, pp. vii, 164.
45
Zie verder voor het onderscheid in de stadsesthetiek van Sitte en Brinckmann: G.
Zucconi, ‘Da Sitte a Brinckmann: il primato della visione’, in: idem (red.), Camillo Sitte e i
suoi interpreti. Milaan, 1992, pp. 66-72.
43
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De factor tijd veronderstelt een opeenvolging, het achter en na
elkaar ‘oplichten’ van waarnemingsbeelden. De waarneming van de
stad als geheel komt in deze zienswijze tot stand door in onze
voorstelling afzonderlijke delen (Abschnitten), die na elkaar worden
waargenomen, in esthetische samenhang met elkaar te brengen. Deze
ordenende groepering of organisatie van de delen onderling brengt een
bepaald ‘ritme’ aan, een term die, zoals we eerder dit hoofdstuk zagen,
Schmarsow had geintroduceerd in zijn esthetica van de architectonische
ruimte (zie §5.1.2). Brinckmann onderscheidt vervolgens een ritme van
vlakken (Flächenrhythmus) van een ritme van plastische en ruimtelijke
constructies (Körperrhythmus).

46

Bij vlakken is sprake van proporties of

verhoudingen, welke in exacte getallen uitgedrukt kunnen worden. Bij
een massa of bij ruimte zijn de verhoudingen door perspectivische
vertekeningen daarentegen altijd relatief en moeten ze in relatie tot het
geheel bepaald worden:
Die wirksamen Proportionen des Stadtbaues sind in ihrer feinsten
Ausarbeitung nicht mehr rechnerisch darzustellen, wie es bei
Flächenproportionen allenfalls denkbar ist, sie sind optische und
müssen aus der Gesamtheit der Situation immer neu geschaffen
47
werden.
De architectonische opgave van de stedenbouw ziet Brinckmann in het
ontwerpen van regelmatig gevormde stedelijke ruimten en hun
onderlinge ritmische ordening:
Straßen und Plätze als positive Gebilde aufzufassen, sie als bestimmt
begrenzte Luftvolumina statt als formlose Reste zwischen Baublöcken
zu geben, sie in gute Größenverhältnisse zueinander zu setzen, endlich
sogar rhythmische Funktionen in ihrer Raummasse zum Ausdruck zu
48
bringen, ist höchste architektonische Aufgabe im Stadtbau.

46
47
48

Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst, a.w., p. 63.
Ibid, p. 23.
Ibid, p. 64.
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Beweging en ritme
Brinckmann bestudeert naast pleinen vooral het
plastisch karakter van het samenstel van open
ruimten in de stad. Daarbij analyseert hij de invloed
van het bewegen door dit netwerk op de (esthetische)
perceptie van de beschouwer. Naast geslotenheid van
het straatbeeld en uniformiteit in de plastiek van
bebouwing - welke voor eenheid van het straatbeeld
zorgt - spelen bewegingsbegrippen als ritme,
sequentie en diepte hierbij een belangrijke rol.
5.4 Klosterstraße Berlijn: plattegrond en foto. Het
gesloten straatbeeld wordt in dit voorbeeld volgens
Brinckmann bereikt door een continue
aaneengelsoten bebouwing van gelijke bouwhoogte
aan beide straatzijden: deze vormt een ‘stedelijke
wand’. De bocht in de straat zorgt voor een afsluiting
van het perspectief. De twee kerktorens vormen
belangrijke elementen in de ritmering van het
straatbeeld.
Uit: Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst (1911)
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5.5 Holz- en Sloßplatz in Erlangen:
plattegrond en foto. Voorbeeld van ritmering
van stedelijke straat (Hauptstrasse) door
pleinruimten (resp. Holz Markt en Schloss
Platz). Volgens Brinckmann ontstaat zo in
de route een ‘dynamische’ sequentie van
verschillendende stedelijke ruimtevormen.
De overgangen van plein- naar straatruimte
worden in dit voorbeeld benadrukt door de
plaatsting van identieke hoekgebouwen aan
weerszijde (‘Richthäuser’, in de plattegrond
donker gearceerd), zoals de foto laat zien
(genomen in noordelijke richting vanaf de
Holzmarkt).
Uit; Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst
(1911)
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Tegenover de directe ervaring van de afzonderlijke, gesloten
stadsbeelden – Sitte’s opvatting - stelt Brinckmann de ritmische
geleding, de opeenvolging van regelmatig gevormde ruimten, waaruit
een abstracte ervaring van het stadslichaam als geheel kon ontstaan.

49

Om nu constructief een ritmische opeenvolging van ruimten in een
stadsplan tot stand te brengen was het noodzakelijk de afzonderlijke
ruimtevormen duidelijk van elkaar te onderscheiden:
Rhythmik beruht auf Teilung in Bewegungsabschnitte. Eine
Straße kann als Raum wirken, sie kann sogar durch ihre
Perspektive eine gleichmäßige Bewegung in die Tiefe erhalten,
aber erst durch die Fixierung einzelner Abschnitte wird sie
50
rhythmisch gegliedert.
Daartoe dienden vooral de overgangen tussen de opeenvolgende
ruimten duidelijk en nadrukkelijk te worden gemarkeerd:
Erst durch eine feste und bestimmte architektonische Begrenzung
verschiedener Abschnitte hintereinander verwandelt sich die
51
rhythmische Teilung in rhythmische Reihung.
Dit kon men bewerkstelligen door bijvoorbeeld bij overgangen van de
ene naar de andere ruimte (bijvoorbeeld van straat naar plein) een
sprong in de wand te maken: door een gebouw aan beide
tegenoverliggende zijden iets uit de rooilijn naar voren te laten steken,
om zo visueel de grens en overgang tussen twee verschillende
ruimtelichamen aan te geven.

52

Ritmering is een bewuste esthetische ingreep die een zekere
regelmatigheid aanbrengt in een stadsplan. Het was volgens
Brinckmann dan ook vooral terug te vinden in ontworpen stadsdelen en
49

Engel en De Heer, a.w., p. 11.
Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst, a.w. p. 66.
51
Ibid., p. 72.
52
Ibid., p. 75.
50
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niet in wijken die in een lang tijdsverloop ‘natuurlijk’ gegroeid zijn en zich
daardoor kenmerken door onregelmatigheden en toeval. Daarom geeft
hij voor de eigentijdse stadsuitbreidingen de voorkeur aan een ritmisch
boven een schilderachtige stadsplan. Een ‘schilderachtige’ (picturesque)
stadsbouwkunst, gebaseerd op het bewust aanbrengen van
onregelmatigheden in de stadsvorm - geënsceneerd toeval - stond
volgens Brinckmann volstrekt haaks op de rationele eisen van
planmatige stadsuitleg in de moderne tijd:
Rhythmus verlangt gewisse Regelmäßigkeit, immer aber
Absichtlichkeit. Er wird sich daher vorwiegend in Stadtanlagen
finden, die über einem vorentworfenen Bebauungsplan
entstanden oder doch von einer spätern Zeit stark korrigiert sind.
Rhythmus ist das künstlerische Gesetz des bedachten Arbeitens
im Stadtbau, er wird nicht wie die sogenannte malerische
Gestaltung einen steten und ängstlichen Kampf zwischen
Planung und Ausbau durchzufechten haben. Ihm genügt eine
gemäßigte Lenkung, um die im Bebauungsplan niedergelegten
53
Absichten zu realisieren.
Dezelfde negatieve beoordeling van het gebruik van schilderachtige
54

motieven in de industriële stad is ook te lezen bij Sitte (zie §3.4.1) ,
maar Brinckmann laat ook deze keer een verwijzing naar zijn illustere
voorganger achterwege.
Een goede ritmering van stedelijke ruimtevormen, zo vervolgt
Brinckmann vervolgens, vergt een helder onderscheid tussen de
vormkarakteristieken van de opeenvolgende stedelijke ruimten. Dit
bereikt men door een wisselende opeenvolging van straten en pleinen,
die immers een tegengestelde ruimtewerking bezitten. Het relatief smal
profiel van een straat trekt de blik in de diepte waardoor de
ruimtewerking zich kenmerkt door beweging; op het plein wordt de
53

Ibid., p. 97.
Sitte spreekt in negatieve zin van ‘kunstmatige natuurlijkheid’, gedwongen
ongedwongenheden’ en ‘bedoelde onbedoeldheden’: C. Sitte, Der Städtebau nach seinen
54
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beweging echter vertraagd door de verbreding van de blik en komt
uiteindelijk tot rust:
Der Charakter der Straße als architektonische Form ist der eines
(...) ohne Aufenthalte sich entwickelnden Raumes. Seine
Bewegung verlangt eine entsprechende Fassung, ander das
Auge entlang gleiten kann, die es womöglich in die Tiefe zieht.
Erst der Platz, auf den die Straße mündet, ist der Aufenthaltsort,
der in seiner architektonischen Fassung retardierend wirken darf,
wo der Blick sich weit umtun kann. (...) Auf dem Platz geht die
Bewegung der Strasen in die Breite auseinander, kommt zum
55
stillstand.
Het stadsbeeld van Brinckmann is, kortom, in navolging van de ruimteesthetica van von Hildebrand en Schmarsow vooral dynamisch van aard
en komt tot stand door de beweging van de beschouwer door de stad.
Doorgeredeneerd vanuit dit perceptie-esthetisch oogpunt betekende dit
dat het ontwerp van de stad dient te berusten op een ritmische geleding
van stedelijke ruimten. De dimensie van tijd en ritme maakt het
Brinckmann mogelijk om de stad en het stadsontwerp te lezen als een
‘architectonische compositie’ of ‘architectonisch bouwwerk’.
5.2.3 De begrenzing van de stedelijke ruimte: de straat- en
pleinwand
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de stedelijke ruimte het centrale
aandachtspunt vormt in het stadsvormonderzoek van Brinckmann. De
bebouwing van de stad en haar architectuur spelen daarbij een
secundaire rol, en worden slechts als dienend gezien aan de
vormgeving van de stedelijke ruimte. Ook bij Sitte vormde de stedelijke
ruimte het primaire object van onderzoek, echter vooral om zo de
monumentale gebouwen van de stad beter tot hun recht te kunnen laten
komen. Bij Brinckmann is deze overweging vrijwel geheel afwezig: hij

4

künstlerischen Grundsätzen. Wenen, 1889, 1909 , Reprint: Braunschweig/Wiesbaden,
1983, p. 123.
55
Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst, a.w., pp. 98 en 131.
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richt zijn onderzoek immers op de vormgeving van woongebieden in de
stad, waar monumentale gebouwen schaars vertegenwoordigd zijn. In
deze stadsdelen moet de esthetiek van de stadsvorm het vrijwel geheel
hebben van de kwaliteit van stedelijke ruimte zelf.
Een belangrijk aandachtspunt in Brinckmann’s studies van de
stedelijke ruimte van woongebieden is de verticale opstand van de
stedelijke bebouwing. De façades van de gebouwen langs straten en
pleinen vormen immers de wanden die de stedelijke ruimten vormen en
begrenzen. Voor een zo zuiver mogelijke ervaring van de afzonderlijke
stedelijke ruimtevormen moet de vorm van de ruimte zich volgens
Brinckmann ononderbroken kunnen ontwikkelen. Hiertoe dient de
bouwmassa die de ruimte in- en omsluit zoveel mogelijk
aaneengesloten en plastisch gezien zo min mogelijk gedifferentieerd te
zijn:
Ganz allgemein läßt sich der Satz aufstellen: je mehr
differierendes Relief die Platzwandungen zeigen, um so weniger
kann der Platz eine Raumwirkung herausbilden. Umgekehrt
lassen sich durch maßvolle Flächenbehandlung die
verschiedensten Architekturen in ihrer Wirkung zu einer
56
raumumschließenden Platzwandung zusammenziehen.
Dit bepaalt volgens Brinckmann het verschil tussen bijvoorbeeld een
dorpsweg en een straat in de stad. De dorpsweg kent geen ruimtelijke
zelfstandigheid; de aandacht gaat hier uit naar de plastiek van de
individuele, veelal losstaande bebouwing die er langs ligt. Bij een
stedelijke straat daarentegen verschuift het accent van de individuele
bouwwerken naar de zelfstandigheid van de ruimte. Huizen langs de
straat gaan op in een bouwblok, worden onderdeel van een gesloten
straatwand, ondergeschikt aan een groter geheel, de straatruimte:

56

Ibid., p. 145.
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Der Entwicklung der Straße hängt von der Ausbildung des
Baublocks ab. Erst durch die Einheit der Wandungen tritt die
Straße in Erscheinung, wird (...) ein bestimmtes Gebilde mit
räumlicher Wirkung. (...) Die Hausfassade, weiter gefaßt die
Fassade eines Baublocks, hat so eine doppelte Aufgabe zu
erfüllen: einmal die hinter ihr liegende Baumasse abzuschließen,
deren innere Struktur zu verdeutlichen, dann den Straßenraum zu
fassen und ihn als zusammenhängendes gebilde in Erscheinung
57
zu bringen.
Binnen deze stadsesthetische opvatting staat dan ook de plastische
opbouw van het bebouwingsplan voorop: de verhouding tussen de open
ruimten en de bouwmassa’s, waarbij het bouwblok als uitgangspunt
dient van de compositie van het stadsbeeld. Binnen deze opvatting
wordt de uitwerking van de blokfaçade cruciaal, stellen Engel en De
Heer. Niet langer stijlhistorische verwijzingen zijn belangrijk, maar juist
de afbakening en begrenzing die de blokfaçade markeert tussen
enerzijds de interne ruimte van het bouwblok (woonruimten en
binnenhof) en anderzijds de driedimensionale begrenzing van straat- en
pleinruimten.

58

Om eenheid in het stadsbeeld te creëren is het niet zonder meer
noodzakelijk dat individuele huizen opgaan in de grotere eenheid van
het bouwblok. Brinckmann wijst hiertoe op de bouwblokken in de
middeleeuwse stad die, hoewel samengesteld uit individuele huizen,
zich toch kenmerken door een zekere mate van eenheid en van
geslotenheid:
Die Geschlossenheit der Wirkung liegt hier also nicht in der
Behandlung des Baublocks als eines Kubus, in dem des einzelne
Haus gänzlich verschwindet, dessen Wandungen zu einer
gleichmäßigen Fläche verschmolzen sind, sie wird vielmehr
59
erreicht durch die Zusammenstimmung dieser Teilstücke.

57
58
59

Ibid., p. 98.
Engel en De Heer, a.w., p. 12.
Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst, a.w., p. 33.
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Deze samenhang of harmonie wordt bereikt door een overeenstemming
van de afzonderlijke delen. In oude stadsdelen lijken de huizen veelal op
elkaar door eenzelfde bouwwijze, gebruik van hetzelfde bouwmateriaal,
toepassing van identieke maatverhoudingen, gevelindeling en
dakopbouw. Hierdoor is in de middeleeuwse stad – zei het als een
onbewust proces - een esthetische eenheid van het bouwblok en
daarmee het stadsbeeld tot stand gekomen. Pas in de Renaissance
streefde men bewust naar samenhangende bouwblokken, waarin de
afzonderlijke huizen onderschikt werden gemaakt aan het groter
geheel.

60

Vervolgens trekt Brinckmann de lijnen door naar de vorm van

de stad in zijn eigen tijd. In de industriële stad ontbreken de
voorwaarden tot ‘eenheid in veelheid’ zoals die in de stad van het
verleden aanwezig was, zo constateert Brinckmann. De Großstadt
kenmerkt zich immers door versplintering van grondbezit en
verzelfstandiging van bouwwerken en individuele woonhuizen. Dit zette
zich door in de gevelarchitectuur, waarin de afzonderlijke huizen zich
architectonisch sterk van elkaar onderscheiden. Deze
individualiseringstendens leidde ertoe dat straat- en pleinwanden, en
daarmee de stedelijke ruimte, zich niet als een esthetische eenheid
konden ontwikkelen:
Diese [zersplittertem Grundbesitz] tritt in Erscheinung, sucht sich
sogar stark zum Ausdruck zu bringen, sobald auf den einzelnen
Parzellen die Häuser sich erheben. Kein haus will im geringsten
dem benachbarten gleichen. Durch die beziehungslosigkeit der
einzelnen Häuser eines Grundstückes zueinander entsteht
Zusammenhanglosigkeit der Straßen und Plätze einer ganzen
Stadt. (...) Erst durch die überwindung dieses zersetzenden
Individualismus im Hausbau wird der Erscheinung einer ganzen
61
Stadt Zusammenhang geben können.

60
61

Ibid., pp. 33 en 34.
Ibid., p. 32.
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Wilde er sprake zijn van een grotere esthetische eenheid in de stad of
een stadsdeel dan was volgens Brinckmann de ontwikkeling van
uniforme woonblokken noodzakelijk. Niet alleen om heldere en
samenhangende stedelijke ruimtevormen mogelijk te maken, maar ook
om een neutrale achtergrond te kunnen creëren waartegen de enkele
meer prominente bouwwerken in de nieuwe woonwijken zich konden
aftekenen en tot hun recht komen. De esthetische effecten van de
monumentale bouwwerken hoefden aldus niet verloren te gaan in het
visuele ‘geweld’ van hun omgeving, maar dienden juist benadrukt:
Das vornehme Gefühl für Maß- und Zurückhaltung ist vielleicht
unserer Zeit nicht recht verständlich, die Effekt neben Effekt an
den Straßenzeilen und Plätzen losbrennt und Reichtum von
Motiven für Schönheit hält. (...) Es hält sich fern von allem
Formenspiel, es bildet neutralen Grund, von dem sich die
bedeutsamen Bauten einer Stadt abheben, und wendet dann
seine ganze Kraft auf die Betonung dieser Bauten. Denn wie für
das einzelne Haus, so gilt auch für eine ganze Stadt die
62
Forderung nach Konzentration des Schmuckes.
Door de overgang van de kavelsgewijze productie van individuele
woningen naar een productie van hele woonblokken – recent opgang
gebracht door de woningcorporaties (zie §4.4.1) – leek het tij zich te
keren ten gunste van uniforme bouwblokontwikkeling; de individuele
uitdrukking van woninggevels kon nu plaats maken voor een groot
samenvattend wandvlak, met als resultaat een meer sober en
bescheiden straatbeeld:
Es mehreren sich die Anzeigen für ein slichteres Auftreten auch
der privaten Architektur an der Straße, die erdrückenden
wirtschaftlichen Verhältnisse geben ihnen innere Begründung,
und man wird in gar nicht langer Zeit mit den fruchtlosen,
künstlerische Kraft und Geldmittel vergeudenden versuchen
brechen, für das Miethaus die Bedeutung eines Persönlichen zu
erstreben. Es wird wieder nur Teil einer zusammenhängenden
62

Ibid., p. 181.

252

5. HET WOONBLOK ALS ARCHITECTONISCHE COMPONENT

Wand sein wollen und aus solcher Fläche mit geringen
63
Anstrebungen seinen Reiz ziehen.
Met zijn pleidooi voor de ontwikkeling van uniforme bouwblokken in de
moderne stad van het industriële tijdperk creëerde Brinckmann een
opening voor de ontwikkeling van een architectonische esthetiek voor
stedelijke woongebouwen. Want hoewel dit gebouwtype reeds sinds de
jaren 1890’ door architecten was ontdekt als ‘nieuwe’ ontwerpopgave,
beperkten de studies en ontwerpinzet zich vooral tot de ontwikkeling van
nieuwe woningtypen en -plattegronden (zie h. 4). Aan het vraagstuk
van de architectuuresthetische aspecten van de huurwoonblokken had
echter nog nauwelijks een architect zich durven te wagen. Brinckmann’s
studies wezen echter op het belang van stedelijke woonblokken als
bebouwingsmassa’s voor de plastische vormgeving van ritmisch gelede
en esthetisch geproportioneerde stedelijke ruimten. Hiermee won het
woonblok aan esthetisch gewicht en ontstond ruimte het tot een
volwaardig object van architectuur te verheffen. En daarmee werd de
opgave van de massawoningbouw tevens tot onderdeel van een nieuwe
architectonisch paradigma.
5.3 Het uniforme woonblok
De thematiek van het uniforme woonblok en zijn façade, die Brinckmann
als conclusie van zijn stadsonderzoek aan de orde stelde, werd
opgepakt en nader uitgewerkt in de woningbouwstudies van o.a.
Behrendt en Scheffler. Niet alleen wezen zij op de onontkoombaarheid
van rationalisering en uniformering in de ‘massa’-woningbouw, zij
bestudeerden tevens de architectonische consequenties hiervan. Zulke
studies naar de architectuur van de massawoningbouw stonden echter
niet op zich: ze dienen gezien te worden in het bredere kader van het

63

Ibid., p. 190.
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e

Duitse architectuurdebat in de vroege 20 eeuw over een nieuwe
bouwkunst in het tijdperk van mechanische productie.
5.3.1 Uniformiteit en seriematigheid in de ‘massa’-woningbouw:
W.C. Behrendt en K. Scheffler
De eerste studie die in zijn geheel gewijd was aan de architectonische
problematiek van het uniforme woonblok was Die einheitliche Blockfront
als Raumelement im Stadtbau van architect Walter Curt Behrendt uit
1911, een dissertatie geschreven aan de universiteit van Dresden.
Behrendt (1884-1945) trad na zijn opleiding tot architect in Berlijn,
München en Dresden, in dienst van de Pruisische overheid, waar hij o.a.
betrokken was bij beleid voor woningbouw en stadsontwikkeling. Hij
bleef tot 1933 in dienst van de overheid, waarna hij op uitnodiging van
Lewis Mumford naar de VS vertrok.

64

In het Duitse architectuurdebat

vóór de Eerste Wereldoorlog was hij een invloedrijk publicist, in het
bijzonder op het gebied van de massawoningbouw, o.a. schrijvend voor
door hemzelf uitgeven tijdschriften: Die Volkswohnung, Der Neubau en
Die Form (tijdschrift van de Duitse Werkbund). Als lid van de Werkbund
had hij een belangrijke hand in het op de agenda plaatsten van het
vraagstuk van woningbouwarchitectuur en het uniforme woonblok.

65

Behrendt beschikte tijdens het schrijven van Die einheitliche
Blockfront al over het manuscript van Brinckmann’s Deutsche
Stadtbaukunst, dat in hetzelfde jaar verscheen (1911), en maakte

64

In de VS doceerde Behrendt aan verschillende universiteiten woning- en stedenbouw,
en was tevens directeur van de Buffalo City Planning Association (NY). Hij kreeg na de
oorlog, zoals zoveel andere van zijn geëmigreerde Duitse collega’s, geen kans meer om
terug te keren naar zijn geboorteland; hij overleed in 1945. Zie: M.D.Samson, ‘Unserer
New Yorker Mitarbeiter: Louis Mumford, Walter Curt Behrendt, and the Modern Movement
in Germany’, in: Journal of the Society of Architectural Historians, 55/2, juni 1996, pp. 126139.
65
Naast vele tijdschrift artikelen in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog publiceerde
Behrendt tijdens het interbellum twee belangwekkende boeken over de opkomst van de
nieuwe, moderne bouwkunst: Der Kampf um den Stil im Kunstgewerbe und in der
Architektur. Stuttgart/Berlin, 1920 en Der Sieg des neuen Baustils. Stuttgart, 1927, dat
gelijktijdig met de opening van de Weißenhofsiedlung in Stuttgart gepresenteerd werd.
Tijdens zijn jaren in de VS schreef hij tenslotte het boek Modern Building: Its Nature,
Problems, and Forms (New York 1937).
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tevens gebruik van de inzichten uit eerdere woningbouwstudies van
o.m. Eberstadt, Goecke en Mebes.

66

Daarnaast profiteerde hij van de

studies van de invloedrijke Berlijnse kunst- en architectuurcriticus en theoreticus Karl Scheffler - aan wie Behrendt zijn boek dan ook
opdroeg.
Scheffler (1869-1951) ontwikkelde zich, na een aanvankelijk
carrière als kunstschilder, in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog tot
een van de belangrijkste Duitse kunst- en architectuurcritici, publicerend
in toonaangevende kunsttijdschriften zoals Dekorative Kunst en Zukunft
en in het sinds 1907 door hem zelf uitgegeven Kunst und Künstler. Hij
was een ware veelschrijver, die naast artikelen ook talrijke boeken over
uiteenlopende onderwerpen op zijn naam bracht: behalve over kunst en
architectuur schreef hij ook over toegepaste kunsten, landen en steden
die hij bereisde en over dichtkunst en cultuur in het algemeen.
Daarnaast was hij ook vast medewerker van belangrijke Duitse
dagbladen en tijdschriften, zoals o.a. de Frankfurter Zeitung, Münchner
Nachrichten, Neuen Rundschau en Weltbühne.

67

Scheffler schreef voor

het eerst in 1903 een artikel over de architectonische problematiek van
het uniforme woonblok, werkte dit thema nader uit in zijn boek Moderne
Baukunst (1907) (met name het hoofdstuk: ‘Das Miethaus: Von der
Notwendigkeit des Gleichen’) en kwam er nogmaals in 1913 op terug in
zijn invloedrijke boek over de architectuur van de Großstadt.

68

In de studies van Behrendt en Scheffler wordt de uniformering
van het woonblok om drie redenen bepleit: vanuit het oogpunt van
stadsesthetiek; als esthetisch consequentie van sociaal-economische
66

W.C. Behrendt, Die einheitliche Blockfront als Raumelement im Stadtbau. Ein Beitrag
zur Stadtbaukunst der Gegenwart. Berlijn, 1911, pp. 9-10.
67
Na de machtsovername van de NSDAP werd Scheffler ‘kaltgestellt’; hij trok zich terug
uit Berlijn in een dorpje aan de Zwitserse grens. In 1944 verleende de Universiteit van
Zürich hem een eredoctoraat. Zie voor een nader bio- en bibliografisch overzicht van
Scheffler: Biografisch- Bibliografisches Kirchen Lexikon. Band IX (1995),
(http://www.bautz.de/bbkl).
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ontwikkelingen in de Duitse woningbouw; en vanuit
waarnemingsesthetische overwegingen.
In het artikel ‘Ein Weg zum Stil’ (1903) betoogde Scheffler dat de
architectonische uniformering van het woonblok in de eerste plaats een
stadsesthetische noodzaak was: ‘Das Ziel einer neuen Stadtbaukunst
ist: Die Uniformität, das Zusammenfassen ganzer Häuserblocks.’

69

Behrendt volgde deze opvatting, nu ook steunend op Brinckmann: wie
stedenbouw weer als artistieke uitdrukking wilde opvatten kon zich niet
beperken tot het ontwerpen van enkel een stadsplattegrond, maar
diende tevens de ‘Hohlräume’ van straten en pleinen in het
bebouwingsplan tenminste in hoofdlijnen vast te leggen; dit betekende
dat binnen het ontwerp van een stadsplan ook de opstanden van straaten pleinwanden in zowel profiel als aanzicht ontworpen dienden te
worden en wel volgens een samenhangende eenheid:
Der ordnende Formwille muß (...) auch in der planvoll
rhythmischen Ausbildung der Straßenwand zum Ausdruck
kommen; er muß diese aus mehreren architektonischen
Einzelstücken zusammengesetzte Vielheit als das einheitliche
Werk einer Willkür entrückten Gesetzmäßigkeit zur Anschauung
70
bringen.
In het voetspoor van Brinckmann stelt Behrendt dat, wilde men straten
en pleinen als ononderbroken ruimten vorm geven, juist neutrale
bouwmassa’s en uniforme woonblokfaçades noodzakelijk waren:

68

K. Scheffler, ‘Ein Weg zum Stil’, in: Berliner Architekturwelt 5, 1903, pp. 291-295;
Moderne Baukunst. Berlijn/Leipzig, 1907, pp. 23-39; Die Architektur der Großstadt. Berlijn
1913, pp. 28-39.
69
Scheffler, ‘Ein Weg zum Stil’, in: Berliner Architekturwelt 5, 1903, p. 295.
70
Behrendt, Die einheitliche Blockfront, p. 12.
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5.8

5.6

5.7

5.6 W.C. Behrendt, Die einheitliche Blockfront
(1911)
Uniformering van stedelijke architectuur als
antwoord op de ‘versplintering’ van de straatwand
door de individualiserings en decoratie tendens van
het 19e eeuwse historisme: benadrukking van de
architectonische individuelaiteit van losse panden,
zoals aan de Hohenzollernring in Keulen (afb. 5.7)
vs. het architectonisch samenhangende woonblok,
zoals het toen recent gerealiseerde project van
Mebes aan de Hortsweg in Berlijn (afb. 5.8).
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(...) die Zusammenfassung mehrerer Häuser [dient] zu einer
größeren Einheit der historischen Stadtbaukunst als ein bewußt
angewendetes Mittel der Raumgestaltung. Denn mit einer
geschlossenen Masse, wie sie diese Zusammenfassung bietet,
läßt sich der Hohlraum der Straße leichter bewältigen, als mit der
71
bunten Menge kleiner, unscheinbarer Einzelteile.
Uniformering van het woonblok werd ten tweede ook gezien als een
onvermijdelijke consequentie van de sociaal-economische realiteit van
e

de vroeg-20 -eeuwse Großstadt. Volkswoningbouw was een
massaproduct geworden, zei het nog niet zozeer qua productieproces
(met de rationalisering van het bouwproces werd in Duitsland pas na
1918, onder druk van de naoorlogse woningnood, serieus een begin
72

gemaakt ), als wel in de ontwikkeling, het beheer en het gebruik ervan.
Woningplattegronden werden in toenemende mate gestandaardiseerd
en de woningbouw kenmerkte zich door voorraadproduktie; de architect
ontwierp anonieme marktwaar voor ‘anonieme‘ gebruikers. Het produkt de huurwoning - was makkelijk ruilbaar; gebruikers wisselden regelmatig
van woning. Dit leidde dan ook vanzelf tot uniformering van
woningplattegronden. En net als bij ieder ander massaproduct diende
ook in de massawoningbouw individualiserende vormgeving vermeden
te worden.

73

Die architektonisch einheitliche Ausbildung der Blockfront ist nicht
ein äußerliches Dekorationsmittel zur Befriedigung
repräsentativer Wünsche, dessen konsequente Anwendung
unbedingt zu gewaltsamen Maßregeln führen muß, sie wird
vielmehr vom ästhetischen Bedürfnis als soziale Folgerung
71

Ibid., p. 13.
De mogelijkheden van taylorisering van het bouwproces werden aanvankelijk eerst in de
VS onderzocht door Frank Gilbreth in diens studie Bricklaying system (1909). Op basis
van tijd en bewegingsstudies zette Gilbreth uiteen hoe een zeer traditionele activiteit als
het metselen te rationaliseren. Zijn studies leidde tot een stroomlijning van de aanvoer van
stenen en grotere efficiencie in het oppakken en neerleggen van stenen en het
aanbrengen van specie, hetgeen de productiviteit van een metselaar bijna
verdriedubbelde.
Zie:
M.
Pieterson
(red.),
Het
technisch
labyrint.
Een
maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Meppel/Amsterdam 1981, pp.
184-185.
73
W.C. Behrendt, Die Einheitliche Blockfront, pp. 69 en 70; K. Scheffler, ‘Ein Weg zum
Stil’, p. 293.
72
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gleichsam gefordert, wo es sich um die architektonische
Ausbildung von Massenwohnungen mit typisch sich
74
wiederholendem Grundriß handelt.
Uit de uniformering van de woningbouw hoefden nog slechts
esthetische consequenties te worden getrokken:
Aus der sozialen Forderungen des uniformen Grundrisses geht
die künstlerische hervor, alle Gebäude gleicher art (...) zu einer
75
Einheit zu verschmelzen.
(...) Aus dem Grundriss geht der Aufriss folgerichtig hervor. Die
Forderung nach Uniformität des Grundrisses erweitert sich also
dahin, dass auch für die Fassade das völlig Gleichwärtige
76
gefordert wird.
Uniformiteit diende het uitgangspunt voor de architectonische
vormgeving van de volkswoningbouw te worden. In de praktijk was dit
echter nog geenszins het geval: De gevels van woongebouwen in
Duitse steden werden in overeenstemming met het stijleclecticisme van
die tijd individualiserend vormgegeven met als gevolg een ruimtelijke en
stilistische verbrokkeling van straat- en pleinwanden, die niet meer tot
een architectonische eenheid gebracht konden worden.

77

De noodzaak

tot planmatige uitbreiding van grote steden zou, net als in de
stadsplattegrond en verkavelingsplannen, ook tot uitdrukking moeten
komen in de architectonische vormgeving van straat- en pleinwanden. In
plaats van het grenzeloos individualisme dat de straatgevels van de
stadsuitbreidingen tot dan toe kenmerkte dienden de gevels
onderworpen worden aan een samenhangend architectonisch ontwerp:

74

Behrendt, Die einheitliche Blockfront, p. 13.
Scheffler, ‘Ein Weg zum Stil’, p. 295.
76
2
K. Scheffler, Moderne Baukunst. Berlijn/Leipzig, 1907; 1908 , p. 29.
77
Behrendt a.w., p. 68.
75
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Nicht das Einzelhaus, sondern die Gruppe von Einzelhäusern, die
Blockwand muß im Straßenbild zu einer architektonischen Einheit
78
ausgebildet werden.
Deze stelling vormde de centrale these van Behrendts boek.
Massaproducten - zoals op voorraad gebouwde huurwoningen dienden ook in esthetisch opzicht als massa behandeld te worden,
wilden zij ook architectonische betekenis krijgen:
Denn es handelt sich letzten Endes nicht um die Lösung des
müßigen Problems, ob es richtiger ist, den Häuserbau zu
individualisieren oder zu stilisieren, ob es den herrschenden
Anschauungen einer subjektivierenden Ethik mehr entspricht,
dem einzelnen das Ausleben seiner künstlerischen Persönlichkeit
zu gewährleisten oder seine künstlerische Ausdruckskraft einer
überpersönlichen Gemeinschaftsidee dienstbar zu machen,
sondern es handelt sich nur um die Erfühlung eines in erster Linie
79
von wirtschaftlichen Tendenzen bestimmten Programms.
Door de onvermijdelijke tendensen van standaardisering en
uniformering in positieve zin tot uitgangspunt te nemen van het
architectonisch ontwerp van de massawoningbouw, kon het stedelijk
woonblok met huurwoningen zich ontwikkelen tot nieuw
architectuuresthetisch object dat de verschijnselen van de
kapitalistische rationalisering in zich kon opnemen.

80

Het pleidooi voor uniforme bouwmassa’s en woonblokfaçades kreeg
tenslotte ook vanuit waarnemingsesthetisch oogpunt onderbouwing.
Werkbund-architect Peter Behrens wees er in 1914 op dat door de
specifieke kenmerken van het grootstedelijk leven de perceptie van de
ruimte en de vorm van de stad ingrijpend waren veranderd. De grotere
snelheid waarmee men zich – m.b.v. moderne verkeersmiddelen – door
de stad bewoog en de haast die het leven van de Großstadtbewoner in
78
79
80

Ibid., p. 14.
Behrendt., p. 77.
H. Engel en J. de Heer, ‘Stadsbeeld en massawoningbouw’ a.w. p. 10.
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het algemeen kenmerkte, leidde ertoe dat details van de gebouwde
omgeving niet meer werden waargenomen. Door de snelheid van de
beweging spraken de vormen van afzonderlijke gebouwen niet meer
voor zich. Dit betekende dat de architectonische vormgeving
bescheidener kon worden – met een nadruk op rustige gevelvlakken,
ongedifferentieerde bouwmassa’s en silhouetten.

81

Eenzelfde constatering was reeds vóór 1900 gedaan door de
Weense architect Otto Wagner. In zijn Moderne Architektur (1896)
voorspelde hij dat de veranderde waarneming van de stedeling van de
grote stad ingrijpende consequenties zou hebben voor de vormgeving
van bouwblokken.
Aber auch das moderne Auge hat den kleinen intimen Maßstab
verloren, sich an weniger abwechslungsreiche Bilder, an längere
gerade Linien, an ausgedehntere Flächen, an grössere Massen
gewöhnt, weshalb eine weniger reiche Silouettirung solcher
82
Bauwerke gewiss angezeigt erscheint.
Geen details, afwisseling, ornamenten en versieringen maar grote
lijnen, vlakken, silhouetten en massawerking zouden de vormgeving van
bouwblokken in de toekomst bepalen.

83

Waar Sitte zich in zijn stadsesthetisch onderzoek van 1889 nog
geen raad wist met de ‘eindeloze rijen vensters’, werd uniformiteit in het
decennium na 1900 door de incorporatie van grootschalige
huurwoningbouw in het repertoire van architecten in rap tempo als
architectuuresthetische categorie geaccepteerd. Zo sprak Wagner in
1911 in relatie tot massawoningbouw zelfs van een ‘monumentalisering

81

P. Behrens, 'Einfluß von Zeit- und Raumausnutzung auf moderne Formentwicklung', in:
Der Verkehr. Jahrbuch des deutschen Werkbundes. Jena, 1914, pp. 7-10.
82
O. Wagner, Moderne Architektur. Wenen, 1896, in: O. Graf, Otto Wagner; Das Werk des
Architekten. 2 Bdn. Wenen, 1985. p. 281.
83
Twee jaar eerder had de Nederlandse architect H.P. Berlage zich reeds in vrijwel
identieke bewoordingen over dit vraagstuk uitgelaten in: 'Bouwkunst en Impressionisme',
in: Architectura nr. 22-25, juni 1894.
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van de uniformiteit’.

84

Scheffler noemde uniformiteit zelfs het wezenlijke

kenmerk van de Großstadt-cultuur überhaupt en als zodanig de enige
adequate esthetische uitdrukkingsvorm ervan.

85

5.3.2 Naar een architectuur van de Großstadt: kritiek van het
stijleclecticisme en ornament
De studies naar het uniforme woonblok die in de Duitse architectuur in
de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog verschenen, stonden
niet op zichzelf. In feite ontvouwde zich hierin een pleidooi voor een
‘zakelijke’ architectuur. Hiermee was het vraagstuk van de architectuur
van de massawoningbouw ingebed in een breder Duits
architectuurdebat rond de vraag naar een adequate architectuur van de
Großstadt dat zich rond de eeuwwisseling ontspon. De jonge generatie
architecten die deze discussie inzette had het vooral gemunt op het in
e

haar ogen ‘anachronistische’ stijleclecticisme van de 19 -eeuwse
architectuur.
Het historisme dat de Westerse architectuur sinds het begin van
19e eeuw domineerde werd door de jonge garde rond 1900 afgewezen
als een teken van een architectonische cultuur in verval. Dit
geschiedbeeld van de negentiende eeuw als een ‘donker tijdperk van
stilistische verwarring en chaos’ werd ook door de eerste
historiografieën van de moderne architectuur lange tijd gekoesterd.

86

Hoe eenzijdig en gekleurd dit beeld van de negentiende-eeuwse
architectuur ook moge zijn, inzicht in deze vertekening is van cruciaal
belang om het ontstaan van ‘de’ moderne architectuur rond 1900 (en het
hiermee gepaard gaande zelfbeeld) te kunnen begrijpen. Vooral twee

84

O. Wagner, Die Groszstadt. Eine Studie über diese. Wenen, 1911, p. 3. Zie ook: F.
Neumeyer, ‘Iron and Stone: The Architecture of the Großstadt’, in: H.F. Mallgrave (red.),
Otto Wagner, Reflections on the Raiment of Modernity. Santa Monica (Ca), 1993, pp. 115153.
85
Scheffler, Moderne Baukunst, a.w., p. 30.
86
Zie voor een kritiek op dit zelfbeeld van de moderne architectuur: P. Collins, Changing
Ideals in Modern Architecture, 1750-1950. Londen 1965; Kingston en Montreal 1988, pp.
61ff.
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architect-publicisten zouden met hun kritische publicaties in de jaren
rond 1900 de toon zetten voor dit debat: Hermann Muthesius en Adolf
Loos.
Architect Muthesius (1861-1927) – een van de inspiratoren en
voormannen van de in 1907 opgerichte Werkbund - zette in zijn veel
gelezen boek Stilarchitektur und Baukunst uit 1902 de aanval in op het
eclecticisme in de architectuur van zijn tijd. Hij traceerde de oorsprong
van 'de zoektocht naar historische stijlen' in de Romantiek, die zich met
geweld uit de ketenen van het Classicisme had bevrijd. Vóór die tijd
bestond het begrip 'stijl' - met de moderne connotatie van pluriformiteit
(dus een keuzeprobleem) - überhaupt niet, aldus Muthesius, omdat alle
kunstvormen waren onderworpen aan een evidente,
gemeenschappelijke canon.

87

e

De in de laat 19 -eeuw overheersende

historistische opvatting van stijl was volgens Muthesius het product van
een gegroeid historisch bewustzijn:
Erst im neunzehnten Jahrhundert wurde die Menschheit aus
diesem künstlerischen Paradies vertrieben, nachdem sie vom
88
Baume der historischen Erkenntnis gepflückt hatte.
Ook recente ‘moderne’ stijlen, zoals Jugendstil en Sezession,
betekenden geen echte verandering of vernieuwing in dit opzicht maar
maakten de 'oeverloze willekeur' van stijlen alleen maar groter; het
nieuwe ornament van de Jugendstil - met zijn gestileerde en
geometrische bloem- en plantmotieven – diagnosticeerde Muthesius als
een manifestatie van dezelfde kwaal, zij het in een andere gedaante.
Met deze kritische afwijzing van ook de ‘nieuwe’ stijlen bracht Muthesius
reeds een fundamenteel schisma aan het licht dat de grondtrek van de

87

H. Muthesius, Stilarchitektur und Baukunst (1902, 2e herziene en vermeerderde druk
1903), in: Julius Posener, Anfänge des Functionalismus. Von Arts und Crafts zum
Deutschen Werkbund. Berlijn-Frankfurt a.M.-Wenen, 1964, p. 155.
88
Muthesius, Stilarchitektur und Baukunst a.w. pp. 155 en 163.
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e

moderne Duitse architectuur in de vroege 20 eeuw zou bepalen. Maar
daarover later meer.
Een gelijkluidende kritiek klonk in dezelfde jaren uit Wenen, een
stad waar niet alleen de neostijlen gedurende het Fin-de-Siècle
weelderig tierden maar ook de Sezessionbeweging haar thuisbasis had.
In 1896 zette hier architect Adolf Loos (1870-1933) een publicitair
offensief in tegen diverse uitingen van de in zijn ogen decadente
burgerlijke cultuur van zijn tijd, variërend van kleding tot haardracht en
van muziek tot architectuur.

89

Als exemplarisch voor de crisis waarin de

architectuur zich bevond verwees hij naar de bouwwerken die sinds het
e

midden van de 19 eeuw waren verrezen langs de Weense Ringstrasse.
Met de neogotiek van de Votiv-Kirche en het raadhuis, de
neorenaissance van de staatsopera en het neonhellenisme van het
parlementsgebouw, illustreerde de recente Weense bouwkunst het
historisch eclecticisme in optima forma. Voor Loos was er geen beter
bewijs te vinden dat het de moderne tijd ontbrak aan een eigen stijl.

90

De ‘crisis’ waarin de architectuur van zijn tijd zich bevond kon alleen
overwonnen worden door de relatie met de geschiedenis opnieuw te
definiëren: de historische ervaring van het historisme moest worden
omgebogen.

91

Loos spitste zijn kritiek op de stijleclecticisme van rond de
eeuwwisseling toe op het gebruik van het ornament in de architectuur
en de toegepaste kunsten. Net als Muthesius trok hij zijn kritiek daarbij
door naar het ‘nieuwe’ ornament van die tijd, in zijn geval vooral dat van
de Weense Sezession. De geschiedenis van de westerse cultuur
kenmerkte zich volgens Loos door een ontwikkeling die leidt van

89

Loos, die behoorde tot de cirkel van de Weense cultuurcriticus Karl Kraus, schreef o.a.
sinds 1896 artikelen voor de liberale krant Neue Freie Presse, en vanaf 1903 in het door
hemzelf uitgeven tijdschrift Das Andere, dat als spottende ondertitel droeg ‘Ein Blatt zur
Einführung abendländischer Kultur in Österreich’.
90
A. Loos, ‘Die potemkische Stadt’ (1898), in: idem, Die Potemkinsche Stadt.
Verschollene Schriften 1897-1933. Hrsg. v. A. Opel. Wenen, 1983, pp. 55-58.
91
Zie: B. Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works. Milaan, 1982, p. 34.
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ornament naar ornamentloosheid: ‘Evolution der Kultur ist
gleichbedeutend mit dem entfernen des Ornamentes aus dem
Gebrauchsgegenstande.’

92

e

In de 19 eeuw was de architectuur deze

ontwikkeling echter niet meer gevolgd. Waar alle cultuuruitingen zich in
de voorafgaande eeuw hadden geëmancipeerd van het ornament, was
in de architectuur juist een tegengestelde beweging waar te nemen.
Architecten beschouwden de afschaffing van het ornament als een daad
van cultuurloosheid, en probeerden dit te compenseren door hun
gebouwen te hullen in 'historische' stijljasjes. In hun jacht op een nieuwe
stijl ‘promoveerden’ ze het ornament tot stijl, en maakten het daarmee
tot fetisj. De ware stijl kenmerkte zich volgens Loos echter door het
ontbreken van ornamenten.

93

Loos’ houding ten aanzien van het ornament was in sterke mate
beïnvloed door zijn ervaring met de Amerikaanse architectuur,
opgedaan tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten tussen 1893-1896.
In de VS was het anti-ornamentalisme reeds langer onderwerp van
discussie in de architectuur. Vooral de gebouwen en geschriften van
Louis Sullivan, vader van de befaamde Chicago School, waren in dit
opzicht bepalend voor zijn ideeën.

94

Volgens Loos was het gebruik van ornament in de moderne
architectuur tot een anachronisme geworden:
Da das Ornament nicht mehr organisch mit unserer Kultur
zusammenhängt, ist es auch nicht mehr der Ausdruck unserer
Kultur. Das Ornament das heute geschaffen wird, hat keinen
Zusammenhang mit uns, hat überhaupt keine menschlichen
95
Zusammenhänge, keine zusammenhang mit der Weltordnung.
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Adolf Loos, Architektur (1910), in: Sämtliche Schriften. Wenen-München, 1962, bd. 1, p.
304.
93
Ibid., p. 310; Gravagnuolo onderscheid drie argumenten in het werk van Loos tegen
ornamentering: een economisch, een ethisch en een esthetisch. Gravagnuolo, a.w., pp.
66-71.
94
Zie over Loos’ Amerikaanse ervaring: Gravagnuolo, a.w., pp. 42-51.
95
A. Loos, Ornament und Verbrechen (1908), in: Sämtliche Schriften, a.w. p. 283.
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Om die reden wees hij de overvloedig met historische ornamenten
gedecoreerde façades van het 19e-eeuwse Wenen van de hand, en
stelde hier de bescheiden burgerlijke bouwkunst van de 18e eeuw
tegenover:
Früher traten die Häuser, in deren Mitte ein Monumentalbau
stand, im Stile und in ihrer Art bescheiden zurück. Es waren
schmucklose Bürgerhäuser. Eines sprach, die anderen
schwiegen. Jetzt aber schreien alle diese protzigen Bauten
96
durcheinander und man hört keinen.
Om de lijn van de emancipatie van het ornament te hernemen, diende
de architectuur weer aanzienlijk eenvoudiger te worden. De stijljasjes
van de 19e eeuw dienden slechts te worden vervangen door een
modern gewaad. En modern gekleed was volgens Loos degene die niet
opvalt.

97

Met zijn voorkeur voor de bescheiden bouwkunst van rond

1800 stond Loos overigens niet alleen: In het eerste decennium van de
e

20 -eeuw was er in de Duitse architectuur sprake van een ware ‘Um1800’ beweging.
5.3.3 De Um 1800-beweging: herleving van het Classicisme als
opmaat tot ‘zakelijkheid’ in de Duitse architectuur na 1900
In reactie op enerzijds de historiserende stijlrevivals van het
eclecticisme van na 1850 en anderzijds de stijlvernieuwingen van
Jugendstil en Sezession vanaf 1890, manifesteerde zich rond 1900 in
de Duitstalige architectuur een nieuw verlangen naar ‘stijleenheid’: een
algemene, universele architectonische vormentaal in plaats van een
’chaos van individuele stijlen’. Hieruit ontwikkelde zich een
herwaardering voor de klassieke traditie in de architectuur, in het
bijzonder het sobere Classicisme van rond 1800. Tegen deze

96

A. Loos, ‘Mein Haus am Michaelerplatz’ (1911), in: Die Potemkinsche Stadt, a.w., p.
123.
97
Loos, ‘Die Herrenmode’, in: Sämtliche Schriften, a.w., pp. 20-21; idem, Architektur, a.w.,
p. 313.
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achtergrond dienen de woorden van Fritz Schumacher begepen toen hij,
in 1935 terugblikkend, de oorsprong van de moderne architectuur
herleidde naar de periode rond 1800:
Wenn wir uns nun nach alledem fragen, wo wir den Punkt etwa
suchen könne, von dem wir ausgehen müssen, kehrt das Auge
ganz von selber zur Jahrhundertwende, also der Zeit um 1800
98
zurück.
De periode rond 1800 gold in de ogen van een grote groep
vroegmoderne architecten rond 1900 namelijk als de laatste
bloeiperiode waarin nog sprake was van stijleenheid en samenhang in
de architectonische cultuur in Duitsland. De herleving van het
Classicisme ging hand in hand met de formulering van nieuwe idealen
van eenvoud en eenheid in de architectuur, die een 'wending naar de
zakelijkheid' voorbereidde.

99

Een hernieuwde belangstelling voor de klassieke traditie in
Duitsland en in het bijzonder de architectuur van rond 1800 valt af te
leiden uit de stroom van publicaties die vanaf 1900 over dit onderwerp
verscheen.

100

Deze ‘Um 1800-Welle' ontleende haar naam aan het

gelijknamige boek van Paul Mebes uit 1908. In het vorige hoofdstuk
zagen we hoe Mebes als woningcorporatie architect actief was in de
praktische hervorming van het Berlijnse woonblok (§4.4.2). In zijn boek
Um 1800 zoekt hij naar aanknopingspunten voor een eigentijdse
vormtaal voor de architectuur van de massawoningbouw in het bijzonder
98

F. Schumacher, Strömungen in deutscher Baukunst seit 1800. Leipzig, 1935, p. 11.

F. Ahlers-Hestermann, Stilwende. Aufbruch der Jugend um 1900. Berlin, 1941, 19562,
p. 85. Zie verder voor de herwaardering van het classicisme in de vroeg-moderne Duitse
architectuur: J. Paul, 'German neo-classicism and the modern movement', in: Architectural
Review, september 1972, vol. clii, nr. 907, pp. 176-180 en S. Anderson, 'The Lagacy of
German Neoclassicism and Biedermeier: Behrens, Tessenow, Loos, and Mies', in:
Assemblage nr. 15, 1991, pp. 63-87.
100
Voor een overzicht en een bespreking van de literatuur uit deze periode over de
architectuur 'um 1800' zie W. Nerdinger e.a. (red.), Revolutionsarchitektur. Ein Aspekt der
europäischen Architektur um 1800. München, 1990, pp. 13-20 en de inleiding van F.
Neumeyer in Friedrich Gilly. Essays on Architecture, 1796-1799. Santa Monica (CA),
1994, pp. 10-21.
99
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5.9

5.9 P. Mebes, Um 1800 (1908), bewerkt en van
een voorwoord voorzien door W.C. Behrendt:
titelblad.
5.10 Voorbeelden van het sobere classicisme
van ‘um 1800’ uit het gelijknamige boek van
Mebes (1908): een ‘anonieme’ vorm van een
architectuur van eenvoud die eenheid in het
stadsbeeld kon brengen als tegenhanger van
het visuele geweld van de decoratieve
historicistische en art nouveau tendensen in de
architectuur rond 1900.

5.10
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en de bouwkunst van zijn tijd in het algemeen. Mebes beschouwde de
late achttiende eeuw als de laatste periode, waarin er nog sprake was
van een samenhangende bouwtraditie en stilistische eenheid in de
architectuur.

101

Hij hield een pleidooi voor een wedergeboorte van een

samenhangende bouwkunst, die de persoonlijke en naar
oorspronkelijkheid zoekende kunst moet vervangen die slechts leidde
tot een chaos van stijlen. Het boek van Mebes biedt een catalogus van
voorbeelden van voornamelijk burgerlijke bouwkunst uit de
laatachttiende eeuw, die gekenmerkt wordt door een eenvoudige,
bescheiden en anonieme bouwwijze. De afbeeldingen in Mebes’ boek
gaan niet vergezeld van de namen van de architecten, zodat werken
van grote bouwmeesters van het Duitse Classicisme als Weinbrenner,
Gilly en Schinkel ‘naamloos’ naast die van hun anonieme collegatijdgenoten staan.

102

De burgerlijke cultuur van de achttiende eeuw en

haar producten ademden volgens Mebes een geest die volledig zou
overeen komen met die van de moderne tijd: ‘Sind nicht die großen
Fronten mit den stattlichen Fensterreihen der in jenem Jahrhundert
erbauten Bürgerhäuser treffliche Typen für unsere großstädtischen
Miethäuser?’

103

e

De eenvoud van de laat-18 -eeuwse woonhuizen

vormde voor woningbouwarchitect Mebes een sprekend voorbeeld voor
de eigentijdse woongebouwen in de grote stad.
De ‘Um-1800’- beweging richtte zich in het bijzonder op de
anonieme burgerlijke bouwwerken uit die periode en niet op de
monumentale architectuur van vorsten en adel. Er werd een bepaalde
verwantschap gezien met de ‘burgerlijke’ waarden van die tijd: eenvoud
en soberheid van het alledaagse. De burgerlijke architectuur van rond
1800 bewees dat het Classicisme niet alleen geldig was binnen de
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P. Mebes, Um 1800. Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer
traditionellen Entwicklung. 2 dln. München, 1908.
102
E. Meyer, Paul Mebes: Miethausbau in Berlin 1906-1938. Berlijn, 1972, p. 149.
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Mebes, Um 1800, a.w., tweede druk 1918 (bewerkt door W.C. Behrendt), p. 1.
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representatieve openbaarheid van de aristocratische cultuur, maar óók
binnen de burgerlijke openbaarheid van de stedelijke bourgeoisie.
Muthesius zag in het sobere Classicisme van rond 1800 een
afgeleide variant van de antieke vormen, waarin men afzag van het
gebruik van ornamenten en versieringen die de aristocratische
bouwkunst uit representatieve overwegingen hanteerde:
Das Bürgertum hatte aus der hohen aristokratischen Kunst eine
Kunst für seine eigenen Bedürfnisse abgezogen, einfach,
sachlich und vernünftig, die mit der aristokratischen Kunst nur
die aus der Antike abgeleitete Formen, nicht aber das Prunk104
und Repräsentationsbedürfnis gemein hatte.
In een nieuw voorwoord bij de tweede uitgave van Um 1800, die vlak na
de Eerste Wereldoorlog verscheen, constateerde Walter Curt Behrendt
dat de bouwkunst na de vele pogingen om het eclecticisme te
overwinnen uiteindelijk was teruggekeerd naar de beproefde traditie van
het Classicisme.

105

Behrendt ziet in het Classicisme een universele

architectonische taal, die juist in zijn eigen kosmopolitisch tijdperk weer
aan relevantie won. Door de globaliserende effecten die uitgingen van
de opkomende wereldeconomie zou het lokale en streekeigen karakter
van de architectuur langzaam maar zeker plaats maken voor een
nivellerende Großstadt-stijl. Hoewel Behrendt zich bewust was van de
onmogelijkheid terug te keren naar de samenhang in de bouwtraditie
van weleer, nam hij toch genoegen met de schijn van eenheid die het
nieuwe classicisme in de architectuur had weten te brengen:
Durch die allgemeine Erneuerung der klassizistischen
Überlieferung ist so dem architektonischen Schaffen wenigstens
der Schein einer inneren Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit
gegeben worden, und es ist jetzt an die Stelle der früheren
Unsicherheit, Willkür und Zersplitterung in der Formenwahl doch
104
105

H. Muthesius, Stilarchitektur und Baukunst. 1903, p. 12 (gec. in Meyer p. 149-50).
W. C. Behrendt, voorwoord in Mebes, Um 1800, a.w., pp. 7-10.
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wenigstens die Fiktion eines gemeinsamen und einheitlichen
106
Wollens getreten.
Overeenkomstig de formalistische methode van Wölfflin omschrijft
Behrendt het Classicisme vervolgens als een bovenhistorisch
architectonisch vormsysteem, dat berust op de elementaire kunst van
verdeling en rangschikking van vormelementen en de proportionering
van vlakken en volumes. Dit gaat zowel op voor afzonderlijke gebouwen
als voor grotere gebouwencomplexen en zelfs voor de stedenbouw. De
afzonderlijke vormen hoeven hierbij niet iedere keer opnieuw te worden
uitgevonden, maar kunnen worden afgeleid uit de overgeleverde
bouwvormen. Behrendt waarschuwt ervoor dat dit niet geïnterpreteerd
mag worden als de onvruchtbare en schematische nabootsing van
klassieke voorbeelden uit het verleden, zoals in de Heimatkunst en de
Empire-mode van zijn tijd het geval was. Men moest het gebruik van
klassieke vormen als louter motief te boven komen en doordringen tot
het wezen van de vorm welke belichaamd is in het type.

107

Grassi

spreekt van een proces van ‘formele vereenvoudinging’, een reductie tot
de essentiële elementen dat vroeg moderne Duitse architecten als Loos,
Behrens, Mies en Tessenow doorvoerden om zo de architectuur van het
eclecticisme te ‘bevrijden’ uit haar historische vormen. Dat betekende
overigens niet dat zij de band met het verleden doorsneden; heden en
verleden werden juist vanuit een bewuste bezinning op de historische
ervaring van de architectuur opnieuw op elkaar betrokken. De uitkomst
van dit proces proces van formele vereenvoudiging waren de klassieke
elementen van de architectuur; niet, zoals Grassi terecht opmerkt, ‘als
culturele verwijzing naar een ervaring, naar een moment uit de
geschiedenis’, een neoclassicisme kortom, maar juist als
veralgemeende, onveranderlijke grondvormen van de architectuur met
106

Ibid., p. 9.
Behrendt heeft dit vraagstuk uitgebreider behandeld in een boek dat hij in 1920
publiceerde, maar waar hij al acht jaar eerder aan was begonnen; Der Kampf um den Stil
107
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hun logische structuur, hun compositieregels.

108

Daarmee legden de

vroeg moderne Duitse architecten een direct verband tussen het
Classicisme en het gebruik van typen in de architectuur.
5.3.4 De Duitse strijd over architectonische typen: de Werkbund
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog ontspon zich in de
Duitse architectuur, in het verlengde van de herleving van het
Classicisme, een levendige discussie over het gebruik van typen in de
architectuur, met een hoogtepunt op het Werkbundcongres van 1914 in
Köln. De Werkbund, opgericht in 1907 verenigde Duitse kunstenaars,
architecten en ondernemingen via een gemeenschappelijke doelstelling
om te komen tot een hervorming van de relatie en samenwerking tussen
kunstenaar en industrie. Deze hervorming werd noodzakelijk geacht om
tot een complementaire versterking te kunnen komen van kwaliteit en
kwantiteit van industrieel vervaardigde producten, om zo de
internationale concurrentie op een groeiende wereldmarkt aan te
kunnen.

109

In tegenstelling tot de idealen van de Engelse Art-and-Crafts

beweging stelde één van de ideologen en initiatiefnemers van de
Werkbund, de nationalistische sociaal-politicus Friedrich Naumann,
reeds in 1904 dat de beoogde kwaliteit van ‘gute Form’ economisch
alleen bereikt kon worden door machinale productie. Men moest daarom
de romantische fixatie op Handwerkkunst – zoals die in navolging van
de Engelsen ook in verschillende Duitse Werkstätten nog werd
nagestreefd - loslaten, industriële productie onvoorwaardelijk

im Kunstgewerbe und der Architektur. Stuttgart/Berlijn, 1920.
108
G. Grassi, De logische constructie van de architectuur. Nijmegen 1997, p. 153ff.
109
Zie voor de geschiedenis en achtergronden van de Deutsche Werkbund: F.J. Schwartz,
The Werkbund; design theory and mass culture before the First World War. New Haven
1996; K. Junghanns, Der Deutsche Werkbund. Sein erstes Jahrzehnt. Berlijn 1982; J.
Campell, The German Werkbund. The Politics of Reform in the Applied Arts. New York
1978.
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accepteren en zich richten op het ontwikkelen van een ware
Industriekunst.

110

In deze ‘mannelijke’ acceptatie van industrialisatie en

mechanisatie liep de Duitse Werkbund parallel met de Italiaanse
Futuristen. Banham merkt echter terecht op dat ‘wheras the Futurists
intended to conjure an aesthetic out of machinery and engineering, the
Germans hoped to conjure some aesthetics into them.’

111

Hoewel de

Werkbund in zijn op hervorming gerichte uitgangspunten ogenschijnlijk
een eenheid vormde, bestond er onder haar architecten en kunstenaars
in het geheel geen overeenstemming over de te ontwikkelen artistieke
taal of esthetiek voor de architectuur en gebruiksvoorwerpen in het
machinetijdperk.

112

De bond verenigde eigenlijk tegenstrijdige artistieke

stromingen, die in twee hoofdtendensen uiteen vielen:
individualiserende vormgeving versus vormtypen. De aanhangers van
de eerste tendens kwamen uit de hoek van de Jugendstil en waren van
mening dat kwaliteit van vormgeving vroeg om een ‘bezieling’ van vorm
te geven producten door de artiestontwerper, ingegeven door diens
subjectief ‘Kunstwollen’. De vormentaal van deze individualiserende
tendens steunde op gestileerde organische vormmotieven met een sterk
symbolische lading.

113

Het andere kamp stond een meer zakelijke

benadering van het vormgevingsvraagstuk voor waarbij de aard en het
wezen van industriële producten een leidraad vormde. Dit resulteerde in
een esthetiek die uniformering en repetitie tot norm verhieven,
uitmondend in vormtypen.
Deze dualiteit binnen de Werkbund manifesteerde zich in
sommige gevallen ook binnen het werk van individuele
architectkunstenaars. Zo ontwikkelde de artistieke productie van Peter
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F. Naumann, Die Kunst im Zeitalter der Machine (1904), gec. in: Frampton, Moderne
architectuur, p. 137.
111
R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age. Londen 1960, herdruk 1982,
p. 68.
112
Banham a.w., p. 71.
113
Zie over de bloem- en plantmotieven van de Jugendstil en hun symbolisch-literaire
betekenissen: W. Benjamin, Passagen-Werk. Frankfurt a.M, 1983, Bd. 2, pp. 674-697.
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Behrens zich van een aanvankelijk expressionisme tijdens zijn
betrokkenheid bij de Sezession van München (vanaf 1893) via
Jugendstil ten tijde van zijn verblijf in de Darmstadtkolonie (1899-1903)
tot een uiteindelijk zakelijke architectuur met een streng classicistisch
vocabulaire na zijn aanstelling als huisarchitect en vormgever van de
AEG (1907).

114

Dit innerlijke conflict waarvan de Werkbund doortrokken

was duidt vooral op een overgangsfase, waarin het nog aan gevestigde
ideeën ontbrak. Vooral de jongste generatie dreef deze richtingloosheid
soms tot wanhoop, zoals blijkt uit deze getuigenis van Mies van der
Rohe, terugblikkend op de tijd rond 1910 (hij was toen zelf 24 jaar):
(...) we young architects would find ourselves in painful inner
conflict. We were ready to pledge ourselves to an idea. But the
potential vitality of the architectural idea of this period had, by
115
that time, been lost.
De strijd tussen beide tendensen binnen de Werkbund kwam uiteindelijk
op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog op het congres in Keulen
tot een climax. Muthesius sprak zich tijdens dit congres uit tegen de
vermenging van kunst in het vormgeven van alledaagse
gebruiksobjecten en gebouwen, en hield een pleidooi voor het gebruik
van typen in de architectuur:
Die Architektur und mit ihr das ganze Werkbundschaffensgebiet
drängt nach Typisierung und kann nur durch sie diejenige
allgemeine Bedeutung wiedererlangen, die ihr in Zeiten
116
harmonischer Kultur eigen war.
Waar individuele kunstzinnige uitingen een cultuur domineren was een
samenhangende stijl volgens Muthesius enkel mogelijk als het
individuele plaats zou maken voor het typische. Het gebruik van typen
was gericht op het uitbannen van het persoonlijke en bijzondere en
114

Zie over Behrens en de ontwikkeling van zijn werk o.a. : S. Anderson, Peter Behrens
and a New Architecture for the Twentieth Century. Cambridge, Mass. 2000.
115
Mies van der Rohe, ‘A Tribute to Frank Lloyd Wright’ (1940), in: F. Neumeyer (red.),
The Artless Word. Mies van der Rohe on Building Art. Cambridge Mass., Londen 1991, p.
321.
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streefde het gewone en algemene na: ‘Die Zurückführung der
Bewegung auf das Typische ist vor allem auch nötig, um eine
Einheitlichkeit des allgemeinen Geschmacks herbeizuführen.’

117

Muthesius provoceerde met zijn stellingname een confrontatie met de
opvatting van Van de Velde – die binnen de Werkbund de
Jugendstilvleugel vertegenwoordigde - zodat de ideologische scheuring
in de Werkbund manifest en daarmee haast onvermijdelijk werd. Van de
Velde beschouwde het gebruik van typen als een inperking van de
individualiteit en spontaniteit van de scheppende kracht van
architectkunstenaar. Een a-prioricanon van vormen zou volgens hem
alleen maar leiden tot eenvormigheid in de architectuur.

118

Muthesius

bestreed deze opvatting: streven naar typevorming noemde hij iets dat
architectuur juist kenmerkt. Enerzijds omdat in een tijdperk van
globalisering ook architectonische vormen veralgemenen (een opvatting
die Muthesius deelde met W.C. Behrendt). Anderzijds was binnen de
kunsten juist architectuur de discipline die zich het minste aan de traditie
kon onttrekken; zij was in de grond van haar wezen een ‘conservatieve’
kunst. Het ging er dan om of oude vormen slechts tot nieuwe
samenstellingen verwerkt werden, of dat door het verder ontwikkelen
van de traditie uit het bestaande materiaal zelfstandige werken
gecreëerd konden worden.

119

Daarmee stelden Muthesius en zijn fractie

binnen de Werkbund zich op het standpunt dat ontwerpen niet berust op
het uitvinden van nieuwe vormen maar dat deze ontwikkeld dienen te
worden vanuit een bestaand, conventioneel vocabulaire. Uiteindelijk
wist toch Van de Velde tijdens dit congres een meerderheid voor zijn
standpunt te winnen, waardoor Muthesius zich gedwongen zag zijn
stellingen in te trekken en zo de Werkbund niet te laten ontploffen.

120
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Muthesius, Leitsätze (1914), in: Posener a.w., p. 205.
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Ondanks deze knieval van Muthesius, zouden de uitbraak van
de oorlog en de hierop volgende economische depressie in Duitsland de
tendens van vormtypen een beslissende impuls geven. De aanvankelijk
ten behoeve van de oorlogsproductie ontwikkelde DIN-norm (Deutsche
Industrie Norm) groeide na 1918 uit tot de basis voor standaardisatie en
normering van maten en dimensies van industriële producten en
productonderdelen. Ook de standaardisatie van gebouwcomponenten
zou in Duitsland tijdens het interbellum op deze norm worden
afgestemd, ingegeven door de noodzaak tot rationalisatie van de bouw
vanwege het schrijnende naoorlogse woningtekort en de economische
121

crisis.

Na de eerste ‘geïndustrialiseerde’ oorlog bleken tevens de

idealen van een door gute Form getransformeerde wereld ijdel. ‘In een
tijd dat het verschaffen van een minimum aan woonruimte de hoogste
urgentie had, kon men niet langer fantaseren over een door kunst,
industriële vormgeving en theater veranderde maatschappij.’

122

Toch valt de tendens tot het gebruik van typen in de architectuur
niet alleen te verklaren als een aanpassing aan de nieuwe economische
verhoudingen en productievoorwaarden van die tijd. Binnen de
architectuur was de drang tot veralgemening en universalisering van
vormen veel ouder en wortelt in de idealen van de klassieke traditie. De
‘zakelijke’ architecten zagen in de moderne productievoorwaarden dan
ook vooral de mogelijkheid om deze idealen te kunnen realiseren.

123

In

de discussies over Classicisme en architectonische typen werd een
verlangen naar stijl geformuleerd vanuit de behoefte eenheid te brengen
in de chaos van vormen, die de veelheid van individualistische uitingen
in de moderne burgerlijke stad te weeg bracht. De wil tot eenheid kwam
niet voort uit een verlangen expressie te verlenen aan de moderne
121

Banham, Theory and Design a.w. p. 78.
Frampton, Moderne architectuur a.w., p. 124.
Zie A. Colquhoun, Modernity and the Classical Tradition: Architectural Essays 19801987. Cambridge Mass./London. 1989, pp. 76-77 en G. Argan, 'Modula-misura e modulooggetto', in: idem, Progetto e destino. Milaan, 1965, pp. 104-115, Nederlandse vertaling
'Maatmoduul en objectmoduul' van J. Meuwissen, 1976 (ongepubliceerd).
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tijdgeest, maar uit de behoefte aan een gemeenschappelijke,
onpersoonlijke vormentaal. Individuele expressie zou binnen de
gemeenschappelijke taal van het Classicisme in betekenisvolle
verschillen tot uitdrukking kunnen komen, in plaats van te leiden tot een
ongedifferentieerd veld van verschillen.

124

Deze algemene

architectonische taal berust op een conventioneel vocabulaire van
architectonische vormen, die tot hun meest algemene kenmerken, tot
typen, zijn teruggebracht. Daarmee tekenden zich de contouren af van
een eigen architectonische taal voor de industriële stad: een ware
Großstadt-Architektur.
Conclusie
De nieuwe generatie stadsstudies van na 1900 vormde een beslissende
schakel in de ontwikkeling van het nieuwe paradigma van een stedelijke
architectuur in Duitsland. Door een koppeling van het reeds vóór 1900
ontwikkelde stadsesthetisch onderzoek enerzijds (Sitte, h. 3) en het
typologisch bouwblok onderzoek anderzijds (Eberstadt en Goecke, h. 4)
kon de massawoningbouw na 1900 uitgroeien tot volwaardige opgave
van architectuur. Voortbouwend op nieuwe inzichten uit de
formalistische esthetica en kunstwetenschap startte Brinckmann
onderzoek naar de architectonische aspecten van woongebieden, een
onderzoeksveld dat tot dan toe buiten beschouwing van architecten en
kunsthistorici was gebleven. Brinckmann redeneerde dat de
massawoning, welke als anonieme marktwaar vanuit zichzelf geen
artistieke kwaliteit bezat, slechts architectonische betekenis kon krijgen
als substantie van een grotere eenheid: de groepering van woningen in
het blok en in de stad. Het woonblok vormde in zijn studies het plastisch
materiaal waarmee stedelijke straat- en pleinruimten tot een
samenhangende eenheid – een ensemble - konden worden
vormgegeven. Als belangrijke voorwaarde stelde hij hierbij de
124

H. Engel, 'Het verlangen naar stijl', a.w. pp. 42-43.
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ontwikkeling van uniforme woonblokken en blokfaçades. De
samenhangende bouwblokgevel (‘einheitliche Blockfront’) vormde zijns
inziens niet alleen een esthetische voorwaarde om eenheid in het
stadsbeeld te bereiken, maar was tevens een ‘logische’ consequentie
van de tendens tot repetitie, typisering en uniformering in de
massawoningbouwproductie, waaraan door onder meer Behrendt en
Scheffler aparte studies werden gewijd. Gedragen door deze nieuwe
inzichten kon het woonblok tot een nieuw architectuuresthetisch object
uitgroeien dat de verschijnselen van de kapitalistische rationalisering in
zich kon opnemen. Uiteindelijk verschoof de aandacht in de architectuur
en haar onderzoek hierdoor na 1900 van ‘het gebouw als solitair object’
naar ‘de stad als architectonische totaalcompositie’ (architektonische
Gesamtkomposition), ‘de stad als architectonische constructie
(architektonisches Gebilde). Daarmee zou zich in de architectuur
definitief een omslag in perspectief op het architectonisch object
voltrekken: de stad werd tot ‘architektonische Vorstellung’.
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HOOFDSTUK 6
ARCHITECTONISCHE STADSMODELLEN: STUDIES VAN
DE HISTORISCHE STADSVORM

Inleiding
Het onderzoek naar de vorm van de stad, zoals dat in de Duitstalige
landen in de decennia rond 1900 gestalte kreeg, kende als vertrekpunt
de fysiek-ruimtelijke gestalte van de eigentijdse stad: de vorm van de
jong-industriële stad. Doel van deze studies was te komen tot inzicht en
kennis van deze stadsvorm en haar achterliggende
transformatieprocessen om uiteindelijk adequate ruimtelijke ingrepen te
kunnen formuleren die zouden leiden tot een noodzakelijk geachte
herordening van de stadsvorm en sturing van haar toekomstige
ontwikkeling. De vorm van de stad rond 1900 zoals deze zich in de
analyses presenteerde was echter slechts een momentopname, een
tijdelijk eindpunt in een ontwikkelingsproces van eeuwen: de Duitse
onderzoekers realiseerden zich dan ook terdege dat de steden geen
definitieve of eindvorm kenden, maar dat hun fysiek-ruimtelijke gedaante
door de tijd heen continu aan verandering onderhevig was; nieuwe
stadsdelen werden toegevoegd, oude werden afgebroken, vervangen of
getransformeerd. De vorm van de stad werd in het Duitse
stadsvormonderzoek dan ook primair als historisch product begrepen. In
de verschillende studies komt dit naar voren in de ruime aandacht voor
historische stadsvormen: de onderzoekers analyseerden niet alleen de
situatie van de industriële stad, maar nadrukkelijk ook het complex van
historische vormen waaruit deze was samengesteld. In dit hoofdstuk
analyseer ik de betekenis en de rol van de historische stad in het Duitse
stadsvormonderzoek van rond 1900. Ik ga na hoe de studie van
historische stadsvormen vooral tot doel had modellen te genereren voor
het eigentijdse architectonisch stadsontwerp. De constructie van
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dergelijke ‘architectonische stadsmodellen’ maakte een belangrijk
onderdeel uit van de vorming van het nieuwe paradigma van een
stedelijke architectuur. Vooral de stadsbouwkunst van de Barok werd
door Duitse stadsonderzoekers als een adequaat model gezien voor het
architectonisch stadsontwerp. Deze beleefde na 1900, in vervolg op de
‘herontdekking’ van de Barok in de Duitse kunstgeschiedenis, een ware
revival in de Duitse architectuur. In de stad van de Barok zijn
stadsontwerp en architectuur nauw met elkaar verweven. De studie van
dit verbond gaf niet alleen inzicht in de ontwerpinstrumenten en
vormkenmerken van deze vorm van stadsbouwkunst, maar bracht
tevens de organisatorische voorwaarden ervan aan het licht: de nauwe
afstemming van stads- en gebouwontwerp die een architectonische
stadsbouwkunst kenmerkt veronderstelde een gecentraliseerd
bouwbeleid van een sterke en actieve stedelijke overheid en grote
bevoegdheden voor een stadsarchitect. Daarmee impliceerde het
nieuwe paradigma bovenal een noodzakelijke herpositionering van de
architect en diens disciplinaire taken en bevoegdheden binnen de
productie van steden.
6.1 De historische stad in het Duitse stadsonderzoek
De studie van historische stadsvormen vormt een structureel onderdeel
binnen het Duitse stadsonderzoek: de studies richten zich ofwel geheel
op historisch materiaal (bijv. Sitte, Brinckmann), danwel bevatten een
seperaat deel waarin historische aspecten geanalyseerd worden (bijv.
Eberstadt, Behrendt). Ondanks deze sterke historische component zijn
de studies niet als zuiver historisch onderzoek te kwalificeren. De Duitse
onderzoekers hadden in de eerste plaats vooral een operatieve
doelstelling: de bestaande stad herbergde, als historische gegroeid
bouwwerk, een reservoir aan architectonische en stedenbouwkundige
kennis die de basis kon vormen voor de verdere ruimtelijke en
architectonische ontwikkeling van de Großstadt. De studies vertrekken
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dan ook zonder uitzondering vanuit de situatie van de eigentijdse stad,
om vervolgens vanuit het verleden naar de toekomst te kijken. De
fysieke structuur van de stad, begrepen als document van het verleden,
vormt daarbij de bron van kennis voor de stad van morgen.
6.1.1 De operatieve aard van de Duitse stadsstudies
Hoewel de analyse van historische stadsvormen een belangrijke
component uitmaakt in de Duitse stadsstudies, vormt het geen doel op
zich. Waar het kunsthistorische onderzoek uit deze periode veelal
voortkwam uit liefde voor historische kennis an sich, werden de
stadshistorische studies vooral gemotiveerd door behoeften en gebreken
van de eigentijdse Großstadt, aldus kunsthistoricus Gantner in zijn
terugblik op het Duitse stadsonderzoek van vóór de Eerste
1

Wereldoorlog. De stadsstudies kenden geen zuiver historische
doelstelling, maar trachtten historische kennis te actualiseren en
instrumentaliseren voor eigentijdse stedelijke opgaven. Aan historische
analyses en beschrijvingen werd vooral een didactische en normatieve
waarde toegekend. Geschiedenis werd door de Duitse onderzoekers, zo
2

stelt ook Piccinato, opgevat als leermeester, magistra vitae. Historische
exempels golden als maatstaf voor vergelijking en zelfs als grondslag
voor nieuwe ontwerpen. Naast het opstellen van een classificatie van
tijdloze voorbeelden hadden sommige historische analyses ook tot doel
de ontwikkeling van de stad en haar mechanismen van groei en
verandering te onderzoeken.

3

In de civieltechnische handboeken over stedenbouw speelden
historische voorbeelden aanvankelijk een ondergeschikte rol. Duitse
ingenieurs baseerden zich bij de ontwikkeling van hun stadsmodellen
vooral op de meest recente en actuele stedenbouwpraktijk: de sanering
1

J. Gantner, Grundformen der europaïschen Stadt. Versuch eines historischen Aufbaues
in Genealogien. Wenen, 1928, p. 12.
2
G. Piccinato, Städtebau in Deutschland 1871-1914. Genese einer wissenschaftlichen
Disziplin. Braunschweig/Wiesbaden, 1983, p. 54.
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van Parijs onder Haussmann, het Weense Ringstrasse-project, het
Berlijnse uitbreidingsplan van Hobrecht. Toch valt met name bij Stübben
een groeiende interesse in historische kennis van stadsplannen waar te
nemen. In de opeenvolgende herdrukken van zijn handboek Der
Städtebau (1890) nam de omvang van het opgenomen historisch
materiaal aanzienlijk toe. In 1909 schreef Stübben zelfs, na aanleiding
van het verschijnen van Brinckmann’s Platz und Monument (1908), een
artikel dat in zijn geheel gewijd was aan de geschiedenis van de
stedenbouw, en in 1920 publiceerde hij over de meest recente
geschiedenis van de Duitse stedenbouw en haar invloed in het
buitenland.

4

In tegenstelling tot de handboeken van de civiel-ingenieurs is de
studie van Sitte in zijn geheel gebaseerd op een analyse van historische
voorbeelden: hij analyseert vormaspecten van stadspleinen uit Zuid- en
Noord-West Europa, van de oude Grieken tot zijn eigen tijd. Toch
schreef Sitte geen algemeen geschiedenisboek van de stedenbouw,
maar trachtte hij door analyse van historische stadsvormen algemene,
boven-historische stadsesthetische principes op te stellen. Hij hoopte
daarmee een verloren en vergeten kennis weer beschikbaar te maken
voor het eigentijdse stadsontwerp en interesse en aandacht te wekken
voor stadsesthetische aspecten.
Kunsthistoricus Brinckmann mocht dan als eerste een
systematisch overzicht bieden van de geschiedenis van de
stadsbouwkunst, ook zijn doelstelling reikte verder dan een louter
vakwetenschappelijke ‘objectieve’ geschiedschrijving. Zowel in
publicaties als in publiek optreden trachtte Brinckmann steeds een
verbinding te leggen tussen de resultaten van zijn kunsthistorisch
3

Piccinato, p. 55.
J. Stübben, ‘Der Städtebau in der Kunstgeschichte’, in: Deutsche Bauzeitung jrg. 43, nr.
16, 1909, pp. 102-106 – een bespreking van Brinckmann’s Platz und Monument (1908);
idem, ‘Die Entwicklung des deutschen Städtebaus und ihr Einfluss auf das Ausland’, in:
Stadtbaukunst alter und neuer Zeit, Heft 8-10, 1920, pp. 113-116, 129-133, 151-154; zie G.
en Ch. Collins, Camillo Sitte: The Birth of Modern City Planning. New York, 1986, p. 47.
4
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stadsonderzoek en stedenbouwkundige vraagstukken van zijn tijd. De
betrokkenheid van Brinckmann als kunsthistoricus bij actuele stedelijke
vraagstukken blijkt wel hieruit dat hij zelf in 1914 een uitbreidingsplan
5

ontwierp voor de Duitse stad Cöthen in Anhalt. Net als Sitte hoopte
Brinckmann met zijn onderzoek een bijdrage te leveren aan de herleving
van de stedenbouw als artistieke, culturele opgave. Daarbij golden
historische exempels niet als kant en klare recepten, maar dienden
hieruit algemene vormwetten te worden afgeleid alsmede de historische
voorwaarden waaronder artistieke vormen in een bepaalde periode
mogelijk waren geweest:
Auf das Festhalten von Motiven aus alten Städten kann es also
nicht ankommen, wohl aber können (...) allgemeine
Formgesetze baukünstlerischen Gestaltens in einer oft
verblüffende Deutlichtkeit abgeleitet werden. (...) Der rezeptive
Gesichtspunkt hat für den schaffenden Architekten keine
Bedeutung, es kommt darauf an, den Zusammenhang von
Ursache und Wirkung in der Erscheinung zu verstehen. Der
zeitliche Ausdruck verändert sich, Formgesetze bleiben
bestehen. Man muß sie beachten und wird doch neue Formen
der Schönheit finden,und je eher, um so weniger man am
6
speziellen Ausdruck, am Motiv hängt.
Ook de studies die veel directer vertrekken vanuit vraagstukken van de
eigentijdse Großstadt bevatten een aanzienlijk historisch-analytisch deel.
Zo bestaat ruim de helft van de studie van architect Behrendt over ‘die
einheitliche Blockfront’ uit een ‘Entwicklungsgeschichtlicher Rückblick’
(terugblik op de historische ontwikkeling). Behrendt haast zich echter
om te benadrukken dat zijn studie desondanks de actuele praxis van de
stadsbouwkunst dient. Hij claimt met zijn historisch deel noch

5

Het plan van Brinckmann is zonder toelichting of comentaar opgenomen in: A.E.
Brinckmann, Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche Ziele. Berlin,
1920, p. 131; zie tevens Collins a.w. p. 95 en W. Hegemann en E. Peets, The American
Vitruvius: An Architect’s Handbook of Civic Art. New York, 1922, reprint 1988, p. 262.
6
2
A.E. Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit. Frankfurt, 1911, 1921 ,
herdruk Braunschweig/Wiesbaden, 1985, p. 3 en 190.
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volledigheid, noch een wezenlijk nieuwe bijdrage te leveren aan
historisch onderzoek:
Es sollten lediglich an einigen ausgewählten Beispielen der
Baugeschichte analoge Lösungen eines für die Stadtbaukunst
der Gegenwart akut gewordenen problems aufgezeigt werden.7
Ook Eberstadt begint zijn handboek van de woningbouw met een
8

historisch overzicht van de Europese stadsontwikkeling. Hij plande dit
hoofdstuk uit te bouwen tot een zelfstandig boek over de geschiedenis
van de stedenbouw, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een
9

uitgebreid artikel. Voor een inzicht in de stad van het heden is historisch
onderzoek noodzakelijk, aldus Eberstadt, omdat het onmogelijk is een
stedenbouwsysteem ‘uit het niets’ te formuleren. 'Eine Gegenwart im
strengen Sinne des Wortes, die ihr Werk aus dem Neuen selbständig
beginnen könnte, giebt es hier nicht'.

10

Recht, techniek, instituties,

bouwsystemen en economische verhoudingen die het grondgebruik
bepalen worden ons overgeleverd. Een historische reflectie zou zich
volgens hem dan ook voornamelijk moeten richten op constante en
variabele voorwaarden en grondslagen van verschillende periodes die
de ruimtelijke en fysieke constructie van een stad bepalen. Het
stadsonderzoek dient zich zowel te richten op het systeem van stedelijke
grondontwikkeling en stadsaanleg als op de drijvende sociaaleconomische en bestuurlijke krachten hierachter.

11

W.C. Behrendt, Die einheitliche Blockfront, Berlijn 1911, p. 9 (cursivering van mij, f.c.).
R. Eberstadt, Handbuch des Wohnungswesen und der Wohnungsfrage. Jena, 1909, dl I:
‘Die Entwicklung der städtischen Bauweise’.
9
In de literatuuropgave van de 4e druk van zijn Handbuch des Wohnungswesen (1920)
vermeldt Eberstadt de voorbereiding van een eerste deel in een reeks Geschichte des
Städtebaues, dat gewijdt zou zijn aan de oudheid. Noch dit deel, noch andere delen uit
deze geplande reeks zijn ooit gepubliceerd. Wel publiceerde hij een uitgebreid artikel over
de geschiedenis van de stedenbouw: 'Zur Geschichte des Städtebaus’, in: Kunst und
Künstler, jun-jul 1916, pp. 419-432 en 475-490.
10
Eberstadt 'Zur Geschichte des Städtebaus’, a.w., p. 419.
11
Ibid., pp. 419-420.
7
8
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Ondanks de verschillen in benaderingswijze is duidelijk dat het Duitse
onderzoek naar de stadsvorm en haar ontwikkeling vanuit actuele
vraagstukken uit de praktijk van het stadsontwerp is ingegeven en
richting krijgt. En aangezien de stad van het heden een samengesteld
geheel is van delen die over een periode van eeuwen samengevoegd
zijn, bevat het onderzoek naar de vorm van de stad per definitie een
sterke historische component. Daarmee is ook de relatie tussen
stadsanalyse en stadsontwerp in het Duitse onderzoek aangegeven;
analyse van stadsvormen heeft vooral tot doel ‘modellen’ te genereren
die als uitgangspunt kunnen dienen voor toekomstige ontwerpen voor de
stad.
6.1.2 Twee polaire stadsmodellen: de gegroeide en de ontworpen
stad
Gantner heeft erop gewezen dat de meest algemene classificatie van
stadsvormen die in het Duitse stadsonderzoek vóór 1914 gehanteerd
werd gebaseerd is op het elementaire onderscheid tussen de
‘ontworpen’ en de ‘gegroeide’ stad. Van steden die in de loop van de tijd
gegroeid zijn, kan niet duidelijk een ontstaansmoment worden
vastgesteld of aangewezen. Zij zijn het resultaat van een langzame
ontwikkeling en verschillende ingrepen in de tijd en kenmerken zich door
een onregelmatige plattegrond en bebouwingsvorm. Planmatig
aangelegde steden zijn daarentegen veelal het resultaat van een
‘stadsstichting’ en gebaseerd op een bewuste en precieze voorstelling
van de stedelijke vorm. Ze kenmerken zich door een regelmatig en
ordelijk stratenpatroon en bebouwingswijze.

12

12

J. Gantner, Grundformen der europaïschen Stadt. a.w., p. 13. Gantner – kunsthistoricus
en net als Brinckmann leerling van Wölfflin – verwerpt in zijn studie het onderscheid tussen
‘gegroeide’ en ontworpen’ steden. Hiervoor in de plaats stelt hij een classificatie voor op
basis van de vorm van de stad: regelmatige en onregelmatige stadsvormen, idem, p. 14.
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Uiteraard zijn de meeste steden een aggregaat van stadsdelen
dat door de eeuwen heen tot stand is gekomen.13 De totstandkoming van
een stadsdeel is het resultaat van ofwel een spontaan
verstedelijkingsproces, of van planmatig handelen. Daarnaast
ondergaan afzonderlijke stadsdelen door de tijd heen veranderingen in
structuur en bebouwing, die op zich ook weer het resultaat kunnen zijn
van ofwel een optelling van incidentele, kleinschalige ingrepen, of van
een planmatige herstructurering van een heel stadsdeel. In de Duitse
stadsstudies duidt de polaire tegenstelling ‘gegroeide’ vs. ‘ontworpen’
stad vooral op de ontstaansgeschiedenis van een stad of stadsdeel. De
tegenstelling wordt daarbij gerelateerd aan twee concrete voorbeelden:
de middeleeuwse stad en de barokstad.
Dat de ontworpen stad het resultaat is van een bewust
planmatige handelen, betekent volgens Eberstadt echter niet
vanzelfsprekend dat de gegroeide stad hier het tegendeel van vormt in
de zin van onbewuste, ongewilde ontwikkeling. Ook in de gegroeide stad
zijn algemene principes van de stadsontwikkeling te onderkennen. Zijn
ontwikkeling is geenzins ‘spontaan’ maar wordt gestuurd door motieven
van publiek belang zoals de aanleg van verdedigingswerken of het
bouwrijp maken van bouwgrond.14 Brinckmann onderschrijft deze
stelling. Ondanks alle onregelmatigheid in vorm is immers ook voor de
gegroeide stad een bepaalde ontwikkelingsgang navolgbaar. Zo
organiseerde de middeleeuwse stad zich bijvoorbeeld vaak rond één of
meerdere bestaande kernen – veelal institutionele gebouwen zoals een
klooster, dom of burcht – waarvan de toegangswegen in de tijd bebouwd
Deze opvatting van de vorm van de stad als samengesteld uit delen werd voor het eerst
toegepast door de Duitse architect Fritz Schumacher in diens uitbreidingsplannen voor
Keulen (1921) en Hamburg (1930) . Zie F. Schumacher, Vom Städtebau zur
Landespalnung und Fragen stuadtebaulicher Gestaltung. Tübingen 1951, p. 37. In de jaren
’60 werd dit concept van de ‘stad in delen’ (la città per parti) vervolgens weer opgepakt en
verder uitgewerkt door de Italiaanse architect Aldo Rossi. Zie: A. Rossi, L’architettura della
città. Padua 1966; Ned. vert.: De architectuur van de stad. Nijmegen 2002, pp. 62-63, 9799.
14
Eberstadt, Handbuch, ed. 1909, p. 13; idem, Handbuch ed. 1920 p. 30 en 36; idem, ‘Zur
Geschichte..’, p. 421..
13
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werden, en van waaruit zich vervolgens een straten- en
bebouwingspatroon ontwikkelde.15
De gegroeide stad werd in de Duitse stadsstudies voornamelijk
geïdentificeerd met de middeleeuwse stad. In de analyses van haar
stadsvorm werd onder meer ingegaan op het typische ‘schilderachtige’
stadsbeeld dat deze produceert: de onregelmatigheid van de
stadsplattegrond, pleinvormen en straatverloop, rooilijn verspringingen,
variatie en verscheidenheid in bebouwingsvormen. Naast Eberstadt
benadrukten ook Brinckmann en Sitte dat deze door de ‘moderne’ tijd zo
bewonderde stadsvorm niet het resultaat was van een bewust
gehanteerd esthetisch systeem of intentie, maar dat het schilderachtig
karakter ervan de uitkomst was van een langzame ontwikkeling van
eeuwen, zonder dat hier een algemene wil tot (stadsesthetische)
eenheid aan ten grondslag lag.16
In zijn waardering van de middeleeuwse stad verschilde het
Duitse stadsonderzoek van rond 1900 overigens radicaal met dat van de
e

romantische beweging en het utopisch denken van de 19 eeuw. De
Duitse equivalent van de Engelse Arts&Crafts beweging zocht in de
middeleeuwse stad vooral een sociaal-utopisch model voor de moderne
stedelijke samenleving, een model voor sociale en geestelijke
hervorming en eenheid, een stedelijke Gemeinschaft.

17

De meer

15

Brinckmann, Platz und Monument. 1908, p. 4. Zie over deze ‘mono- en polycentrische’
oorsprong van middeleeuwse steden verder: W. Braunfels, Abendländische Stadtbaukunst.
Herrschaftsform und Baugestalt. Köln 1976.
16
Sitte, Der Städtebau a.w., p. 58; Brinckmann, Platz und Monument a.w. pp. 2-4.
17
Idem, p. 121. In zijn boek Gemeinschaft und Gesellschaft (Leipzig 1887) schetst de
Duitse socioloog Ferdinand Tönnies de ontwikkeling van de pre-moderne naar een
moderne, industriële samenleving, welke gepaard gaat met de overgang van
‘Gemeinschaft’ (gemeenschap) naar ‘Gesellschaft’ (maatschappij). Tönnies stelt dat premoderne samenlevingen zich organiseerden rond familie, dorp en stad, met een
voornamelijk agrarische economie en een locaal georganiseerde politiek. De moderne
samenleving organiseert zich daarentegen op een grotere schaal van metropool en staat
met een economisch systeem gebaseerd op handel en moderne industrie. Tönnies werk
werd aanvankelijk door romantisch idealisten eenzijdig uitgelegd om een terugkeer naar
een ‘Gemeinschaft’ na te streven. Zie over de invloed van Tönnies’ boek en dit
‘Gemeinschafts’ denken op de regressief-romantisch ideologie binnen het Duitse
architectonisch denken rond 1900: F. Dal Co, Figures of Architecture and Thought.
German Architecture Culture 1880-1920. New York 1990, pp. 23ff en M. Cacciari,
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pramatisch ingestelde Duitse stadsonderzoekers van rond 1900
weigerden echter de problematiek van de stad te reduceren tot een
sociaal-utopisch vraagstuk. Voor zover de middeleeuwse stad in het
Duitse stadsonderzoek object van studie was betrof het vooral haar
morfologische kenmerken. De studies hadden tot doel een regulatuur
van de stadsvorm af te leiden, zonder dat men daarmee overigens een
terugkeer naar een middeleeuwse stadsvorm bepleitte, zelfs niet iemand
als Sitte (zoals ik in hoofdstuk 3 heb aangetoond). De
stadsonderzoekers onderkenden in de middeleeuwse stadsvorm vooral
de basisvorm van de Europese stad - zoals Grassi opmerkt - haar
ontstaansmoment, en namen haar om deze reden tot vertrekpunt van de
theoretische constructie van hun stadsstudies.18 De middeleeuwse
stadsvorm werd in het Duitse stadsonderzoek vooral opgevoerd als
polair model waar men dat van de ontworpen stad scherp tegenover kon
afzetten.
6.2 Het model van de architectonische stad: revival van de Barok
Tegenover de middeleeuwse stad plaatste het Duitse stadsonderzoek de
stad van de Barok, opgevat als exemplarisch voor het model van de
ontworpen stad. De stadsbouwkunst van de Europese Barok wordt door
de Duitse onderzoekers unaniem als hoogtepunt beschouwd van de
ontwikkeling van de ontworpen stad waarbij architectonische en
stadsesthetische uitgangspunten een vooraanstaande plaats innemen.
In de studies is dan ook veel plaats ingeruimd voor analyses van de
e

e

stadsontwikkeling van de 17 en 18 eeuw. De bijzondere aandacht voor
de stad van de Baroktijd in het Duitse stadsonderzoek volgde op de
meer algemene herontdekking en herwaardering van de Barok die rond
1900 in de Duitse kunst- en architectuurgeschiedenis plaats vond. Toch
ontwikkelde het onderzoek naar de barokke stadsbouwkunst zich op
Architecture and Nihilism: On the Philosophy of Modern Architecture. New Haven/Londen
1993, pp. 23 ff.
18
Grassi, De logische constructie van de architectuur, a.w. p. 117.
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geheel eigen(zinnige) wijze. Om zowel het verband als vooral ook het
onderscheid tussen de Barock-Forschung van Duitse kunsthistorici
enerzijds en dat van de stadsonderzoekers anderzijds helder te krijgen,
dient eerst kort de herwaardering van de Barok in de Duitse
kunstgeschiedenis vanaf 1885 te worden belicht.
6.2.1 De ‘ontdekking’ van de Barok in de Duitse Kunstwissenschaft
De kunsthistorische periode die wij tegenwoordig als ‘Barok’ aanmerken
gold tot ver in de tweede helft van de 19e eeuw als verachtenswaardige
episode in de kunstgeschiedenis, een periode van cultureel- en artistiek
verval. Deze negatieve beoordeling werd vanaf 1760 ingezet door
Winckelmann (Duitsland), Diderot en Rousseau (Frankrijk) en Lodoli en
Milizia (Italië), voor wie het begrip ‘barok’ synoniem was voor ‘bizar’,
e

‘absurd’ en ‘extreem’. Nog rond het midden van de 19 eeuw typeerde
e

de Zwitserse cultuur -en kunstcriticus Burckhardt de barokke 17 eeuw
als een ‘verwilderten Dialekt’ van de Renaissance. Vanaf ca. 1880 trad
echter een kentering op in de waardering van de ‘Barokfase’, die meer
en meer als zelfstandige stijl periode erkend werd. Vooral Duitse
kunsthistorici droegen ertoe bij die de kunst na Michelangelo tot in het
e

midden van de 18 eeuw als een zelfstandige fase met eigen kenmerken
en idealen te beschouwen. Daarmee was de ‘constructie’ van Barok als
zelfstandige stijl en periode in de kunstgeschiedenis een feit.

19

Waar kwam deze omslag in de waardering voor de kunst en
e

e

architectuur van de 17 en 18 eeuw vandaan? Volgens
architectuurhistoricus Kaufmann is de aandacht voor de Barok rond
1885 niet meer dan een logische stap in het chronologisch afgewikkelde
e

kunsthistorisch onderzoek in de 19 eeuw: na de Romantiek-ontdekking
van de Middeleeuwen rond 1800 en van de Renaissance een halve
19

Zie over de ‘ontdekking’ van de Barok rond 1900: A. Blunt, Some Uses and Misuses of
the terms Baroque and Rococo as applied to Architecture. London, 1973, p. 5; H. Millon
(red.), The Triumph of the Baroque. Architecture in Europe 1600-1750. Milaan 1999, pp.
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eeuw later, was rond 1880 Barok aan de beurt om object van
kunsthistorische en en nu ook kunstwetenschappelijke studie te
worden.

20

Hoppe wijst er op dat ook de opname van barokvormen in de

architectuur van het historisme in het Wilhelmische Duitsland
ongetwijfeld bijdroeg aan de belangstelling en herwaardering van de
Barok bij kunsthistorici.

21

Mede geïnspireerd door de neo-barok in de

architectuur van die tijd publiceerde architect en kunsthistoricus
Cornelius Gurlitt een groot driedelige kunsthistorisch werk over de
architectuur van de Europese Barok: Geschichte des Barockstils (18871889). Met deze studie oefende Gurlitt niet alleen een grote invloed uit
op de jongere generatie architecten rond 1900, zoals Paul Wallot en
Alfred Messel, maar leverde hij tevens een belangrijke bijdrage aan de
erkenning van de Barokperiode in de Duitse Kunstwissenschaft. Een jaar
na de verschijning van het eerste deel van Gurlitts studie publiceerde
Wölfflin zijn baanbrekende Renaissance und Barock (1888), negen jaar
later gevolgd door Schmarsow met zijn Barock und Rokoko (1897). Ook
e

Riegl doceerde vanaf 1884 over de 17 eeuwse kunst van de Barok in
Rome, waarvan in 1907 postuum een publicatie verscheen onder de
titel: Entstehung der Barockkunst in Rom.

22

Gurlitt, Wölfflin, Schmarsow

en Riegl behoorden daarmee tot de grondleggers van de Duitse
Barockforschung rond 1890.

22-26 en H. Hoppe, Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas, 1580-1770.
Darmstadt 2003, pp. 11-16.
20
E. Kaufmann, Architecture in the Age of Reason. Baroque and Post-Baroque in England,
Italy, and France. New York 1955, ed. 1968, p. ix.
21
Hoppe, Wast ist Barock? a.w. p. 12.
22
C. Gurlitt, Geschichte des Barockstils in Italien. Stuttgart 1887; idem, Geschichte des
Barockstils, des Rokoko und des Klassizismus in Belgien, Holland, Frankreich, England.
Stuttgart 1888; idem, Geschichte des Barockstils und des Rokoko in Deutschland. Stuttgart
1889. H. Wölfflin, Renaissance und Barock. Untersuchung über Wesen und Entstehung
des barockstils in Italien. München 1888. A. Schmarsow, Barock und Rokoko. Eine
kritische Auseinandersetzung über das Malerische in der Architektur. Leipzig 1897. A.
Riegl, Die Entstehung der Barockkunst in Rom. Wenen 1908. Zie voor een nader overzicht
van de barokliteratuur vóór de Eerste Wereldoorlog: A.E. Brinckmann, Die Baukunst des
17. und 18. Jahrhunderts. Berlijn, 1915, pp. 326-328. Zie over het barok-onderzoek in de
Duitse kunstgeschiedenis rond 1890: U. Kultermann, Geschichte der Kunstgeschichte. Der
Weg einer Wissenschaft. Wenen/Düsseldorf, 1966, pp. 242-245.
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Volgens Hauser is de herinterpretatie en herwaardering van de
Barok door de Duitse kunstwetenschap rond 1900 onder andere te
begrijpen vanuit de assimilatie van het impressionisme uit die tijd. Vooral
e

Wölfflin ontwaarde in de 17 eeuw een subjectivering van het ‘artistieke
wereld-beeld’, hetgeen uitmondendde in een waarneming van de wereld
als primair visuele impressie en ervaring. ‘Wölfflin’s categories of the
baroque are, in fact, nothing but the application of the concepts of
23

impressionism to the art of the seventeenth century (..).’ Door deze
impressionistische bril van de kunstwetenschap werd Barok echter wel
gereduceerd tot de dramatische, monumentaal-sensualistische
voorbeelden uit voornamelijk Italië, terwijl de meer ingehouden,
e

classicistische tendens in de 17 eeuwse kunst en architectuur, zoals
beleden in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden, in het Duitse
kunsthistorisch onderzoek naar de achtergrond gedrukt werd. Vanuit de
methode van polaire stijl-vergelijking zocht de Kunstwissenschaft echter
naar zo sterk mogelijk contrasterende voorbeelden van barokke en van
renaissance kunst; de afgezwakte varianten pasten niet binnen dit
schema.

24

Ondanks alle studie en herwaardering bleef de kunst van de
Barok door de Duitse kunsthistorici aanvankelijk nog steeds in negatieve
zin gewaardeerd; de Barokperiode heette nog steeds een neergang na
het hoogtepunt in de westerse kunstontwikkeling: de Renaissance. Zo
formuleert Wölfflin het doel van zijn studie uit 1888 nog als volgt:
Meine Absicht war, die Symptome des Verfalls zu beobachten
und in der 'Verwilderung und Willkür' womöglich das Gesetz zu
erkennen, das einen Einblick in das innere Leben der Kunst
gewährte(...). Man hat sich gewöhnt, unter dem Namen Barock
jenen Stil zu verstehen, in den die Renaissance sich auflöst oder
- wie man sich öfter audrückt - in den Renaissance entartet.25

23
24

A. Hauser, The Social History of Art. Londen 1951, dl. 1, p. 425.
Hauser ibid; Hoppe a.w. p. 12.
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Pas 27 jaar later zou Wölfflin het oude kunsthistorisch
waarderingsschema van ‘bloei’ en ‘verval’ laten vallen.26 In de tussentijd
is dan in Duitsland ook onderzoek naar de barokke stadsvorm van de
grond gekomen, waarin we echter een geheel ander
waarderingsschema aantreffen: in het Duitse stadsonderzoek wordt juist
de Barok beschouwd als hoogtepunt in de ontwikkeling van de Europese
stadsbouwkunst, terwijl het stadsontwerp in de Renaissance ‘slechts’
een prelude en inleiding wordt gezien op de tot wasdom komende
architectonische stadsbouwkunst.
6.2.2 Grondslagen van de barokke stadsbouwkunst
Hoewel reeds tijdens de Renaissance de stad tot object van
architectonisch, esthetisch ontwerp uitgroeide, zien de Duitse
stadsonderzoekers in deze episode opmerkelijk genoeg vooral een
overgangsfase, een wegbereider die de schakel vormt tussen de
‘gegroeide’ stad van de middeleeuwen en de ‘ontworpen’ stad van de
Barok. Men construeert een historisch continu voortvloeiende
ontwikkelingslijn zonder harde ‘breuken’ en zachte overgangen. Vanuit
deze evolutionistische blik kan Eberstadt de Renaissance dan ook
e

typeren als Übergangszeit. Gedurende de 15 eeuw ontwikkelde zich in
Italië, in het spoor van de herontdekking van de antieken, de wens ook
de stad als artistieke eenheid te ontwikkelen. Regelmatige
bouwlichamen, rechte straten, rechthoekige pleinen werden tijdens de
Renaissance - vanuit een hernieuwde interesse in de antieke
stadsaanleg - verheven tot esthetisch uitgangspunt van stadsontwerp.
De Duitse onderzoekers benadrukken dat deze nieuwe principes in
25

H. Wölfflin, Renaissance und Barock a.w., pp. v en 1.
‘(...)so steht doch die [klassische] Kunst des Cinquecento und die [barock] Kunst des
Seicento dem Werte nach auf einer Linie. Das Wort klassisch bezeichnet hier kein
Werturteil (...). Der Barock, oder sagen wir die moderne Kunst, ist weder ein Niedergang
noch eine Höherführung der klassischen, sondern ist ein generell andere Kunst. Die
abendländische Entwicklung der neuen Zeit läßt sich nicht auf das Schema einer einfachen
Kurve mit Anstieg, Höhe und Abstieg bringen, sie hat zwei Höhepunkte.’ H. Wölfflin,
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe a.w. p. 14.
26
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eerste instantie vooral werden ontwikkeld in de architectuurtractaten van
renaissance-theoretici, gepresenteerd in de vorm van zogenaamde
‘ideaal-stad’-ontwerpen.

27

In deze – bijna nooit uitgevoerde - ontwerpen

voor ideaalsteden wordt volgens de Duitse onderzoekers voor het eerst
sinds de aanvang van de middeleeuwen de stad weer als ‘Gesamtbau’
opgevat: een object, dat net als een gebouw, in zijn geheel ontworpen
kan worden: ‘Die Stadtanlage als künstlerische Einheit zu entwickeln (...)
ist das Ziel der Renaissance’, aldus Brinckmann.

28

Men constateert

echter dat ondanks hun belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
idee van de architectonisch ontworpen stad, de meeste
ideaalstadontwerpen van de Renaissance veelal niet verder kwamen
dan de tekentafel. De architectonische principes werden slechts
fragmentarisch in de praktijk gebracht bij projecten voor verfraaiing van
bestaande, van oorsprong vaak middeleeuwse stadsdelen.

29

Het Duitse

stadsonderzoek presenteert de ontwikkeling van het architectonisch
stadsontwerp van de Renaissance derhalve als niet volbracht: de
Renaissance is in haar ogen slechts een opmaat tot de werkelijke
verwezenlijking van het ideaal van een architectonische
stadsbouwkunst, de Barok, waarvoor in de Renaissance slechts het
ontwerptheoretisch fundament werd gelegd. Hoewel discutabel is deze
conclusie van wezenlijk belang om de historische waardering van de

27

In de Duitse studies wordt m.n. verwezen naar de volgende ‘tratatisti’: Alberti, De re
aedificatoria (ca. 1450); A. Filarete, Trattato dell’architettura. (ca. 1460); F. di Giorgio
Martini, Trattato dell’architettura civile e militare (ca. 1500); P Cataneo, I quattro primi libri
di architettura (1554); V. Scamozzi, Idea dell’architettura universale (1615).
28
Brinckmann, Platz und Monument, p. 29.
29
Eberstadt 1916 427; Brinckmann 1908, 31-32 Brinckmann verwijst naar Burckhardt (ook
na 1900 nog steeds de autoriteit op het gebied van de Italiaanse Renaissance): ‘Die
Renaissance ist der Zeit der Korrektion im weitesten Sinne, schon weil ihre ganze Richtung
auf das regelmässige geht, sodann weil ihre monumentale Architektur ein bestimmtes
Mass freie Raumes und einige harmonie mit den umgebenden baulichkeiten verlangt. (...)
Schon vor dem Eintritt der Renaissance und noch mehr seither werden grosse
Strassenkorrektionen, oft mit bedeutenden Opfern durchführt, teils um der
Zweckmässigkeit, teils zugestandenermassen um der Schönheit willen, als deren
Vorbedingung bereits die geradlinigkeit betont wird.’ J. Burckhardt, Geschichte der
4
Renaissance in Italien. Stuttgart 1868, 1904 , §112, pp. 240 en 242.
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De Romeinse Barok in de
stadsbouwkunst

6.1

6.2

6.1 Rome, Piazza del Campidoglio,
ontwerp Michelangelo: plattegrond.
Nadruk op visueel effect door manipulatie
van perspectief. Het aan drie zijden
gesloten plein opent een perspectief op
de stad en vormt tegelijk een voorruimte
bij het monumentale senatorenpaleis.
Het taps toelopend plein versterkt de
perspectivische blik op de stad. Het plein
wordt gevormd door drie losstaande
gebouwen, waardoor het plein open
hoeken heeft.
6.2 Piazza del Campidoglio, blik vanaf
het plein op het senatorenpaleis (boven)
en blik vanaf het plein op de stad (onder).
6.3 Doorsnede over het Piazza del
Campidoglio laat de perspectivische
waarneming van het paleis en
ruitermonument zien vanaf twee
standpunten: ‘fernbild’ en ‘nahbild’
(volgens Brinckmann in Platz und
Monument).
6.4 Rome, Piazza di S. Pietro, ontwerp
Bernini: plattegrond en zicht op de St.
Pieter vanaf het plein. Monumentaal
voorplein bij St. Pieterskerk. De
elipsvormige ruimte versterkt het
perspectivisch effect van de voorruimte
bij de St. Pieter. In tegenstelling tot het
Pz. d. Campidoglio wordt het plein hier
gevormd door een aaneengesloten,
uniforme bebouwing, bestaande uit een
dubbele collonade.

6.3

Allen uit: Brinckmann, Platz und Monument (1908)
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6.4
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barokke stadsbouwkunst door de Duitse stadsonderzoekers rond 1900
te kunnen begrijpen.
Binnen het stadsontwerp voltrekt de omslag naar de Barok zich
e

in Italïe in de late 16 eeuw. Volgens het Duitse stadsonderzoek is deze
ontwikkeling vooral toe te schrijven aan de toevoeging van een nieuwe
component aan het architectonisch stadsontwerp: naast de
geometrische regelmaat, harmonie en proportie van de Renaissance –
vooral terug te vinden in de twee-dimensionale kenmerken van de
ontworpen en getekende stadsplattegrond – komt de nadruk in de Barok
te liggen bij het visuele aspect, het stadsbeeld: de derde dimensie van
het stadsontwerp en haar ruimtelijke waarneming. Vooral de toepassing
van de methode van het perspectief in het stadsontwerp – een techniek
waarmee tot dan toe slechts in de schilderkunst was geëxperimenteerd
– was hierbij volgens het Duitse stadsonderzoek van cruciaal belang.
Zoals we reeds hebben gezien stond Sitte in zijn boek uit 1889 reeds
uitgebreid stil bij de betekenis van het perspectief in het stadsontwerp
van de Barok (zie §3.3.2). Brinckmann wijst echter ook op de invloed
van de toepassing van het perspectief in de tuinarchitectuur voor de
barokke stadsbouwkunst. De formele tuinkunst, met haar zichtassen,
terrassen en visuele effecten was een laboratorium voor de
stadsbouwkunst van de Barok.30 Wöllflin wijdde in zijn boek uit 1888 een
deel aan de tuinkunst van Renaissance en Barok. Hij constateert dat in
de tuinkunst van de Barok voor het eerst het ideaal van ‘spazioso’
(weidruimigheid) wordt toegepast en alle onderdelen ‘geometrisch
übersichtlich geordnet’.31 De inzichten uit de tuinarchitectuur werden
vervolgens getransplanteerd naar het stadsontwerp. Daarmee wordt
volgens Wölfflin en Brinckmann een visuele, ‘impressionistische’
30

Brinckmann, Platz und Monument, p. 136; Brinckmann, 1920, p. 46. Zie voor een
uitgebreidere analyse uit dezelfde periode: H. Koch, Gartenkunst im Städtebau. Berlijn
1914, p. 7.
31
Wolfflin, Renaissance und Barock, a.w. pp. 114-15. Zie voor een recente studie over de
formele tuinarchitectuur van de Barok: C. Steenbergen en W. Reh, Architectuur en
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wending in de architectuur en stadsbouwkunst gemaakt, waarin het
wezenlijke onderscheid met de Renaissance te vinden is. Zowel
Brinckmann als Eberstadt wijzen erop dat reeds de noord-Italiaanse
bouwmeester Palladio in zijn architectuurtractaat uit 1570 de
perspectivische blik als uitgangspunt neemt voor het ontwerp en de
aanleg van straten en pleinen. Met deze laat-renaissancistische
architectuurverhandeling kondigt zich volgens hen dan ook de Barok
aan in de Italiaanse stadsbouwkunst.32 De echte doorbraak vindt echter
plaats in Rome, door Brinckmann gekenschetst als ‘de voorbeeldige
stad van de Barok’.33
Het verschil tussen de stadsbouwkunst van de Baroktijd en de
Renaissance komt volgens Brinckmann vooral tot uiting in een
veranderde ruimte-opvatting. Hij beschrijft de nieuwe ruimteopvatting
van de Barok –de methode van Wölfflin volgend - vanuit de stilistische
tegenstelling met de Renaissance: Waar de architectuur uit het tijdperk
van het Italiaanse Humanisme zich kenmerkt door statische
centraalbouw composities, typeren de plattegronden van barokke
bouwwerken zich door een ‘dynamische ruimteontwikkeling’. In
tegenstelling tot het renaissance-palazzo, dat is opgebouwd rond een
gesloten binnenhof, ontwikkelt het barokpaleis zich rond een voorhof,
dat gevormd wordt door een hoofdgebouw – 'corps de logis' – en twee
naar voren geprojecteerde zijvleugels. Deze hof vormt een
‘voorbereidende ruimte’ die zich naar één zijde opent en zo enerzijds
een uitzicht biedt op de stad, en anderzijds de blik op het gebouw
inkadert.

34

Ook Wölfflin analyseert dit motief van de barokke

stadsbouwkunst, gebruik makend van zijn polaire begrippenpaar ‘Fläche
und Tiefe’. In tegenstelling tot de Renaissance streven
landschap. Het ontwerpexperiment van de klassieke Europese tuinen en landschappen.
Bussum 2003, pp. 123ff.
32
Brinckmann, p. 37; Eberstadt, Handbuch 1909 p. 64; 1916 p. 478. Palladio behandelt het
ontwerp van stad, straten en pleinen in: Palladio, I quatro libri dell’architettura (1570), bk.
III.2 en III.16.
33
Brinckmann, idem.
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Barokkunstenaars en -architecten naar een diepte-effect door het
verschil tussen naar voren- en teruggelegen delen te benadrukken. De
alzijdige symmetrie maakt plaats voor een ongelijkheid die richting
aanbrengt waardoor een onderscheid wordt ingesteld tussen voor en
achter. Deze nieuwe ruimteconceptie verandert ook de verhouding
tussen gebouw en pleinruimte. Beide zijn niet meer onafhankelijk van
elkaar te denken, maar verenigen zich tot een samenhangend geheel:
‘Entscheidend ist, daß Bau und Platz in eine notwendige Beziehung
kommen, daß einer ohne den anderen nicht aufgefaßt werden kann.’

35

Ruim 25 jaar vóór Wölfflin had Sitte overigens reeds gewezen op deze
decor-achtige enscenering van voorpleinen bij monumentale gebouwen
als architectonisch motief van de barokke stadsruimte (zie §3.3.2).
Een belangrijke consequentie van de nieuwe ruimteconceptie
van de Barok was dat straten en pleinen niet meer als losse,
zelfstandige elementen behandeld werden, maar juist als onderdelen
van één samenhangend ruimtelijk geheel, als een ‘ruimtelichaam’ – in
de woorden van Brinckmann - waarin de afzonderlijke delen
samenvloeien tot een geheel. ‘Die künstlerischen Einheit des barocken
Städtebaus unterscheidet sich von derjenigen der Renaissance durch
die unlösbare Verklammerung aller Teile’. Net zoals schip, koepelruimte
en koor in barokke kerkinterieurs versmelten ook straat, plein en gevels
in de barokke stedenbouw tot een samenhangend ruimtelijk geheel.

36

In het verlengde van de diametraal andere waardering van de
Baroktijd- en stijl ten opzichte van de Renaissance verschilt het Duitse
stadsonderzoek ook met dat van de kunsthistorici in zijn geografische
oriëntatie: waar de kunstwetenschap haar blik vooral richt op de
manifestatie van de Barok in Italië en in het bijzonder Rome - waar zij
haar meest exemplarische vorm zou vinden - verwijden de
34

Ibid., pp. 39-40.
H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der
neueren Kunst. München, 1915, pp. 122 en 124.
36
Brinckmann, Platz und Monument, a.w., pp. 46, 60 en 62.
35
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stadsonderzoekers hun perspectief naar de ontwikkelingen in het 17

e

eeuwse Frankrijk en Duitsland, waar volgens hen de barokke
stadsbouwkunst haar climax bereikt.
6.2.3 De doorbraak van het architectonisch stadsontwerp: Frankrijk
Hoewel het de Italianen waren die de nieuwe architectonische
vormprincipes van de Barok naar de stadsbouwkunst vertaalden, komt
deze ontwikkeling volgens de Duitse stadsonderzoekers pas eerst in
Frankrijk, en vervolgens in Duitsland, tot volle wasdom. Men waardeerde
de verschillende ontwikkelingen van de Barok in de afzonderlijke
Europese landen dan ook niet afzonderlijk, maar plaatste ze binnen één
chronologisch proces waarbinnen men een toenemende graad van
e

ontwikkeling ontwaarde. Het zouden vooral tijdens de 17 eeuw
geschapen organisatorische voorwaarden zijn geweest waardoor de
ontwikkelingsgraad van de stadsbouwkunst in Frankrijk en Duitsland
hoger kon reiken dan die in Italië; de gecentraliseerde bestuursvorm van
het absolutisme. Opmerkelijk is dat men echter nauwelijks ingaat op een
andere factoren achter het intensieve bouwbeleid van de Franse en
e

Duitse vorsten. In het Europa van de 17 eeuw is sprake van een forse
stedelijke bevolkingstoename in grote steden: Parijs, Londen en
Amsterdam zagen hun inwonersaantal in een eeuw tijd verdubbelen.
Elders in Europa bleef de groei van de steden tot het midden van de 17

e

eeuw steken, veelal als gevolg van de vele oorlogen op het continent.
Met einde van de 30-jarige oorlog (1648) – tijdens welke vele Duitse
steden grotendeels of soms zelf totaal waren verwoest – brak een
periode aan van op- en herbouw van steden. Maar ook Londen kende
een noodzaak tot intensivering van bouwactiviteit na de grote brand van
1666 die vrijwel de gehele oude stad in de as legde. Als gevolg van
e

deze ontwikkelingen stonden in de tweede helft van de 17 eeuw overal
in Europa grote bouwprojecten op stapel, er werd flink gesleuteld aan de
steden: hele stadsdelen werden getransformeerd en er werden
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belangrijke stadsuitbreidingen gepleegd. Deze bouwgolf ging vergezeld
van een opname van de meest recente idealen uit de Italiaanse
bouwkunst. Na Rome triomfeerde de barokke stadsbouwkunst nu ook in
Noord-West en centraal Europa: Londen, Parijs, Stockholm, Dresden,
München, Praag, Wenen, Turijn, St. Petersburg en Amsterdam - steden
waar de Italiaanse bouwkunst tot dan toe nauwelijks had weten door te
dringen.37 Opmerkelijk genoeg word in het Duitse stadsvormonderzoek
nauwelijks stilgestaan bij deze voor de bloei van het architectonisch
e

stadsontwerp in Europa gedurende de 17 eeuw toch niet onbelangrijke
factoren.
Nadat Frankrijk in de 17e eeuw de leidende positie van Italië in
Europa had overgenomen op het gebied van kunst en cultuur, volgde
ook de stadsbouwkunst. Via vertalingen van de Italiaanse
architectuurtractaten en de verplichte Italië tour van jonge architecten
arriveerde het nieuwe gedachtengoed in Frankrijk.38 De Italiaanse Barok
onderging hierbij echter een belangrijke transformatie en kwam in een
sterk ‘afgezwakte’ vorm in Frankijk aan. Brinckmann zoekt de reden
hiervoor in eerste instantie bij zijn eigen stokpaardje: een verschil in
verondersteld ‘ruimtegevoel’ tussen Frankrijk en Italië:
Die schweren Barockformen wären dem französischen
Raumgefühl fremd gewesen. (...) Dem Raumgefühl
entsprechend wandelt sich der Ausdrucksform des italienischen
barock in Frankreich. Man mildert die Kraft einer
Formensprache, die in Rom ihre stärksten Ausdrücke fand.39
Meer steekhoudend lijkt mij een ander door hem aangedragen
argument, namelijk dat de Fransen vooral een eigen, nationale draai
wilden geven aan de Italiaanse versie van de klassieke vormtaal: ‘Seit
dem letzten Drittel des XVII. Jahrhunderts tritt man in offenen Gegensatz
37

Millon, The Triumph of the Baroque, a.w., pp. 81, 94ff en 315ff; L. Benevolo, De
Europese stad. Amsterdam 1993, pp. 153-183.
38
Eberstadt, Handbuch ed. 1909, pp. 61-63; idem, ‘Zur Geschichte des Städtebaues’ pp.
428, 475 en 480. Brinckmann, Platz und Monument, pp. 75 en 89.
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zu den zeitlichen italienischen, besonders römischen Formen.’40 Om dit
argument kracht bij te zetten citeert Brickmann - overigens
e

anachronistisch - de 18 eeuwse Franse Classicist Laugier: ‘Le talent le
plus propre à notre nation consiste moins à inventer qu’à rectifier, polir,
perfectionner les inventions étrangeres.’41 Sterker is het ‘zeitgemäße’
voorbeeld dat hij aanhaalt aangaande het dispuut rond het ontwerp voor
de Oost-gevel van het Louvre in Parijs rond 1665. In deze affaire werd
het Franse esthetisch verzet tegen de hegemonie van de Italiaanse, en
in bijzonder de romeinse Barok, manifest. Het aanvankelijk ontwerp van
de Italiaanse architect Bernini - op dat moment de vermaarde top-ster
van de Barok - werd door een koninklijke commissie verworpen: ‘Die
Italiener berauscht sich an der gran maniera (...). Die berninische
fassade fand man zu theatralisch, ohne vernehme Gemessenheit.’42 De
keus viel uiteindelijk op een ontwerp van de Franse geneeskundige,
natuurwetenschapper en architect Claude Perrault. Diens voorstel voor
een strenge collonade gevel betekende volgens Brinckmann niet alleen
de bewustwording van de zelfstandigheid van de Franse architectuur,
maar voor Europa de overwinning op de Italiaanse Barok. Daarmee
e

typeert de Duitse architectuurhistoricus de 17 eeuwse controverse rond
het Louvre als bewust gecreërd breekpunt van Italiaanse naar Franse
Barok.43
Geen kunsthistoricus zijnd bekommerde stadseconoom Eberstadt zich
in zijn studies nauwelijks om de - overigens substantiële - stijl- en

39

Brinckmann, Platz und Monument, p. 99.
Brinckmann, Platz und Monument, p. 101.
41
M. A. Laugier, Essai sur l’Architecture. Parijs 1753, p. 274; gec. in Brinckmann, Platz und
Monument, p. 100.
42
Brinckmann, Platz und Monument, p. 101.
43
Zie over de Louvere-controverse als breekpunt tussen Italiaanse Barok en Frans
Claccisme o.a.: J. Castex, De architectuur van renaissance, barok en classicisme. Een
overzicht 1420-1720. Nijmegen 1993, pp. 407 ff. en E. Kaufmann, Architecture in the Age
of Reason. Baroque and Post-Baroque in England, Italy and France. New York 1955, p.
127. Kaufmann geeft overigens de voorkeur aan de term ‘Franse Barok’ boven
‘Classicisme’, vanwege de ‘vaagheid’ van de term (idem, p. 125).
40
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6.5/6.6
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6.7/6.8

De Franse Barok in de stadsbouwkunst:
Koningspleinen in Parijs
Stenger en geometrischer van opzet dan
Italiaanse barokpleinen met uitsluitend
woonbebouwing.
6.5 Parijs, Place des Vosges: zicht op de
aaneengesloten, uniforme woonbebouwing
rond het plein met arcade op de
beganegrond en typische Mansart daken.
6.6 Pl. des Vosges: plattegrond van het
plein in zijn stedelijke omgeving (1739).
6.7 Parijs, Place Vendôme: zicht op het
plein met in het midden de Vendôme zuil.
Woonbebouwing in uniforme, streng
classicistische stijl.
6.8Parijs, Place Vendôme, plattegrond: de
afgeknotte hoeken van het rechthoekige
plein benadrukken een ‘vloeiende’
begrenzing van de ruimte.

Allen uit: Brinckmann, Platz und Monument
(1908)
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vormverschillen tussen de Italiaanse en Franse Barok. Hem
e

intereseerde vooral de vraag waarom het stadsontwerp van de 17 eeuw
een zo’n grootschaligere toepassing vond in Frankrijk en Duitsland dan
in Italië. De belangrijkste reden is volgens Eberstadt gelegen in sterk
veranderde inzichten op het gebied van recht en bestuur, waarbij hij,
zoals reeds opgemerkt, voorbij gaat aan de demografische en politieke
ontwikkelingen en hiermee gepaard gaande urbanisering en bouwwoede
e

in het Europa van de 17 eeuw. In plaast van de term ‘Barok’ – die
vooral naar stijl- en vorm kenmerken van de architectuur en
stadsbouwkunst verwijst – spreekt Eberstadt consequent van
‘landesfürstliche Bautätigkeit’ of ‘landesfürstliche Städtebau’
(bouwactiviteit of stedenbouw van de landsvorsten). Deze term heeft
e

uiteraard vooral betrekking op de situatie na 1648 en in de 18 eeuw in
de Duitse landen, maar duidt meer algemeen op het bouwbeleid van
absolutistische vorsten in Europa. Eberstadt stelt dat de centralistische
bestuursvorm van het absolutisme voor het eerst een systematische
bouwpolitiek mogelijk maakte. Daaronder verstaat hij: ‘(…)die
Einsetzung staatlicher Machtsmittel zur Erreichung bestimmter Ziele im
Bauwesen.’ Net als op vele andere terreinen wendde de absolutistische
staat ook op het gebied van bouw en stadsaanleg zijn machtsmiddelen
krachtig aan.

44

Vanaf de 16e eeuw waren de Franse koningen gaan

ingrijpen in de bouw en uitbouw van de hoofd- en residentiestad Parijs,
het centrum van de Franse (hof-)cultuur. De stad nam qua pracht en
omvang zienderogen toe. Pronkgebouwen van de koningen en
residenties van de adel verrijkten het stadsbeeld, terwijl tegelijk de
omvang van de Parijse bevolking groeide. Het hof greep steeds meer
regulerend in de architectonische en stedelijke ontwikkeling in. Hiertoe
ontwikkelde men een systematische bouwpolitiek, met als belangrijkste

44

Eberstadt, Handbuch ed. 1909, p. 61; idem, ‘Zur Geschichte des Städtebaues’, a.w., pp.
475 en 480.
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doel een voorname verschijning van de gebouwen in de hoofdstad,
welke de glans van de koning moesten weerspiegelen.

45

Representatief voor het bouwbeleid van de Franse koningen
was de aanleg van een reeks grote, monumentale pleinen in Parijs:
Place Royal (1605-1612), Place Dauphine (1607-1610), Place Vendôme
(1685). In de ontwikkeling van deze reeks is de overgang van
Renaissance naar Barok zichtbaar, zo analyseert Brinckmann; de
vierkante pleinvorm van Place Royal (nu Place des Vosges) typeert een
statische compositie, terwijl de rechthoekige vorm van Place Vendôme
beweging introduceert, wat benadrukt wordt door de afknotting van de
hoeken waardoor de ruimte gaat ‘vloeien’.46 Daarnaast merkt
Brinckmann terrecht op dat deze pleinen, in tegenstelling tot die van het
barokke Rome, niet werden gecreëerd om monumentale, openbare
gebouwen aan te situeren, maar dat ze uitsluitend door woonbebouwing
omsloten zijn. De pleinen ontlenen hun monumentale karakter niet aan
de pracht van individuele bouwwerken, maar aan hun grote maat,
regelmatige vorm en de uniforme façade van de omringende
woonbebouwing. De uniforme pleingevels vatten de individuele huizen
samen tot een geheel, zodat architectonisch samenhangende ruimtes
ontstaan.
Das heißt, die Vorstellung des einzelnen Hauskörpers muß der
Vorstellung der Summe weichen, und die Vorstellung der
plastischen Erscheinung der Hausreihe verbindet sich mit der
Vorstellung des umgrenzten Raums: man bemüht sich um
47
umfassendere architektonische Vorstellungen.
De mate van esthetisch ingrijpen en -reguleren in de stad beperkte zich
in het bouwbeleid van absolute vorsten evenwel niet tot publieke
gebouwen, concludeert Brinckmann, maar strekte zich ook nadrukkelijk

45
46
47

Eberstadt, ‘Zur Geschichte des Städtebaues’, a.w., p. 478.
Brinckmann, Platz und Monument, a.w. pp. 93-95 en 108-112.
Brinckmann, Die Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts, a.w., p. 301.
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uit tot private bouwwerken. Hij zag hierin dan ook een exemplarisch
voorbeeld hoe grote, stilistisch samenhangde stedelijke ruimtes te
creeëren, begrensd door uniforme gevels. Een architectonische
uniformiteit die wordt bereikt door het hanteren van doorlopende gooten nokhoogten, identieke dakvormen en uniform materiaalgebruik, zo
constateert Behrendt.48 Eberstadt wijst ook op instrumenten als
grondpolitiek en bouwvoorschriften om deze architectonische eenheid in
de private woningbouw af te dwingen; het hof ontwikkelde een
bebouwingsplan voor een stuk grond in de stad dat in haar bezit was,
waarbij de pleinvorm en de gevels van de omringende bebouwing
nauwkeurig en in samenhang werden ontworpen. Vervolgens gaf het hof
bouwkavels uit waarop de verplichting rustte om op aangewezen wijze
en volgens voorschriften te bouwen.

49

De aanleg van de koningspleinen betrof echter nog steeds
incidentele projecten binnen de bestaande, vaak middeleeuwse
stadsstructuur. Als typisch voor de barokke stadsbouwkunst werden
door de Duitse onderzoekers echter juist samenhangende stelsels van
stedelijke ruimten beschouwd, met de omvang van een wijk of groter.
Deze trof men vooral buiten Parijs aan, zoals bijvoorbeeld Place Royale
in Nancy (1752-1755) – een ensemble van drie lineair geschakelde
pleinruimten die door een uniforme architectonische behandeling tot een
eenheid zijn samengetrokken. En ook complete hofnederzettingen zoals
Charleville (1606), Richelieu (1631) en Versailles (1671) - kleine stadjes
die uit het niets volgens een samenhangend ontwerp – ‘aus einem Guß’
- gebouwd werden, worden in de Duitse studies gedocumenteerd.

48

50

Behrendt, Die einheitliche Blockfront, p. 39.
Eberstadt, ‘Zur Geschichte des Städtebaues’, a.w., pp. 475-476. Zie voor recente studies
over de ontwikkeling van de Parijse koningspleinen: H. Ballon, The Paris of Henry IV:
Architecture and Urbanism.Cambridge Mass./Londen 1991; M. Dennis, Court and Garden.
From the French Hôtel to the City of Modern Architecture. Cambridge Mass./Londen 1986.
50
Brinckmann, Platz und Monument, p.p. 130ff; Brinckmann, Die Baukunst des 17. und 18.
Jahrhunderts, a.w., p. 310. Brinckmann was de eerste kunsthistoricus die publiceerde over
de vergeten hofnederzetting Richelieu: ‘Die Gründung der Stadt Richelieu 1631’, in:
Denkmalpflege nr. 16, 1914, pp. 98-99, (ook in: Stadtbaukunst, a.w., pp. 35-39). Zie nader
49
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Opmerkelijk is dat de Duitse onderzoekers, op zoek naar
architectonische modellen voor stedelijke woonensembles, niet of
nauwelijks de Engelse equivalent van de Franse koningspleinen en
ensembles in hun onderzoek betrekken: de Londense ‘squares’ met in
e

hun verlengde de 18 eeuwse stadsuitbreidingen van Bath en
Edinburgh.51 Ook in deze voorbeelden werden immers uniforme
stedelijke woonensembles gecreëerd. Rond het midden van de 17

e

eeuw was in Londen een ontwikkeling van stedelijke woonpleinen ‘squares’ - op gang gekomen vanuit een sterke behoefte van de
welgestelde burgerij aan een eigen representatieve woonvorm buiten de
muren van de oude stad; een ontwikkeling die een extra impuls kreeg na
de grote brand van 1666. Adelijke grondbezitters maakten delen van hun
rond de hoofdstad gelegen landgoederen te gelde door ze (deels) als
bouwterrein uit te geven aan bouwondernemers, die hier vervolgens met
behulp van een architect woningbouwprojecten ontwikkelden voor de
gegoede klassen. Het eerste voorbeeld is Covent Garden (1630),
ontwikkeld op het ‘estate’ van graaf van Bedford naar een ontwerp van
hofarchitect Inigo Jones. Hier werd voor het eerst – overigens naar Parijs
voorbeeld - het motief toegepast van een plein met individuele
woningen, verenigd achter een uniforme paleisgevel, een motief dat in
de decennia daarna ook elders in Londen veelvuldig navolging zou
vinden. De uniformering kwam enerzijds voort uit
productieoverwegingen: bouwondernemers bouwden op speculatieve
basis een groot aantal identieke woningen op voorraad binnen een
project met de omvang van een plein of straat. Anderzijds genereerden
de statige uniforme façades door hun specifieke esthetiek ook een
economische meerwaarde voor dergelijke projecten van een stedelijke
e

over de Franse ‘villes neuves’ van de 17 eeuw: Castex, De architectuur van renaissance,
barok en classicisme a.w. pp. 378ff.
e
51
Brinckmann ‘ontdekte’ de 18 eeuwse stadsuitleg van Bath pas relatief laat: A.E.
Brinckmann, ‘Bath. Ein Stadtbaukunstwerk des 18. Jh. in England’, in: Zeitschrift des
Verbandes deutschen Architekten und Ingenieur-Vereine nr. 1, 1912 (32), pp. 279-282
(ook in: Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche Ziele. Berlin, 1920).
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wooncultuur ‘op stand’: het wonen aan een van de squares met zijn
statige bebouwing werd een ware mode in de hoofdstad.52
Net als de Parijse voorbeelden laten die uit Londen zien hoe
grondbezit als instrument kan worden ingezet om grotere,
architectonisch samenhangende stedelijke ensembles te ontwikkelen.
Opmerkelijk genoeg ontbreken in de Duitse studies de Engelse
voorbeelden echter. Aan een gebrek aan kennis kan dit niet gelegen
hebben: in 1907 verscheen immers een Engelse studie over de
ontwikkeling van de Londense squares.53 Brinckmann publiceerde pas in
e

1912 zijn artikel over de 18 eeuwse stadsuitbreidingen van Bath, maar
in zijn overzichtswerken die daarna verschenen ontbreekt dit voorbeeld
van barokke stadsbouwkunst vervolgens. Zijn studie getuigt overigens
van weinig diepgang: het is een nogal oppervlakkige analyse van vooral
architectonische en stedenbouwkundige vormprincipes, die nergens
ingaat op de specifieke private projectontwikkelingsmechanismen die
aan dit voorbeeld van architectonische woonensembles ten grondslag
ligt. Daarmee mist hij een prachtige kans om te laten zien hoe zijn ideaal
van een architectonisch stadsontwerp niet alleen via een centraal
gestuurde vorm van stadsontwikkeling maar ook via een meer ‘losse’,
projectmatige aanpak door private ontwikkelaars gerealiseerd kon
worden. In het Duitse stadsonderzoek rond 1900 zag men – na de
e

negatieve ervaring van de 19 eeuwse speculatiebouw en
‘Mietskasernen’ in Duitsand – echter blijkbaar geen enkele heil meer in
welke vorm van private bouwontwikkeling dan ook, zeker niet wat de
woningbouw betrof. Er had zich onder de Duitse stadsonderzoekers
inmiddels een heilig geloof gevestigd in een gecentraliseerd bouwbeleid
onder leiding van een sterk gemeente- of stadsbestuur en stadsarchitect,
52

Zie voor de ontwikkeling van de Londense ‘squares’: S.E. Rasmussen, London, the
Unique City. Harmondsworth 1960 (oorpsr. 1934), hfdst. 9, pp. 152ff; J. Summerson,
Giorgian London. London, 1988 (oorspr. 1945); S. Muthesius, The English Terraced
e
House. New Haven 1982. Zie over de vergelijkbare 18 eeuwse ontwikkeling van Bath en
Edinburgh: W. Ison, The Georgian Buildings of Bath from 1700 - 1830. Londen, 1948; 1969
en A. Youngson, The Making of Classical Edinburgh 1750-1840. Edinburgh 1966.
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waarbij werd ingezet op een regie over de totale stad of in ieder geval
grotere delen ervan: een ‘totaal stedenbouw’. Duitsland kende van deze
vorm van stadsontwikkeling een eigen traditie.
6.3 Een Duits stadsmodel: residentie steden van de Duitse barok
vorsten
Het model van de barokke stadsbouwkunst werd in de Duitse
stadsstudies rond 1900 vooral bestudeerd aan de hand van voorbeelden
dichter bij huis: de aan- en uitleg van residentie steden door de Duitse
e

e

landsvorsten gedurende de 17 en 18 eeuw. Hier kon men bogen op
een eigen traditie en was zo niet helemaal aangewezen op
‘cultuurvreemde’ voorbeelden uit Italië of Frankrijk. De architectuur van
de Duitse Barok was, zoals vermeld, reeds in 1889 herontdekt door
Gurlitt in diens grote driedelige werk over de Europese Barok.54 En een
aanzienlijk kleiner maar wel zeer succesvol boekje uit 1911 van de
Duitse nationalistische kunsthistoricus Wilhelm Pinder (leerling van
Schmarsow) droeg tenslotte bij aan de wijde verbreiding en
popularisering van de Duitse Barok.55 De stadsbouwkunst van de Duitse
vorsten werd in het Duitse stadsonderzoek rond 1900 zelfs unaniem als
hoogtepunt voorgesteld van de Europese Barok. Deze fixatie op het
Duitse aandeel in de geschiedenis van de Barok dient deels begrepen te
worden vanuit de sinds de nationale eenwording van 1871 in gang
gezette zoektocht naar een eigen Duitse intellectuele geschiedenis.
Toch lagen aan de waardering van de Duitse Barok niet alleen
nationalistische sentimenten ten grondslag. De voorbeelden van Duitse
stadsbouwkunst ten tijde van het absolutisme waren door hun specifieke
geopolitieke context veel talrijker dan die uit Frankrijk, dat immers
slechts één hofstad kende: het Duitse grondgebied was verkaveld in een

53

E. B. Chancellor, The History of the Squares of London. Londen 1907.
C. Gurlitt, Geschichte des Barockstils und Rokoko in Deutschland. Stuttgart 1889.
55
W. Pinder, Deutscher Barock. Die grossen Baumeister des 18. Jahrhunderts. Leipzig
1911. Van dit boekje gingen meer dan 100.000 exemplaren van de hand, zie S. Giedion,
Ruimte, tijd en bouwkunst, p. 65.
54
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veelheid van grotere en kleinere vorstendommen met ieder zijn eigen
bouwbeleid, dat daarmee een aanzienlijk arsenaal van vergelijkend
studiemateriaal opleverde.
6.3.1 Het gecentraliseerde bouwbeleid van de Duitse landsvorsten
Ondanks de grote waardering voor de stadsbouwkunst van de Duitse
vorsten, erkenden de Duitse onderzoekers weldegelijk dat deze
voorbeelden in belangrijke mate gemodelleerd waren naar Frans
voorbeeld. De Duitse vorsten spiegelden zich immers graag aan het
glanzende voorbeeld van de Franse hofcultuur. Naast sociale aspecten
van het hofleven en politieke, bestuurlijke, militaire en economische
instellingen stond ook het culturele beleid van het Franse absolutisme
model bij veel Duitse hoven. Versailles van Lodewijk XIV functioneerde
in vele opzichten als exemplarisch. Op het gebied van architectuur en
stedenbouw kwam de Franse invloed tot uitdrukking in de bouw van
e

paleizen en residentiesteden. Wat de Duitse architecten van de 17 en
e

18 eeuw daarbij volgens Brinckmann vooral van hun Franse collega’s
overnamen was een ‘neuen Art der Raumanordnung’: ‘In der
Einzelarchitektur wie im Städtebau werden die Teilschönheiten
zusammengefaßt zu einem organischen Gesamtgebilde’.

56

Dit principe

van de stad als ‘organisch samenhangend bouwwerk’ of
Gesamtkunstwerk vormde het uitgangspunt voor de uitleg en nieuwbouw
van vele Duitse residentiesteden ten tijde van het absolutisme. Waar in
de middeleeuwse stad vooral het onderscheid van de afzonderlijke
gebouwen en huizen tot uitdrukking kwam, lag in de ontworpen
stadsdelen van de Barok de nadruk juist op het samenvoegen van delen
tot grotere, samenhangende eenheden volgens een algemene,
samenvattende stijl:

56

Brinckmann, Platz und Monument, a.w., p. 147.
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In der regelmäßigen Anlage aus einem Guß drückt sich nicht nur
der absolutistische Machtwille gegenüber dem zwanglosen
Konglomerat der mittelalterlichen Stadt aus, sondern auch ein
57
starker, allgemeiner Stilwille.
Ook in de Duitse vorstendommen ging de verwezenlijking van een
algemene stijl en uniforme stedelijke architectuur samen met een
gecentraliseerde bouwpolitiek. Na de beëindiging van de voor Duitsland
verwoestende 30-jarige oorlog (1618-1648) versterkten de Duitse
landsvorsten hun positie en bouwden gelijktijdig hun steden weer op, die
erg onder het oorlogsgeweld hadden geleden. Ze volgden daarbij het
Franse model van een gecentraliseerd bouwbeleid, en daarmee brak
een periode van ‘landesfürstliche Baupolitik’ aan. Eberstadt typeert deze
periode als de ‘höchststehenden Abschnitt im neuzeitlichen Städtebau’.

58

De verwoesting van steden gedurende de 30-jarige oorlog
e

forceerde de bouwactiviteit in de Duitse landen gedurende de 17 eeuw.
e

Maar ook in de 18 eeuw bleef men actief. Vorsten herbouwden en
transformeerden delen van hun steden, legden geheel nieuwe
stadsdelen of zelfs geheel nieuwe steden aan. Eberstadt noemt: Berlijn,
Magdenburg, Mannheim, Erlangen, Braunschweig, Neuwied,
Ludwiegsburg, Hanau, Darmstadt, Düsseldorf, Kassel en Karlsruhe.
Opvalend is dat het hier primair residentiesteden betreft; in de overige,
meer traditionele, oorspronkelijk middeleeuwse steden reikte de macht
van de vorsten aanzienlijk minder ver. De stadsbouwkunstige
experimenten van de Barokvorsten beperkten zich dan ook voornamelijk
tot de enkele politieke machtscentra binnen hun territorium en het zijn
deze voorbeelden die in de Duitse stadsstudies van rond 1900 centraal
staan. In de steden van de vorsten werden nu alle onderdelen van het
stadsplan - straten, pleinen, openbare en private gebouwen – in
samenhang en tot in detail ontworpen en architectonisch gereguleerd:
57

Ibid., p. 148.
Eberstadt, Handbuch, ed. 1909, pp. 64-65; idem, ‘Zur Geschichte des Städtebaues’,
a.w., p. 480.
58
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Der landesfürstlichen Städtebau erfaßt die Anlage der Stadt als
einheitliches Ganzes, wobei die Planmäßigkeit sich bis auf die
Regelung jeder, die äusere Erscheinung betreffende Einzelheit
erstreckt. Das Schönheitsideal ist die Symmetrie, die in der
Richtung der Straße, in der Raumgestaltung der öffentlichen
Plätze, wie in der Behandlung der privaten Gebäude zur
Durchführung gelangt. Der ordendende Wille des Fürsten
59
verkündet sich in der Stadtanlage.
Net als in Frankrijk waren ook voor de Duitse vorsten grondpolitiek,
bouwvoorschriften en subsidies belangrijke instrumenten van het
bouwbeleid. De bouwgrond in de residentiesteden was grotendeels in
handen van de vorst, zodat ook aan de voor private bouwdoeleinden uit
te geven grond (bouw-)voorschriften en verplichtingen konden worden
opgelegd.

60

Gestuurd vanuit hun operatief ingestelde blik, op zoek naar

architectonische modellen voor stedelijke woonbebouwing, ging de
interesse van de Duitse stadsonderzoekers in het bijzonder uit naar de
rol van woningbouw in deze vorm van gecentraliseerd stedelijk
bouwbeleid. De bouwpolitiek van de Duitse landsvorsten kenmerkte zich
door strenge bouwvoorschriften voor private bouw, die deels betrekking
hadden op architectonische verschijningsvorm van bouwwerken. Voor
gevels van private huizen werden bijvoorbeeld voorschiften opgesteld of
zelfs getekende modellen geleverd waarnaar gebouwd moest worden.
Deze schreven o.a. uniforme goot- en nok hoogten voor, waardoor
doorlopende horizontale lijnen en dus een samenvattend effect in de
bebouwing van een straat gerealiseerd konden worden.

61

Zowel Eberstadt als Behrendt gaan in hun studie uitgebreider in
op het voorbeeld van de residentiestad Mannheim. Bij de wederopbouw
en uitbreiding van deze hofstad werden vanaf 1652 bouwvoorschriften
opgesteld om de private huizenbouw te reguleren. Deze bestonden o.a.

59
60
61

Eberstadt, Handbuch, ed. 1909, p. 74.
Ibid., p. 66.
Eberstadt, ‘Zur Geschichte des Städtebaues’, a.w., p. 482.
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uit modellen voor vier typen woningen, die zowel betrekking hadden op
de indeling van de plattegrond als op die van de gevel. Per straat gold
voor alle panden een gelijke bouwhoogte; de kleur voor het stucwerk
werd voorgeschreven; willekeur in het aanbrengen van uithangborden
e.d. werd aan banden gelegd. Om zowel adel als burgers van de stad te
stimuleren deze modellen en voorschriften bij de bouw van hun huizen te
volgen, werden bouwmaterialen tegen lage prijzen aangeboden en
privileges en belastingvrijstellingen verstrekt. Om toe te zien op de
naleving werden speciale ambtenaren aangesteld, zgn. Bauzensoren. Zij
letten zowel op de technische uitvoering van private bouwwerken als op
hun architectonische verschijning.

62

Met een dergelijk gecentraliseerd bouwbeleid trachtten de Duitse
vorsten zowel de bouwproductie in hun residentiesteden te stimuleren
als ook de verschijningsvorm van de stad te reguleren en controleren:
Das bauliche Verpflichtungsgefühl, das die Fürsten neben ihrem
Baueifer besaßen, darf man nicht unterschätzen. Suchte der
Souverän durch Baugnaden, Materiallieferungen, Privilegien, die
oft die Hälfte des ganzen Hauswertes ausmachten, die
Bewohner zum Bauen anzusporen - oft ohne Rücksicht auf
Dauerhaftigkeit der Bauten, unter häufiger Benutzung der
Lehmbauweise und manchmal zum wirtschaftlichen Schaden
der Bauenden -, so hielt sich das Verpflichtungsgefühl auch
63
verantwortlich für das Aussehen der Stadt.
Eberstadt laat zien hoe het vorstelijk bouwbeleid naast representatieve
en esthetische doeleinden ook sociaal-politieke oogmerken diende. Dit
betrof o.a. de verdeling van sociale klassen over de stad door het
nauwkeurig vastleggen van afmetingen van bouwblokken en hun
parcellering in een bebouwingsplan. In Mannheim werden de
perceelgroottes bijvoorbeeld afgestemd op drie stedelijke woningtypen
overeenkomstig de drie belangrijkste sociale klassen in de stad: het
voorname huis voor de adel - waarvoor het brede palazzo uit Italië en
62

Eberstadt, Handbuch, ed. 1909, pp. 69-70; Behrendt, a.w., pp. 45-46.
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Frankrijk model stond; het traditionele smalle burgerhuis op een diep
kavel voor handelslieden en kooplui; en tenslotte het kleine ambachtsen handwerkerhuis. Met de verkaveling van bouwblokken konden aantal
en distributie van de verschillende woningtypen, en dus de sociale
geleding van de stad, gereguleerd worden.

64

Een dergelijke ruimtelijke

vertaling van de sociale stratificatie van een stad was overigens niets
nieuws. Eberstadt en Behrendt hadden immers laten zien dat ook in de
middeleeuwse stad koopmanshuizen, gildehuizen en arbeiderswoningen
van elkaar gescheiden werden door eigen wijken met ieder een eigen
kenmerkende woningtypologie en bijhorende kavelafmetingen.65 Het
grote verschil met de middeleeuwse stad was echter dat deze vorm van
sociaal-ruimtelijke segregatie in de plannen van de barokvorsten voor
hun nieuw te bouwen steden of stadsdelen in de vorm van een
ontwerptekening reeds op voorhand werd vastgelegd, en daarmee naar
de toekomst geprojecteerd.
6.3.2 Karlsruhe: De receptie van een hofstad
Als exemplarisch voor de Duitse ‘landesfürstliche Stadtbaukunst’ gold de
hofstad Karlsruhe, in de zoektocht naar Duitse modellen voor een
architectonische stadsbouwkunst dan ook uitgebreid bestudeerd. Er
verschenen enkele monografische studies over dit voorbeeld van
barokke stadsbouwkunst: de dissertatie van Ehrenberg (1909) over de
66

stedenbouwgeschiedenis van Karlsruhe gedurende het absolutisme ;
63

Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst, a.w., p. 183.
Eberstadt, Handbuch, ed. 1909, p. 72; idem, ‘Zur Geschichte des Städtebaues’, a.w., pp.
482-484.
65
Eberstadt, Handbuch, ed. 1920, pp. 43-47; Behrendt, Die einheitliche Blockfront, p.p. 2627.
66
K. Ehrenberg, Baugeschichte von Karlsruhe 1715-1820. Bau- und Bodenpolitik. Eine
Studie zur Geschichte des Städtebaues. Karlsruhe, 1908. De eerste studie die in zijn
geheel gewijd was aan de stedenbouwkundige geschiedenis van Karlsruhe, geschreven
aan de TH Karlsruhe bij prof. Durm (redacteur van de imposante reeks Handbuch der
Architektur) en prof. Baumeister (auteur van het eerste Duitse handboek
stedenbouwkunde). Ehrenberg baseert zich op archiefonderzoek (land- en stadsarchief,
akten, stadsplattegronden, kaarten, tekeningen) en literaire bronnen (brievenboeken,
geschiedkundige verhandelingen over de stad, locale kranten en nieuwsberichten, het
architectonisch leerboek van stadsarchitect Weinbrenner en diens memoires). De studie
64
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de studie van Gutman (1911) over de bouw- en architectuurgeschiedenis
67

van het residentieslot Karlsruhe ; en de dissertatie van Valdenaire
(1914) over het werk van architect Weinbrenner en diens centrale rol als
stadsarchitect bij de uitbreiding van Karlsruhe rond 1800.

68

Karlsruhe was in 1715 gesticht als hofstad van markgraaf Karl
Wilhelm van Baden-Durlach, een vorstendom in Zuidwest Duitsland. De
vorst zag zich gedwongen een nieuw onderkomen te zoeken, nadat zijn
oude slot in Durlach tijdens de 30-jarige oorlog door het Franse leger
was vernietigd. Hij koos niet voor herbouw van zijn slot in de stad maar
volgende hij het voorbeeld van Lodewijk XIV en verhuisde zijn residentie
en hofhouding naar een plek buiten de stad. De markgraaf nam zijn
intrek in zijn jachtslot gelegen in de bossen langs een route tussen
Durlach en Mühlberg. Omdat naast de residentie en hofhouding ook
verschillende bestuurlijke, ambtelijke en militaire instellingen
meeverhuisden - zoals de geheimraad, hofraad, kerkraad, financiële
administratie en een legereenheid - dienden rond het slot verschillende
gebouwen voor regering en leger en woningen voor hofadel, personeel,
beambten en burgerij aangelegd te worden. In eerste instantie ontleende
Karlsruhe zijn bestaansrecht dan ook alleen aan het hof. De nederzetting
was aanvankelijk, net als zijn grote voorbeeld Versailles, niet meer dan
een hofkolonie; de meeste inwoners hadden een bestuurlijk- of militaire
functie; de kleine burgerij in Karlsruhe was decennia lang voor zijn
geeft een overzicht van bouwpolitiek, bouwbeleid, bevolkingsontwikkeling en samenstelling. Het behandelt achtereenvolgens particuliere woonhuizen, openbare
gebouwen en stadsuitleg.
67
E. Gutman, Das grossherzogliche Residenzschloss zu Karlsruhe. Heidelberg, 1911;
reprint Nendeln/Liechtenstein 1978. Een belangrijke studie die o.a. informeert over de
ontstaansgeschiedenis van de stad en correcties en aanvullingen geeft op de studie van
Ehrenberg (1908).
68
A. Valdenaire, Friedrich Weinbrenner. Seine künstlerische Erziehung und der Ausbau
Karlsruhes. Karlsruhe, 1914. Een dissertatie geschreven aan de TH Karlsruhe, die de
basis vormde voor zijn veel omvangrijkere monografie over Weinbrenner die vijf jaar later
verscheen: Friedrich Weinbrenner. Sein Leben und seine Bauten. Karlsruhe, 1919. Dit is
tot op heden het standaard werk over Weinbrenner; in 1985 verscheen de vierde en
(voorlopig) laatste druk. Het stedenbouwkundig werk van Weinbrenner neemt in deze
studie een bijzondere plaats in. Valdenaire schreef later nog een studie die in zijn geheel
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inkomen aangewezen op handel en nijverheid ten dienste van de
hofgemeenschap.

69

De nieuwe hofkolonie werd volgens een samenhangend
architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp gerealiseerd op basis van
een geometrisch patroon dat reeds in het park en de jachtlanen rond het
oorspronkelijke jachtslot aanwezig was. Brinckmann wijst in zijn studie
op de mogelijke invloed van Italiaanse ideaalstad-plannen, zoals
bijvoorbeeld Palma Nuova (1593), en ontwerpen voor fortificatiesteden
van o.a. Perret, Speckle en Vauban. Brinckmann noemt als mogelijke
bron het hoofdmotief van de barokke Stedebouw: de drietand, of
ganzenvoet, zoals o.a. toegepast bij het Piazza del Popolo in Rome, een
motief ook terug te vinden in de hofstad van Versailles, de belangrijkste
bron voor het stadsplan van Karlsruhe.

70

Het centrum van het Karlsruhe-plan is de vorstelijke residentie.

71

Vanuit het slot waaieren radialen uit die de straten van de stad vormen;
elke straat heeft dus een zichtas naar het slot. Binnen de formeelgeometrische figuur van het stadsplan van Karlsruhe is de plaatsing van
zowel openbare gebouwen als particuliere woonhuizen precies
vastgelegd. Door een centraal gestuurd bouwbeleid kon de stad ten
slotte tot een samenhangend architectonisch bouwwerk worden: ‘ein
architektonisch zum Ausdruck gebrachtes Symbol fürstlicher
Selbstherrlichkeit in monumentalsten Sinne’, aldus Valdenaire.

72

Het

bouwbeleid van de stad was in handen van de Bauverwaltung, een
hofstedelijk bouwbureau met aan het hoofd een Baudirektor, met als

gewijd was aan de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad: Karlsruhe, die klassisch
gebaute Stadt. Augsburg, 1929.
69
Ehrenberg pp. 1, 6 en 11; Gutman pp. 11-12.
70
Brinckmann, 'Die baugeschichtlichen Grundlagen des Karlsruher Stadtplans', in:
Zeitschrift für Bauwesen, jrg. 63, 1913, p. 620. Ook in: Stadtbaukunst. Geschichtliche
Querschnitte und neuzeitliche Ziele. Berlin, 1920, hfdst. 6. Recentelijk verscheen een meer
e
diepgaande studie over Versailles als stadsmodel voor de Duitse hofsteden in de 17 en
e
18 eeuw: G. Fehl, ‘Versailles as an urban model: new court-towns in Germany circa 1700’,
in: Urban Morphology Vol. 3, nr. 1, 1999, pp. 2-20.
71
Gutman, pp. 18 en 24.
72
Valdenaire 1919, p. 74.
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taken: ontwerp en bouw van alle hof- en regeringsgebouwen, controle op
het private bouwen, uitvaardigen en toezicht op naleving van
Baugnaden, opstellen en uitvoeren van stadsuitbreidingsplannen,
beheer en uitgifte van bouwmaterialen, planning en aanleg van straten.

73

Karlsruhe rond 1800: De Weinbrenner–periode
De aandacht in de Duitse Karlsruhe-studies richt zich vooral op de
tweede grote bouwperiode in de geschiedenis van de Badische hofstad:
de grote stadsuitbreiding rond 1800 onder leiding van stadsbouwmeester
Weinbrenner. Besloeg het stadsoppervlak van Karlsruhe aanvankelijk
e

158 ha., het stadje telde rond het midden van de 18 eeuw nog steeds
slechts 2500 inwoners. Door de Napoleontische oorlogen lagen de
bouwactiviteiten in de stad gedurende het laatste kwart van de 18e eeuw
grotendeels stil. Pas met de vrede van Luneville (1801) en een grote
gebiedsuitbreiding van Baden in 1803 steeg het inwoneraantal en de
welstand van de stad gestaag. Rond 1800 was het inwonertal tot 16.000
gestegen en tegen het midden van de 19e eeuw bedroeg de
bevolkingsomvang van de stad reeds 25.000.

74

Stadsuitbreiding werd

rond 1800 noodzakelijk, niet alleen voor de aanleg van nieuwe
woongebieden maar ook voor nieuwe openbare gebouwen ter
huisvesting van de zich snel ontwikkelende en expanderende burgerlijke
instellingen. De economische, sociale, politieke en culturele
zelfstandigheid van de burgerij nam immers ook in Duitsland na 1789 toe
ten koste van het hof.
In 1797 werd de jonge architect Friedrich Weinbrenner (17661824) aangesteld als Baudirektor van het – inmiddels –groothertogdom
Baden. Na de ambachtsschool en een opleiding voor vrij handtekenen
werkte de in Karlsruhe geboren Weinbrenner enige tijd als
bouwvoorbereider en opzichter van verschillende kleinschalige

73
74

Ehrenberg, pp. 22, 27, 28.
Ehrenberg pp. 12-13 en 66; Valdenaire 1914, p. 24.
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6.9

6.9 Vogelvluchtperspectief Karlsruhe (1739). Deze ruimtelijke weergave van de
stadsopzet geeft duidelijk de architectonische idee van de stad weer: geometrische
opzet, uniforme bebouwing, bijzondere accenten in de vorm van monumentale,
openbare gebouwen. In het middelpunt van de cirkel het hertogelijk paleis en
residentiele gebouwen rondom de paleistuin. Ten noorden: het jachtterrein. In de
bebouwde cirkelbogen: adelijke woonhuizen en regeringsgebouwen. De stad wordt aan
de zuidkant begrensd door de van oost naar west lopende Langestraße, de
commerciele straat van de stad. Loodrecht hierop loopt vanuit het slot de Sloßstraße
naar het zuiden, beeindigd door de stadskerk. De overige woonbebouwing van de stad
is opgenomen in de diagonaalstraten. Uit deze tekening blijkt dat de stad uit
architectonisch uniforme bouwblokken opgebouwd gedacht was: aaneengesloten
bebouwing met langskappen, gelijke nok- en gevelhoogten, regelmatige
gevelopeningen.
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6.10

6.10 F. Weinbrenner, plattegrond Karslruhe na de stadsuitbreiding (1822).
Uitbreiding gesitueerd aan de zuidkant van de bestaande stad, voortbouwend op de
bestaande waaiervormige structuur. Doortrekken van de centrale noord-zuidas en
projectie van een nieuw stadsplein op de kruising met de Langestraße (zie voor detail:
afb. 6.3.3). In het kader rondom het plan zijn alle nieuwe publieke gebouwen, paleizen
en monumenten getekend die in de uitbreiding voorzien waren, allen naar het ontwerp
van Weinbrenner.
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bouwprojecten in o.a. Zürich en Wenen alvorens aan de academies in
Dresden en Berlijn te gaan studeren. In 1792 vertrok hij voor een
uiteindelijk vijf jarig verblijf naar Italië, waar hij uitgebreid de klassieke
kunst en architectuur bestudeerde. In deze periode maakte hij zijn eerste
architectonische ontwerpen, welke hij de badische Markgraaf toezond;
het leidde tot Weinbrenners aanstelling in Karlsruhe in 1797 aan als
Baudirektor.75
Zijn taak behelsde niet alleen openbare bouwwerken, maar
tevens de stadsuitbreiding. Daarnaast had zijn bureau ook de taak om
projecten in de rest van het groothertogdom te leiden en spande hij zich
in voor het opzetten van architectuur- en bouwnijverheidsonderwijs in
Baden. Het bestaande bouwbureau was qua capaciteit en ervaring niet
berekend op de nieuwe opgaven in de hofstad en elders. Weinbrenner
startte daarop naar Napoleontisch voorbeeld een hervorming van het
bouwbureau. Elders in Baden werden locale bureaus opgericht, die allen
een uniforme werkwijze hanteerden, waarbij het bouwbureau in de
hoofdstad functioneerde als overkoepelend ‘architectonisch
cultuurcentrum’.

76

Weinbrenner richtte een private architectuurschool op waar hij
naar eigen inzicht bouwmeesters kon opleiden. Om ook de kwaliteit van
de bouwuitvoering te verbeteren hervormde hij bestaande en stichtte
nieuwe handwerkscholen. Met ingenieur Tulla zette hij in 1809 een plan
op voor een gecombineerde ingenieurs- en architectuurschool in
Karlsruhe, de basis voor de in 1825 opgerichte Poly-Technische
Hochschule van de stad, de eerste in zijn soort in Duitsland.

77

Weinbrenner schreef ook een architectuurleerboek, dat hij, net als het

75

Zie over de levensloop en studiejaren van Weinbrenner: Valdenaire 1919, pp. 1-56; O.
Seneca, Jugend- und Lehrjahre Fr. Weinbrenners. Diss. Karlsruhe 1907.
76
Valdenaire 1914 p. 17; idem 1919, p. 288.
77
Valdenaire 1914 pp. 18-20; idem 1919, p. 292.
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onderwijs, modelleerde naar het voorbeeld van J.N.L. Durand aan de
Parijse École Polytechnique.

78

Weinbrenner wilde met zijn reorganisatie van bouwbureau en
architectuuronderwijs de traditie van de barokke stadsbouwkunst veilig
stellen. Een stad diende zijn inziens resultaat en uitdrukking te zijn van
één enkele artistieke wil in plaats van een optelling van toevalligheden
en planloze groei. Daarom verordende de hofbouwmeester, dat iedere
stad in Baden een algemeen bebouwingsplan (General-Bebauungsplan)
moest opstellen, waarin niet alleen straten, pleinen, promenades e.d.
werden vastgelegd maar tevens de locatie van openbare bouwwerken
en de woongebieden voor verschillende klassen.

79

Voor de stadsuitbreiding van Karlsruhe stelde Weinbrenner in
1802 een bebouwingsplan: ‘Entwurf zur vergrößerung der hiesigen
fürstlichen Residenz’. De hoofdstructuur van dit uitbreidingsplan bouwde
voort op het radiale stratenpatroon van de bestaande stad. Centraal
element in dit plan vormt de doorgetrokken Sloßstraße: een 900 meter
lange monumentale stadsas die tot in detail werd ontworpen en
uitgetekend.

80

In de plantekening zijn niet alleen de contouren van de

stedelijke ruimtes en hun rooilijnen weergegeven maar tevens de
plattegronden en opstanden van alle aangrenzende gebouwen.

78

F. Weinbrenner, Architectonisches Lehrbuch. Tübingen, 1810-1819. Durands
didactischsysteem is neergelegd in diens architectonische leerboeken: J.N.L. Durand,
Recueil et Parallèlle des Edifices de Tout Genre, Anciens et Modernes. (1801); idem,
Précis des leçons d’architecture donnés à l’École Politechnique. Parijs 1802-05. Een
Duitstalige samenvatting van deze colleges verscheen in 1806 en een volledige vertaling
verscheen onder de titel Abriß der Vorlesungen über Baukunst. Karlsruhe und Freiburg,
1831. Zie voor de invloed van Durand en de École Polytechnique op het Duitse
e
architectuuronderwijs in de 19 eeuw: U. Pfammatter, Die Erfindung des modernen
Architekten. Ursprung und Entwicklung seiner wissenschaftlich-industriellen Ausbildung.
Bazel 1997.
79
F. Weinbrenner, Architektonisches Lehrbuch, deel III, gec. in Valdenaire 1914, p. 26.
Naast de plannen voor karlsruhe bespreekt en documenteert Valdenaire o.a. een
wederopbouwplan van Weinbrenner voor de door brand deels verwoeste stad Gernsbach
(1798), een uitbreidingsplan voor de stad Lahr (1810-1813), een bebouwingsplan voor het
oude kuuroord Badenweiler (1819), maar ook civiele werken zoals de aanleg van een
kanaal van Karlsruhe naar de Rijn (1802); idem pp. 63, 107, 110, 180.
80
Valdenaire 1914, p. 35.
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6.12

6.11 F. Weinbrenner, ontwerp verlenging Sloßstraße (1803).
Op deze centrale noord-zuid as projecteerde Weinbrenner drie opeenvolgende ruimten
(van onder naar boven): marktplein (met pyramide), rondel (met obelisk) en stadspoort. In
de tekening zijn tevens de gevels van de gebouwen die de straat- en pleinruimten
omsluiten getekend: zowel kerk en stadshuis aan het maktplein, als adelijke paleizen aan
de rondel en overige woonbebouwing zijn door Weinbrenner ontworpen; zo dicteerde hij
de architectonische eenheid van het centrale deel van het nieuwe stadsplan.
6.12 F. Weinbrenner, perspectief van het nieuwe marktplein, met links de nieuwe kerk
met toren en rechts het stadshuis. Midden het grafmonument voor de groothertog: een
pyramide, volgens de (Franse) neo-classicistische architectuurtaal van die tijd (‘um
1800’).
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Daarmee had het bouwbureau een bijna alomvattende controle over dit
stedelijk bouwproject.
Naast paleizen en woongebouwen voor de vorstelijke familie
rolden onder de dirigerende hand van Weinbrenner ontwerpen voor een
synagoge, een theater, verschillende kerken, kazernes, een museum,
een raadhuis, schoolgebouwen, een muntgebouw, diverse regerings- en
stedelijke overheidsgebouwen en monumenten van de tekentafels van
het hofstedelijk bouwbureau. Voor de architectonische uitwerking van
deze bouwwerken hanteerde Weinbrenner een sobere variant van het
toenmalige neo-classicisme.

81

Samen met Karl Friedrich Schinkel

(hofarchitect van Pruisen) en Leo Von Klenze (hofarchitect van Beieren)
wordt Weinbrenner gerekend tot de belangrijkste vertegenwoordigers
van het Duitse neo-classicisme van rond 1800. Hij was in zijn
architectuur sterk beïnvloed door het werk van Franse neoclassicistische architecten als Boullée, Ledoux en Durand.82 De
Badische hofbouwmeester was dus een vooraanstaande representant
van de rond 1900 zo gewaardeerde ‘um 1800’ architectuur (zie §5.3.3).
De voor voorbeeldig gehouden integratie van stadsontwerp en
architectuur maakte Karlsruhe en Weinbrenner tot geliefd object van
studie in het Duitse architectonisch stadsonderzoek rond 1900. Een
belangrijk deel van de aandacht ging uit naar de behandeling van
woongebouwen in de stedelijke bouwplannen.
De nieuwe bouwgrond dat met het uitbreidingsplan van
Weinbrenner uit 1802 in Karlsruhe beschikbaar kwam, was goeddeels
bestemd voor particuliere woongebouwen. Om toch in deze private bouw
architectonische samenhang te brengen werden door het bouwbureau
modelfaçades ontwikkeld, ‘Entwürfe für modellmäßige Anbauung der
Stadt-Vergrößerung’, conform de werkwijze bij de oorspronkelijke
81

Valdenaire 1919, p. 76.
Ehrenberg pp. 100ff; Valdenaire 1914, pp. 10-12, 61ff; idem 1919, pp. 129ff. Zie verder
over het neo-classicisme in de Duitse architectuur van omstreeks 1800: D. Watkin en T.
82
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e

stadsaanleg aan het begin van de 18 eeuw, en ook in andere Duitse
residentiesteden. Samen met het bebouwingsplan vormden deze
modellen de getekende plandocumenten van de stadsuitbreiding, voor
zowel de plattegrond als de opstand van de stad. De modelfaçades
werden ontwikkeld voor woningen voor ambachtslieden en arbeiders,
voor de burgerlijke middenklasse en voor rijke particulieren. Per
stadsdeel was één woningtype voorzien, ten behoeve van sociaal en
architectonisch homogene wijken. In een woningmodel werden het
aantal verdiepingen, verdiepingshoogten, goot- en nokhoogte en
dakvorm vastgelegd, alsmede afmetingen en hartlijnen van
gevelopeningen. Het gebruik van ornamenten beperkt men tot
uitzonderingen (openbare gebouwen).

83

Het voorschrijven van dergelijke

modellen maakte de ontwikkeling van uniforme woonblokfaçades
mogelijk:
Das haupsächliche Kennzeichen in der Gruppierung dieser
Modellfassaden ist eine rhytmische Gliederung der Massen. Die
Straßenfronten eines Baublocks sind zusammen als eine
Gebäudegruppe aufgefaßt, deren Ecken und Mittel durch
besondere Architekturen betont und von größeren Massen
84
gefaßt werden, welche die Straßenräume teilen und binden.
Als controle instrument werden in 1804 de bepalingen en verordeningen
op het bouwen uitgebreid. De nieuwe Baugnade regelde onder andere
dat de burger, die zijn huis volgens het voorgeschreven model bouwde,
een subsidie per strekkende meter gevel kreeg uitgekeerd. De hoogte
van deze subsidie was locatie-afhankelijk: hoe belangrijker de straat,
hoe hoger de meter-prijs.

85

Mellinghoff, German Architecture and the Classical Ideal, 1740-1840. London 1987 en D.
Dolgner, Klassizismus. Leipzig 1991.
83
Valdenaire 1914, pp. 26, 27, 30.
84
Valdenaire 1914, p. 27.
85
Valdenaire 1914, pp. 28-29. Zie over de nieuwe bouwverordening voor het particuliere
bouwen in Karlsruhe na 1800: Ehrenberg, pp. 74-99.
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6.14

De architectonische uniformering van woongebouwen
6.13 F. Weinbrenner, ontwerpen voor woonhuizen van particulieren in de zuidelijke
stadsuitbreiding van Karlsruhe (1815). In de gevels zijn steeds een zelfde compositie
wijze, gelijke verdiepings-, goot- en nokhoogten en langskappen toegepast zodat in het
straatbeeld architectonische eenheid verkregen kan worden. De architectuur is sober en
eenvoudig, zonder decoraties.
6.14 F. Weinbrenner, modelfaçaden voor stadsuitbreiding voor drie verschillende
staddelen: ‘Entwürfe für die modellmäßige Anbauung der neuen Stadt=Vergröserung/Für
die entferntere Stadt gegend., Verschiedene ein und zwey stöckige Modell=Gebäude für
Handwerker und Fabrikanten./Für die mittlere Stadt Gegend [boven]., Verschiedene zwey
und drey stöckige gebäude für die mittlere Bürgerklasse./Für die vorzüglichste
Stadt=gegend und hauptstrassen [midden], Verschiedene zwey, drey, vier und fünf
stöckige Modell Gebäude für reiche Particulliers [onder]’ (1814/15). De modellen hadden
tot doel architectonische eenheid te brengen in het stadsbeeld.
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6.15

6.15 F. Weinbrenner, ontwerp herbouw Langestrasse Karlsruhe (1808) (niet uitgevoerd).
Plan om de bebouwing in de bestaande oost-west winkelstraat te uniformeren door het
aan weerszijden oprichten van een dubbelhoge arcade. De doorsnede (boven) laat zien
hoe de aanhechting van de aanbouw aan de bestaande bebouwing gedacht was.
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Naast de Karlsruhe-uitbreiding ontwikkelde Weinbrenner in 1808 ook
een ingrijpenend revisieplan voor de Langestraße, een belangrijke
verkeers- en handelsstraat in Karlsruhe, de grens-straat tussen het
oorspronkelijke en het nieuwe stadsdeel. Weinbrenner ontwierp een
doorgaande arcade over drie verdiepingen aan weerszijde van de straat
die de afzonderlijke bestaande gebouwen – in de woorden van
Weinbrenner een “buntscheckigen Mißgestalt von großen und kleinen
Häusern, von Neubauten und Ruinen” - moest omvormen tot een
representatieve “Fest- und Kommerzialstraße”.

86

Het voorstel werd

echter nooit uitgevoerd, waarschijnlijk omdat het te ingrijpend en
kostbaar was. Het duidt echter ook op de toenemende macht van de
burgerij en de gelijktijdige afkalving van de invloed van de groothertog op
de stedelijke (bouw-)politiek. De ‘landesfürstliche’ stadsbouwkunst liep
ten einde, zo constateren de Duitse onderzoekers.
6.3.3 Verval en einde van de barok-traditie
Met het overlijden van Weinbrenner in 1824 kwam ook een einde aan
twee eeuwen stadsbouwkunst in Karlsruhe. Opvolger Heinrich Hübsch
(1795-1863), leerling van Weinbrenner, werd ‘slechts’ als
‘Residenzbaumeister’ aangesteld (vanaf 1842 Oberbaudirektor).
Daarmee is vrij precies de overgang te dateren van een op eenheid en
samenhang gerichte Stadtbaukunst naar een particularistische
benadering van stedelijk bouwen, zo meent Valdenaire. Juist Hübsch
stelde in 1828 met zijn pamflet ‘Im welchen Style sollen wir Bauen?’ het
vraagstuk van het eclecticisme in het Duitse architectuurdebat aan de
orde.87 Deze individualiserende tendens in de architectuur wreekte zich
al snel in het stadsontwerp:
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Das Bauwerk fangt an, zu einer individuellen Einzelerscheinung
zu werden. Im Stadtbau aber geht die Absicht nicht mehr auf
eine geschlossenen Räumlichkeit (...).88
De ontwikklingen in Karlsruhe zijn slechts een symptoom van een veel
bredere ontwikkeling: in geheel Duitsland is de traditie van de
stadsbouwkunst na 1800 over zijn hoogtepunt heen, zo constateert
Brinckmann. Ook hij wijdt dit aan een tendens tot individualisering in de
bouwkunst, gepaard aan een toenemende drang tot decoratie. Met de
verschuiving van de aandacht naar individuele gebouwen in plaats van
e

ensembles ging in de 19 eeuw ook het ‘gevoel voor ruimte en
ruimtewerking’ verloren. Belangrijker is echter dat mét opkomende
e

e

stedelijke groei in het 2 kwart van de 19 eeuw in Duitsland de
stadsarchitect plaats maakte voor de landmeter: de
ingenieursstedenbouw deed haar intrede. Volgens Brinckmann gaat
vooral hierdoor de ‘kunstvolle’ samenhang tussen straat, plein en
bebouwing verloren. De ingenieur ziet, anders dan de architect, zijn taak
slechts in het ‘bouwrijp’ maken en parceleren van nieuwe stedelijke
grond volgens een schematisch rasterplan, en denkt over de stad enkel
vanuit het platte vlak. De derde dimensie, de echte ruimtelijke
component, ontbreekt in diens ‘platte’ stadsontwerp: ‘es ist nur auf der
Fläche, nicht im Raum gedacht.’89 De vrijwel gelijktijdige intrede van
ingenieursstedenbouw enerzijds en historisme in de architectuur
anderzijds impliceerden volgens Brinckmann dan ook het einde van het
architectonisch stadsontwerp zoals de Barokperiode die belichaamde:
‘Das System erstarrt zum Schema, die Stadt wird nicht nur kunstlos und
öde, sondern mit der Architektur des Historizismus auch verlogen, ein
totes gebilde mit bunten Lappen behängt.’90
Waar Valdenaire en Brinckmann het einde van de
‘landesfürstliche Städtebau’ vooral toeschrijven aan een veranderende
88
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architectuuropvatting en de opkomst van de ingenieur, zoekt Eberstadt
de primaire aanleiding meer bij de drastische omwentelingen op politiekbestuurlijk vlak na 1800. Inperking en uiteindelijke uitschakeling van de
absolute macht van de vorsten betekenden het einde voor een centraal
bouwbeleid. Tel hier de aanwas van steden en privatisering van
stedelijke grond bij op, dan kon een overgang naar een radicaal andere
vorm van stadsontwikkeling, aldus de Berlijnse stadseconoom, niet
uitblijven:
Die einheimische Überlieferung, die vielleicht in keinem Lande
gleich bedeutende künstlerische Vorbilder des Städtebaus bot
wie in Deutschland, wurde abgeschnitten. Ein neues System des
Städtebaues und der Bodenparzellierung gelangte zur
Einführung.91
Het nieuwe systeem, primair gebaseerd op reeds in Engeland en
Frankrijk ontwikkelde technieken van hygiëne, verkeer en
grondparcelering, kenmerkt zich door een hoge mate van uitsplitsing
naar deeltaken. Naast de hygiënist, jurist, woninghervormer,
e

groenontwerper etc. duiken in de 19 eeuw ook de ‘Hochbauer’ en
‘Tiefbauer’ op: het ontwerp van stadsplattegrond en stedelijke
bebouwing liggen niet langer in één hand. Met het inzetten van deze
specialisatie in het stadsontwerp verdwijnt ook de ‘Gesamtleitung’,
voorheen toevertrouwd aan de stadsarchitect, uit de stedenbouw.92
Met hun schets van de zwanenzang van de architectonische
stadsbouwkunst volgen de Duitse stadsonderzoekers bewust het
schema van ‘bloei en verval’ dat hun kunsthistorische collega’s zo graag
hanteren. De periode na 1800 wordt retrospectief geïdentificeerd met
een breuk en de entree van een periode van verval. Men construeert
daarmee een historisch schema waarmee via een ferme kritiek op de
e

stedenbouwkundige en architectonische cultuur van de 19 eeuw de
90
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traditie van de stadsbouwkunst weer tot leven kan worden geroepen, en
daarmee de centrale positie van de architect binnen de
stadsontwikkeling.
Conclusie
Studies van de historische stad vormen een structureel onderdeel van
het Duitse stadsonderzoek. De bestudeerde historische voorbeelden
hebben naast een cognitieve functie vooral ook een normatieve waarde,
en fungeren als zodanig als modellen binnen het paradigma van een
stedelijke architectuur. Daarmee vormt het historisch materiaal meer dan
een object van historische studie; het maakt een belangrijk en
substantieel deel uit van het architectonisch discours van de stad. Het
historisch materiaal krijgt in deze studies echter een geheel andere
betekenis toegemeten dan in de voorafgaande fase van het historisme:
de historiserende benadering van architectonische vormen uit het
verleden maakt plaats voor een formalistisch-analytische methode,
mede ontleend aan de jonge Kunstwissenschaft, met als doel algemene
principes en wetmatigheden af te leiden uit concrete architectonische
vormen, die vervolgens toepassing kunnen vinden in
ontwerpvraagstukken van nu en morgen.
Vooral de stadsbouwkunst van de Barok werd als model
opgevoerd voor het eigentijdse architectonisch stadsontwerp: hier
werden monumentenbouw en woningbouw tot een ruimtelijk en
architectonisch samenhangende eenheid ontwikkeld via een plastische
vormgeving van stedelijke ruimten. Belangrijkste voorwaarde van een
dergelijke stadsbouwkunst bleek een gecentraliseerd stedelijk
bouwbeleid: de stedelijke overheid diende coördinerend en directief op
te treden in het proces van stedelijk bouwen, o.a. via strategisch gronden subsidiebeleid. De uitvoering van het bouwbeleid lag in handen van
een stadsarchitect met verregaande bevoegdheden. Deze kreeg de
92
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beschikking over een goed geoutilleerd stedelijk bouwbureau dat niet
alleen de openbare bouwprojecten in de stad ontwierp maar vooral ook
een gedetailleerd bebouwingsplan met bijbehorende bouw- en
architectuurvoorschriften voor de stad opstelde dat al het stedelijk
bouwen – publiek en privaat - in ruimtelijke en architectonische zin
regisseert.
De belangrijkste conclusie die in het Duitse stadsonderzoek
getrokken wordt luidt dan ook dat voor de invoering en het welslagen
van een architectonische stadsbouwkunst niet alleen de stedelijke
overheid een actieve en dirigerende rol moet vervullen binnen de
stadsontwikkeling maar dat er tevens een nauwe alliantie tussen
bestuurlijke macht en architect dient te bestaan. De centrale positie van
de architect in het stedelijk bouwen en de ontwikkeling van de stad, die
e

gedurende de 19 eeuw verloren was gegaan, diende hersteld te
worden. De praktische invoering van dit model zou in Duitsland echter
pas na de Eerste Wereldoorlog onder druk van de woningnood en
sociaal-democratisch stadsbeheer zijn beslag krijgen. Het theoretisch
fundament voor een snelle overschakeling op wezenlijk andere wijze van
ontwerpen en bouwen aan de stad was in de Duitse architectuur echter
reeds in de voorafgaande decennia gelegd.
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HOOFDSTUK 7
DE STAD ALS ARCHITECTONISCHE CONSTRUCTIE:
TERUGBLIK
Inleiding
In dit voorlaatste hoofdstuk blik ik terug op de paradigmawisseling in de
Duitse architectuur rond 1900 zoals geanalyseerd in de voorafgaande
hoofdstukken door de belangrijkste argumenten en conclusies op een rij
te zetten. Eerst roep ik echter de methodologische begrippen in
herinnering die deze specifieke analyse en historische (re-)constructie
mogelijk maakten: het ‘paradigma’-concept en het ‘disciplinair discours’.
Ik ben er namelijk van overtuigt dat de hier gehanteerde
methodologische aanpak het specifieke onderwerp van dit boek
overstijgt, en bruikbaar zal blijken voor een breder veld van
architectuurtheoretisch en -historisch onderzoek.
7.1 Paradigma- en discoursanalyse: architectuur als discipline
In meer algemene zin is mijn studie op te vatten als een pleidooi voor
een nadere uitwerking van een geschiedenis van de architectuur als
vak: niet enkel een sociaal-economische beroepsgeschiedenis, maar
vooral een onderzoek naar de merites van de architectuur als
zelfstandige discipline: een vak met een eigen disciplinair object,
kennisveld, technieken, regels, instrumenten etc. Zoals ik met mijn
studie heb aangetoond vormt het paradigmaconcept een uiterst
bruikbaar methodisch instrument om de architectuur als discipline
historisch te analyseren. Een dergelijke analyse neemt als uitgangspunt
het discours van de discipline: via zijn discours formaliseert een
discipline immers een eigen corpus van kennis, theorieën, methoden en
modellen, bakent het een eigen werkterrein af, eigent zich dit toe en
schept tevens een kader voor het leren van het vak, de disciplinaire
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canon. Een analyse van het disciplinair discours van de architectuur is
dus iets wezenlijk anders dan wat heden ten dage doorgaat voor
‘architectuurtheorie’: de hermeneutische duiding van architectuurteksten
en het construeren van zogenaamde ‘intertekstuele verbanden’ tussen
teksten onderling of met teksten buiten het vak, bijvoorbeeld uit het veld
van de filosofie en culturele studies. Via een discoursanalyse kunnen we
daarentegen meer te weten komen over de totstandkoming, werking,
overdracht en vervorming van de in- of expliciete regels en normen van
het vak zoals die in de heersende paradigma’s van de architectuur als
vakgemeenschap verankerd zijn. Via dit methodologisch raamwerk
bleek het mogelijk een genealogie te ontwikkelen van het bijzondere
fenomeen van Duitse stadsvormstudies rond 1900.
7.2 De ‘wending naar de stad’ samengevat in conclusies
In de decennia rond 1900 voltrok zich in het Duitse architectonisch
denken een paradigmawisseling die kan worden aangeduid als een
e

‘wending naar de stad’: was architectonische kennis in de 19 eeuw
vooral gericht op stilistische aspecten van afzonderlijke, veelal
monumentale bouwopgaven, in het laatste kwart van die eeuw
verschoof de focus naar een breder bestand van gebouwen als
elementen van een groter geheel, als bouwstenen van de stad.
Architectonische vraagstukken werden in toenemende mate bestudeerd
in relatie tot de vorm van stad - haar gebouwde, fysiek-ruimtelijke
structuur. De ontwikkeling van dit nieuwe paradigma van een ‘stedelijke
architectuur’ heb ik afgeleid uit de veelheid van stadsstudies, sinds het
e

laatste decennium van de 19 eeuw in het Duitse taalgebied
verschenen, waarin de vorm van de stad onderzocht werd vanuit een
strikt architectonisch perspectief. Via deze architectonische
stadsstudies werd in Duitsland vervolgens binnen enkele decennia een
architectonisch discours van de stad opgebouwd. Mijn studie richt zich
op de wijze waarop de stad als gebouwde constructie tot onderwerp van
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architectonische studie werd: de stad als architectonische constructie.
Hiertoe ontwikkelde ik een genealogie van het architectonisch discours
van de stad zoals dat in Duitsland tussen 1871 en 1918 tot stand kwam.
Het object van mijn onderzoek behoort daarmee tot de ‘orde van het
vertoog’: een netwerk van architectonische teksten over de vorm van de
stad. Via de analyse van dit discours ben ik nagegaan hoe de ‘wending
naar de stad’ zich in het architectonisch denken voltrok.
De paradigmawisseling werd afgedwongen door verschillende
in- en externe krachten. Het was een antwoord op een complex van
problemen waarmee de architectonische discipline geconfronteerd werd
in het aanzicht van de grote stad en de moderne, industrieëlkapitalistische, burgerlijk-democratische tijd: de problematiek van
verstedelijking en de opkomst van de stedenbouwkunde als zelfstandige
discipline; een keur van nieuwe bouwopgaven, in het bijzonder de
massawoningbouw; de crisis van het historisme in de architectuur en de
vraag naar een nieuwe architectonische verschijningsvorm voor de
grote stad; structurele veranderingen in het architectenberoep. Het was
dit complex van vraagstukken en hun onderlinge verwevenheid die een
verandering van perspectief op het architectonisch object afdwongen.
De bepalende vraag die binnen het Duitse architectonisch
denken vanuit de confrontatie met de grote stad en de moderne tijd
opsteeg was die naar de eenheid van de stad: hoe kon de vorm van de
stad in architectonische zin weer als eenheid gedacht worden? De
ruimtelijke en architectonische samenhang van de bestaande steden en
e

hun nieuwe uitbreidingen was sinds het midden van de 19 eeuw in
toenemende mate onderhevig aan een proces van desintegratie, zo
luidde de analyse. Het verlies van eenheid van de stad was het resultaat
van een complex van krachten die binnen het urbaniseringsproces
werkzaam waren:

339

DE STAD ALS ARCHITECTONISCHE CONSTRUCTIE

•

De explosieve aanwas en verdichting van stedelijke bevolking,
die naast sociale en hygiënische problemen vooral een claim
legde op ruimte en zorgde voor een ongekend snelle en vooral
ongecontroleerde groei van het stedelijk areaal en zijn
bebouwing;

•

De intensivering van verkeer en vervoer, van welke
ontwrichtende effecten uitgingen op de ruimtelijke structuur van
de stad (stadswaldoorbraken, spoorlijnen etc.);

•

Het proces van privatisering van de stad en haar grond, dat in
hoge mate bijdroeg aan de ruimtelijke fragmentatie van het
stedelijk domein;

•

De arbeidsdeling en specialisatie binnen stedelijke diensten die
architectuur en stedenbouw tot twee autonome momenten in de
stedelijke planontwikkeling maakten, waardoor beide niet langer
in samenhang konden worden ontwikkeld en op elkaar
afgestemd;

•

Het historisme en de tendens tot individualisering in de
architectuur die tenslotte zorgden voor een fragmentatie van het
architectonisch stadsbeeld.

De stadsvormstudies die in Duitsland rond 1900 opgezet werden
hadden tot doel kennis, technieken, instrumenten en modellen te
genereren om de desintegrerende effecten die deze krachten op de
stedelijke vorm hadden tegen te gaan en eenheid terug te brengen in de
stadsvorm.
De eerste generatie stadsstudies (1876-1890) die zich
over dit vraagstuk van de eenheid van de stad boog, kwam voort uit de
e

praktijk van de 19 -eeuwse ingenieurs stedenbouw. Deze jonge
e

discipline ontwikkelde in het laatste kwart van de 19 eeuw een eigen
discours over de stad in de vorm van stedenbouwkundige handboeken.
Aan deze verhandelingen lag een analyse van de stad als technisch en
utilitair systeem ten grondslag: de stedenbouwkunde had tot taak om
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via ruimtelijke ingrepen stedelijke problemen van verkeer, hygiëne en
stadsgroei te reguleren. In hun stadsstudies richtten deze ingenieurs
zich hiertoe vooral op de grote ontwikkelingslijnen van de stad: het
stedelijk netwerk van de hoofdverkeerstructuur. Het stedenbouwkundig
plan, waarin de toekomstige stadsuitleg werd vastgelegd, diende
vooral een juridisch kader te bieden dat voorwaarden schiep voor de
vrije ontwikkeling van de stad op basis van particulier bouwinitiatief.
Dergelijke ‘platte’ ingenieursplannen omvatten dan ook niet meer dan de
2-dimensionale projectie van straten en rooilijnen; over de bouwkundige
invulling deden ze nauwelijks uitspraken. Slechts via bouwvoorschriften
werden nadere eisen gesteld aan de stedelijke bebouwing. Daarnaast
werd in de stedenbouwkundige handboeken het instrument van
zonering ontwikkeld, waarmee bestemmingen (wonen, industrie, handel)
binnen een uitbreidingsgebied konden worden vastgelegd, en op
indirecte wijze uitspraken gedaan over verkavelingtypen en
bebouwingsvormen in verschillende wijken. De architectonische
component in het discours van de ingenieurs stedenbouw beperkte zich
daarmee tot het vraagstuk van distributie van gebouwen binnen het
stedenbouwkundigplan, waarbij men zich baseerde op classificaties van
conventionele gebouwtypen en bebouwingsvormen: de stedelijke
bebouwingstypologie werd als statisch, niet-manipuleerbaar gegeven
beschouwd, zodat problemen van de stadsvorm slechts oplosbaar
werden geacht op het niveau van het stedenbouwkundigplan.
Vanuit een kritiek op deze praktijk en discours van de
ingenieursstedenbouw, welke slechts een beperkte oplossing boden
voor de problematiek van stedelijke desintegratie, kwamen in het laatste
e

decennium van de 19 eeuw vanuit de architectuur stadsstudies op
gang, die het vraagstuk van de stedelijke vorm vanuit een
architectonisch perspectief benaderden; het probleem van de eenheid
van de stad diende niet alleen op macro- maar vooral ook op microniveau bestudeerd te worden. Het stadsontwerp diende zich niet te
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beperken tot de grote lijnen van de stedelijke structuur maar moest ook
haar bouwkundige en architectonische componenten of bouwstenen
omvatten. De paradigmawisseling die hiermee binnen de architectuur
werd ingezet ontwikkelde zich aanvankelijk langs twee lijnen: het
stadsesthetisch onderzoek naar het architectonisch stadsbeeld en het
typologisch onderzoek naar de transformatie van het stedelijk bouwblok.
Het stadsesthetisch onderzoek, dat Sitte in 1889 inzette,
trachtte de visuele effecten van de versplintering van de stedelijke vorm
tegen te gaan door een architectonische regulering van het stadsbeeld.
Het leunde daarbij op twee leidende, maar ook opponerende,
e

esthetica’s uit de tweede helft van de 19 eeuw: het romantischidealisme en de empirische psychologie. Enerzijds diende van de stad
als kunstwerk een opvoedende en re-generende impuls uit te gaan op
de stedelijke massa’s; anderzijds diende een stadsesthetiek vanuit de
perceptie van de waarnemer ontwikkeld te worden. Sitte bestudeerde
e

hiertoe tal van historische stadspleinen, waarmee hij de 19 -eeuwse
traditie van het historisme overplantte van de architectuur- naar de
stedenbouwbeschouwing. Centraal in zijn analyses van deze Europese
pleinen stond de vormgeving van de stedelijke ruimte en diens
architectonische articulatie. Sitte beperkte zich tot een analyse van
pleinen omdat zich hier de monumentale, openbare gebouwen van de
stad verzamelden; het was immers hier dat de architectuur van de stad
bij uitstek een publieke aangelegenheid was en stedenbouw en
architectuur door de stedelijke overheid in één hand genomen konden
worden om samen tot ‘stadsbouwkunst’ te worden. Het overgrote deel
van de stedelijke bebouwing – de uitgestrekte massa van woonwijken –
bleef daarmee buiten het blikveld van het stadsesthetisch onderzoek:
volkswoningbouw was tot dan toe immers een particuliere
aangelegenheid van private bouwondernemers en viel daardoor buiten
het publieke domein van architectonisch interventie.
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Op hetzelfde moment dat het stadsesthetisch onderzoek van de
grond kwam, werd ook de tweede lijn van architectonisch
stadsonderzoek ingezet, welke een volgend cruciaal moment in de zich
binnen de architectuur voltrekkende paradigmawisseling markeerde: het
onderzoek naar de typologie van het stedelijk bouwblok. Dit onderzoek
kwam op gang vanuit de noodzaak tot hervorming van de gangbare
huurkazernebebouwing, die als belangrijke oorzaak werd gezien van
vele sociale, morele en volksgezondheidsproblemen in de grote Duitse
steden. Het bouwblokonderzoek werd mede gestimuleerd door de
opkomst van alternatieve wijzen van woningproductie- en beheer die
zich aandienden met de introductie van woningcorporaties in Duitsland
vanaf de jaren 1890’: de kavelsgewijze ontwikkeling van stedelijke
woonbebouwing door speculerende particuliere bouwondernemers
maakte geleidelijk plaats voor de ontwikkeling van hele blokken of zelfs
straten door semi-publieke, non-profit verenigingen en corporaties. Met
structurele schaalverandering die hiermee in de woningbouw werd
ingevoerd kreeg ook het architectonisch onderzoek en het ontwerp van
deze bouwopgave stedelijke dimensies. Zo onderzochten Eberstadt en
Goecke in hun studies naar het stedelijk woonblok de samenhang
tussen stedenbouwkundig plan, verkavelingtype en bebouwingsvorm,
en ontwikkelden alternatieve woonblokmodellen gebaseerd op
randbebouwing met ruime, open binnenhoven, evenals gemengde
bebouwingsvormen van etagebouw in combinatie met laagbouw – een
voorloper van het Siedlung-model uit het interbellum. Voor hen was, in
tegenstelling tot de conclusie van de ingenieurs eerder, de
bebouwingstypologie dus niet conventioneel en statisch, maar juist een
manipuleerbaar gegeven. Een belangrijke conclusie van het typologisch
bouwblokonderzoek luidde dan ook dat voor het welslagen van
alternatieve bebouwingsmodellen de schematische straten- en
rooilijnplannen van gemeenten plaats dienden te maken voor
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gedetailleerde bebouwingsplannen: plannen waarin gebouw- en
stadsontwerp in samenhang werden ontwikkeld.
De twee lijnen van waaruit de paradigmawisseling in de
architectuur vanaf omstreeks 1890 vrijwel gelijktijdig werd ingezet - het
stadsesthetisch onderzoek enerzijds en het typologisch
bouwblokonderzoek anderzijds - benadrukten beide de noodzaak van
integrale benadering van architectuur en stedenbouw om problemen
van de vorm van de stad tot een oplossing te brengen. Beide vormen
van architectonisch stadsonderzoek richtten zich echter vooral op
afzonderlijke stedelijke componenten: de stedelijke ruimte, het openbare
gebouw, het bouwblok. Na 1900 verschoof de aandacht in de
stadsstudies echter naar het vraagstuk van de samenhang tussen deze
componenten binnen grotere stedelijke eenheden, waarmee een laatste
stap werd gezet in de voltooiing van ‘de wending naar de stad’. Hiertoe
werd de ontwerpopgave van de woningbouw verbonden met het
vraagstuk van stadsesthetiek, waarmee de twee afzonderlijke lijnen van
architectonisch stadsonderzoek nu samen werden gebracht. Deze
nieuwe generatie stadsstudies onderzocht vooral de compositorische
aspecten van nieuw te bouwen woonwijken met als basiscomponent het
woonblok. Zo bestudeerden Brinckmann en Behrendt de mogelijkheden
op via een plastische vormgeving van stedelijke ruimten samenhang en
eenheid te brengen in de opbouw, structuur en verschijningsvorm van
woongebieden. Mede gevoed door recente inzichten uit de
formalistische Kunstwissenschaft verschoof de aandacht in het
architectuuronderzoek hiermee van decoratieve en stilistische
eigenschappen van individuele gebouwen naar abstractere
vormaspecten zoals massa, ruimte en silhouet op het niveau van het
stadsbeeld. In tegenstelling tot de stadsesthetische studies van Sitte
beperkte dit onderzoek zich niet langer tot de belangrijkste pleinen en
hun monumentale bouwwerken, maar richtte zich juist op samenhang
van het grotere ruimtelijk stelsel van straten en pleinen en hun

344

7. TERUGBLIK

architectonische begrenzing door woongebouwen. Om deze ruimtelijke
eenheid te bereiken diende de aaneenrijging van individuele
woninggevels, welke het stadsbeeld tot dat moment domineerde, plaats
te maken voor uniforme bouwmassa’s en samenhangende blokfaçades
zodat continue straat- en pleinwanden konden ontstaan. Via deze
‘uniformering van het woonblok’ kon de volkswoningbouw in het eerste
e

decennium van de 20 eeuw uitgroeien tot architectuuresthetisch object
dat de kenmerken van zijn kapitalistische productiewijze –
rationalisering, uniformering, repetitie – in zich kon opnemen. Daarmee
stond de discussie rond het uniforme woonblok tevens midden in het
architectuurdebat van die jaren over ‘zakelijkheid’ en het gebruik van
‘typen’ in de vroegmoderne Duitse architectuur.
e

Waar de volkswoningbouw tot ver in de 19 eeuw niet als een
architectuurwaardige opgave werd beschouwd, groeide deze na 1900,
via het typologisch en stadsesthetisch onderzoek, uiteindelijk uit tot
volwaardig architectonisch genre. Tevens bood deze nieuwe opgave de
uitgelezen kans tot een noodzakelijke herprofilering van de
architectenstatus: van een elitaire professie in sociaal-economisch en
ideologisch afhankelijke positie van de maatschappelijke bovenklasse
tot sociaal-geëangageerd technisch en cultureel hervormer van de
nieuwe stedelijke massa’s.
In de ontwikkeling van kennis en modellen voor ensembles van
nieuwe woongebieden speelde in het Duitse stadsonderzoek de
bestudering van voorbeelden uit het verleden een cruciale rol. Vooral de
stadsbouwkunst van de Barok kwam hierdoor, in het voetspoor van een
algehele Barokrevival in de Duitse kunstgeschiedenis en architectuur,
opnieuw in de belangstelling kwam te staan. De stad van de Barok
kenmerkte zich door de ontwikkeling van architectonisch
samenhangende stadsdelen rond een stelsel van open ruimten, en bood
daarmee een geschikt model voor een integraal architectonisch
stadsontwerp. De studie van historische voorbeelden bleef dus ook voor
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de vroegmoderne Duitse architectuur van cruciale betekenis, zei het nu
e

zonder de historiserende blik van het 19 eeuwse historisme; historische
exempels werden niet bestudeerd om hun stilistische motieven, maar –
vanuit de inzichten en methoden van de formalistische kunstwetenschap
- om hun algemene vormprincipes en hun organisatorische
voorwaarden. Naast de formele karakteristieken bestudeerde men
daarom vooral ook bestuurlijke en organisatorische voorwaarden
waaronder dergelijke stedelijke ensembles tot stand konden komen.
Onderzoek naar met name het gecentraliseerde bouwbeleid van Duitse
e

e

vorsten in de 17 en 18 eeuw wees allereerst op de noodzaak van een
meer actief ingrijpen en sturend optreden van gemeenten in het stedelijk
bouwen via o.a. grondpolitiek en subsidies. Daarnaast dienden
stedelijke diensten onder aanvoering van een stadsarchitect grotere
bevoegdheden en een centrale en regisserende positie in de
stadsontwikkeling te krijgen met als belangrijk instrument het
gedetailleerde bebouwingsplan.
Samenvattend valt te concluderen dat de hier ontwikkelde genealogie
van het Duitse architectonisch discours van de stad een ontwikkeling
aan het licht brengt, waarin in Duitsland rond 1900 architectonische
vraagstukken in toenemende mate vanuit een stedelijke dimensie
bestudeerd en begrepen werden. De architectonische onderzoeks- en
ontwerpeenheid nam hierbij in omvang toe van individueel bouwwerk tot
grotere bebouwingseenheden, zoals blok, straat, plein of wijk. In de
‘wending naar de stad’ die zich hiermee in het architectonisch denken
voltrok vormde de opkomst van de massawoningbouw een cruciale en
katalyserende factor: door zijn specifieke economisch- en
productietechnisch eigenschappen dwong deze bouwopgave immers
stedelijke dimensies af. Rond 1900 brak bij corporaties en architecten
het inzicht door dat in een tijd van grote woningschaarste een
kavelsgewijze productie van woningen niet meer voldeed en dat grotere
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eenheden ontwikkeld dienden te worden. Het was dan ook vooral via
deze opgave van ‘massa’-woningbouw dat architecten in de decennia
rond 1900 de stad (her-)ontdekten, en zo tot een structurele herdefinitie
van hun disciplinair object en een professionele en maatschappelijke
herpositionering van hun beroep konden komen.
Het architectonisch stadsonderzoek waarin deze
paradigmawisseling tot uitdrukking komt vormt een tot nu toe
onderbelicht aspect van de formatieve geschiedenis van de Moderne
Beweging in Duitsland. Door deze teksten hier bij elkaar te plaatsten en
te (her-)lezen als een min of meer samenhangend vertoog kon een nog
niet belichtte discourslijn, een netwerk van teksten over de stad, in het
Duitse architectonisch denken van vóór 1914 ge(re)construeerd worden
waarmee een belangrijke paradigmawisseling is blootgelegd. Niet alleen
wordt zo een wezenlijk ander licht geworpen op de genese van de
vroegmoderne architectuur in Duitsland in de decennia rond 1900, het
geeft tevens meer handvatten om enkele van de daaropvolgende
ontwikkelingen binnen de Moderne Beweging ten tijde van het
interbellum anders te duiden: de ‘successtory’ van de Duitse (maar
bijvoorbeeld ook Nederlandse) stads- en woningbouwarchitectuur in de
jaren ’20-’30 is ondenkbaar zonder de voorafgaande formatieve fase
van architectonisch stadsonderzoek en de ‘wending naar de stad’ die
zich hiermee in het architectonisch denken voltrok. Maar ook in de
e

tweede helft van de 20 eeuw bleef het paradigma van een stedelijke
architectuur een dominante factor, nu ook in het internationale
architectonisch denken.
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HOOFDSTUK 8
EEN ARCHITECTONISCH PERSPECTIEF OP DE STAD:
EPILOOG
Inleiding
Aan het slot van deze studie dringt zich de vraag op naar de lotgevallen
van het paradigma van een stedelijke architectuur binnen het
architectonisch denken gedurende het verdere verloop van de 20

e

eeuw. Deze vraag geeft aanleiding tot vervolgonderzoek naar de
verdere ontwikkeling van het architectoinisch discours van de stad. Het
e

veld van architectuurtheoretische teksten van de 20 eeuw is in ieder
geval reeds uitgebreid in kaart gebracht, zoals blijkt uit de recente vloed
1

aan anthologieën, voornamelijk afkomstig uit de VS. Wat vooral opvalt
in deze overzichtswerken is dat de samenstellers uiteenlopende wijzen
hanteren om lijn te brengen in de veelheid aan teksten, om ze te
classificeren en te groeperen en om hun onderlinge samenhang of
e

verband te benoemen. Met name voor de tweede helft van de 20 eeuw
lijkt het lastig om tot eenduidige ordeningscriteria te komen. Mijn
onderzoek wijst uit dat in ieder geval in het architectonisch discours van
e

de vroege 20 eeuw een centraal thema is aan te wijzen dat het denken
van de Duitse architectuur in die tijd structureerde: de stad. Mijn
afsluitende stelling luidt echter dat niet alleen in Duitsland in de
decennia rond 1900 de stad een centraal thema en leidinggevend
1

e

Vanaf begin jaren ’90 zijn naar mijn telling acht overzichtwerken van 20 eeuwse
architectuurtheorie verschenen, waarvan 6 afkomstig uit de VS, één uit het Nederlandse
en één uit het Duitse taalgebied: J. Ockmann (red.), Architecture Culture 1943-1968
(New york 1993); K. Nesbitt (red.), Theorizing a New Agenda for Architecture: An
Anthology of Architectural Theory 1965-1995 (New York 1996); Ch. Jencks& K. Kropf
(red.), Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture (Chichester 1997); N.
Leach (red.), Rethinking Architecture (Londen&New York 1997); K.M. Hays (red.),
Architecture Theory Since 1968 (Cambridge, Mass. 1998); K.M. Hays (red.),
Oppositions Reader (New York 1998); H. Heynen e.a. (red.), Dat is architectuur.
Sleutelteksten uit de twintigste eeuw (Rotterdam 2001); A. Moravánszky (red.),
Architekturtheorie im 20. Jahrhundert. Eine kritische Anthologie (Wenen&New York
2003).
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beginsel in de architectuur werd, maar dat het zich via een proces van
e

internationalisering gedurende de 20 eeuw heeft weten te continueren
als centraal paradigma in de westerse architectuur. Binnen het kader
van mijn studie kan deze stelling uiteraard slechts schetsmatig worden
aangezet. De bescheiden bedoeling van deze slotbeschouwing is dan
ook slechts het aftasten van de mogelijkheden voor vervolgonderzoek
en het bevragen van de levensvatbaarheid van het paradigma van een
stedelijke architectuur aan het begin van een nieuw millennium.
8.1 Lotgevallen van het paradigma van een stedelijke architectuur
na 1918: vragen voor vervolgonderzoek
Na 1918 bleef de stad een centrale plaats innemen binnen het discours
e

van de architectuur van de 20 eeuw, zei het niet langer als exclusief
Duitse aangelegenheid. Vanaf de jaren ’20 vond een internationalisering
plaats van het architectonisch stadsonderzoek binnen de Europese
architectuur, waarbij vooral de in 1928 opgerichte CIAM (Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne) een cruciale rol vervulde. CIAM
verbond een onderzoek naar een ‘nieuwe’ architectuur met dat van de
industriële, grote stad. Vanuit een kritiek op de historische en bestaande
stad, die als obsoleet werden beschouwd, ging men op zoek naar regels
voor een ‘rationele bebouwingswijze’ voor de toekomstige stad. De
congressen gaven hiertoe niet alleen een overzicht van de stand van
zaken in de praktijk van de woning- en stedenbouw van verschillende
Europese landen, maar presenteerden tevens alternatieve voorstellen
2

van de deelnemende architecten en architecten groepen. De
presentaties en discussies tijdens de CIAM-congressen, de
verslaglegging ervan (onder redactie van haar secretaris Giedion) en de
publicaties die hier direct en indirect uit voortrolden vormden de kern
van het Westerse architectuurdebat van deze jaren. Terecht spreekt

2

Zie over de geschiedenis van CIAM: A. van der Woud, Het Nieuwe Bouwen
internationaal. CIAM, housing, town planning. Delft 1983; M. Steinman (red.), CIAM,
Dokumente 1928-1939. Bazel 1979.
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3

Mumford dan ook van een heus ‘CIAM-discours’. Naar mijn opvatting
dient dit discours van CIAM opgevat te worden als een directe
doorontwikkeling van het Duitse architectonisch discours van de stad
dat in de decennia daaraan voorafgaand was ontwikkeld.
De onderzoeksthema’s lagen vooral tijdens de eerste CIAM
congressen, die door Duitse architecten werden beheerst, direct in het
verlengde van het eerdere Duitse stadsonderzoek: 1929 te Frankfurt
over de woning voor het existensminimum; 1930 in Brussel, over
‘rationele bebouwingswijze’. Achtereenvolgens waren hier dus de
‘elementen’ (woningen) en ‘samengestelde delen’ (wijken) van de stad
aan de orde. Daarmee werd qua thematiek en methode aangesloten en
voortgebouwd op de typologische bouwblokstudies en morfologische
stadsplattegrondstudies van Stübben, Eberstadt en Goecke. De andere
component van het eerdere Duitse stadsvormonderzoek - die van de
stadsesthetiek en het stadsbeeld - werd, hoewel bij individuele
architecten wel degelijk een issue (denk aan enerzijds Berlage en
anderzijds May) - binnen CIAM echter ontweken, of in ieder geval niet
op de agenda geplaatst. Het gedachtegoed van Sitte werd door de
modernisten als historistisch en dus ‘on-modern’ aan de kant gezet.
Op het vierde CIAM congres in 1933 te Athene stond
vervolgens het vraagstuk van de stad als geheel centraal onder het
motto van ‘de functionele stad’. Ook in dit opzicht sloten de CIAM
studies aan bij het vroegere Duitse stadsonderzoek van met name
Baumeister en Stübben, waarbij nu het instrument van ‘Zoning’ werd
uitgewerkt tot dat van ‘functiescheiding’: de stad opgevat als een
samenstel van van elkaar te scheiden functionele (deel-)systemen
(werken, wonen, verkeer, recreatie). Onder aanvoering van de
Nederlandse architect-stedenbouwkundige Cornelis Van Eesteren –
sinds 1930 voorzitter van CIAM – nam het congres de sociaaleconomische survey aan als primair instrument van stadsanalyse. Deze
3

E. Mumford, The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Londen 2000.
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vorm van stadsonderzoek vormde de succesvolle basis voor het
Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) dat onder leiding van
Van Eesteren tussen 1929 en 1934 tot stand kwam. De introductie van
een zuiver functionalistisch en statistisch-kwantitatief stadsonderzoek
duwde het stadsontwerp een flinke stuk verder in de richting van de
planologie terwijl gelijktijdig het vraagstuk van de stadsvorm werd
uitgesteld.

4

De poging van Le Corbusier om binnen CIAM de survey te
verbinden met het ontwerp van een integrale stadsvorm werd door het
congres uiteindelijk zelfs verworpen. De inmiddels internationaal
vermaarde Franse architect had in de voorafgaande jaren uitgebreide
ontwerpstudies verricht, resulterend in twee ontwerpen voor complete,
doch denkbeeldige steden: Une Ville Contemporaine (1922) en La Ville
Radieuse (1935). De ten grondslagliggende stadsstudies en
resulterende ontwerpen publiceerde hij in twee boeken, die een
canonieke status verwierven binnen de Moderne Beweging: Urbanisme
(1925) en La Ville radieuse (1935). Terecht constateert Sedlmayr dat
het bij deze ontwerpen van Le Corbusier op de schaal van de hele stad
niet gaat om concrete voorstellen voor geheel nieuwe steden – zoals
maar al te vaak is verondersteld -, maar dat zijn stadsontwerpen
begrepen dienen te worden als experimentele modellen, als ‘fictie’ dus.

5

Hetzelfde gaat overigens op voor de stadsontwerpen van de Duitse
architect Ludwig Hilberseimer uit dezelfde periode. Deze presenteerde
in zijn boek Groszstadtarchitektur (1927) zijn plannen voor een
‘Hochhausstadt’, overigens mede als kritiek op La Ville Radieuse.
Stadsontwerpen als die van Le Corbusier en Hilberseimer dienden

4

Zie: H. Engel en E. van Velzen, ‘De vorm van de stad: nederland na 1945’, in: Taverne
en Visser (red.), Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden, a.w. p.
280.
5
H. Sedlmayr, ‘Der Absolute Städtebau. Stadtbaupläne von Le Corbusier’, in: Die
Baupolitik, jrg. 1, nr. 1, 1926, pp. 16-21. Zie hierover nader: H. Engel, ‘The architectural
object: una parte della città’, in: C. Steenbergen e.a. (red.), Architectural Design and
Composition. Bussum/Delft 2002, pp. 80-91.
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slechts als ideaalmodellen waaraan ingrediënten konden worden
ontleend voor de noodzakelijke reorganisatie van onderdelen van de
bestaande stad. Dit uitgangspunt wordt duidelijk als we de
bebouwingsvoorstellen van Le Corbusier voor het centrum van Parijs –
Plan Voisin (1925) en I’îlot Insalubre (1936) – en dat van Hilberseimer
voor de wijk Friedrichstadt in Berlijn (1928) bestuderen: het betreft
locale bebouwingsingrepen, architectonische interventies in een
bestaande stedelijke structuur gebaseerd op elementen uit de
respectievelijke stadsmodellen van beide architecten.
Vanuit dit perspectief zouden de teksten van de architectuur uit
deze periode opnieuw gelezen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld
Grassi heeft gedaan met het door Ernst May uitgegeven tijdschrift Das
neue Frankfurt: Grassi leest dit blad niet als één van de manifesten van
de Moderne Beweging, maar vanuit het perspectief van de traditie van
architectonische handboeken en traktaten en het architectonisch
stadsonderzoek vanaf de Renaissance (het model van de ideaal stad)
tot de Duitse stadsstudies van rond 1900 (Eberstadt, Scheffler,
6

Brinckmann, etc). Voor de boeken van bijvoorbeeld Le Corbusier en
Hilberseimer zou een dergelijk herlezing wel eens een ander licht
kunnen werpen op hun architectonische ideeën voor de stad, zodat een
alternatieve waardering mogelijk wordt voor de eenzijdig kritische
kwalificaties (‘inhumaan’ en ‘megalomaan’ rationalisme) die hun
stadsmodellen de afgelopen decennia overwegend ten deel zijn
gevallen.

7

6

G. Grassi (red.), Das neue Frankfurt 1926-31. Bari 1975: een selectie van artikelen uit
het tijdschrift Das neue Frankfurt dat May in 1926 startte ter promotie van de culturele
en stedenbouwkundige politiek van de gemeente.
7
Zie bijvoorbeeld de nogal zwaar aangezette psychologiserende studie van Michael K.
Hays over o.a. Hilberseimer: M.K. Hays, Modernism and the Posthumanist Subject; the
Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer. Cambridge Mass., 1992,
waarin deze zelfs een verbinding legt met de ideologie van het nazisme.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Het internationale architectonisch discours van de stad tijdens het
interbellum:
7.1 Declaratie van het 1e CIAM congres in La Sarraz (1924)
7.2 Le Corbusier, Urbanisme (1925)
7.3 L. Hilberseimer, Grosztadtarchitketur (1927)
7.4 Het tijdschrift Das Neue Frankfurt, onder redactie van E. May
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7.5a/b

7.6a/b

Stadsmodel en architectonische interventie
7.5 L. Hilberseimer, a) ideal stadsmodel voor een ‘Hochhausstadt’ (1924) en b) het
hierop gebaseerd architectonisch interventievoorstel voor de Berlijnse wijk
Friedrichstadt (1927)
7.6 Le Corbusier, a) ideaal stadsmodel La Ville Radieuse (1930) en b) het hierop
gebaseerde architectonisch interventie voorstel (l’îlot Insalubre) voor de
binnenstad van Parijs (1936)
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Het post ’45 architectonisch discours van de stad
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de stad een centraal object van
onderzoek en referentie in de internationale architectonische cultuur. De
ontwikkeling van het naoorlogse architectuurdebat werd echter in
belangrijke mate bepaald door een kritiek op het architectonisch
gedachtengoed van de Moderne Beweging. Deze kritiek betrof vooral de
dogmatiek zoals beleden door CIAM, in het bijzonder haar rigide
conceptie van de ‘functionele stad’. Tijdens het achtste CIAM-congres
van 1951 werd onder de titel ‘Heart of the City’ het vraagstuk van de
vorm van de stad weer op de agenda geplaatst. Deze ontwikkeling
resulteerde aansluitend in een hele reeks van nieuwe typen
architectonische stadsstudies die de agenda en het debat van de
internationale architectuur vanaf die tijd in belangrijke mate bepaald
hebben: de stadsstudies van Team X; het onderzoek naar mega
structures (van o.m. de Japanse metabolisten, Archigram, Superstudio,
Habraken en de SAR); de studies van Venturi en Scott-Brown naar de
symboolwaarde van het naoorlogse stadsbeeld; het historiserende
contextualisme van Rowe en Krier; het onderzoek naar de ‘generieke’
stad van Koolhaas; het typo-morfologisch stadsonderzoek van de
Italianen (Muratori, Aymonino, Rossi etc.) en de Fransen (Castex,
Panerai etc.).
In tegenstelling tot het stadsonderzoek uit de eerste helft van de
e

20 eeuw valt op dat er na 1945 snel een differentiatie van
onderzoeksvormen en -objectieven is opgetreden, overeenkomstig de
diversiteit aan richtingen die zich vanaf dat moment in de internationale
architectuur begint te manifesteren. De eenheidsmythe van de Moderne
Beweging maakte in het tijdperk van opkomend postmodernisme plaats
voor die van ‘pluralisme’. Hoewel de verwerking van de ideologische
erfenis van de Modernen zeker een belangrijke rol speelde in de
ontwikkeling van het naoorlogse architectonisch stadsonderzoek, moet
echter toch ook de rol van veranderende stedelijke vraagstukken,
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waarmee de discipline in die tijd geconfronteerd werd, niet onderschat
worden. Met name vanaf de jaren ’70 ging overal in Europa, maar ook in
de VS, het vraagstuk van stadsvernieuwing van oude wijken dat van
stadsuitbreiding overvleugelen. Vooral deze ontwikkeling zette aan tot
een herontdekking van de ‘traditionele’ stad in het architectonisch
denken, en plaatste de verhouding ‘oud-’ en ‘nieuwbouw’ in een ander
licht.
Uit de waaier van naoorlogs architectonisch stadsonderzoek
kan vooral dat van de typo-morfologie worden beschouwd als de meest
directe erfgenaam van de Duitse stadsstudies van rond 1900, niet in de
laatste plaats omdat sommige leden van deze school zichzelf
8

nadrukkelijk als zodanig profileren. Om die reden wil ik hier tot slotte
wat uitgebreider stilstaan bij deze specifieke vorm van architectonisch
e

e

stadsonderzoek uit de 2 helft van de 20 eeuw en de verbinding met
haar Duitse ‘geestelijke vaders’ .
Typo-morfologie: terugkeer naar het onderzoek van de stadsvorm
Het typo-morfologisch stadsonderzoek – dat aanvankelijk voornamelijk
aan Italiaanse universiteiten van de grond werd getild - bestudeert de
gebouwde vorm van steden: het betreft een specifieke manier van kijken
naar de stad – een ‘architectonisch-geografische zienswijze’ (de SolàMorales) - die het verband onderzoekt tussen de vorm van de stad en
haar architectuur. Typo-morfologisch onderzoek analyseert het
veronderstelde verband tussen de typologie van gebouwen enerzijds en
de morfologie van de stedelijke plattegrond anderzijds. Daarbij richt men
zich zowel op de gebouwde structuur van de stad als op de patronen

8

In een nieuw voorwoord bij de uitgave van 2001 van Formes Urbaines van Castex c.s.
(een van de sleutelwerken uit de Franse tak van de typo-morfologische school) stelt de
Spaanse architect-stedenbouwkundige de Solà-Morales vast dat ‘de ware geestelijk
vaders van het stadsonderzoek’ ‘ à la Muratori, Aymonino en Rossi ‘de Duitsers van het
begin van de twintigste eeuw’ zijn. M. de Solà-Morales, in: J. Castex e.a., Formes
Urbaines: de l’îlot à la barre. Parijs 1977; herziene en uitgebreide druk Marseilles 2001;
4
Ned. vert.: De rationele stad. Van bouwblok tot wooneenheid. Nijmegen 1984; 2003 , p.
7.
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7.8 Het post ’45 architectonisch discours van de stad (een selectie).
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9

van open stedelijke ruimtes. Zowel het object als de methode van het
typo-morfologisch onderzoek liggen direct in het verlengde van de
studies van Stübben en Eberstadt enerzijds en Sitte en Brinckmann
anderzijds.
Net als de Duitse stadsstudies heeft ook het typomorfologischonderzoek van meet af aan een operatief karakter gehad,
door stadsanalyse en architectonisch ontwerp met elkaar te verbinden:
de analyse van de stad dient zowel kennis te genereren voor als richting
te geven aan de te plegen ontwerpinterventies. Opmerkelijk is echter dat
dit verband binnen de typo-morfologische school zelf nooit eenduidig is
geweest. Zo vertrok de Italiaanse vader van het typo-morfologisch
onderzoek, architect Saverio Muratori (1910-1973), in zijn stadsstudies
vanuit een expliciet normatieve doelstelling ten aanzien van het
toekomstige ontwerpen. In zijn befaamde Venetië-studies richtte
Muratori zich vrijwel uitsluitend op de stedelijke structuur of ‘weefsel’
(tessuto urbano) en de gebouwtypologie van middeleeuwse stadsdelen,
waaraan hij een normatieve waarde toekende.

10

De Franse tak van het typo-morfologisch onderzoek – die zich in
de voetsporen van de Italianen vanaf de jaren ’70 ontwikkelde aan de
architectuurschool van Versailles – richtte zich in tegenstelling tot
Muratori op stedelijke ‘weefsels’ van meer recente datum: de
ontwikkeling van het Europese stedelijk bouwblok tussen 1850 en 1950.
In hun inmiddels klassieke studie Formes urbaines: de l’îlot à la barre
(1977) traceren architecten Castex en Panerai en socioloog Depaule de
desintegratie van het gesloten bouwblok – naar hun opvatting het
summum van stedelijke architectuur – tot de ‘anti-stedelijke’ open
9

Zie nader over het typo-morfologisch stadsonderzoek: A.V. Moudon, ‘Getting to Know
the Built Landscape: Typomorphology’, in: K.A. Franck en L.H. Schneekloth (red.),
Ordering Space. Types in Architecture and Design. New York, 1994, pp. 288-311; idem,
‘Urban morphology as an emerging interdisciplinary field’, in: Urban Morphology, Vol 1,
nr. 1, 1997, pp. 3-10; H. Kuhnert, Soziale Elemente der Architektur: Typus und
Typusbegriffe im Kontext der Rationalen Architektur. Diss. Aaken, 1979.
10
S. Muratori, Studi per una operante storia urbana di Venezia. Rome 1959 (‘Studies naar
een operatieve stadsgeschiedenis van Venetië’).
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bebouwingsmodellen van de moderne architectuur.

11

Echter, ook voor

de Franse architecten blijkt de historische stad uiteindelijk de norm
waaraan de kwaliteit van de latere ontwikkeling dient te worden
gemeten; ‘Ondanks alle kritiek die men op de historische stad kan
hebben (...) vormt zij het enige werkelijke voorbeeld van een structuur,
12

die stedelijk leven toestaat’ , aldus Panerai en Castex.
In tegenstelling tot Muratori en Castex cs., wiens
stadsonderzoek qua doelstelling naadloos aansluit bij dat van een neoconservatief contextualist als Krier, is de Italiaanse architect Carlo
Aymonino (1926) van mening dat het typo-morfologisch stadsonderzoek
zich niet mag beperken tot de traditionele stadsdelen (pre-industrieël en
e

19 -eeuws) maar zich daarentegen juist dient uit te strekken tot de stad
als geheel. Deze stellingname wordt vooral ingegeven door een nieuw
type studiegebied dat zich naast dat van de historische binnensteden in
het ontwerp- en onderzoeksveld van architecten begon op te dringen:
de stedelijke periferie. Aymonino betwijfelt in hoeverre aan de
morfologische eigenschappen van de historische stad nog enige
normatieve waarde kon worden ontleend voor toekomstige
architectonische interventies en stedelijke transformaties in met name
dit type stedelijke gebieden. Het stadsonderzoek dient zijns inziens dan
ook te worden uitgebreid tot een ‘bestudering van het stedelijk geheel,
begrepen als een totaal van karakteristieke gebieden’ om zo de wijzen
van stadsgroei op te sporen en een ontwikkelingsmodel voor de stad te
kunnen formuleren.

13

Een leerling van Aymonino, architect Aldo Rossi (1931-1997),
werkte dit concept van de studie van ‘de stad in delen’ (la città per parti)
nader uit in L’architettura della città (‘de architectuur van de stad’) uit
11

J. Castex, J.Ch. Depaule en Ph. Panerai, Formes urbaines: de l’îlot à la barre. Parijs,
1977, Marseilles 2001; Ned. vert.: De rationele stad. Van bouwblok tot wooneenheid.
4
Nijmegen, 1984; herziene en vermeerderde druk 2003 . Formes urbaines werd verder
o.a. vertaald in het Duits, Spaans en Engels.
12
Ph. Panerai en J. Castex, ‘Stedelijke structuren’, in: Bouw, jrg. 26, nr. 4, 1971, p. 133.
13
C. Aymonino, Lo studio dei fenomeni urbani. Rome, 1977, p. 13-15.
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1966, een boek dat door zijn internationale draagwijdte in belangrijke
mate bijdroeg aan de herontdekking van stadsvormonderzoek onder
architecten.

14

De architectuur van de stad zet niet alleen de theoretische en
methodologische grondslagen van het typo-morfologisch
stadsonderzoek uiteen. De belangrijkste verdienste van dit boek is
vooral het weer centraal stellen van de culturele dimensie van de stad.
Onder verwijzing naar Sitte stelt hij het vraagstuk van ‘de stad als
kunstwerk’ weer aan de orde in het architectonisch vertoog.

15

Rossi

bestudeert de stad als een door de mens gemaakt materieel artefact dat
een drager is van culturele betekenissen. De stad is een versteend
monument van de stedelijke geschiedenis en haar cultuur. De ‘stenen
stad’ herbergt het ‘collectieve geheugen’ van de stad en haar bewoners.
Daarnaast is de stad voor Rossi ook de plek waar zich allerhande
architectonische producten door de tijd heen verzameld hebben. De
stad opgevat als ‘museum van de architectuur’ vormt in zijn ogen het
kennisobject bij uitstek om architectuur te bestuderen: de stad als het
ultieme, grote handboek van de architectuur. Toch blijft ook in dit even
belangrijke als uitzonderlijke werk de vraag naar de relatie tussen
architectonisch stadsonderzoek en architectonisch ontwerp uiteindelijk
onbeantwoord.
8.2 De stad als alibi voor architectuur: slotoverwegingen
Terugblikkend op de hoogtijdagen van Tendenza stelt Rossi in 1985
vast dat de studies die hij destijds als hoogleraar aan de universiteit van
Milaan verrichtte naar noord-italiaanse steden vooral van belang waren
als didactisch instrument binnen de opleiding van architecten. Studenten

14

A. Rossi, L’architettura della città. Padua, 1966. Van dit invloedrijke boek kwam in 1995
de 7e Italiaanse editie uit, terwijl er tevens vele vertalingen verschenen (o.a. Engels,
Duits, Frans, Spaans, Portugees), waaronder recent een Nederlandse: De architectuur
van de stad. Nijmegen, 2002.
15
Rossi, De architectuur van de stad, pp. 32-33.
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werden bij dit stadsonderzoek destijds nadrukkelijk betrokken. Dit was
ondermeer noodzakelijk vanwege de grote hoeveelheid tekenwerk die
aan deze onderzoeksvorm ten grondslag ligt. Het stadsonderzoek
vormde daarmee een belangrijk onderdeel van het curriculum van
architectuuropleidingen, niet alleen in Venetië en Milaan, maar later ook
elders aan Italiaanse en andere Europese universiteiten waar
vertegenwoordigers van het typo-morfologisch onderzoek hun onderdak
vonden. Hoewel de studie van de stad dus een belangrijke component
vormde in de opleiding van architecten, vormde het geenszins een doel
opzich, zo benadrukt Rossi. De stadsanalyse was, zo stelt hij
terugkijkend vast, vooral een middel om de keuzevrijheid van jonge
architecten in te perken in een tijdperk van voortschrijdend relativisme
en pluralisme en om een samenhangend, betekenisvol kader te bieden
voor ontwerpbeslissingen en architectonische keuzen.

16

Daarmee geeft

Rossi een verassende wending aan de plaats en betekenis van het
stadsonderzoek binnen niet alleen zijn eigen architectuur en die van zijn
geestverwanten, maar aan alle architectuur van de laatste halve eeuw
waarin de stadsanalyse zo’n belangrijke plek kreeg toegewezen. Een
analyse van de stad dient de architect vooral een noodzakelijk
interpretatiekader te verschaffen voor zijn architectonische interventie:
een ‘context’ (zowel in stedelijk-ruimtelijke als in architectuur-historische
zin) om zijn architectuur van betekenis te kunnen voorzien, haar te
kunnen begrijpen en te kunnen meten, om zijn architectonisch project
een ‘plaats’ te geven in de stad en de geschiedenis van de architectuur.
Het stadsonderzoek creeërt zo in feite een cognitief-normatieve context,
om, zoals het kusthistorisch collectief Crimson stelt, een ‘aanleiding’
voor haar architectonische projecten te kunnen genereren.

17

Vanuit

deze optiek is ook te begrijpen waarom Rossi kon stellen dat een
analyse van de stad nooit een ‘neutrale’ operatie kon zijn:
16
17

A. Rossi, Casabella nr. 509-510, 1985, p. 104.
Vgl. Crimson, Re-Urb, nieuwe plannen voor oude steden. Rotterdam, 1997, pp. 64-65.
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Op de vraag naar de relatie tussen stadsanalyse en ontwerp
kan namelijk alleen op grond van een bepaalde tendens en
binnen een bepaald systeem en niet vanuit een neutrale positie
18
worden opgelost.
Volgens Rossi is architectonische kennis altijd verbonden met een
bepaalde keuze, en daarmee met een zekere tendens.

19

Deze opvatting

bevestigt mijn hypothese dat architectonische stadsstudies vooral tot
doel hebben de architectuur een focuspunt te verschaffen, een
noodzakelijk cognitief en normatief kader. Het is vooral deze functie van
de stadsanalyse die in verder onderzoek onderwerp van studie zou
moeten zijn. Mijn veronderstelling luidt dat de behoefte aan en de
noodzaak van nieuwe paradigma’s als maar sterker werd in een tijdperk
waarin een vanzelfsprekende disciplinaire canon van gedeelde kennis,
waarden en referenties in toenemende mate aan erosie onderhevig
waren. De analyse van de stad leverde de architectuur een mogelijke
(her-)fundering van haar kennis en de grondstof voor legitimatie van
haar producten. Daarmee hebben vele architecten gedurende de 20

e

eeuw in de stad een nieuwe grondslag voor hun vak gevonden. De
vraag die dan, ter afsluiting van dit boek, dient te worden opgeworpen –
en waarvan de uitwerking een eigen onderzoek verdient - is die naar de
status en legitimiteit van het paradigma van een stedelijke architectuur
aan het begin van het nieuwe millennium: is dit paradigma na meer dan
een eeuw trouwe dienst wellicht niet uitgehold en versleten, en is het
door allerlei veranderde vraagstukken van een nieuwe tijd niet reeds op
zijn grenzen gestuit? Is het paradigma van een stedelijke architectuur
ondertussen wellicht niet omgevormd tot een nieuwe architectonische
metafysica? Kortom: kan de stad nog steeds als grondslag voor de

18

Rossi, voorwoord bij de tweede Italiaanse editie van L’architettura della città. Padua
2
1966, 1970 , Ned. vert.: De architectuur van de stad, a.w. p. 9.
19
Rossi, De architectuur van de stad, a.w., voorwoord bij de tweede Italiaanse druk
(1970), p. 9.
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architectuur dienen of is zij inmiddels slechts tot een alibi voor
architectuur verworden?

7.10 A. Rossi, L’architecture assassinée, 1974
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ENGLISH SUMMARY
The city as an architectural construction: The architectural
discours on the city (Germany 1871-1914)
th

th

At the turn of the 19 to the 20 century a paradigm shift took place
within German architectural thinking that can be identified as a ‘turn to
the city’. Whereas throughout the 19th century architectural knowledge
was primarily directed to questions of style of individual, monumental
buildings, in the last quarter of that century the attention shifted towards
the wider collection of buildings forming a part of a bigger unity, that is,
building blocks of the city. Architectural questions were studied more
and more in relation to the form of the city: its built, spatio-physical
structure. It is argued in this book that, this interest shift from individual
buildings to building ensembles indicates the emergence of a new
architectural paradigm between 1871 and 1914 which is named here
‘urban architecture’.
The development of this new architectural paradigm is traced
down by analysing a large amount of city studies that appeared in the
German speaking countries around 1900. This kind of studies focused
on the form of the city from a strictly architectural perspective. It was
through these architectural studies of the city that within a few decades
an architectural discourse of the city was subsequently built up.
This book focuses on the way in which the city as a built
structure became an object of architectural study: the city as an
architectural construction. For this purpose a genealogy of the rise and
development of the German architectural discourse on the city is
developed. The object of this study therefore belongs to the ‘order of the
discourse’: a network of texts of architecture on the form of the city.
The book starts with a chapter on the rise of the new planning discipline
of civil engineers in Germany in the second half of the 19th century in
the light of structural socio-political and economic changes and the fast
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urbanisation process taking place at that time. It is proposed here that it
was this complex of intimately connected events that led to the
disengagement of architects from the planning of cities. As a result the
practices of city design and building design became separated activities
performed by individual specialists, i.e. engineers and architects,
respectively. The rediscovery of the city as an object of architecture
starts around 1889 with a publication of Camillo Sitte, which forms the
centre of analysis in chapter three. Sitte’s work is considered here the
first architectural study of the city that marks the beginning of a ‘turn to
the city’ in architectural thinking. However, with Sitte the domain of
architecture stays restricted to the collection of monumental public
buildings and their position on squares in the city. The majority of the
collection of urban buildings – housing blocks – remains outside the
scope of his study. The integration of this type of urban building into the
focus of architectural study forms the topic of chapters four and five.
Here a two-step process is analysed in which mass housing becomes
an object of architectural interest: first the typological studies of housing
units and blocks and second from 1905 on also the investigations into
the aesthetic aspects of housing. Mass housing proved to be a vital
element for controlling the unity of urban form, and as such played a
crucial role in regaining the city as an object of architecture after 1900.
To produce adequate knowledge and models that could support the
design of such urban unity, German architects studied examples of
urban design from German rulers of the pre-industrial era. These studies
form the centre of chapter six. The last two chapters are devoted to a
summary of conclusions and a short overview of the developments of
the paradigm of ‘urban architecture’ during the 20th century, setting out
lines for further research. The book closes with a reflection on the
relevance and (im-)possible future of this paradigm of urban architecture
for contemporary architectural thought and practice.
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DEUTSCHES RESÜMEE
Die Stadt als architektonisches Gebilde: der architektonische
Diskurs der Stadt (Deutschland 1871-1914)
In den Jahrzehnten um 1900 vollzog sich im deutschen
architektonischen Denken eine Paradigmawechslung die angedeutet
werden kann als eine ‘Wendung zur Stadt’. Waren da vor
architektonische Erkenntnisse auf die stilistischen Aspekte der
individuellen, monumentalen Bauten gerichtet, im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts verschob sich die Orientierung auf Bauten als Elemente
eines grösseren Zusammenhangs, als Bausteine der Stadt.
Architektonische Fragen wurden in zunehmenden Maße studiert im
Bezug auf die Form der Stadt – ihre gebaute, physisch-räumliche
Struktur. Es erschien im deutschsprachlichen Raum zwischen 1871 und
1914 eine Vielheit architektonische Stadtstudien die einen neuen,
architektonischen Diskurs der Stadt bildeten.
Dieses Buch untersucht die Art und Weise auf der die Stadt als
gebaute Konstruktion zum Objekt architektonischer Forschung wurde:
die Stadt als architektonisches Gebilde. Durch eine Genealogie des
architektonischen Diskurses der Stadt wird untersucht, wie sich die
'Wendung zur Stadt’ in architektonischen Denken vollzog.
Nach der Einleitung wird im zweiten Kapitel zuerst die Entwicklung
des Ingenieurstädtebaus analysiert im Zusammenhang mit den
strukturellen sozial-ökonomischen und politischen Änderungen in der
deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhundert und dem damit
zusammenhängenden Prozess der Großstadtbildung. Die Entstehung
der neuen Disziplin des Städtebaues drängte die Architekten in eine
neue Position in der Plannung der Städte. Der traditionell starke Einfluß
des Architekten auf die Anlage der Städte wurde verengt durch den
Aufstieg der Ingenieure. Das dritte Kapitel ist der Wiederentdeckung und
der Wiederaufnahme des Entwurfs der Stadt durch die Architekten ab
1889 gewidmet. Analysiert wird die Arbeit Camillo Sittes, die als erster
Schritt in der Wendung zur Stadt gesehen werden kann. Sitte
beschaftigt sich leider nur mit einem einzigen Element der Stadt: die
monumentalen Bauten und ihre Positionierung an öffentlichen Plätzen.
Die Masse der städtischen Bebauung, die Wohnblöcke, sind in seiner
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Studien nicht berücksichticht. Wie aber auch dieses wichtige Element
der Stadt zum Objekt architektonischer Stadtforschung wurde, wird in
Kapitel 4 und 5 gezeigt. Am anfang war die architektonische Forschung
auf die typologischen Kennzeichen des Massenwohnungsbaus und der
Baublöcke gerichtet. Etwas später wuchs aber auch das Interesse an
den ästhetischen Aspekten des Volkswohnungsbaus. Es wird analysiert,
wie in einigen Jahrzehnten der städtische Wohnungsbau zum
Interessen- und Arbeitsfeld des Architekten wurden, und wie hierdurch
die Stadt wieder zum architektonischen Objekt aufstieg. Die
Vermassung des Wohnungsbaus schuf die Möglichtkeit die Stadt wieder
als zusammenhängendes Ganzes zu Entwerfen. Für die Entwicklung
architektonischer Kenntnisse und Modelle einer einheitlichen
Stadtbildung nahm man den deutschen landesfürstlichen Städtebau aus
den vergangenen Jahrhunderten als Vorbild. Diese Studien der
historischen Prezedenten stehen zentral im Kapitel 6. In den zwei
letzten Kapiteln wird abschließend zusammenfassend zurückgeblickt
und vorausgeschaut auf die Weiterentwicklung des Paradigma’s der
städtischen Architektur im 20., und der Sinn und Möglichkeiten ihrer
Weiterexistentz im 21. Jahrhundert.
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