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Een denkbeeldige traditie
Enkele obser vaties ove r Eur o pese vor m ge vin g
Vormgeving is tegenwoordig een van de meest omvattende gebieden
van de menselijke activiteit. Beslissingen op dit vlak zijn van invloed
op de esthetiek van onze omgeving, op onze woonomstandigheden
en leefstijlen, op de markt, het milieu, onze gezondheid en
veiligheid, de productie van voorwerpen, visuele communicatie,
enzovoort. Tegelijk is vormgeving onlosmakelijk verbonden met
verschillende, ruimere contexten, zij het cultureel, maatschappelijk,
politiek, historisch of economisch. Het proces van Europese
eenwording, waarvan we dit jaar de vijftigste verjaardag vieren,
vormt één zo’n context. Dit proces vereist de actieve inzet van
politici en economen, en ook van vormgevers. Vormgeving kan de
integratie van ons werelddeel bevorderen, maar dan moeten we wel
bepalen wat haar taken zijn en aandacht schenken aan de middelen
die ons ter beschikking staan. Dit is het kader van waaruit we de
Europese vormgevingstraditie dienen te beschouwen. Allereerst
moeten we onszelf echter afvragen of deze traditie überhaupt
bestaat, en zo ja, wat het karakter ervan is en welke doelstellingen
van belang en haalbaar zijn.
Het is de moeite waard deze kwestie te onderzoeken, zelfs als het
onmogelijk blijkt om nauwkeurig te omschrijven wat een ‘Europese
traditie’ is. Op dit moment kan de behoefte om een dergelijke
traditie te conceptualiseren immers voortkomen uit de wens haar te
verwezenlijken. En hoewel een traditie nooit materieel is, kan zij
toch invloed uitoefenen als hypostase, als verzelfstandigde abstractie.
Net als de Europese cultuur als geheel, omvat het begrip Europese
traditie talloze kleinere tradities – lokaal, regionaal, nationaal,
godsdienstig, taalkundig, professioneel, enzovoort – die zich hebben
gevormd en ontwikkeld vanaf de klassieke periode tot in het heden.
In deze lezing zal ik mij dan ook richten op het zoeken naar een
algemene deler voor uiteenlopende verschijnselen. Tegelijk moeten
we de vraag stellen of een oude geografische of nieuwe politieke
gemeenschap een kader kan bieden dat krachtig genoeg is om
‘Europese traditie’ naar voren te schuiven als een begrip dat zowel
binnen als buiten Europa een eenduidige betekenis heeft.

W a t is tradi ti e?
Het ontbreken van een ondubbelzinnige definitie van ‘traditie’ zou
een probleem kunnen zijn. Afhankelijk van hun discipline geven
wetenschappers dit begrip een andere invulling. Het wordt soms
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opgevat als een verzameling documenten, mythen, symbolen en
waarden uit het verleden, maar ook als de overdracht daarvan
tussen generaties. Het wordt toegepast in strikte zin op culturele
documenten of in algemenere zin op menselijke activiteit als geheel.
In het kader van deze lezing heb ik gekozen voor een andere
invulling van het begrip traditie die ik zo dadelijk nader zal
toelichten.
Maar eerst wil ik traditie en de verwante begrippen verleden,
geschiedenis en erfenis naast elkaar zetten. Simpel gezegd is het
verleden de tijd die voorbij is en achter ons ligt. De geschiedenis is
het gedeelte van het verleden dat werd vastgelegd en waarvan we
hebben geleerd. Erfenis is op haar beurt het gedeelte van de
geschiedenis waarmee een bepaalde maatschappelijke groep zich
identificeert (denk aan een natie, de adel, het proletariaat, belijders
van een godsdienst, inwoners van een stad, regio of land). En ten
slotte is er traditie. De Amerikaanse socioloog Max Radin definieert
dit begrip als het gedeelte van erfenis dat iedere dag onderhevig is
aan evaluatie. Het bestaat met andere woorden uit die elementen en
waarden van erfenis die men als nuttig beschouwt voor de vorming
van het heden en de toekomst. Radin beweert dat ‘een institutie
traditioneel wordt, als men zich haar als bestaande in het verleden
herinnert en er minstens een aantal mensen zijn die willen dat zij
blijft voortbestaan. Feitelijk beschouwd is traditie niet de institutie
zelf, maar het geloof in de waarde ervan.’ i Julius Gould en William
Kolb betogen echter dat men doorgaans ‘de elementen die men [van
erfenis] onderscheidt en de status van traditie verleent, apprecieert
en als bijzonder waardevol acht om over te nemen. In deze zin
verwijst traditie naar een vorm van gedrag of een door een groep
gecreëerd model gericht op de versterking van de groepsovertuiging
en het groepsbewustzijn.’ ii In tegenstelling tot verleden,
geschiedenis en erfenis vormt traditie dus een creatief instrument
dat kan worden gebruikt voor de verwezenlijking van politieke,
maatschappelijke en culturele doelstellingen.
Deze opvatting van traditie komt veelvuldig naar voren in de
programma’s van politieke partijen. Dit geldt niet alleen voor rechts
georiënteerde partijen die aanhaken bij nationale of godsdienstige
traditie, maar ook ter linkerzijde, waar men bijvoorbeeld welbewust
aanhaakt bij de traditie van klassenstrijd of het vooruitgangsideaal
afkomstig uit de Verlichting. Zo’n benadering wijst duidelijk op een
selectieve behandeling van de geschiedenis en soms zelfs op de
manipulatie ervan, waarbij men de gunstige kanten van een
bepaalde ontwikkeling beklemtoont en de problematische aspecten
negeert. In de negentiende en twintigste eeuw behoorden niet
alleen politici tot dit soort manipulators, maar ook – en meestal
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overigens met de beste bedoelingen – cultuurscheppers zoals
schrijvers, dichters, muzikanten, architecten, kunstenaars en, last
but not least, vormgevers. Traditie was bijvoorbeeld een cruciaal
instrument voor de vorming van de diverse negentiende-eeuwse
denkbeelden over de natie, als denkbeelden die zich afzetten tegen
de eerdere feodale opvattingen en later tegen het internationale
socialisme. Traditie fungeerde ook als factor in het behoud of de
opbouw van de culturele identiteit van volken zonder eigen staat,
zoals de Finnen, Balten, Polen, Tsjechen, Oekraïners, Serviërs,
Kroaten en Ieren. In al deze gevallen greep men via de literatuur,
muziek of beeldende kunst terug op nationale traditie om
verbanden te ontwikkelen die een alternatief boden voor formele
staatsstructuren (die werden beschouwd als opgelegd door
onderdrukkers). In Groot-Brittannië leidde de Domestic Revival-stijl
juist tot een cultureel model dat zich afzette tegen de
eenwordingsprocessen die werden gevoed door zowel de Industriële
Revolutie als het kosmopolitische academisme van de Ecole des
Beaux-Artes in Parijs. In Rusland dienden het orthodoxe geloof en de
lokale volkstraditie als wapens tegen de beschaving van het Westen,
die men als ontaard en vercommercialiseerd beschouwde. Zo’n
omgang met traditie gaf ongetwijfeld belangrijke waarden aan zowel
nationale als Europese cultuur. Naast positieve gevolgen heeft de
manipulatie van traditie echter ook geleid tot resultaten die men nu
als negatief beschouwt. Denk aan xenofobie en antisemitisme, en in
kunst, architectuur en vormgeving aan de diverse stijlen die door
totalitaire staten werden omarmd, zoals de Duitse heimatstil, het
Russische Socialistisch Realisme of het Classicisme.
Zal het mogelijk blijken om ‘traditie’ – als een concept dat zijn
waarde in het verleden heeft bewezen – in te zetten bij de opbouw
van de veel bredere transnationale gemeenschap van de Europese
Unie? Dit is allesbehalve een eenvoudige vraag, mede gezien het feit
dat we nu te maken hebben met een aanzienlijk complexer
probleem dan de identiteit van één enkel land. We kunnen de natie
opvatten als een ‘verbeelde gemeenschap’ zoals begrepen door de
Amerikaanse antropoloog Benedict Anderson – als een gemeenschap
die verwijst naar een verhoudingsgewijs helder omschreven reeks
van waarden (bijv. een gedeelde taal of erfenis) die individuen in
staat stelt zich met die gemeenschap te identificeren. iii De Europese
gemeenschap kent echter een ingewikkeld verleden en kreeg in een
proces van duizenden jaren gestalte door voortdurende
confrontaties tussen stammen, naties, staten en politieke blokken.
Afzonderlijke gemeenschappen hebben hun identiteit opgebouwd
door zich af te zetten tegen de waarden van hun buren. Uiteindelijk
waren er zelfs twee ‘warme’ wereldoorlogen en een ‘koude’oorlog
nodig, voordat volkeren die ‘hun’ Europa vanuit volkomen
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tegengestelde perspectieven waarnamen, een begin wisten te maken
met de aanvaarding van het idee van vreedzame coëxistentie. In veel
landen, zowel oude als nieuwe EU-lidstaten, stuit dit idee nog steeds
op weerstand, deels omdat het om een volstrekt nieuwe ervaring
gaat. In nieuwe lidstaten zien we vaak een gebrek aan begrip van wat
de Europese Unie in essentie is. Men beschouwt Europa nog steeds
als een verzameling concurrerende landen, wat leidt tot een
opeisende houding binnen de EU of de perceptie dat het nationale
recht het EU-recht teniet doet – zoals het geval is in Polen.
Wanneer we onszelf afvragen of er een gedeelde erfenis bestaat,
bijvoorbeeld iets dat lijkt op een Europese cultuur, geven we al bijna
automatisch een bevestigend antwoord. Proberen we de
gemeenschappelijke kenmerken van culturele producten afkomstig
uit de diverse regio’s van ons werelddeel echter te benoemen, dan
stuiten we op zo veel verschillen dat we soms betwijfelen of de
bewuste structuur wel genoeg samenhang vertoont om met één
adjectief – Europees – te worden aangeduid.
We moeten dan ook de vraag stellen of het mogelijk is om uit deze
complexe erfenis een reeks van waarden af te leiden die we als
‘Europese traditie’ kunnen opvatten. Er zijn naar mijn idee diverse
verschijnselen, afkomstig uit uiteenlopende regio’s, die als deel van
een gemeenschappelijke Europese erfenis zijn geaccepteerd. Ik zal
alleen de belangrijkste noemen. Aan het oude Griekenland hebben
we filosofie en het oorspronkelijke idee van democratie te danken.
Het oude Rome ontwierp een rechtsstelsel dat als basis zou fungeren
voor wetgeving in de meeste Europese staten. Het middeleeuwse
Duitsland, Vlaanderen en Nederland brachten een type stad voort
waar wettelijke en stedelijke verhoudingen de ontwikkeling van
ambachten en handel hebben mogelijk gemaakt en waar het
fundament van de moderne democratie werd gelegd. De Vrede van
Münster in 1648 zorgde voor het concept van vreedzame
coëxistentie in de geest van verdraagzaamheid. Frankrijk schonk
Europa de Verlichting en de mensenrechten. De Industriële
Revolutie kwam uit Groot-Brittannië. Regionale bronnen hebben
ook bijgedragen aan door de kunstgeschiedenis erkende
stijlcategorieën, zoals Romaans, Gotiek, Renaissance en Barok. Er zijn
ook verschijnselen die zich los van alle interne verschillen binnen
Europa wisten te ontwikkelen: Christendom, wetenschap, socialisme
en op het gebied van kunst en vormgeving het twintigste-eeuwse
modernisme. Onafhankelijk van waar deze verschijnselen zich voor
het eerst voordeden, zijn zij elementen geworden van de canon van
waarden die door de Europese beschaving zijn bevorderd en die
volgens mij rechtvaardigen dat wij ze als elementen van een
gemeenschappelijke erfenis behandelen.
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Enige tijd na het schrijven van de eerste versie van deze lezing kwam
ik toevallig een artikel tegen van de Britse historicus Timothy Garton
Ash, getiteld ‘Europe’s true stories’. Zijn gezichtspunten komen tot
op zekere hoogte met mijn veronderstellingen overeen, maar hij
laat bovendien het spectrum van mogelijke oplossingen zien. Ash
schrijft dat Europa ‘haar verhaal’ kwijt is. Nu we de vijftigste
verjaardag van het Verdrag van Rome naderen (…), weet Europa niet
langer welk verhaal zij wil vertellen. Drie generaties lang lag er een
gezamenlijk politiek verhaal aan de basis van het naoorlogse project
van (West-)Europese integratie, maar sinds het einde van de Koude
Oorlog is dit verhaal uiteengevallen. De meeste Europeanen hebben
nog weinig inzicht in waar we vandaan komen, maar we hebben
zelfs minder gedeelde ideeën over waar we heen willen. We weten
niet waarom we een EU hebben of waar het goed voor is. We hebben
dus dringend behoefte aan een nieuw verhaal. Ik wil voorstellen dat
ons nieuwe verhaal dient te zijn geweven uit zes strengen die elk een
gemeenschappelijke Europese doelstelling vertegenwoordigen. De
strengen zijn vrijheid, vrede, recht, welvaart, diversiteit en
solidariteit. Geen van deze doelstellingen is uniek voor Europa, maar
de meeste Europeanen zullen het erover eens zijn dat nastreven
ervan kenmerkend is voor het hedendaagse Europa. (…) In dit
voorstel zal onze identiteit niet worden opgebouwd op de manier
van de historische Europese natie, die ooit op humoristische wijze
werd omschreven als een groep mensen die zich hebben verenigd op
grond van een gezamenlijke afkeer van hun buren en een
gezamenlijk onbegrip over het eigen verleden. We moeten niet
proberen de Europese geschiedenis opnieuw te vertellen als een
soort teleologische mythologie die kenmerkend was voor de
negentiende-eeuwse natiestaat in ontwikkeling. Zo’n
mythescheppende falsificatie van onze geschiedenis (‘Van Karel de
Grote tot de euro’) zal niets goeds opleveren, en zal sowieso niet
werken. De historicus Ernest Renan heeft de natie op briljante wijze
geanalyseerd als een gemeenschap van gedeelde herinnering en
gedeeld vergeten; wat het ene land echter wil vergeten, wil het
andere zich juist herinneren. Hoe meer landen de EU telt, hoe
verschillender de familie van nationale herinneringen en hoe
moeilijker het wordt om gezamenlijke mythes over een
gemeenschappelijk verleden te construeren.’ iv Ash neemt hier
duidelijk afstand van iedere poging om een gezamenlijke Europese
identiteit te ontwikkelen op basis van specifieke historische
gebeurtenissen. Zijn voorstellen – vrijheid, vrede, recht, welvaart,
diversiteit en solidariteit – zijn universeel en hoewel ze elementen
van traditie bevatten, refereren ze ook aan onze hedendaagse
ervaring.
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B eeld en v a n Europa
Het is veelzeggend dat Europa niet van binnenuit als een
afzonderlijke eenheid werd onderscheiden, maar van buitenaf, of
beter, vanuit de periferie ervan. De Britse historicus Denys Hay
schrijft dat het adjectief ‘Europees’ zoals we dat vandaag begrijpen
voor het eerst voorkomt in een verhandeling van de Poolse schrijver
Maciej of Miechów uit het jaar 1517. De term raakte in gebruik in
Italië in 1559, in Frankrijk in 1563 en in Engeland in 1593. De eerste
overzichtsgeschiedenis van Europa is eveneens afkomstig uit Polen
en werd gepubliceerd in 1645: Chronica gestorum in Europa
singularis (Een kroniek van uitzonderlijke handelingen in Europa).
Het werd geschreven door de bisschop Pawel Piasecki en vier jaar
later opnieuw gepubliceerd in Amsterdam. Hay meent dat de
belangstelling voor Europa zich in Polen aandiende omdat dit land
relatief dicht bij Azië lag en de intellectuele elites hun loyaliteit aan
Europa wilden onderstrepen. v
Het is dus geen paradox dat Europa zoals gezien van buitenaf,
bijvoorbeeld vanuit het perspectief van Amerika of Azië, meer
samenhang lijkt te hebben dan wij zelf erin waarnemen. Het
concept van Europese auto’s, mode, muziek of film dat gangbaar is
in de Verenigde Staten behoeft geen verdere nuancering of uitleg
omdat iedereen begrijpt aan welke auto’s, mode of films wordt
gerefereerd. In The Clash of Civilizations karakteriseert Samuel P.
Huntington Europa weliswaar als een culturele gemeenschap (in
zijn geval verkleind tot EU), maar hij gaat niet zo ver om deze
gemeenschap als een afzonderlijke beschaving te identificeren. De
Amerikaanse econoom David S. Landes, hoogleraar aan Harvard,
bespreekt de vorming van specifiek Europese waarden in zijn boek
The Wealth and Poverty of Nations. Hij noemt een reeks factoren die
de Europese beschaving uitzonderlijk hebben gemaakt. Daartoe
behoren onder meer begrippen als openheid naar de wereld,
scheiding van de godsdienstige en seculiere sfeer, effectieve
beteugeling van het despotisme van leiders en de wetenschappelijke
en industriële revoluties. Hij stelt dat ‘van degenen die zo’n duizend
jaar geleden naar de wereld keken niemand had kunnen bevroeden
dat de geschiedenis van dit schiereiland aan het westelijke uiteinde
van het Euraziatische continent zich zo uitzonderlijk zou
ontwikkelen. (…) De waarschijnlijkheid dat op een dag Europa de
wereld in haar macht zou hebben was destijds vrijwel nihil.’ De
Franse historicus Fernand Braudel beschrijft nog een andere
vorming van Europese beschaving in zijn klassieke werk Material
Culture, Economies and Capitalism from the 15th to the 18th
Century . Daar hij meer oog heeft voor de eigenheid van
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afzonderlijke regio’s dan Amerikaanse auteurs, is hij zorgvuldiger in
het gebruik van het adjectief ‘Europees’.
Het is veelzeggend hoe klein Europa overkomt vanuit een
Amerikaans perspectief. Ik heb ooit aan mijn studenten in New York
proberen uit te leggen waar ik eigenlijk woon. Ik gaf aan dat het
vanaf Warschau één uur vliegen is naar Berlijn, Stockholm,
Boedapest of Praag, twee uur naar Amsterdam en Brussel, en twee
en een half uur naar Parijs, Londen en Moskou. ‘Wow’, reageerden
zij in koor.
Een andere reden die verklaart waarom deze kwestie geen
uitgemaakte zaak is, heeft te maken met de bestaande beelden van
Europa, of meer nog met hoe wij als Europeanen – afkomstig uit de
diverse regio’s ervan – onszelf een voorstelling maken van ons
werelddeel. Geografisch gaat het om een relatief klein deel van
Eurazië gelegen tussen het Oeralgebergte en Lissabon. Deze lezing
gaat uiteraard niet over geografie, maar als we het hebben over een
cultureel gebied en de kaart die het weergeeft, wordt het beeld van
Europa onhelder en dubbelzinnig. Dit is vooral van toepassing op de
oostelijke rand ervan die niet bestaat uit een harde kustlijn (zoals de
andere randen), maar uit een groot gebied waarvan het Europese
karakter vaak ter discussie staat. Kaarten van de Europese cultuur
laten deze ruimte vaak open als een witte vlek, zoals men die ook wel
tegenkomt in het hart van Afrika op kaarten uit het midden van de
negentiende eeuw. Als we kijken naar Europese publicaties over de
geschiedenis van kunst en architectuur, zien we dat op een paar
uitzonderingen na deze zich richten op wat tot de val van de
Berlijnse muur ‘West-Europees’ werd genoemd. In hun in 2005 in
Frankrijk gepubliceerde Great Atlas of Architecture noemen
Francesca Prina en Elena Demartini slechts een paar gebouwen van
historisch belang in Midden- en Oost-Europa. De auteurs vonden drie
waardevolle bouwwerken in Moskou, één in Helsinki en drie in
Boedapest. Praag vormt een uitzondering met twaalf. Maar de Atlas
zwijgt over architectuur in Sint-Petersburg, Stockholm, Tallinn,
Riga, Warschau, Krakau, Vilnius, Bratislava of Boekarest, laat staan
kleinere steden. vi Ditzelfde probleem speelt bij publicaties over
vormgeving, die hoogstens af en toe een verwijzing naar landen in
deze regio bevatten. Waarom? Is dit geen deel van Europa? Ik vrees
dat dit simpelweg aansluit bij de algemene perceptie van de culturele
kaart van Europa. Hierop is overigens in veel gevallen eveneens
weinig terug te vinden van nieuwe Europese culturen van buiten
Europa, terwijl velen ervan hier al menige generatie verblijven.
Europa is ook van hen.
Er bestaan uiteraard redenen voor. Soms zijn hierbij bepaalde
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stereotypen in het geding, maar taalbarrières spelen de voornaamste
rol. Deze ontstonden lang geleden toen het mozaïek van landen zich
ontwikkelde en ze werden na de Tweede Wereldoorlog versterkt
door de langdurige verdeling in twee aan elkaar tegengestelde
politieke blokken. Hoewel deze situatie bijna twintig jaar geleden is
veranderd, is de informatiestroom nog steeds te vaak afkomstig uit
één richting, vooral als het gaat om op de massa gerichte
informatie. In toenemende mate heeft in de landen van Oost-Europa
de grotere kennis van West-Europese talen, vooral het Engels, voor
menigeen de toegang tot informatie mogelijk gemaakt, en niet
alleen informatie die via het internet beschikbaar is. Het is
tegenwoordig normaal dat de belangrijkste westerse publicaties in
vertaling in de diverse nationale talen van Oost-Europa verschijnen.
De informatiestroom in tegenovergestelde richting lijkt echter
aanzienlijk beperkter te zijn, wat natuurlijk niet bijdraagt aan een
evenredig integratieproces. De situatie is vergelijkbaar op het vlak
van de uitwisseling van materiële goederen. De voortschrijdende
mondialisering impliceert dat de meeste massaproducten, los van
waar ze zijn gemaakt, geen specifiek cultureel label meer hebben.
Hun vormgeving biedt hoogstens een indicatie van hun functie,
ergonomie of het technologische niveau van de producent. Zelfs
deze communicatiekanalen zijn beperkt, vandaar de meertalige
gebruiksvoorschriften bij vrijwel ieder product, van macaroni tot
mobiele telefoons en auto’s.
Er zijn mogelijkheden ontstaan om deze tendens om te draaien en
mensen uit het Westen meer toegang te bieden tot de culturen uit
andere gebieden. Deze nieuwe kansen zijn het resultaat van een
reeks politieke en economische beslissingen: de toegang van nieuwe
landen tot de EU, de afschaffing van grenzen en de investeringen die
ervoor zorgen dat kapitaal, knowhow en experts zich verplaatsen
van West-Europa naar Midden- en Oost-Europa. De opkomst van
goedkope vliegmaatschappijen biedt een goede mogelijkheid voor
het verbreden van de culturele uitwisseling. In de afgelopen jaren
hebben zij aanzienlijk bijgedragen tot de verandering van het beeld
van Europa doordat zij de ontdekking van haar onbekende
uithoeken hebben mogelijk gemaakt. Deze goedkope
vliegmaatschappijen groeien momenteel uit tot een van de
belangrijkste symbolen van Europa als een tot netwerk
transformerende multiculturele entiteit. Tegenwoordig reizen
mensen van Londen naar Krakau om uit eten te gaan, van Berlijn
naar Boedapest voor een avondje opera of van Parijs naar Praag om
een tentoonstelling te zien.
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Europa v or mgev e n
Het Europa van vandaag staat voor een grote uitdaging: het moet
zichzelf vormgeven. De Europese Unie is echter ontkiemd en
gegroeid zonder zich te kunnen verlaten op een eigen voorbeeld.
Noch het model van het rijk van Karel de Grote, noch de poging van
Napoleon om Europa te verenigen verdient navolging. Moeten we
dan de Verenigde Staten van Amerika ten voorbeeld nemen? In zijn
studie American Design Ethic schrijft Arthur J. Pulos: ‘De Verenigde
Staten was vermoedelijk het eerste land dat werd vormgegeven – dat
is ontstaan als het doelbewuste gevolg van de handelingen van
mensen die een probleem herkenden en het met het grootste profijt
voor het geheel hebben opgelost. Amerika ontstond niet zomaar:
het werd vormgegeven.’ vii Maar de taak van de founding fathers van
Amerika was aanzienlijk eenvoudiger dan die waarmee wij te maken
hebben. Een van de stichters van Amerika, John Jay, ook de eerste
opperrechter van het land, schreef in de Federalist Papers: ‘…De
Voorzienigheid is zo goed geweest om het enige verbonden land aan
het enige saamhorige volk te schenken. Dit volk stamt af van
dezelfde voorouders, spreekt dezelfde taal, belijdt hetzelfde geloof, is
gehecht aan dezelfde beginselen van politiek bestuur en is qua
gewoontes en gebruiken in veel hetzelfde … .’ viii Twee eeuwen
geleden beschikten de Amerikanen al over wat Europa vandaag nog
steeds hard nodig heeft: een besef van gedeelde erfenis waarvan een
eigen traditie kan worden afgeleid. Toch hadden de Amerikanen nog
een eeuw nodig, tot het einde van de Burgeroorlog, om het proces
van identiteitsvorming af te ronden. De situatie is uiteraard
veranderd in tweehonderd jaar; Amerika is niet langer een etnisch
homogeen land en lijkt soms zelfs meer op een uit losse stammen
bestaande samenleving. Niettemin dankt het land het fundament
van zijn continuïteit aan een traditie die werd gevormd tijdens de
Onafhankelijkheidsoorlog. Pulos vindt dat er in ieder geval één
factor is die de integratie van de Amerikaanse natie heeft
gestimuleerd, en wel de industriële productie en vormgeving die alle
etnische verdeeldheid wist te overschaduwen.
Toen ik in 1988 in New York verbleef, ontmoette ik Kenneth
Frampton, die destijds vice-decaan was van de bouwkundeopleiding
aan de Columbia Universiteit. Hij was pas teruggekeerd uit Europa
en vertelde mij vol enthousiasme: ‘Europa is zichzelf aan het
vormgeven! Het is fantastisch! Wij hier in de Verenigde Staten
zwalken maar wat rond. Als we een probleem tegenkomen,
ontwerpen we een oplossing, die beter of slechter is, en dan zwalken
we weer verder. Jullie Europeanen kijken vooruit naar de toekomst
en werken aan de oplossing van problemen voordat ze zich
aandienen.’ Had hij gelijk? Slechts een paar maanden later kreeg
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Europa te maken met een situatie die niemand had voorzien. In juni
1989 won de democratische oppositie in Polen de eerste vrije
verkiezingen van dit land in de naoorlogse periode. In november van
datzelfde jaar viel de Berlijnse muur, wat de aanzet gaf tot een
domino-effect dat resulteerde in de ontmanteling van het hele
Oostblok. Kort daarna brak in Joegoslavië de burgeroorlog uit.
Bestaande plannen voor de verdere ontwikkeling van de EU moesten
drastisch worden gewijzigd, maar juist het Europese project slaagde
erin zich als open en flexibel te onderscheiden. Door voor de eerste
keer een oorlog te beginnen tegen Irak in 1991 belandde de
Verenigde Staten echter in een problematische situatie, die men tot
op heden niet heeft kunnen oplossen. Dit alles wijst erop dat we
geen enkele reden hebben om te geloven in simpele schema’s en
gemakkelijke oplossingen.

Europese v or mgevi ngs tradi tie
De vormgeving van Europa gaat samen met de vormgeving van het
beeld ervan. Dit lijkt in enigermate op branding . Op nationale schaal
gebeurt dit door experts zoals Wally Olins. Vormgeving is een van de
factoren die het merk creëren, terwijl de Europese
vormgevingstraditie een van de instrumenten ervoor is. Om dit te
bespreken, moeten we echter opnieuw onderzoeken wat onze
erfenis eigenlijk inhoudt.
Vanaf de jaren zeventig hebben we kunnen zien dat vormgevers
meer geïnteresseerd zijn geraakt in hun eigen erfenis. Zoals ik heb
aangegeven, is erfenis een deel van de geschiedenis, in dit geval de
geschiedenis van de vormgeving, en het werd dus nodig om zo’n
geschiedenis te schrijven. De eerste pogingen werden ondernomen
in de eerste helft van de twintigste eeuw door historici zoals
Nikolaus Pevsner, Herbert Read of Pierre Francastel, maar dit leverde
niet het gewenste resultaat op. De onderzoeksmethoden gebruikt
voor het beschrijven en beoordelen van de beeldende kunst bleken
ontoereikend voor het begrip van de complexiteit van de
vormgeving. Een nieuwe benadering van vormgevingsgeschiedenis
in de jaren zeventig was een reactie op de vraag van academies en
universitaire vakgroepen die vormgevers wilden opleiden. Deze
groep maakte de eerste interdisciplinaire studies over dit onderwerp,
eerst voor colleges en later voor publicatie. Historisch onderzoek
werd eveneens ondersteund door instellingen en organisaties voor
vormgeving die in veel Europese landen werden opgezet. De
voornaamste bijdrage aan de totstandkoming van een hedendaags
model voor vormgevingsgeschiedenis is naar mijn mening
afkomstig van de in Oxford gevestigde Design History Society,
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opgericht in 1977. De huidige benadering van het
vormgevingsonderzoek gaat aanzienlijk verder dan de analyse van
vorm, stijl, originaliteit of artistieke omgeving. De geschiedenis van
de vormgeving wordt niet langer gezien als deel van de
kunstgeschiedenis, maar als een afzonderlijk onderzoeksveld. Diverse
Britse universiteiten hebben intussen aparte vakgroepen voor
vormgevingsgeschiedenis opgezet. Theoretici en historici van de
vormgeving maken gebruik van kunsthistorische instrumenten,
maar ook van methoden uit de maatschappijwetenschappen,
antropologie, geschiedenis van de materiële cultuur, statistiek en
taalkunde. Zo’n benadering, waarbij elk instrument wordt
ontworpen om een concreet probleem op te lossen en die dus altijd
specifiek is, lijkt inderdaad geschikt te zijn. Wie immers een hamer
ter hand neemt, heeft de neiging ieder probleem als een spijker te
interpreteren.
De academische gemeenschap stond niet alleen in haar
belangstelling voor de vormgevingsgeschiedenis. Door de opkomst
van het postmodernisme in de jaren zeventig raakten ook de
vormgevers zelf geïnteresseerd. Zoals de Zweedse
vormgevingshistorica Kerstin Wickman schrijft: ‘Een paar generaties
vormgevers zijn in staat gebleken om inspiratie aan de geschiedenis
van de vormgeving te ontlenen. (…) We hebben bijna veertig jaar
achterom gekeken en naar het verleden verlangd. De theoretici en
interpreten van het postmodernisme hebben het vuurtje van de
nostalgie aangewakkerd. Door de tijd getekende objecten zijn
tegenwoordig terug te vinden in huizen waar zij veel meer worden
gewaardeerd dan toen ze nieuw waren en voor het eerst werden
gekocht. Door hun leeftijd en bijkomende slijtage zijn ze uniek. We
lezen deze objecten als een verhaal.’ix
De recente publicatie van talloze betrouwbare historische studies
over vormgeving geeft echter geen samenhangend beeld van de
Europese traditie op dit gebied. Zodra we proberen zo’n beeld te
vormen, glijdt het tussen onze vingers door. Ons besef van een
algemene, gezamenlijke Europese erfenis is nog altijd zwakker
ontwikkeld dan ons bewustzijn van een specifieke Europese
culturele identiteit. Vooralsnog kunnen we onszelf een gedeelde
identiteit alleen maar verbeelden. Laat me een illustratie geven van
de moeilijkheden die we tegenkomen. Een paar jaar geleden
organiseerde professor Michal Ozmin, voorzitter van het
Vormgevingsinstituut in Dublin, een reeks workshops onder de
noemer Design for All, met deelnemende studenten uit Frankrijk,
Engeland en andere landen. Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk
dat de Engelse studenten het thema van de workshop begrepen
vanuit het oogpunt van de cultuurgeschiedenis, terwijl de Franse
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studenten het verbonden met mensenrechten. Hoewel beide posities
binnen de Europese vormgevingstraditie voorkomen, dekt geen van
beide die traditie helemaal.
De ontwikkeling van zo’n traditie zal zeker nuttig zijn ter
ondersteuning van de Europese integratie. Vooralsnog gaat het
echter om een project dat nog moet worden verwezenlijkt. Het
volgende staat ons al ter beschikking:
1. We hebben in Europa een groot aantal goed opgeleide
vormgevers die zich bewust zijn van de intrinsieke waarde
van de vormgevingstraditie.
2. We beschikken over organisaties die hen ondersteunen.
3. Onze traditie in vormgevingsonderwijs is ouder dan waar
ook ter wereld. De eerste scholen voor vormgeving openden
hun deuren in Engeland in 1839 (en dan laten we de
vormgevingsscholen die eerder werden opgezet door de
textielfabrieken in Lyon voor het gemak buiten
beschouwing). De Russische Vkhutemas, het Bauhaus en de
Hochschule für Gestaltung in Ulm hebben niet alleen
nieuwe onderwijsmethoden geïntroduceerd, maar zijn ook
van invloed geweest op de vormgeving zelf. En er is
Cumulus, de Europese organisatie van
vormgevingsopleidingen.
4. We hebben een groot aantal tijdschriften en publicaties die
zijn gewijd aan hedendaagse vormgeving en de geschiedenis
van de vormgeving.
5. In veel Europese landen leeft er een ruim bewustzijn van de
waarde van onze eigen vormgevingstraditie.
6. Er zijn ook voorbeelden te geven van geslaagde oplossingen
voor het probleem in kwestie. Zo kiezen Europese
vormgevers er in toenemende mate voor om in
internationale design teams te werken. Het universitaire
uitwisselingssysteem Erasmus/Socrates werkt prima. Een
ander uitstekend voorbeeld van de Europese
vormgevingstraditie in wording is de euro, waarvan de
biljetten hetzelfde zijn in de hele EU, terwijl de muntstukken
(van belang in alle lidstaten) deels door elk land afzonderlijk
worden ontworpen. Maar er zijn ook negatieve voorbeelden.
Zo is er de opkomst van een vreemd jargon, een soort patois,
dat vooral gangbaar is geworden in advertenties en gebruik
maakt van woorden en slogans uit diverse talen. In de
klassieke periode konden de mensen rond de Middellandse
zee dankzij zo’n gezamenlijke taal, of koine, met elkaar
communiceren (al werd die taal tevens een symbool van de
ondergang van het klassieke Grieks).
We beschikken dus naar mijn mening over het materiaal waaruit we
een Europese vormgevingstraditie kunnen opbouwen. Waar het ons
aan ontbreekt, is een methode. We weten niet hoe we
tegenstellingen met elkaar kunnen verzoenen en hoe we leemtes
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kunnen opvullen. Maar vooral weten we nog niet hoe we criteria
kunnen ontwikkelen die ons in staat stellen om uit onze erfenis de
elementen te selecteren die mogelijk deel zijn van de traditie
waarnaar we op zoek zijn.
Europa is te ingewikkeld om het probleem te kunnen oplossen op
grond van één enkel model van traditie. Ik kan me drie soorten
traditie voorstellen: de eerste is classicistisch, verwijzend naar de
oudste Europese erfenis, de cultuur van de oudheid. De tweede
betreft een nationale of regionale traditie die uitgaat van de
levenservaring in gemeenschappen in een territoriale, taalkundige,
lokale zin of in verhouding tot gilden of volkscultuur. Zo’n traditie
biedt ruimte aan de vormen, technologieën en materialen die in
deze gemeenschappen zijn ontwikkeld, en die eveneens verwijzingen
bevatten naar mythes en legendes. Het derde type zou een universele
traditie kunnen zijn die zich baseert op de Verlichting, het
rationalisme en de ideologie van vooruitgang, een traditie die verder
reikt dan Europa maar er wel haar wortels heeft. Hiertoe zouden
uiteenlopende aspecten behoren, zoals het modernisme, de
industrialisering, economie (een verstandige benadering van de
markt incluis), het maatschappelijke engagement van vormgevers en
milieukwesties. Deze drie tradities treft men aan in de vormgeving
van alle Europese landen, ook in de landen die tot dusver in
handboeken over de geschiedenis van de vormgeving over het hoofd
zijn gezien. Deze tradities sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar
juist aan. Als drie cartesiaanse assen duiden zij mogelijk een
semantische ruimte aan die we in zijn geheel als ‘Europese traditie’
kunnen opvatten.
U heeft vast en zeker opgemerkt dat ik gebruik maak – en misschien
wel te veel – van de voorwaardelijke wijs. De reden hiervoor is dat ik
vol twijfel ben of zo’n ingewikkeld project wel kan worden opgelost
door een nauwkeurige omschrijving van doelstellingen. Toevallige
gebeurtenissen en onbedoelde neveneffecten van zo’n programma
zijn onvermijdelijk, maar zullen wel degelijk van invloed zijn.
Wellicht is het derhalve beter slechts een richting aan te geven. Ik
wil hiermee niet suggereren dat ik het belang van de Europese
vormgevingstraditie onderschat. Integendeel, maar volgens mij is zij
nog niet af, in het bijzonder gezien het feit dat we niet alleen te
maken hebben met traditie als deel van een afgeronde historische
erfenis, maar ook met processen die nog volop in beweging zijn.
Samen zullen zij de basis vormen van wat onze generatie zal
toevoegen aan de bestaande erfenis.
Ik denk hierbij aan een vormgevingshouding die niet geworteld is in
traditie (tenzij opgevat als deel van de ‘vooruitgangstraditie’). Er is
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sprake van een snelgroeiende hoeveelheid uitspraken over deze
kwestie en gezien het onderwerp van mijn lezing wil ik die van Guy
Julier eruit lichten, zoals terug te vinden in zijn artikel ‘The Bigger
Future of European Design’. Julier ziet een mogelijkheid tot het
scheppen van een specifiek Europese vormgeving niet zozeer in
relatie tot traditie, maar in relatie tot de ontwikkeling van
tendensen die zich in de afgelopen jaren hebben gemanifesteerd.
Deze benadering van Europese vormgeving ontbeert nostalgie en
kijkt niet achterom, maar is juist gericht op het heden. Julier
introduceert het begrip ‘vormgevingscultuur’, dat volgens hem in
de komende jaren de wijze waarop we naar de wereld kijken zal gaan
domineren. Ik wil hieraan toevoegen dat er wellicht enige gelijkenis
is met een patroon uit het verleden: de Middeleeuwen stonden in
het teken van een geestelijke cultuur, de periode van de Renaissance
tot de Verlichting werd overheerst door de schildercultuur, terwijl
de negentiende eeuw nadrukkelijk een literaire cultuur was, met
verhalende elementen die niet alleen duidelijk naar voren kwamen
in romans en poëzie, maar ook in de beeldende kunsten, muziek,
architectuur en vormgeving. Over het huidige tijdsgewricht schrijft
Julier: ‘We zijn nu op weg van een visuele cultuur naar een
vormgevingscultuur. Het tijdperk van de visuele cultuur behoort
helemaal tot de periode van na de Verlichting, van de moderniteit en
de industrialisering. Het tijdperk van de vormgevingscultuur (…) is
nog maar net begonnen en behoort tot de postindustriële
informatiesamenleving.’ x
Volgens Julier is deze verandering zichtbaar in de manier waarop het
belang van merken dat van producten heeft overvleugeld: ‘Werd het
branding-model voor vormgeving grotendeels geïmporteerd uit
Amerika, het interessantere vervolg erop in de toekomst komt
mogelijk uit Europa. Dankzij branding wordt het denken over
vormgeving uit de hoek gehaald van de ‘vervreemde’ productie van
goederen en diensten en in de richting gestuurd van een betrokken
en strategische visie op de rol van esthetische ervaring. Hierdoor zijn
managers gedwongen om met vormgevers om de tafel te gaan zitten
en moeten de denkers zich aansluiten bij de makers. Vormgevers,
doorgaans verbeeldingsrijke en betrokken mensen, kunnen
vernieuwers zijn, niet slechts in de zin van technische of formele
vooruitgang, maar ook van de relatie tussen producenten en
consumenten.’ xi
Julier citeert Enzio Manzini: ‘Vandaag de dag neigt de vormgeving,
opgevat als cultuur en concrete methode, naar twee kanten. De ene
benadering streeft naar afzondering en concentreert zich op de
formele eigenschappen van producten met de meest evidente
esthetische inhoud (de overheersende trend in de jaren tachtig). De
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andere benadering richt zich op het aangaan van de uitdagingen
van vandaag, het interveniëren in de strategieën die de kwaliteit van
maatschappij en milieu in onze veranderende wereld bepalen.’ xii
Volgens Julier heeft Europa bijgedragen aan een systeem dat de
verkoop van producten en diensten ( Product-Service System)
combineert met de ontwikkeling van een vormgevingsstrategie. In
dit systeem wordt ‘materiële consumptie op sommige gebieden
vervangen door niet-materiële, op dienstverlening gebaseerde
consumptie. We komen mogelijk geleidelijk verder af te staan van
het twintigste-eeuwse begrip van het fetisjistisch eigendom van
goederen – als zijnde de eeuw van auto’s, wasmachines en
entertainmentproducten. De individuele Europese leefstijl zal zich
mogelijk verder afwenden van deze private, materiële goederen voor
in huis – wat in feite uit Amerika geïmporteerd gedrag behelst – en
zich bewegen naar een meer publieke betrokkenheid bij immateriële
activiteiten.’ xiii
Er bestaan veel van dit soort projecties op de toekomst van de
vormgeving. De meeste wijzen in de richting van de ontwikkeling
van maatschappelijke vormgeving (werkvloer, onderwijs, problemen
van ouderen en gehandicapten), milieukwesties (recycling, besparing
van energie en grondstoffen, milieubescherming), proces- en
gedragsvormgeving, en informatieverwerking. Een aantal van deze
projecties gaat ervan uit dat de markt niet langer alleen zal worden
gezien als een slagveld en dat de rol van vormgeving als factor die de
consumptie alleen maar vergroot en de rat race ondersteunt, zal
afnemen. Het is mogelijk dat de Europese vormgevingstraditie, zoals
we ons haar verbeelden, een aandeel zal hebben in de
verwezenlijking van deze omstandigheden.
Sommigen onder u zullen zich wellicht kunnen vinden in de
centrale stelling van deze lezing. Maar ik hoop niet dat eenieder van
u mijn visie helemaal zal delen. Voor lastige vraagstukken bestaat er
immers normaal gesproken meer dan één antwoord. Het vraagstuk
van de Europese vormgevingstraditie is allerminst eenvoudig. Zou
dat wel het geval zijn, dan was het vergeefse moeite erover te
spreken. Het onderwerp van vandaag verdient echter al onze
aandacht.
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